
Ogranicznik Temperatury
 TRS 5-50 

 Opis systemu
 Ogranicznik temperatury TRS 5-50 zastosowany w połączeniu 
z czujnikiem temperatury TRG 5-6.. tworzą układ ograniczni-
ka bezpieczeństwa temperatury przeznaczonego dla kotłów 
parowych i wodnych.  Kiedy nastąpi przekroczenie maks. 
nastawionej temperatury w przegrzewaczu pary lub na  ko-
lumnie pomiarowej kotła wodnego ogranicznik temperatury 
otwierając obwód bezpieczeństwa wyłącza urządzenie pa-
leniskowe.  

 Ogranicznik temperatury TRS 5-50 może współpracować z 
następującymi czujnikami temperatury: TRG 5-63, TRG 5-64, 
TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67 i TRG 5-68. 

  Funkcje
  Czujnik rezystencyjny Pt 100 wg EN 60751 jest wykorzysty-
wany jako czujnik temperatury dla ogranicznika temperatury 
TRS 5-50. Dla podłączenia urządzeń wykorzystywany jest 
kabel w konfi guracji trójprzewodowej.   

  Ogranicznik temperatury analizuje zmiany w oporności 
czujnika temperatury podczas pracy, siedmio segmentowy 
wyświetlacz LED pokazuje nastawioną wartość ograniczenia 
temperatury T MAX   (°C) oraz wartość mierzoną T (°C). 

   Punkt przełączania dla temperatury MAKS może być zmiennie 
nastawiany w całym zakresie pomiarowym. W momencie 
osiągnięcia temperatury MAKS oba przekaźniki wyjść ogra-
nicznika temperatury otwierają obwód bezpieczeństwa, a 
siedmio segmentowy LED wyświetlający wartość T MAX   miga.  

  Dodatkowo przekaźnik dla urządzeń zewnętrznej sygnalizacji 
alarmu zostaje zamknięty. 

  Jeżeli system jest skonfi gurowany dla monitorowania, ogra-
nicznik temperatury nie będzie automatycznie powodował 
zablokowania wyłączenia urządzenia paleniskowego.  Jak 
tylko temperatura spadnie poniżej wynikającej z nienasta-
wialnej histerezy obwód bezpieczeństwa ponownie zostanie 
zamknięty. 

  Jednakże jeżeli system jest skonfi gurowany jako ogra-
nicznik bezpieczeństwa temperatury, otwarcie obwodu 
bezpieczeństwa przez ogranicznik spowoduje automatyczne 
zablokowanie wyłączenia urządzenia paleniskowego. W tym 
przypadku, gdy temperatura spadnie poniżej wynikającej z 
nienastawialnej histerezy, konieczny jest ręczny miejscowy 
lub zdalny reset systemu, zgodnie z wymaganiami obwodów 
bezpieczeństwa.  

  W przypadku wykrycia błędu lub nieprawidłowości w działaniu 
czujnika temperatury, okablowania elektrycznego lub ograni-
cznika temperatury, nastąpi otwarcie obwodu bezpieczeństwa 
i wyświetlenie komunikatu na wyświetlaczu LED. 

  Automatyczna funkcja samokontroli monitoruje funkcje 
bezpieczeństwa ogranicznika i czujnika poziomu. W przy-
padku wykrycia wadliwego działania nastąpi otwarcie obwodu 
bezpieczeństwa.

  Wartość nastawy MAKS można zmieniać za pomocą pokrętła 
wyboru.

  W opcji dostępne jest wyjście wartości mierzonej 4-20 mA.
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 EN 14597
 Ogranicznik temperatury TRS 5-50 w połączeniu z czujni-
kiem temperatury TRG 5-6.. posiada uznanie typu zgodne 
z EN 14597.  Reg. Nr (patrz tabliczka znamionowa). EN 
14597 określa i opisuje wymagania stawiane ogranicznikom 
bezpieczeństwa temperatury.   

 Zatwierdzenie dla zastosowań morskich
    Ogranicznik temperatury TRS 5-50 w połączeniu z czujnikiem 
temperatury TRG 5-6.. posiada zatwierdzenie dla zastosowań 
morskich.  

  Dyrektywy LV i EC
  Ogranicznik temperatury TRS 5-50 spełnia wymagania 
dyrektyw: niskonapięcowej 2006/95/EC i kompatabilności 
elektromagnetycznej 2004/108/EC.

  ATEX
  Zgodnie z dyrektywą 94/9/EC ogranicznik temperatury 
TRS 5-50 nie może być stosowany w strefach zagrożonych 
wybuchem.   

  Dyrektywy i normy 
 Dyrektywa Ciśnieniowa   (PED) 97/23/WE

  Ograniczniki temperatury są urządzeniami bezpieczeństwa 
zgodnie z defi nicją dyrektywy 97/23/WE. Ogranicznik tem-
peratury TRS 5-50 w połączeniu z czujnikiem temperatury 
TRG 5-6.. jest ogranicznikiem temperatury z europejskim 
(EC) uznaniem typu zgodnie z EN 12952/EN 12953. Przepisy 
te określają między innymi wymagania stawiane systemom 
ograniczników i innym urządzeniom stosowanym na kotłach 
parowych i wodnych.

Bezpieczeństwo Działania wg   IEC 61508
 Ogranicznik temperatury TRS 5-50 w połączeniu z czujnikiem 
temperatury TRG 5-6..  jest certyfi kowany zgodnie z IEC 
61508. Ten standard zapewnia bezpieczeństwo działania 
powiązanego systemu elektryczno/elektroniczno/programo-
walnego.
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 Bezpieczeństwo Działania wg IEC 61508
   Charakterystyki bezpieczeństwa podsystemu TRG 5-6.. / TRS 5-50

 Połączone urządzenia   TRG 5-6.. / TRS 5-50 odpowiadają podsystemowi typu B Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa 
(SIL) 3. Typ B oznacza, że niemożliwe jest całkowite określenie zachowania się w przypadku wystąpienia warunków zakłóceń 
komponentów nie powiązanych bezpiecznie.  Bezpieczeństwo działania połączonych urządzeń odnosi się do detekcjii oceny 
temperatury i w konsekwencji do położenia przekaźników wyjść.  

  Konstrukcja urządzeń połączonych TRG 5-6.. / TRS 5-50 odpowiada strukturze 1oo2. Struktura ta składa się z dwóch kanałów, 
które uruchamiają procedury samokontroli dla wzajemnego wykrycia i diagnozowania błędów.  Jeżeli zostaje wykryty błąd, 
urządzenia połączone TRG 5-6.. / TRS 5-50 przejdą do stanu bezpieczeństwa, co oznacza otwarcie styków przekaźników 
wyjść i otwarcie obwodu bezpieczeństwa. 

  Urządzenie jest właściwe dla maszyn i instalacji do poziomu wykonania "e".

  Charakterystyka bezpieczeństwa    SIL    Struktura    Żywotność 
    (a)  

  Interwał testu 
odporności (a)  

 Ogólna  3  1oo2  20  20 

  SFF    PFD  av    PFH  av   λ  DU  

 Sam ogranicznik temperatury TRS 5-50   98 %  4.54 x 10 -5   5.18 x 10-9  3.17 x 10 -8   / h  

 Ogranicznik temperatury TRS 5-50 w połączeniu z 
jednym czujnikiem temperatury TRG 5-6.. 

 98 %  1.9 x 10 -4   2.17 x 10 -8   4.82 x 10 -8  / h 

  Terminologia     Specyfi kacja   

 Poziom Nienaruszalności 
Bezpieczeństwa  SIL  

 Klasyfi kacja poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa zgodna z IEC 61508 

 Żywotność (a)  Żywotność urządzeń połączonych, w latach 

 SFF   Procent błędów bez potencjału wejścia systemu bezpieczeństwa w stan zagrożenia  

  PFD av   Przeciętne prawdopodobieństwo błędu na żądanie dla trybu niskiego żądania (raz 
w roku)  

   PFH av   Prawdopodobieństwo błędu na godzinę 

  λ   DU   Współczynnik błędu dla wszystkich nie wykrytych błędów (na godzinę) kanału 
podsystemu 

 Wyznaczenie Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL dla systemów powiązanych bezpiecznie
  Ogranicznik temperatury, czujnik temperatury i napędy (dodatkowy stycznik w obwodzie bezpieczeństwa) są podsystemami  
i razem tworzą system powiązany bezpiecznie, który uruchamia funkcję bezpieczeństwa.  

  Specyfi kacja powiązanych bezpiecznie charakterystyk odnosi się do czujnika temperatury i ogranicznika temperatury łącznie z 
przekaźnikami wyjść. Napędy wykonawcze (np. dodatkowe styczniki w obwodzie bezpieczeństwa) są właściwościami instalacji 
i zgodnie z IEC 61508 muszą być rozpatrzone oddzielnie dla całego systemu powiązanego bezpiecznie.  
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Dane techniczne
Zasilanie 
  24 VDC +/– 20%, 0.3 A;
100-240 VAC + 10 / – 15%, 47-63 Hz, 0.2 A  

Zewnętrzny bezpiecznik  
  0.5 A (częściowo zwłoczny)

Zapotrzebowanie mocy  
  7 VA

  Przyłącza czujnika temperatury 
  1 wejście dla czujnika temperatury TRG 5-63, TRG 5-64, 
TRG 5-65, TRG 5-66, TRG 5-67 i TRG 5-68,
(platynowy termometr rezystencyjny Pt 100 wg EN 60751), 
3 polowe z ekranem
  Przyłącze zewnętrzny test i reset
  1 wejście bezpotencjałowe, 24 VDC, dla podłączenia 
zewnątrznego przycisku test/reset.

  Obwód bezpieczeństwa
  2 bezpotencjałowe styki przekaźników, 
8 A 250 V AC / 30 V DC cos  ϕ   = 1

W przypadku obciążeń indukcyjnych zalecamy zastosowa-
nie tłumików RC zgodnie z zaleceniami ich producentów 
dla zapewnienia tłumienia interferencji. 

     1 wyjście analogowe 4-20 mA, maks. obciążenie 500 ohm,
dla wskazania wartości mierzonej (opcja).

  Sygnał wyjściowy

  1 wyjście bezpotencjałowe dla natychmiastowej 
zewnętrznej sygnalizacji, 
24 - 230 VAC/DC, maks. 100 mA.

  Zakres nastaw
  0 °C do 650 °C

Histereza przełączania  
  Punkt przełączania dla temperatury MAKS -2 °C, nastawa 
stała.

  Elementy wskazania i nastaw 
   1 pokrętło wyboru ze zintegrowaną funkcją przycisku dla 
nastawy temperatury MAKS oraz testu i resetu urządzenia.
1 przycisk (ukryty)  dla umożliwienia zmiany nastaw.
2 siedmio-segmentowe trzy cyfrowe wyświetlacze LED dla 
wartości nastawy MAKS i wartości mierzonej temperatury.
  Obudowa
  Podstawa: polikarbon, czarny; 
Panel: polikarbon, szary
Średnica przewodu: 1 x 4.0 mm 2   na pełny przewód lub
1 x 2.5 mm  2   na pleciony przewód z osłoną DIN 46228 lub
2 x 1.4 mm  2   na pleciony przewód z osłoną DIN 46228
Porty przyłączy odłączalne
Mocowanie obudowy: zatrzask dla szyny montażowej 
TH 35, EN 60715  

     Bezpieczeństwo elektryczne
  Stopień 2, kategoria przepięciowa III wg EN 61010-01

  Zabezpieczenie
  Obudowa: IP 40 wg EN 60529
Porty przyłączy: IP 20 wg EN 60529

  Masa
  ok. 0.5 kg

  Temperatura otoczenia
  przy włączaniu systemu: 0 ... 55 °C,
podczas pracy: –10 ... 55 °C

  Temperatura podczas transportu
  –20 ... +80 °C (<100 godzin), czas rozmrażania nie 
zasilonego urządzenia przed włączeniem 24h.

  Temperatura składowania
  –20 ... +70 °C, czas rozmrażania nie zasilonego 
urządzenia przed włączeniem 24h.

  Wilgotność względna 
   maks. 95%, bez kondensacji wilgoci

  Wysokość położenia instalacji
  maks. 2000 m

 Wymiary 
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 Przyłącza elektryczne TRS 5-50 

  Ważne informacje
  Ogranicznik temperatury TRS 5-50 jest montowany zatrzas-
kowo na szynie montażowej w szafi e sterującej.

Użyj bezpiecznego zasilacza (SELV) dla zasilania ogranicznika 
temperatury   TRS 5-50 z 24 V DC. 

  Dla zabezpieczenia przed spiekaniem się styków przekaźników 
wyjść należy zastosować zewnętrzny bezpiecznik zwłoczny  
T 2 A dla przekaźników wyjść. W przypadku załączania 
obciążeń indukcyjnych, piki napięciowe wpływają negaty-
wnie na pracę systemów regulacyjnych. Przyłącza obciążeń 
indukcyjnych muszą być zabezpieczone za pomocą tłumików 
RC w zestawieniu zgodnym z zaleceniami producenta.  Czujnik 
temperatury TRG 5-.. podłączyć za pomocą wielożyłowego 
kabla ekranowanego o min. przekroju przewodnika 0.5 mm², 
np. LiYCY 4 x 0.5 mm², maks. długość: 100 m. 

  Urządzenie może być testowane lub resetowane z zewnątrz 
za pomocą impulsu napięcia na wejściu test/reset.  Do tego 
celu podłącz napięcie 24 V DC do portów 6 i 7, sterowanie 
przyciskiem. Dla podłączenia użyj wielożyłowego kabla ek-
ranowanego o min. przekroju przewodnika 0.25 mm², np. 
LIYCY 2 x 0.25 mm², maks. długość: 10 m.

  Dla zewnętrznego wskazania temperatury dostępne jest w opcji 
urządzenie z wyjściem wartości mierzonej temperatury 4...20 
mA.Dla podłączenia użyj wielożyłowego kabla ekranowanego 
o min. przekroju przewodnika 0.5 mm², np.  LiYCY 2 x 0.5 mm  2  , 

Legenda
  1  Górny terminal przyłączy

   2  Dolny terminal przyłączy

   3  Obudowa

   4  Szyna montażowa typu TH 35, EN 60715

   5  Przyłącze zasilania z zewnętrznym bezpiecz-
nikiem 0.5 A (częściowo-zwłoczny)  

   6  Wyjście sygnału zewnętrznego alarmu
24-230 VAC/DC 100 mA

   7  Obwód bezpieczeństwa, wejście i wyjście

   8  Zwora, wykonana na obiekcie, jeżeli używany 
jako ogranicznik temperatury wg TRD, 
EN 12952 / EN 12953

   9  Czujnik temperatury TRG 5-.., ekran przez 
dławik kablowy

   0  Wejście reset / test 24 VDC

   a  Wyjście 4...20 mA wartości mierzonej 
temperatury (opcja)

   b  Główny punkt uziemiający w szafi e sterującej 

maks. długość: 100 m. Maks. obciążenie 500 ohm.

   Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane dla 
podłączenia wejścia test/reset i wyjścia wartości mierzonej 
muszą być certyfi kowane przynajmniej dla spełnienie wyma-
gania podwójnego lub wzmocnionego izolowania zgodnie z 
normami  EN 50178 lub EN 61010-1 lub EN 60730-1 lub EN 
60950 pomiędzy wejściem a wyjściem i dla części instalacji 
nie dostarczonej z bezpiecznym systemem napięciowym 
(SELV). 

  Upewnij się, że kable łączeniowe pomiędzy urządzeniami są 
odseparowane od kabli zasilających. 

  Zamówienie i specyfi kacja zapytania 
   Ogranicznik temperatury typu TRS 5-50b 
   GESTRA SPECTOR module 

 Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL 3
Wyjścia: 2 oddzielne przełączalne przekaźniki dla obwodu 
bezpieczeństwa
Wskazanie: 2 siedmio-segmentowe wyświetlacze LED dla 
wskazania wartości mierzonej, nastawy i alarmu 
Zasilanie: 24 VDC, 5 VA

Opcja dodatkowa (prosimy o specyfi kację przy zamówieniu)
1 wyjście wartości mierzonej 4-20 mA    
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