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WSTĘP 
Dziękujemy za wybór naszych mikroprocesorowych regulatorów z serii ACD-13A i ACR-13A. Instrukcja ta zawiera 
opis sposobu montażu, funkcji, ustawień i uwagi dotyczące użytkowania regulatorów. Nie dopuścić do wypadków 
w wyniku niewłaściwego użytkowania tych regulatorów, proszę upewnij się, że operator otrzymał niniejszą in-
strukcję obsługi. 
 
ZWRÓĆ UWAGĘ 
 Przyrząd ten powinien być używany zgodnie z specyfikacją opisaną w niniejszej instrukcji obsługi. Jeżeli nie jest 

używany zgodnie ze specyfikacją, może działać źle lub spowodować zagrożenie. 
 Nie zapomnij postępować zgodnie z uwagami i ostrzeżeniami. Jeżeli one nie będą przestrzegane, może nastąpić 

poważny uraz lub wadliwe działanie. 
 Specyfikacja przyrządu i zawartości tej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. 
 Dbamy o to, aby w instrukcji obsługi nie było błędów, jeśli jednak są jakiekolwiek, błędy wątpliwości lub pytania, 

proszę nas o tym poinformować. 
 Przyrząd jest przewidziany do montażu panelowego. Jeżeli jest to niemożliwe, należy zachować szczególne środki 

ostrożności, upewnij się, że obsługa nie może dotknąć zacisków elektrycznych lub innych części pod wysokim na-
pięciem. 

 Jakiekolwiek nielegalne zmiany lub kopiowanie tego dokumentu, częściowo lub w całości, jest zakazane. 
 Shinko Technos CO., Ltd. nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia lub zniszczenia wywołane 

używaniem tego produktu, wliczając w to również pośrednie uszkodzenia. 
 
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (Nie omieszkaj przeczytać przed użyciem naszych produktów) 
Środki bezpieczeństwa są sklasyfikowane w dwóch kategoriach „Uwagi” i „Ostrzeżenia”. 
Zależnie od okoliczności, procedury wskazane przez „  Ostrzeżenia” mogą powodować poważne skutki, nie 
omieszkaj postępować zgodnie z tymi wskazówkami. 
 

 Uwagi Procedury, które mogą spowodować niebezpieczeństwo, śmierć lub poważny uraz, 
jeśli nie zostały wykonane prawidłowo. 

 Ostrzeżenia 
 

 
Procedury, które mogą wywoływać niebezpieczeństwo, mogą powodować powierz-
chowne lub średnie obrażenia, uszkodzenia fizyczne lub mogą spowodować uszko-
dzenie produktu, jeśli nie będą przestrzegane. 
 

 Uwagi 
 Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu lub pożarowi, tylko przez producenta lub inny wykwalifikowany personel 

może wyjmować regulator z obudowy. 
 Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu, pożarowi lub uszkodzeniu przyrządu, wymiana elementów może być 

wykonana tylko przez producenta lub inny wykwalifikowany personel. 
 

 Środki bezpieczeństwa 
 Aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawne działanie, dokładnie przeczytaj i postaraj się zrozumieć instrukcję 

obsługi przed użyciem przyrządu. 
 Przyrządy te są przeznaczone do montażu w urządzeniach przemysłowych, obrabiarkach i sprzęcie pomia-

rowym. Sprawdź poprawność zastosowania po skonsultowaniu się z nami lub naszym przedstawicielem (nie 
używaj tego przyrządu do celów medycznych związanych z ludzkim życiem). 

 Muszą być zainstalowane zewnętrzne urządzenia ochronne, zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem 
temperatury, itp., ponieważ wadliwe działanie tego produktu mogłoby spowodować poważny uszczerbek dla 
systemu lub urazu personelu. Co więcej, wymagane są okresowe kontrole. 

 Przyrząd musi być używany zgodnie z warunkami środowiska opisanymi w instrukcji. Shinko Technos Co. 
ltd nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek urazu, ofiar śmiertelnych lub uszkodzenia po-
wstałego w wyniku użytkowania przyrządu w warunkach niezgodnych z opisanymi w instrukcji obsługi. 

 
Ostrzeżenie o handlu eksportowym 
Nie dopuść, aby przyrządy były używane jako składnik lub były wykorzystane w produkcji broni masowego raże-
nia. Proszę sprawdzać użytkowników końcowych i ostateczne przeznaczenie przyrządów. W przypadku od-
sprzedaży, upewnij się, czy przyrządy nie zostaną nielegalnie wyeksportowane. 
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1. Środki ostrożności przy instalacji 

 Ostrzeżenie 
Przyrządy te są przewidziane do używania w następujących warunkach środowiska (IEC61010-1): kate-
goria przepięciowa II, stopień zanieczyszczeń 2. 
Upewnij się, że miejsce montażu odpowiada następującym warunkom: 
 Minimum kurzu i brak gazów korozyjnych. 
 Brak gazów palnych i wybuchowych. 
 Brak wibracji mechanicznych lub wstrząsów. 
 Brak bezpośredniego nasłonecznienia, stała temperatura otoczenia 0…50°C (32…122°F) oraz brak 

oblodzenia. 
 Wilgotność otoczenia: 35…85%RH (bez kondensacji). 
 Brak w pobliżu przełączanych dużych pojemność elektromagnetycznych lub kabli, przez które płynie 

duży prąd. 
 Brak wody, oleju lub innych substancji chemicznych lub oparów tych substancji mogących wejść 

w bezpośredni kontakt z przyrządem. 
 Zwróć uwagę, że temperatura otoczenia tych przyrządów nie może przekraczać 50°C (122°F) (jeżeli 

zostały zamontowane w tablicy). W innym przypadku żywotność elementów elektronicznych (szcze-
gólnie kondensatorów elektrolitycznych) może ulec skróceniu. 

Zwróć uwagę: Unikaj montażu przyrządów bezpośrednio na lub blisko palnych materiałów, mino że obudo-
wa tego przyrządu jest wykonana z trudnopalnego tworzywa. 

22..  Środki ostrożności przy podłączaniu  

 Ostrzeżenie 
 Nie pozostaw resztek przewodów w przyrządzie, ponieważ mogą spowodować pożar lub wadliwe działanie. 
 Używaj do podłączania zaciskanych końcówek kablowych w izolacji z oczkiem pod śrubę M3. 
 Blok zacisków jest zaprojektowany do podłączania przewodów od lewej strony. Przewód musi być 

włożony od lewej strony zacisku i dokręcony śrubą. 
 Dokręć śruby określonym momentem obrotowym. Jeśli śruby zostaną dokręcone z nadmierną siłą, 

może zostać uszkodzone śruby, uchwyt montażowy lub obudowa. 
 Przyrządy nie mają wbudowanego włącznika elektrycznego, rozłącznika ani bezpiecznika. Konieczne 

jest zainstalowanie ich w pobliżu regulatora (zalecany bezpiecznik zwłoczny 2A, 250VAC). 
 Przy zasilani napięciem stałym 24VDC, nie pomyl polaryzacji. 
 Nie stosuj komercyjnych źródeł zasilania do zasilania przetworników i czujników, ani nie pozwól źródłu 

zasilania wejść w kontakt z czujnikiem. 
 Używaj termopar i przewodów kompensacyjnych zgodnych z ustawionym typem wejścia. 
 Używaj 3-przewodowych czujników RTD zgodny z ustawionym wejściem. 
 Dla wejścia napięciowego, zacisk dodatni (+) wejścia różni się zależnie od jego zakresu pomiarowego: 

 zacisk (+) dla wejścia: 0-5V, 1-5V, 0-10V: to zacisk nr.16 
 zacisk (+) dla wejścia: 0-10mV, -10-10mV, 0-50mV, 0-100mV, 0-1V: to zacisk nr. 18 

 Używając wyjścia typu przekaźnikowego, użyj odpowiedniego do obciążenia zewnętrznego przekaźni-
ka lub stycznika, aby chronić wbudowany w urządzeniu przekaźnik. 

 Podczas podłączania, prowadź przewody wejścia (termoelektryczne, RTD, itp.) z dala od źródeł na-
pięcia zmiennego (AC) lub przewodów silnie prądowych, aby uniknąć zewnętrznej interferencji. 

33..  Środki ostrożności przy eksploatacji i konserwacji 

 Uwagi 
 Przy pierwszym uruchomieniu regulatora w instalacji zalecane jest wykonanie auto-tuningu. 
 Nie dotykaj zacisków pod napięciem, może to spowodować porażenie prądem. 
 Wyłącz zasilanie urządzenia przed dokręcaniem zacisków lub czyszczeniem. 
 Praca i dotknięcie zacisków z włączonym zasilaniem może spowodować poważny uraz lub śmierć 

z powodu porażenia prądem. 
 Do czyszczenia przyrządów używaj miękkiej i cienkiej ściereczki (substancje oparte na alkoholu mogą 

pokrywać nalotem lub zdeformować obudowę przyrządów). 
 Wyświetlacz jest wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne, nie uderzaj w niego, nie rysuj twardym 

przedmiotem lub nie naciskaj ze zbyt dużą siłą. 
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Skróty użyte w tej instrukcji 
Symbol Opis 
PV Zmienna procesowa (wielkość mierzona) 
SV Wartość zadana 
MV Wartość sygnału regulacyjnego 
DV Odchyłka 
AT Auto-tuning 
CT Przekładnik prądowy (dla opcji alarmu przepalenia grzałki) 

 
Kody używane w instrukcji 

Wskazanie              

Cyfra °C/°F -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 °C °F 

Wskazanie              

Alfabet A B C D E F G H I J K L M 

Wskazanie              

Alfabet N O P Q R S T U V W X Y Z 
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1 Model 

1.1 Model 

ACD-1 3 A-  / M ,  , ,  
ACR-1 3 A-  / M ,  , ,  

ACD-13A (W96 x H96 x D100mm) 
ACR-13A (W48 x H96 x D100mm) 

Regulacja 3      PID 
Wyjścia 
EVT1, EVT2 

A     Działanie wyjścia wybierane za pomocą klawiatury (*1) 

Wyjście regulacyj-
ne (OUT1) 

R    Przekaźnikowe: 1a1b 
S    Napięciowe logiczne (SSR): 0/12V DC 15% 

A    Prądowe: 4-20mA DC 
V    Napięciowe ciągłe: 0...10V DC 

Wejście M   Wielozakresowe (*2) 

Napięcie zasilania 
  100…240V AC (standard) 
1  24V AC/DC (*3) 

Opcje 

EI Wejście zdalnego sterowania 
A3 Dodatkowe wyjście zdarzeń - alarmowe EVT3 
A5 Dodatkowe wyjścia zdarzeń - alarmowe EVT4 i EVT5 
W 1-fazowy 

Alarm przepalenia grzałki (*4) 
W3 3-fazowy 
DR Przekaźnikowe: 1a 

Dodatkowe wyjście regulacyjne 
grzanie/ chłodzenie (OUT2) 

DS Napięciowe (SSR): 
0/12VDC±15% 

DA Prądowe:4…20mA 
DV Napięciowe: 0...10V 
C RS-232C 

Interfejs komunikacyjny 
C5 RS-485 

EA1(4-20) 4-20mA DC 

Wejście zdalnego zadawania 
EA2(4-20) 0-20mA DC 
EV1(0-1) 0-1V DC 
EV2(1-5) 1-5V DC 

TA1 4-20mA DC 
Wyjście retransmisyjne 

TV1 0-1V DC 
P24 Wyjście izolowanego zasilacza 24V 

 
(*1) Jeden z 13 typów alarmów (razem z brakiem działania) i sposobem działania wyjścia (zwiera-

nie/rozwieranie), wyjściem timera, wyjściem alarmu przepalenia grzałki, wyjściem alarmu przerwania pętli 
regulacji, wyjściem sygnału czasu, wyjściem działania auto-tuningu AT lub wyjściem zakończenia pro-
gramu może zostać wybrany za pomocą klawiatury. 

(*2) Typ wejścia może być wybierany za pomocą klawiatury z spośród: termopar, czujników RTD, sygnałów 
prądowych i napięciowych. 

(*3) Standardowy napięciem zasilania jest 100…240V AC. Gdy zamawiasz na napięcie 24V AC/DC, dodaj do 
kodu zamówienia oznaczenie “1”. 

(*4) Prąd znamionowy 20A i 100A dla 1- fazowego i 3-fazowego alarmu przepalenia grzałki może być wybie-
rany za pomocą klawiatury. 
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1.2 Jak czytać tabliczkę znamionową? 
Tabliczka znamionowa znajduje się z lewej strony obudowy i wewnątrz obudowy na płytce drukowanej. 

 
 Model, napięcie zasilania (dla 24V AC/DC jest dodany kod „1”), opcje 
 
 
 
 Numer seryjny 
 
 (np.) wyjście przekaźnikowe/wejście wielozakresowe 
 
 Rys. 1.2-1 

2 Nazwy i funkcje wyświetlaczy, klawiszy i kontrolek 

ACD-13A ACR-13A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2-1 
Wyświetlacze 

(1) Kontrolka PV 
Świeci, gdy wyświetlana jest wartość mierzona (PV) w trybie wyświetlania PV/SV. 

(2) Wyświetlacz PV 
Wyświetla wartość mierzoną (PV) lub kod nastawy w trybie nastaw. 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 
(5) 
(7) 

(8) 
(10) 
(11) 
(12) 

(13) 

(6) 

(8) 

(14) 

(15) 

 

(17) (17) 

(6) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

(16) 

(9) 
(7) 

(10) 

(9) 

(14) 

(15) 

(16) 

(11) 
(12) 

(13) 
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 (3) Kontrolka SV/MV/TIME 
SV: świeci, gdy wyświetlana jest wartość zadana (SV) w trybie wyświetlania PV/SV. 
MV: świeci, gdy wyświetlana jest wartość sygnału regulacyjnego (MV) w trybie wyświetlania PV/SV. 
TIME: świeci, gdy wyświetlany jest czas pozostały do końca kroku (regulacja programowa) w trybie 
wyświetlania PV/SV. 

 (4) Wyświetlacz SV/MV/TIME 
Wyświetla SV, MV, czas pozostały do końca kroku (regulacja programowa) lub wartość nastawy 
w trybie nastaw. 

(5) Kontrolka MV/DV 
MV: świeci, gdy bargraf wskazuje MV (wartość sygnału regulacyjnego). 
DV: świeci, gdy bargraf wskazuje DV (odchyłkę). 

(6) Bargraf MV/DV 
Wskazuje MV (wartość sygnału regulacyjnego) lub DV (odchyłkę). 

(7) Kontrolka MEMO/STEP 
MEMO: świeci, gdy wyświetlany jest numeru pamięci zestawu nastaw. 
STEP: świeci, gdy wyświetlany jest numer kroku podczas regulacji programowej, miga podczas 
działania funkcji oczekiwania. 

 (8) Wyświetlacz MEMO/STEP 
Wskazuje wybrany numer pamięci zestawu nastawy lub numer kroku (podczas regulacji programowej). 

 (9) Kontrolka M/S 
M: świeci, gdy wybrano jednostkę czasu kroku “godzina: minuta”. 
S: świeci, gdy wybrano jednostkę czasu kroku “minuta: sekunda”. 

 (10) Kontrolki działania 
OUT1 : świeci, gdy wyjście regulacyjne OUT1 jest aktywne. 

dla wyjścia prądowego, miga zgodnie z MV w cyklu 0.125s. 
OUT2 : świeci, gdy wyjście regulacyjne OUT1 jest aktywne. 

dla wyjścia prądowego, miga zgodnie z MV w cyklu 0.125s. 
EVT1 : świeci, gdy wystąpi zdarzenie (alarm) dla wyjścia EVT1 (zdarzenie 1). 
EVT2 : świeci, gdy wystąpi zdarzenie (alarm) dla wyjścia EVT2 (zdarzenie 2). 
EVT3 : świeci, gdy wystąpi zdarzenie (alarm) dla wyjścia EVT3 (zdarzenie 3). 
EVT4 : świeci, gdy wystąpi zdarzenie (alarm) dla wyjścia EVT4 (zdarzenie 4). 
EVT5 : świeci, gdy wystąpi zdarzenie (alarm) dla wyjścia EVT5 (zdarzenie 5). 
MAN : świeci podczas regulacji ręcznej. 
T/R : świeci podczas komunikacji szeregowej (opcja C, C5) [TX - transmisja]. 
AT : miga podczas wykonywania auto-tuningu lub auto-resetu. 
LOCK : świeci, gdy została wybrana blokada nastaw Lock 1, Lock 2, Lock 3 lub Lock 4. 
RUN : świeci podczas trwania programu. 
HOLD : miga podczas, gdy program jest wstrzymany (zawieszony). 

 
Klawisze 

(11) Klawisz : zwiększa wartość nastawy lub przełącza nastawy w górę. 
Jeżeli klawisz zostanie wciśnięty przez ok. 1s podczas regulacji programowej regulator przejdzie do 
następnego kroku (funkcja opuszczenia kroku i przejścia do następnego). 

 (12) Klawisz : zmniejsza wartość nastawy lub przełącza nastawy w dół. 
(13) Klawisz SET 

Przełącza grupy nastaw. 
Przełącza numery kroków w grupie nastaw programu. 
Przełącza numery pamięci zestawu nastaw “grupa SV i zdarzeń”. 
Przełącza numery bloku w grupie nastaw PID. 

 (14) Klawisz MODE 
Powoduje przejście do trybu nastaw i zapisuje (akceptuje) ustawioną wartość nastawy. 
Aby zapisać ustawioną (wybraną) wartość nastawy, wciśnij ten klawisz. 

http://www.acse.pl/
mailto:biuro@acse.pl


INSTRUKCJA OBSŁUGI ACR-13A i ACD-13A 
 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel/ fax 12 415 05 09; http://www.acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 10 z 100 

(15) Klawisz RUN/STOP 
W przypadku regulacji stałowartościowej, tryb wyświetlania PV/SV lub tryb czuwania (standby) może 
być przełączony przez wciśnięcie klawisza przez ok. 1s. 
W trybie czuwania (standby), naciśniecie tego klawisza powoduje wyłączenie wszystkich wyjść. 
 
W przypadku regulacji programowej uruchamia/zatrzymuje regulację. 
W trybie czuwania (standby), naciśnięcie klawisza rozpoczyna regulację programową.  
Zatrzymanie regulacji programowej odbywa się przez ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza 
przez ok. 1s podczas regulacji programowej (RUN).  

(16) Klawisz A/M B.MODE 
Przełącza pomiędzy regulacją automatyczną a ręczną (i odwrotnie). 
Jeżeli klawisz zostanie wciśnięty w trybie nastaw, regulator powraca do poprzedniej grupy nastaw 
lub wcześniejszego trybu. 

 
Obudowa 

(17) Złącze komunikacyjne  
Po podłączeniu kabla komunikacyjnego USB (CMB-001, dostarczany na zamówienie) mogą być 
przeprowadzone następujące operacje za pomocą komputera wyposażonego oprogramowanie do 
konfiguracji. 
• Odczyt i ustawienia SV, PID i innych nastaw. 
• Odczyt PV i stanu działania. 
• Zamiana funkcji. 
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3 Montaż 

3.1 Wymiary zewnętrzne 
 

ACD-13A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Rys. 3.1-1 
 
 

ACR-13A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3.1-2 
 

48 

96
 

11.5 

□  

98.5 

uszczelka 
śrubowy uchwyt mon-
tażowy 

pokrywa zacisków 
(sprzedawana oddzielnie) 
 

104.5 (z użytą pokrywą zacisków) 

91
 

10
6.

2 

uszczelka 
śrubowy uchwyt monta-
żowy 

pokrywa zacisków 
(sprzedawana oddzielnie) 

96 
11.5 

□  104.5 (z użytą pokrywą zacisków) 

10
6.

2 

98.5 

91
 

http://www.acse.pl/
mailto:biuro@acse.pl


INSTRUKCJA OBSŁUGI ACR-13A i ACD-13A 
 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel/ fax 12 415 05 09; http://www.acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 12 z 100 

3.2 Wymiary otworów montażowych. 

 Ostrzeżenie 
Jeśli został użyty montaż boczny (jeden obok drugiego), może nie być zachowany stopień ochrony 
IP66 i gwarancja może zostać nieważna. 

 

ACD-13A 
 
 
 
 
 
 
    boczny montaż jeden obok drugiego 
    n: ilość regulatorów 
 

Rys. 3.2-1 

ACR-13A 
 
 
 
 
 
 
    boczny montaż jeden obok drugiego 
    n: ilość regulatorów 
 
 
 

Rys. 3.2-2 
 

3.3 Przekładniki prądowe CT – wymiary zewnętrzne 
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3.4 Montaż i demontaż 

 Ostrzeżenie 
Ponieważ obudowa wykonana jest z tworzywa, nie używaj nadmiernej siły podczas dokrę-
cania uchwytów montażowych, obudowa lub uchwyty montażowe mogą zostać uszkodzone. 
Moment obrotowy powinien wynosić około 0.12N•m 

 
Jak zamontować regulator? 
Montuj regulator pionowo do płaskiego i sztywnego panelu, upewnij się, czy uszczelka płasko przylega do 
panelu (ważne dla IP66). 
Grubość panelu montażowego: 1…8mm 
(1) Wsuń regulator tyłem od przodu do panelu montażowego. 
(2) Zamontuj uchwyty montażowe na górze i dole obudowy i dokręć śruby. 

 
Jak zdemontować regulator? 
(1) Wyłącz zasilanie regulatora i odłącz wszystkie przewody przed wysunięciem regulatora. 
(2) Poluzuj śruby uchwytów montażowych i zdemontuj uchwyty montażowe. 
(3) Pociągnij regulator do siebie (od panelu) 
 
 

 
 

Rys.3.4-1 
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4 Podłączenie 

 Uwaga 
Wyłącz napięcie zasilania regulatora przed dokonywaniem jakichkolwiek połączeń lub ich 
sprawdzaniem. Praca z włączonym zasilaniem i dotknięcie zacisków może spowodować po-
ważny uraz lub śmierć. 

 

4.1 Zaciski przyłączeniowe 
ACD-13A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 4.1-1 
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GND Uziemienie 

 POWER SUPPLY Zasilanie 100-240V AC lub 24V AC/DC  
Przy zasilaniu 24V AC/DC, nie pomyl polaryzacji używając do zasilania napięcia 
stałego (24VDC). 

 OUT1 Wyjście regulacyjne 1 
 EVT2/OUT2 Wyjście zdarzeń (alarmowe) EVT2 lub wyjście regulacyjne 2 (opcja D ) 
 P24 Izolowane wyjście zasilania 24VDC (opcja P24) 
 EVT1 Wyjście zdarzeń (alarmowe) EVT1 
 EVT3 Wyjście zdarzeń (alarmowe) EVT3 (opcja EVT3) 
 EVENT INPUT Wejście zdarzeń (zdalnego sterowania opcja EI) 
 RS-485/RS-232C Komunikacja szeregowa RS-485 (opcja C5) lub RS-232C (opcja C) 
 TC Wejście termoparowe 
 RTD Wejście rezystancyjne RTD (Pt100, JPt100) 

DC Wejście napięciowe i prądowe DC 
 Zacisk (+) dla wejścia 0- 5V, 1-5V, 0-10V: zacisk 16 
 Zacisk (+) dla wejścia 0-10mV, -10-10mV, 0-50mV, 0-100mV, 0-1V: zacisk 18 

 TRANSMIT OUTPUT Wyjście retransmisyjne (opcja T ) 
 EXT CONT Wejście zdalnego zadawania sygnałem analogowym (opcja E ) 
 CT1 Wejście przekładnika prądowego CT1 (opcja W, W3) 
 CT2 Wejście przekładnika prądowego CT1 (opcja W3) 
 EVT4 Wyjście zdarzeń (alarmowe) EVT4 (opcja EVT4) 
 EVT5 Wyjście zdarzeń (alarmowe) EVT5 (opcja EVT5) 

 

4.2 Zaciskane końcówki kablowe. 
Użyj izolowanych końcówek zaciskanych z oczkiem pod śrubę M3 jak pokazano poniżej. 
Moment obrotowy powinien wynosić ok. 0.63N･m.  

 
Zaciskane koń-
cówki kablowe 

Producent Model Moment obrotowy 

Typ Y 
Nichifu Terminal Industries CO.,LTD. TMEV1.25Y-3 

0.63N•m 
Japan Solderless Terminal MFG CO.,LTD. VD1.25-B3A 

Typ okrągły 
Nichifu Terminal Industries CO.,LTD. TMEV1.25-3 
Japan Solderless Terminal MFG CO.,LTD. V1.25-3 

 
 

 
 

Rys. 4.2-1 
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4.3 Przykłady podłączeń. 
ACD-13A-R/M 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4.3-1 
 
* Aby zapobiec powstawaniu szkodliwych zakłóceń, zalecane jest stosowanie gasika pomiędzy zaciskami 
cewki przekaźnika elektromagnetycznego. 

 
ACD-13A-S/M 1, W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dla zasilania 24V AC/DC, nie pomyl polaryzacji używając napięcia stałego. 
 

Rys. 4.3-2 
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Wejście przekładników prądowych (CT1, CT2) (opcja W, W3) 
(1) Alarm ten nie może zostać dodany dla wyjścia prądowego. 
(2) Użyj dostarczonego przekładnika prądowego CT, przeprowadź jeden przewód obwodu zasilania grzałki 

przez otwór przekładnika CT. 
(3) Podłączając przekładnik CT, prowadź przewody zdalna od źródeł zasilania i przewodów zasilających 

grzałki, aby uniknąć interferencji. 
 
 

[Grzałka 1-fazowa] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4.3-3 
 
 

[Grzałka 3-fazowa] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4.3-4 
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5 Zarys obsługi klawiatury i ustawień grup 

Poniżej przedstawiono 2 metody konfiguracji tego regulatora: uproszczona (tradycyjna metoda konfiguracji) 
i metoda poprzez wybór grupy nastaw. 
 

Włączenie zasilania   (*1)   
 (*1)      

Tryb wyświetlania 
PV/SV 

 Tryb czuwania   
    
 Regulacja ręczna (*3)   

        
         
 Tryb nastaw SV  Tryb zdarzeń  Tryb PID   Wyświetlanie MV / 

czasu do końca 
kroku Każda nastawa Każda nastawa Każda nastawa 

          

                     
         
 Grupa SV, zda-

rzeń  (*4) 
   Ustawienia każdej nastawy w grupie 

( : przejście do następnej. : powrót do poprzedniej) 
 

        
 Grupa nastaw 

PID 
   Ustawienia każdej nastawy w grupie 

 (operacje takie same jak powyżej) 
 

        
 Grupa AT    Ustawienia każdej nastawy w grupie 

 (operacje takie same jak powyżej) 
 

              do 2    
 Grupa nastaw 

inżynierskich 
   Grupa nastaw wejścia  Każda pozycja 

(tak samo jak wyżej) 
 

                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 Grupa nastaw wyjścia  Każda pozycja 
(tak samo jak wyżej) 

 

     
 Grupa wejścia zdalnego 

sterowania (*5) 
 Każda pozycja 

(tak samo jak wyżej) 
 

     
 Grupa nastaw wyjścia 

zdarzeń 
 Każda pozycja 

(tak samo jak wyżej) 
 

     
 Grupa nastaw progra-

mu 
 Każda pozycja 

(tak samo jak wyżej) 
 

     
 Grupa nastaw komuni-

kacji (*5) 
 Każda pozycja 

(tak samo jak wyżej) 
 

     
 Grupa zdalnego zada-

wania SV (*5) 
 Każda pozycja 

(tak samo jak wyżej) 
 

     
 Grupa wyjścia re-

transmisyjnego (*5) 
 Każda pozycja 

(tak samo jak wyżej) 
 

     
 Grupa pozostałych 

funkcji 
 Każda pozycja 

(tak samo jak wyżej) 
 

           z 2    

 Gdy zostanie wciśnięty klawisz 
MODE przez 3s w dowolnym 
trybie, regulator powróci do try-
bu wyświetlania PV/SV. 

(*1) Regulator startuje od stanu 
wyłącznego zasilania. 

(*2) Dla regulacji stałowartościowej, 
gdy zostanie wciśnięty ten kla-
wisz przez 1s, zostanie przełą-
czony tryb wyświetlania PV/SV 
lub tryb czuwania. Dla regulacji 
programowej rozpoczyna i za-
trzymuje program.  

(*3) Jeżeli zasilanie zostanie wyłą-
czone podczas regulacji ręcz-
nej, regulator startuje od regu-
lacji ręcznej. Podczas regulacji 
ręcznej możliwe są ustawie-
nia przy użyciu grup. 

(*4) Podczas regulacji programo-
wej, będzie to grupa nastaw 
programu. 

(*5) Jeżeli opcja nie została dodana 
szczegółowe nastawy grup nie 
będą wyświetlane. 

Ustawienia uproszczone 

Wybór grup 

(3s) + 

(*2) 

(1s) 

+ (3s) 

(1s) 

(1s) 

(1s) (1s) 

(1s) 

(1s) 

(1s) 

(1s) 

(1s) 

(1s) 

(1s) 

(1s) 

 Z 1  
(1s) 

do 1  
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6 Schemat blokowy obsługi 

Metoda ustawień uproszczonych i metoda wyboru grup nastaw zostały opisane oddzielnie. Wszystkie usta-
wienia są pokazane w celu wyjaśnienia, jednak pewne pozycje będą wyświetlone zależnie od konfiguracji re-
gulatora. 

6.1 Metoda uproszczona (tryb nastaw SV, zdarzeń i PID - regulacja stałowartościowa). 
 Włączenie zasilania   (*1)    

  (*1)        
 Tryb wyświetl. PV/SV 

 
 Tryb czuwania   
      
 Tryb regulacji ręcznej (*3)   

         
         
 Tryb nastaw SV 

(*4) 
 Tryb nastaw zdarzeń 

(alarmów) (*4) 
 Tryb nastaw PID 

(*5) 
 Wyświetlanie MV / 

czasu do końca kro-
ku 

   

 SV1  Wartość alarmu 
EVT1 

 Zakres proporcjo-
nalności OUT1 

    Wyświetlanie MV 

       

   Wartość górnego 
limitu alarmu 
EVT1 

 Zakres propor-
cjonalności OUT2 

  

     Wyświetlanie 
czasu do końca 
kroku 

 
 
 

     

 Wartość alarmu 
EVT2  

 Czas 
zdwojenia 

 

     

       

 Wartość górnego 
limitu alarmu 
EVT2 

 Czas 
wyprzedzenia 

   

     

       

 Wartość 
alarmu EVT3 

 ARW    

     

       

 Wartość górnego 
limitu alarmu 
EVT3 

 Ręczny 
reset 

   

     

       

 Wartość 
alarmu EVT4 

 Limit prędkości 
zmian OUT1 

   

     

       

 Wartość górnego 
limitu alarmu 
EVT4 

     

      

       

 Wartość 
alarmu EVT5 

     

      

       

 Wartość górnego 
limitu alarmu 
EVT5 

     

      

       

 
[Klawiatura] 

•   : Oznacza, że gdy zostanie wciśnięty klawisz , regulator przejdzie do następnej nastawy. 
• +  : Wciśnij klawisz  z równocześnie trzymanym klawiszem . 
• +  : Wciśnij klawisz  z równocześnie trzymanym klawiszem . 
•  (3s) : Wciśnij klawisz  przez 3s. 
 
[Nastawy] 
• Wyświetlacz PV wyświetla kod nastawy, a wyświetlacz SV pokazuje domyślne ustawienie. 
• Pozycje zaznaczone linią przerywaną są opcjonalne i są dostępne tylko, gdy została dodana opcja. 

(*1) Start od wyłączenia 
zasilania. 
(*2) Podczas regulacji 
stałowartościowej, po 
wciśnięciu tego klawisza 
przez 1s, może być prze-
łączany tryb wyświetlania 
PV/SV i tryb czuwania. 
(*3) Jeżeli zasilanie zosta-
nie wyłączone podczas 
regulacji ręcznej, regulator 
startuje od regulacji ręcz-
nej. Podczas regulacji 
ręcznej możliwe są usta-
wienia przy użyciu grup. 
(*4) Jeżeli została wybrana 
funkcja sterowania pamię-
cią nastaw dla wejścia 
zdalnego sterowania, tylko 
wybrany numer pamięci 
nastaw może zostać wy-
brane za pomocą kombi-
nacji zacisków. Aby wy-
brać inny numer pamięci 
nastaw zewrzyj odpowied-
nie zaciski. 
(*5) Dostępne, jeżeli zosta-
ła wybrana funkcja przełą-
czania stref PID w zależ-
ności od SV. 

(3s) + 

(*2) 

+ (3s) 
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6.2 Metoda wyboru grupy - regulacja stałowartościowa. 
 Włączenie zasilania       
         
 Tryb wyświetl. PV/SV  Tryb oczekiwania   
       
  Tryb regulacji ręcznej (*3)   
         
         
 Grupa SV 

i alarmów 
 Grupa nastaw 

PID 
 Grupa AT  Grupa inży-

nierska     
         
         
         
         

 SV1  Strefa PID 
 Wartość 1 

 Auto-tuning 
AT/auto-reset 

 Grupa nastaw wejścia 
    

         

 Wartość alarmu 
EVT1 

 Zakres proporcjo-
nalności 1 OUT 1 

 Przesunięcie AT    

      

       Typ wejścia  

 Wartość górnego 
limitu alarmu 
EVT1 

 Zakres proporcjo-
nalności 1 OUT2 

   

       

       Górny limit skalo-
wania wejścia  Wartość alarmu 

EVT2  
 Czas zdwojenia 1    

       

       Dolny limit skalo-
wania wejścia  Wartość górnego 

limitu alarmu 
EVT2 

 Czas wyprzedze-
nia 1 

   

       

       Położenie przecinka 

 Wartość alarmu 
EVT3  

 ARW 1    

       

       Stała filtru PV 

 Wartość górnego 
limitu alarmu 
EVT3 

 Ręczny reset 1    

       

       Korekcja czujnika 

 Wartość alarmu 
EVT4 

 Limit prędkości 
zmian 1 OUT1 

   

       

         

 Wartość górnego 
limitu alarmu 
EVT4 

       

      

  

  

 

  

  

  

  

     

 Wartość alarmu 
EVT5 

   

    

     

 Wartość górnego 
limitu alarmu 
EVT5 

   

    

   Limit prędkości 
zmian 5 OUT1 

 

    
     
     
     
     
     
     

 
 

Jeśli została wybrana funkcja 
sterownia pamięcią nastaw 
dla wejść zdalnego sterowa-
nia, tylko wybrany numer 
pamięci nastawy może być 
ustawiany. Jeśli zostały 
wybrane tylko wejścia EVI1 
i EVI2 za pomocą sterowania 
pamięcią nastaw, mogą 
zostać ustanowione tylko 
numery pamięci nastaw od 
1…4. 

(*1) Start od wyłączonego zasilania. 
(*2) Dla regulacji stałowartościowej, 
po wciśnięciu klawisza przez 1s może 
zostanie przełączony tryb wyświetlania 
PV/SV lub tryb czuwania. 
(*3) Jeżeli zasilanie zostanie wyłączone 
podczas regulacji ręcznej, regulator 
startuje od regulacji ręcznej. 
Podczas regulacji ręcznej możliwe są 
ustawienia przy użyciu grup. Po za-
kończeniu ustawienia, regulator po-
wraca do regulacji ręcznej. 

(*2) 

1  

(1s) 

(*1) (*1) 

(1s) (1s) 

(1s) 

(1s) 

Blok 1 składa się z wyżej 
wymienionych pozycji. 
Powtórz ustawienia, aż 
do bloku 5. 
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[Klawisze] 
 

 
 

 

         
         
         
         
         
         
         
         

 : Oznacza, że gdy zostanie wciśnięty, klawisz  regulator przejdzie do następnej nastawy. 
 Wciśnij klawisz  przez 1s, aby powrócić do wcześniejszego poziomu nastaw. 
 Jeżeli zostanie wciśnięty klawisz  przez 3s, regulator powróci z dowolnej grupy lub dowolnego usta-

wienia do tryb wyświetlania PV/SV. 
 

[Nastawy] 
 Wyświetlacz PV wyświetla kod nastawy, wyświetlacz SV wyświetla domyślną wartości nastawy.  
 Pozycje zaznaczone linią przerywaną są opcjonalne i są dostępne tylko, gdy została dodana dana opcja. 

         
 Grupa wyj-

ścia 
 Grupa wej-

ścia ster. 
 Grupa wy-

jść zdarzeń 
 Grupa pro-

gramu     
         
         
         
 Cykl proporcjonal-

ności OUT1 
 Funkcja wejście 

sterowania EVI1 
 Wyjście zdarzeń 

EVT1 
 Stałowartościowa 

/ programowa     

         

 Cykl proporcjonal-
ności OUT2 

 Funkcja wejście 
sterowania EVI2 

 Wyjście zdarzeń 
EVT2 

 Jednostka czasu 
kroku     

         

 Górny limit OUT1  Funkcja wejście 
sterowania EVI3 

 Wyjście zdarzeń 
EVT3 

 Stan po przy-
wróceniu zasil.     

         

 Dolny limit OUT1  Funkcja wejście 
sterowania EVI4 

 Wyjście zdarzeń 
EVT4 

 Temperatura 
startu programu     

         

 Histereza OUT1 
ON/OFF 

   Wyjście zdarzeń 
EVT5 

   

       

         

 Tryb działania 
OUT2 

       

        

         

 Górny limit OUT2        

        

     Jeżeli zostało wybrane 
wyjście alarmu dla wyjścia 
zdarzeń EVTx 

 Jeżeli zostało wybrane 
wyjście timera dla wyjścia 
zdarzeń EVTx 

 Dolny limit OUT2     

     

     Histereza 
alarmu 

 Opóźnienie 
timera  Strefa pokrycia 

/martwa 
 Działanie wprost 

/odwrotne 
  

       

     Opóźnienie 
dział. wyjścia 

 Jednostka czasu 
wyjścia timera  Histereza OUT2 

ON/OFF  
 Nastawione 

OUT1 
  

       

     Alarm zwieranie 
/rozwieranie 

 Czas opóźnienia 
wyłączenia timera    Nastawione 

OUT2  
  

        

       Czas opóźnienia 
załączenia timera        

 

(1s) (1s) (1s) (1s)  
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 Grupa ko-

munikacji 
 Grupa zdal-

nego zada-
wania 

 Grupa wyj-
ścia re-
transmisji 

 Grupa po-
zostałych 
funkcji     

         
         
         

 Protokół 
transmisji 

 Sterownie zdal-
ne/lokalne 

 Wartość re-
transmitowana 

 Blokada nastaw 

    

         

 Adres komuni-
kacyjny 

 Górny limit za-
dawania 

 Górny limit re-
transmisji 

 Funkcja stref 
PID     

         

 Prędkość komu-
nikacji 

 Dolny limit zada-
wania 

 Dolny limit re-
transmisji 

 Prędkość przy-
rostu SV     

         

 Bit danych 
/parzystość 

 Przesunięcie za-
dawania 

   Prędkość opa-
dania SV      

         

 Bit stopu       Wyświetlanie 
blokady wyjścia       

         

 Przesunięcie 
SVTC 

     Podświetlanie 
PV       

         

       Kolor PV 

       

 Jeżeli wyjście alarmu prze-
palenia grzałki zostało 
wybrane dla wyjścia zdarzeń 
EVTx 

 Jeżeli wyjście alarmu prze-
rwania pętli regulacji zostało 
wybrane dla wyjścia zdarzeń 
EVTx 

 Jeżeli wyjście sygnału 
czasu zostało wybrane dla 
wyjścia zdarzeń EVTx 

   

    Zakres koloru 
PV     

 Prąd znamiono-
wy grzałki 

 Czas alarmu 
przerwania pętli 

 Krok wyjścia sy-
gnału czasu 

   

    Czas podświe-
tlania        

 Wartość prądu 
przepalenia 1 

 Zakres alarmu 
przerwania pętli 

 Czas wyłączenia 
wyjścia czasu 

   

    Bargraf 

       

 Wartość prądu 
przepalenia 2 

   Czas załączenia 
wyjścia czasu 

   

     Jednostka od-
chyłki        

         

 

 

7  

6  

(1s) 

5  

(1s) (1s) (1s) 

9  

8  
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6.3 Metoda wyboru grupy - regulacja programowa. 
 Włączenie zasilania       
         
 Tryb wyświetlania 

PV/SV 
 Tryb oczekiwania   

       
  Regulacja ręczna (*3)   
         
         
 Grupa SV 

i alarmów 
 Grupa na-

staw PID 
 Grupa AT  Grupa inży-

nierska     
         
         
         
         
 Wartość żadna 

SV dla kroku 1 
 Takie same ustawienia jak 

w rozdziale „6.2 Metoda 
wyboru grupy - regulacja 
stałowartościowa”. 

 Takie same ustawienia jak 
w rozdziale „6.2 Metoda 
wyboru grupy - regulacja 
stałowartościowa”. 

 Takie same ustawienia jak w 
rozdziale „6.2 Metoda 
wyboru grupy - regulacja 
stałowartościowa”. 

    

     

 Czas kroku 1 
 

   

        

         

 Wartość oczeki-
wania kroku 1 

       

        

         

 Krok 1 
Wartość alarmu 
EVT1 

       

        

         

 Krok 1 
Wartość górnego 
limitu EVT1 

       

        

         

 Krok 1 
Wartość alarmu 
EVT2 

       

        

         

 Krok 1 
Wartość górnego 
limitu EVT2 

       

        

         

 Krok 1 
Wartość alarmu 
EVT3 

       

        

         

 Krok 1 
Wartość górnego 
limitu EVT3 

       

  Krok 1 
Wartość górnego 
limitu EVT5 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 Krok 1 
Wartość alarmu 
EVT4 

   

    

     

 Krok 1 
Wartość górnego 
limitu EVT4 

   

    

     

 Krok 1 
Wartość alarmu 
EVT5 

   

    

   Krok 15 
Wartość górnego 
limitu EVT5 

 

    

     

 

Ustawienie kroku 1 składa 
się z wyżej wymienionych 
pozycji. Jeżeli potrzebujesz  
powtórz wyżej wymienione 
ustawienia aż do kroku 15. 

Gdy zostanie wciśnięty klawisz  w grupie pro-
gramu, regulator przejdzie do następnego kroku 
do ustawień tej samej pozycji. Wciśnij klawisz , 
aby powrócić do poprzedniego kroku. 
 
(*1) Start od stanu wyłączonego zasilania. 

(*2) Dla regulacji programowej, klawisz ten uru-
chamia/zatrzymuje regulację programową. 

(*3) Gdy zasilanie zostanie wyłączone podczas 
regulacji ręcznej, regulator startuje od trybu wy-
świetlania PV/SV. Podczas regulacji ręcznej moż-
liwe jest ustawienie metodą wyboru grup. Po za-
kończeniu ustawień, regulator startuje z regulacji 
ręcznej. 

(*2) 

1  

(1s) 

(*1) (*1) 

(1s) 
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7 Ustawienie 

Domyślne wartości nastaw: 
Typ wejścia  : Termopara typu K, -200…1370°C 
Działanie regulacji  : Regulacja PID (z auto-tuningiem), działanie odwrotne (grzanie) 
Wyjście zdarzeń (EVT1, EVT2) : Brak działania 

Ustawienia powinny być wykonane przed użyciem tego regulatora, ustaw typ wejścia, regulację, działanie 
wyjść zdarzeń itp., zgodnie z warunkami użytkowania. 
Ustawienie odbywa się w grupie inżynierskiej. 
Grupa inżynierska składa się z grup: wejścia, wyjścia, wejść zdalnego sterowania, wyjść zdarzeń (alarmów), 
programu, komunikacji, wejścia zdalnego zadawania, wyjścia retransmisji i pozostałych funkcji. 
Jeżeli specyfikacja użytkowania jest taka sama jak wartości domyślnych ustawień, nie jest wymagana konfi-
guracja regulatora. Przejdź do rozdziału „8. Ustawienia podstawowe.”. 

 

Domyślne wartości nastaw w grupie inżynierskiej 
 
• Grupa wejścia 

Ustawiane pozycje Domyślna wartość 
Typ wejścia K: -200…1370°C 
Górny limit skalowania wejścia 1370°C 
Dolny limit skalowania wejścia -200°C 
Położenie przecinka Bez przecinka 
Stała filtra PV 0.0s 
Korekcja czujnika 0.0°C 

• Grupa wyjścia 
Ustawiane pozycje Domyślna wartość 
Cykl proporcjonalności OUT1 Wyjście przekaźnikowe: 30s 

Wyjście napięciowe do SSR: 3s 
Wyjście prądowe: niedostępny 
Wyjście napięciowe: niedostępny 

Cykl proporcjonalności OUT1 (opcja D ) Wyjście przekaźnikowe: 30s 
Wyjście napięciowe do SSR: 3s 
Wyjście prądowe: niedostępny 
Wyjście napięciowe: niedostępny 

Górny limit wyjścia OUT1 100% 
Dolny limit wyjścia OUT1 0% 
Histereza wyjścia OUT1 (dla ON/OFF) 1.0°C 
Tryb chłodzenia OUT2 (opcja D ) Chłodzenie powietrzem 
Górny limit wyjścia OUT2 (opcja D ) 100% 
Dolny limit wyjścia OUT2 (opcja D ) 0% 
Strefa pokrycia/martwa (opcja D ) 0.0°C 
Histereza OUT2 (dla ON/OFF), (opcja D ) 1.0°C 
Działanie regulacyjne wprost/odwrotne Działanie odwrotne (grzanie) 
Nastawione wyjście OUT1 0.0% 
Nastawione wyjście OUT2 (opcja D ) 0.0% 

• Grupa wejść zdalnego sterowania (opcja EI) 
Ustawiane pozycje Domyślna wartość 
Wejście zdalnego sterowania EVI1 Brak działania 
Wejście zdalnego sterowania EVI2 Brak działania 
Wejście zdalnego sterowania EVI3 Brak działania 
Wejście zdalnego sterowania EVI4 Brak działania 
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• Grupa wyjść zdarzeń (alarmowych) 
Ustawiane pozycje Domyślna wartość 
Wyjście zdarzeń (alarmowe) EVT1 Brak działania 
Wyjście zdarzeń (alarmowe) EVT2 Brak działania 
Wyjście zdarzeń (alarmowe) EVT3 (opcja A3) Brak działania 
Wyjście zdarzeń (alarmowe) EVT4 (opcja A5) Brak działania 
Wyjście zdarzeń (alarmowe) EVT5 (opcja A5) Brak działania 

• Grupa programu 
Ustawiane pozycje Domyślna wartość 
Regulacja stałowartościowa/programowa Regulacja stałowartościowa 
Jednostka czasu programu Godzina: minuta 
Działanie po przywróceniu zasilania Zatrzymanie po przywróceniu zasilania 
Temperatura startu programu 0°C 

• Grupa komunikacji (opcja C lub C5) 
Ustawiane pozycje Domyślna wartość 
Protokół komunikacji Protokół Shinko 
Adres komunikacyjny 0 
Prędkość komunikacji 9600bps 
Bit danych/parzystość 7 bitów /even 
Bit stopu 1 
Przesunięcie SVTC 0°C 

• Grupa wejścia zdalnego zadawania (opcja EA lub EV) 
Ustawiane pozycje Domyślna wartość 
Zadawanie zdalne/lokalne Lokalne 
Górny limit wejścia zdalnego zadawania 1370°C 
Dolny limit wejścia zdalnego zadawania -200°C 
Przesunięcie zdalnego zadawania 0°C 

• Grupa wyjścia retransmisyjnego (opcja TA lub TV) 
Ustawiane pozycje Domyślna wartość 
Wartość retransmitowana Retransmisja PV 
Górny limit wyjścia retransmisyjnego 1370°C 
Dolny limit wyjścia retransmisyjnego -200°C 

• Grupa pozostałych funkcji 
Ustawiane pozycje Domyślna wartość 
Blokada nastaw Brak 
Funkcja stref PID Nie używana 
Prędkość narastania SV 0°C/min 
Prędkość opadania SV 0°C/min 
Wyświetlanie funkcji blokady wyjścia Wyświetlanie „OFF” 
Podświetlanie Wszystkie wyświetlacze podświetlone 
Kolor PV Czerwony 
Zakres strefy koloru PV 5.0°C 
Czas podświetlania 0min 
Bargraf Wyświetlanie MV 
Jednostka odchyłki dla bargrafu 1°C 
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7.1 Włączenie zasilania regulatora 
Po włączeniu zasilania, wyświetlacz PV wyświetla typ wejścia, a wyświetlacz SV wyświetla wartość górnego 
limitu zakresu wejścia (wejście termoparowe i RTD) lub wartość górnego limitu skalowania (wejście napię-
ciowe i prądowe) przez ok. 3s (tabela 7.1-1). Podczas tego czasu, wszystkie wyjścia i kontroli są wyłączone. 
Po tym czasie regulator rozpoczyna wyświetlanie PV (wartość mierzoną) na wyświetlaczu PV i SV (wartość 
zadaną) na wyświetlaczu SV. Podczas, gdy aktywna jest funkcja blokady wyjścia, wyświetlacz PV wskazuje 
„ ” (wskazanie to jednak zależy od wybranej konfiguracji). 
 
(Tabela 7.1-1) 

Typ wejścia °C °F 
Wyświetlacz PV Wyświetlacz SV Wyświetlacz PV Wyświetlacz SV 

K 
 
J 
R 
S 
B 
E 
T 
N 
PL-II 
C(W/Re5-26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pt100 
JPt100 
Pt100 
JPt100 
Pt100 
Pt100 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4…20mA DC 
0…20mA DC 
0…10mV DC 
-10…10mV DC 
0…50mV DC 
0…100mV DC 
0…1V DC 
0…5V DC 
1…5V DC 
0…10V DC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Górny limit skalowania wejścia 

 

7.2 Opis działania klawiszy 
Aby przejść do dowolnego trybu nastaw, zobacz poniższy opis. 
 Aby ustawić wymagane wartości, użyj klawiszy , . 
 Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty, ustawiona wartość zostaje zapisywana (zaakceptowana), 

a regulator przechodzi do następnej nastawy. 
Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty przy ostatniej nastawie, regulator przejdzie do pierwszej nastawy. 

 Wciśnij klawisz , aby powrócić do poprzedniej pozycji nastawy. 
 Wciśnij klawisz  przez 1s, aby powrócić do poprzedniego poziomu nastaw (powrócić z dowolnej gru-

py nastaw). 
 Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty przez 3s podczas dowolnego trybu ustawienia, regulator powróci 

do trybu wyświetlania PV/SV (regulacji). 
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7.3 Grupa inżynierska 
7.3.1 Grupa wejścia pomiarowego 
 
Aby wejść do ustawień grupy wejścia, postępuj według poniższej procedury. 
 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

   
(4 razy) 

 

 

 

 Grupa inżynierska 

    
 

 

 Grupa wejścia pomiarowego 

   (przez 1s) 
 

 

 • Typ wejścia pomiarowego. 
• Typ wejścia może zostać wybrany spośród: termopar (10 typów), RTD 

(2 typy), prądowe (2 typy) i napięciowe (8 typów), również może zostać wybrana jed-
nostka °C/°F. 

• Jeżeli typ wejścia zostanie zmieniony, górny i dolny limit skalowania wejścia również się 
zmienia na górny i dolny limit zmienionego zakresu. 

• Zmieniając wejście napięciowe na inne wejście, najpierw odłącz czujnik, dopiero wtedy 
zmień typ wejścia. Jeżeli typ wejścia zostanie zmieniony z podłączonym czujnikiem, 
obwód wejściowy może zostać uszkodzony.  

• Dla wejścia napięciowego, numer zacisku (+) wejścia różni się: 
Zacisk (+) dla wejścia: 0-5V, 1-5V, 0-10V: zacisk nr. 16 
Zacisk (+) dla wejścia: 0-10mV, -10-10mV, 0-50mV, 0-100mV, 0-1V: zacisk nr.18 

• Zakres nastawy: 
 K -200…1370°C 
 K -200.0…400.0°C 
 J -200…1000°C 
 R 0…1760°C 
 S 0…1760°C 
 B 0…1820°C 
 E -200…800°C 
 T -200.0…400.0°C 
 N -200…1300°C 
 PL-II 0…1390°C 
 C(W/Re5-26) 0…2315°C 
 Pt100 -200.0…850.0°C 
 JPt100 -200.0…500.0°C 
 Pt100 -200…850°C 
 JPt100 -200…500°C 
 Pt100 -100.0…100.0°C 
 Pt100 -100.0…500.0°C 
 K -328…2498°F 
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 K -328.0…752.0°F 
 J -328…1832°F 
 R 32…3200°F 
 S 32…3200°F 
 B 32…3308°F 
 E -328…1472°F 
 T -328.0…752.0°F 
 N -328…2372°F 
 PL-II 32…2534°F 
 C(W/Re5-26) 32…4199°F 
 Pt100 -328.0…1562.0°F 
 JPt100 -328.0…932.0°F 
 Pt100 -328…1562°F 
 JPt100 -328…932°F 
 Pt100 -148.0…212.0°F 
 Pt100 -148.0…932.0°F 
 4…20mADC -2000…10000 
 0…20mADC -2000…10000 
 0…10mVDC -2000…10000 
 -10…10mVDC -2000…10000 
 0…50mVDC -2000…10000 
 0…100mVDC -2000…10000 
 0…1VDC -2000…10000 
 0…5VDC -2000…10000 
 1…5VDC -2000…10000 
 0…10VDC -2000…10000 

• Domyślna wartość: K (-200…1370°C) 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu skalowania wejścia. 
• Zakres nastawy: wartość dolnego limitu skalowania wejścia do wartości górnego limitu 

zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: -2000…10000 (z ustawionym przecinkiem) 
W przypadku wejścia napięciowego i prądowego, jeżeli ustawiona wartość górnego li-
mitu skalowania wejścia jest mniejsza od wartości dolnego limitu skalowania wejścia, 
wartość PV rośnie mimo że wartość na wejściu maleje. 
• Domyślna wartość: 1370°C 

    

   

 

 

 • Ustawienie wartości dolnego limitu skalowania wejścia. 
• Zakres nastawy: wartość dolnego limitu zakresu wejścia do wartości górnego limitu 

skalowania wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: -2000…10000 (z ustawionym przecinkiem) 
W przypadku wejścia napięciowego i prądowego, jeżeli została ustawiona wartość 
górnego limitu skalowania wejścia mniejsza od wartości dolnego limitu skalowania 
wejścia, wartość PV rośnie mimo że wartość na wejściu maleje. 
• Domyślna wartość: -200°C 
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 • Wybór położenie przecinka. 
Nastawa dostępna tylko dla wejścia napięciowego i prądowego 

• Zakres nastawy: 

      : brak przecinka 
    lub    
     : 1 cyfra po przecinku 
    lub    
     : 2 cyfry po przecinku 
    lub    
     : 3 cyfry po przecinku 
    lub    
     : 4 cyfry po przecinku 
   • Domyślna wartość: : brak przecinka 

    

 

 

 • Ustawienie stałej czasowej filtra PV. 
Nastawa wpływa na czas odpowiedzi całego układu regulacji (ustawienie wartości za 
dużej spowoduje powstanie opóźnienia odpowiedzi układu regulacji). 

• Zakres nastawy: 0.0…100.0s 
• Domyślna wartość:0.0s 

    

  

    

 

 

 • Ustawienie wartości korekcji czujnika. 
Koryguje wartość mierzoną przez czujnik. 
Ustawienie może jest stosowane, gdy czujnik nie może być zamontowany w miejscu re-
gulacji, wtedy mierzona temperatura może różnić się od temperatury w miejscu regulacji 
lub podczas regulacji przy pomocy kilku regulatorów, czasami mierzone temperatury nie 
pokrywają się z powodu różnicy dokładności czujników lub rozkładu temperatury. 
W takim przypadku wartość zadana regulacji może zostać ustawiona na wymaganą war-
tość, natomiast występująca różnica może byś skorygowaną funkcją korekcji. 
PV po korekcji = aktualna PV + wartość korekcji czujnika 

• Zakres nastawy: -200.0…200.0°C (°F) 
Wejście napięciowe, prądowe: -2000…10000 (z ustawionym przecinkiem). 

• Domyślna wartość: 0.0°C 

    

   

 

 

 Powrót do wyboru typu wejścia. 
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7.3.2 Grupa nastaw wyjścia 
 
 Aby wejść do ustawień grupy wyjścia, postępuj według poniższej procedury. 
 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

   
(4 razy) 

(przez 1s) 

 

 

 Grupa inżynierska 

   (przez 1s) 
 

 

 Grupa wejścia 

     
 

 

 Grupa wyjścia 

   (przez 1s) 
 

 

 • Ustawienie cyklu proporcjonalności dla OUT1. 
Dla wyjścia przekaźnikowego, gdy cykl proporcjonalności jest zmniejszany, zwiększa się 
częstotliwość przełączania i skraca się żywotność przekaźnika. 
Nastawa nie dostępna, dla regulacji ON/OFF lub dla wyjścia prądowego. 

• Zakres nastawy: 1…120s 
• Domyślna wartość: R/M: 30s i S/M: 3s 

    

    

 

 

 • Ustawienie cyklu proporcjonalności dla OUT2. 
Dla wyjścia przekaźnikowego, jeżeli cykl proporcjonalności jest zmniejszany, zwiększa 
się częstotliwość przełączania i skraca się żywotność przekaźnika. 
Nastawa nie dostępna, gdy nie została dodana opcja D , OUT2 działa ON/OFF lub 
dla wyjścia prądowego. 

• Zakres nastawy: 1…120s 
• Domyślna wartość: R/M: 30s i S/M: 3s 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu wyjścia OUT1. 
Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF. 

• Zakres nastawy: wartość dolnego limitu OUT1 do 100% 
(Dla wyjścia prądowego: wartość dolnego limitu OUT1 do 105%) 

• Domyślna wartość: 100%     

    

 

 

 • Ustawienie wartości dolnego limitu wyjścia OUT1. 
Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF. 

• Zakres nastawy: 0% do wartości górnego limitu OUT1 
(Dla wyjścia prądowego: -5% do wartości górnego limitu OUT1) 

• Domyślna wartość: 0%     

    

 

 

 • Ustawienie histerezy regulacji ON/OFF dla wyjścia OUT1. 
Nastawa dostępna tylko dla regulacji ON/OFF. 

• Zakres nastawy: 0.1…1000.0°C (°F). 
Wejście napięciowe, prądowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 

• Domyślna wartość: 1.0°C     
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 • Wybór trybu działania OUT2 spośród: chłodzenie powietrze, olejem lub wodą. 
Nastawa niedostępna, gdy opcja D  nie została dodana lub dla regulacji ON/OFF 
(OUT2). 

• Zakres nastawy: 
    

     : chłodzenie powietrzem  
(charakterystyka liniowa) 

    lub   

     : chłodzenie olejem  
(1.5 mocy charakterystyki liniowej) 

    lub   

     : chłodzenie wodą 
(2 mocy charakterystyki liniowej) 

     

   • Domyślna wartość: : chłodzenie powietrzem 

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu wyjścia OUT2. 
Nastawa niedostępna, gdy opcja D  nie została dodana lub dla regulacji ON/OFF 
(OUT2). 

• Zakres nastawy: wartość dolnego limitu OUT2 do 100% 
(Dla wyjścia prądowego: wartość dolnego limitu OUT2 do 105%) 

• Domyślna wartość: 100% 
    

    

 

 

 • Ustawienie wartości dolnego limitu OUT2. 
Nastawa niedostępna, gdy opcja D  nie została dodana lub dla regulacji ON/OFF 
(OUT2). 

• Zakres nastawy: 0% do wartość górnego limitu OUT2 
(Dla wyjścia prądowego: -5% do wartości górnego limitu OUT2) 

• Domyślna wartość: 0% 
    

   

 

 

 • Ustawienie strefy pokrycia lub martwej dla działania wyjść OUT1 i OUT2. 
Ustawiona wartość (+): strefa martwa 
Ustawiona wartość (-): strefa pokrycia 

Nastawa dostępna tylko, gdy opcja D  została dodana 
• Zakres nastawy: -200.0…200.0°C (°F),  
Wejście napięciowe, prądowe: -2000…10000 (z ustawionym przecinkiem) 

• Domyślna wartość: 0.0°C 

    

    

 

 

 • Ustawienie histerezy regulacji ON/OFF (OUT2). 
Nastawa dostępna tylko, gdy opcja D  została dodana i dla regulacji ON/OFF (OUT2). 

• Zakres nastawy: 0.1…1000.0°C (°F),  
Wejście napięciowe i prądowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 

• Domyślna wartość: 1.0°C     

    

 

 

 • Wybór sposobu działania wyjścia regulacyjnego. 
 
• Zakres nastawy: 

      : działanie odwrotne (grzanie) 

    lub   

     : działanie wprost (chłodzenie) 

   • Domyślna wartość: : działanie odwrotne (grzanie) 

Zakres proporcjonalności 

SV 

Powietrze 

trze 
Olej 
Woda 
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 • Ustawienie nastawianego wyjścia OUT1. 
• Jeżeli wybrano nastawione wyjście 1 lub 2 dla wejścia zdarzeń, może być ustawiona 

wartość sygnału regulacyjnego dla OUT1. 
Nastawiona wyjście 1: 
Regulacja jest wykonywana z nastawioną wartości wyjścia jeżeli czujnik jest uszko-
dzony i wejście zdarzeń jest aktywne. 
Nastawiona wyjście 2: 
Regulacja jest wykonywana z nastawioną wartości wyjścia jeżeli i wejście zdarzeń jest 
aktywne. 
Nastawa dostępna tylko, gdy została dodana opcja EI. 

• Zakres nastawy: 0.0…100.0% (wyjście prądowe: -5.0…105.0%) 
• Domyślna wartość: 0.0% 

    

   

    

 

 

 Ustawienie nastawianego wyjścia OUT2. 
• Jeżeli wybrano nastawione wyjście 1 lub 2 dla wejścia zdarzeń, może być ustawiona 

wartość sygnału regulacyjnego dla OUT2. 
Nastawiona wyjście 1: 
Regulacja jest wykonywana z nastawioną wartości wyjścia jeżeli czujnik jest uszko-
dzony i wejście zdarzeń jest aktywne. 
Nastawiona wyjście 2: 
Regulacja jest wykonywana z nastawioną wartości wyjścia jeżeli i wejście zdarzeń jest 
aktywne. 
Nastawa dostępna tylko, gdy zostały dodane opcje EI i D . 

• Zakres nastawy: 0.0…100.0% (wyjście prądowe: -5.0…105.0%) 
• Domyślna wartość: 0.0% 

    

    

 

 

 Powrót do ustawienia cyklu proporcjonalności dla OUT1 
 

 

7.3.3 Grupa wejścia zdalnego sterowania. 
 
Grupa ta jest dostępna tylko, gdy została dodana opcja EI. 
Aby wejść do grupy nastaw wejścia zdalnego sterowania, postępuj według poniższej procedury. 

 
 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

   
(4 razy) 

(przez 1s) 

 

 

 Grupa inżynierska 

   (przez 1s) 
 

 

 Grupa wejścia 

   
(2 razy) 
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(2 razy) 

 

 

 

 Grupa wejścia zdarzeń 

   (przez 1s) 
 

 

 • Wybór funkcji wejścia zdarzeń EVI1. 
• Zakres nastawy: tabela przydziału funkcji wejścia zdarzeń. 
• Domyślna wartość: 000 (brak działania) 

    

 

 

 • Wybór funkcji wejścia zdarzeń EVI2. 
• Zakres nastawy: tabela przydziału funkcji wejścia zdarzeń. 
• Domyślna wartość: 000 (brak działania) 

    
 

 

 • Wybór funkcji wejścia zdarzeń EVI3. 
• Zakres nastawy: tabela przydziału funkcji wejścia zdarzeń. 
• Domyślna wartość: 000 (brak działania) 

    
 

 

 • Wybór funkcji wejścia zdarzeń EVI4. 
• Zakres nastawy: tabela przydziału funkcji wejścia zdarzeń. 
• Domyślna wartość: 000 (brak działania) 

    
 

 

 Powrót do wybór funkcji wejścia zdarzeń EVI1 

 
Tabela przydziału funkcji wejścia zdalnego sterowania. 

Ustawiona 
wartość 

Funkcja wejścia zdalnego 
sterowania 

Wejście zwar-
te (ON) 

Wejście roz-
warte (OFF) Uwagi 

000 Brak działania    
001 Sterowanie pamięcią na-

staw 
2n 1 n=0 … 3 (*1) 

002 Włączenie/wyłączenie 
regulacji 

Regulacja 
wyłączona 

Regulacja włą-
czona 

Funkcja wyłączenia wyjścia 
regulacyjnego 

003 Działanie wyjścia 
wprost/odwrotne 

Działanie 
wprost 

Działanie od-
wrotne 

Zawsze efektywna 

004 Timer start/stop Start Stop  
005 Wyświetlanie PV; 

Zatrzymanie PV 
Zatrzymanie 
PV na wy-
świetlaczu 

Wyświetlanie 
aktualnego PV 

Nastawa nieskuteczna pod-
czas regulacji 

006 Wyświetlanie PV; 
Zatrzymanie maksymalnej 
wartości PV 

Zatrzymanie 
wartości mak-
symalnej PV 

Wyświetlanie 
aktualnego PV 

Nastawa nieskuteczna pod-
czas regulacji 

007 Nastawione wyjście 1 

Regulacja z 
nastawioną 
wartością 
wyjścia (*2) 

Standardowa 
regulacja 

W razie uszkodzenia czujnika, 
regulator reguluje z nastawioną 
wartością MV 

008 Regulacja automatycz-
na/ręczna 

Regulacja 
ręczna 

Regulacja 
automatyczna  

009 Zadawanie zdalne/lokalne Zdalne Lokalne Efektywna tylko, gdy dodana 
opcja EA lub EV 

010 Regulacja programowa: 
RUN/STOP  RUN STOP Poziom działania, gdy zasila-

nie włączone 
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011 
Regulacja programowa: 
wstrzymanie lub kontynu-
acja 

Wstrzymanie Kontynuacja Poziom działania, gdy zasila-
nie włączone 

012 Regulacja programowa: 
funkcja opuszczenia Opuszczenie Regulacja 

standardowa 
Poziom działania, gdy zasila-
nie włączone 

013 Wstrzymanie działania 
całkującego 

Wstrzymanie 
działania cał-
kującego 

Standardowa 
regulacja 

Regulacja kontynuowana z 
wstrzymanym działaniem cał-
kującym. 

014 Nastawione wyjście 2 

Regulacja z 
nastawioną 
wartością 
wyjścia (*2) 

Standardowa 
regulacja 

W razie uszkodzenia czujnika, 
regulator reguluje z nastawioną 
wartością MV 

Ważna jest zmiana sygnału z OFF na ON lub ON na OFF. 

 
Jeżeli dla wejścia zdalnego sterowania EVI1 wybrano ustawienie „010” (Regulacja programowa: RUN/STOP)”, to 
zwarciu zacisków wejścia zostanie wykonane działanie jak poniżej. Jednak w przypadku włączenia zasilania, 
działanie będzie wykonywane w zależności od stanów zacisków wejścia sterowania EVI1 [ON (zwarte) lub OFF 
(rozwarte)]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*1) Numer pamięci zestawu nastaw powstaje w wyniku dodania wartości 1 (jeden) do 2n i jest wyświetlany na 

wyświetlaczu MEMO/STEP.  
 Np. jeżeli wybrano EVI1 (20)=OFF i EVI2 (21)=ON, wtedy zostanie wyświetlony numer 3 (21 +1) pamięci 

nastawy. 
 Wartości 20, 21, 22 i 23 są odpowiednio przypisane do wejść zdalnego sterowania EVI1…EVI4, a numer pa-

mięci nastawy jest określany przez stan każdego wejścia EVI1…EVI4 (patrz rozdział “9.7. Funkcja zdalnego 
sterowania pamięcią nastaw”) 

(*2) Wartość nastawiona wyjścia może zostać ustawiona podczas ustawiania nastaw (nastawione wyjście OUT1, 
nastawione wyjście OUT2) w grupie wyjścia. 

Rys. 7.3.3-1 

Zaciski rozwarte 

Tryb czuwania 

Zaciski 11-15: zwarte 

Regulacja programowa Regulacja programowa 
zatrzymana (Tryb czuwania) 

Zaciski rozwarte 

Zaciski 11-15 [DI1(EVI1)-
COM]: rozwarte 

Regulacja programowa jest wykony-
wana, gdy zaciski wejścia “11-15 
[DI1(EVI1)-COM]” zmienią stan z 
rozwartych na zwarte. 

Regulacja programowa jest zatrzymana (tryb 
czuwania) gdy zaciski wejścia “11-15 
[DI1(EVI1)-COM]” zmienią stan z zwartych 
na rozwarte. 

Zaciski 11-15 [DI1(EVI1)-
COM]: zwarte 

Stan regulacji 
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7.3.4 Grupa wyjścia zdarzeń 
 
Aby wejść do grupy wyjścia zdarzeń, postępuj według poniższej procedury. 

 
 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji automatycznej) 
 

   
(4 razy) 

(przez 1s) 

 

 

 Grupa inżynierska 

   (przez 1s) 
 

 

 Grupa wejścia 

   
(3 razy) 

 

 

 

 Grupa wyjścia zdarzeń 

   (przez 1s) 
 

 

 • Przydział funkcji wyjścia zdarzeń EVT1. 
• Zakres nastawy: tabela przydziału funkcji wyjścia zdarzeń. 
• Domyślna wartość: 000 (brak działania) 

    
 

 

 • Przydział funkcji wyjścia zdarzeń EVT2. 
• Zakres nastawy: tabela przydziału funkcji wyjścia zdarzeń. 
• Domyślna wartość: 000 (brak działania) 

    
 

 

 • Przydział funkcji wyjścia zdarzeń EVT3. 
• Zakres nastawy: tabela przydziału funkcji wyjścia zdarzeń. 
• Domyślna wartość: 000 (brak działania) 

    
 

 

 • Przydział funkcji wyjścia zdarzeń EVT4. 
• Zakres nastawy: tabela przydziału funkcji wyjścia zdarzeń. 
• Domyślna wartość: 000 (brak działania) 

    
 

 

 • Przydział funkcji wyjścia zdarzeń EVT5. 
• Zakres nastawy: tabela przydziału funkcji wyjścia zdarzeń. 
• Domyślna wartość: 000 (brak działania) 

    
 

 

 Powrót do przydziału funkcji wyjścia zdarzeń EVT1. 
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Tabela przydziału funkcji wyjścia zdarzeń. 

Wybrana 
wartość Funkcja wyjścia zdarzeń Przejdź na niższy poziom za pomocą 

klawisza  Uwagi 

000 Brak działania   

001 Wyjście alarmowe; 
Górny limit 

Histereza alarmu 
 

Czas opóźnienia alarmu 
 

Działanie: zwieranie/rozwieranie 

 

002 Wyjście alarmowe; 
Dolny limit Takie same jak górny limit  

003 Wyjście alarmowe; 
Górny/dolny limit Takie same jak górny limit  

004 
Wyjście alarmowe; 
Niezależny górny/dolny 
limit 

Takie same jak górny limit  

005 Wyjście alarmowe; 
Górny/dolny zakres limitu Takie same jak górny limit  

006 
Wyjście alarmowe; 
Niezależny górny/dolny 
zakres limitu 

Takie same jak górny limit  

007 Wyjście alarmowe; 
Górny próg Takie same jak górny limit  

008 Wyjście alarmowe; 
Dolny próg Takie same jak górny limit  

009 Wyjście alarmowe; 
Górny limit z standby Takie same jak górny limit  

010 Wyjście alarmowe; 
Dolny limit z standby Takie same jak górny limit  

011 
Wyjście alarmowe; 
Górny/dolny limit 
z standby  

Takie same jak górny limit  

012 
Wyjście alarmowe; 
Niezależny górny/dolny 
limit z standby 

Takie same jak górny limit  

013 
Wyjście timera połączone 
z wejściem “start/stop 
timera”. 

Opóźnienie wyjścia timera 
 

Jednostka czasu timera 
 

Czas opóźnienia wyłączenia timera 
 

Czas opóźnienia załączenia timera 

Wybierz “start/stop timera” 
podczas przydziału funkcji 
wejścia zdarzeń. 

014 

Wyjście timera połączone 
z wejściem “start/stop 
timera”. Regulacja działa 
razem w wyjściem timera. 
Regulacja wyłączona, gdy 
timer nie działa.  

Takie same jak powyżej Takie same jak powyżej 

015 Wyjście alarmu przepale-
nia grzałek 

Prąd znamionowy grzałki 
 

Wartość prądu przepalenia grzałki 1 
 

Wartość prądu przepalenia grzałki 2 

Prąd znamionowy 20A lub 
100A. Ustawienie w za-
kresie prądu znamiono-
wego (*) 

016 Wyjście alarmu przerwa-
nia pętli regulacji 

Czas alarmu przerwania pętli 
 

Zakres alarmu przerwania pętli 
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017 Wyjście sygnału czasu  

Krok wyjścia sygnału czasu 
 

Czas wyłączenia sygnału czasu 
 

Czas włączenia sygnału czasu 

Wyjście sygnału czasu 
zostanie wyłączone, gdy 
wykonywany krok zosta-
nie zakończony. 

018 Wyjście podczas AT   Działa podczas AT 
019 Wyjście końca programu  Regulacja programowa 

 
• Jeżeli jakiś typ alarmu zostanie zmieniony, ustawione wartości przyjmują wartości 0 (0.0). 
• Jeżeli wybrano wyjście zdarzeń kod nastawy “001…012 (wyjście alarmu)”: każde wyjście jest ustawiane in-

dywidualnie. 
Jeżeli wybrano kod nastawy “013…019”: ustawienia są wspólne dla wszystkich wyjść. 
(*) Nastawa dostępna tylko, gdy została dodana opcja W lub W3. 

 
 
 
Wyjście końca programu. 

Po zakończeniu regulacji programowej wyjście końca programu jest aktywowane (ON). 
Poniższy program pokazuje, że temperatura narasta do 200°C przez 1 godz. i utrzymuje ją przez następne 2 
godziny. 

 
 

Krok 1 2 
Wartość SV kroku 200°C 1:00 
Czas kroku 200°C 2:00 

 

Działanie wyjścia końca programu zostało pokazane na rysunku poniżej (Rys. 7.3.4-1). 

Krok 1 2  

    

  

    

    

    

    

 

 

 

 
Rys. 7.3.4-1 

200°C 

0°C 

1:00 2:00 

Uruchomienie regulacji 
programowej 

ON 
OFF 

Regulacja programowa 
zakończona. Wyjście koń-
ca programu aktywne. 

Wyjście końca programu może być 
wyłączone za pomocą klawisza  
lub poprzez wyłączenie zasilania. 

Wyjście końca programu 
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• Gdy wybrano wyjście alarmowe dla wyjścia zdarzeń (kod 001…012)]. 

 

 

 • Ustawienie histerezy wyjścia EVT1. 
• Zakres nastawy: 0.1…1000.0°C (°F) 
  Wejście napięciowe i prądowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 
• Domyślna wartość: 1.0°C 
 

    

 

 

 • Ustawienie czasu opóźnienia zadziałania wyjścia alarmu EVT1. 
Gdy minie ustawiony czas po tym jak wejście znajdzie się w zakresie działania alarmu, 
alarm jest aktywowany. 

• Zakres nastawy: 0…10000s 
• Domyślna wartość: 0s 

    

    

 

 

 • Wybór działania wyjścia. 
(Patrz “Działanie wyjścia alarmowego zwieranie/rozwieranie”) 

• Zakres nastawy: poniżej 

      : zwieranie (wyjście normalnie rozwarte) 

    lub   

     : rozwieranie (wyjście normalnie zwarte) 

   • Domyślna wartość: : zwieranie 

    

 

 

 Powrót do ustawień wyjścia zdarzeń EVT2. 

(*): Jeżeli został wybrany dowolny kod nastawy spośród “001 (górna odchyłka) do 012 (niezależna obustron-
na odchyłka z standby)” podczas przydziału funkcji wyjścia zdarzeń EVT2…EVT5, wyświetlane będą odpo-
wiednie kody xxx do xxx. 

 
Działanie wyjścia alarmowego [zwieranie/rozwieranie] 
Gdy wybrano zwieranie ( )], wyjście EVT1 (zaciski 9-10) jest w stanie przewodzenia (ON) podczas, 
gdy świeci kontrolka EVT1. Wyjście EVT1 jest w stanie nieprzewodzenia (OFF) podczas, gdy kontrolka EVT1 
nie świeci. Gdy wybrani rozwieranie ( )], wyjście EVT1 (zaciski 9-10) jest w stanie nieprzewodzenia 
(OFF) podczas, gdy świeci kontrolka EVT1. Wyjście EVT1 jest w stanie przewodzenia (ON) podczas, gdy 
kontrolka EVT1 nie świeci. 

 
Górna odchyłka (gdy jest ustawione zwieranie) Górna odchyłka (gdy jest ustawione rozwieranie) 

 
 
 
 
 
 

  Rys. 7.3.4-2  Rys. 7.3.4-3 
 
Dla alarmów EVT2 do EVT5, działanie alarmu jest takie same jak EVT1. Dla alarmów EVT2 do EVT5, czy-
taj odpowiednio “EVT2 do EVT5” zamiast “EVT1”. 
• Wyjście EVT2 (zaciski 7-8)  • Wyjście EVT3 (zaciski 7-10) 
• Wyjście EVT4 (zaciski 29-30) • Wyjście EVT5 (zaciski 28-30) 

OFF 

ON 

Histereza EVT1 

SV +  Wartość EVT1 
OFF 

ON 

SV +  Wartość EVT1 

Histereza EVT1 
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• Gdy wybrano wyjście timera dla wyjścia zdarzeń [(013, 014)] 
Nastawa dostępne tylko, gdy została dodana opcja EI. 
 

 

 

 • Wybór działania timera dla wyjścia zdarzeń EVT1. 
 
• Zakres nastawy: poniżej 
     

    : opóźnienie włączenia timera (ON) 

   lub   

    : opóźnienie wyłączenia timera (OFF) 

   lub    

    : opóźnienie włączenia/wyłączenia timera (ON/OFF) 

   • Domyślna wartość: : opóźnienie włączenia timera (ON) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 • Wybór jednostki czasu dla wyjścia timera. 
 
 
• Zakres nastawy: patrz poniżej     

    : minuty 

   lub   

    : sekundy 

  • Domyślna wartość: : minuty 

       

 

 

 • Ustawienie czas opóźnienia wyłączenia wyjścia timera. 
• Zakres nastawy: 0…10000 
• Domyślna wartość: 0 

    

 

 

 • Ustawienie czas opóźnienia załączenia wyjścia timera. 
• Zakres nastawy: 0…10000 
• Domyślna wartość: 0 

    

 

 

 Powrót do ustawień wyjścia zdarzeń EVT2 
 

Opóźnienie załączenia/wyłączenia timera 

OFF 
ON 

OFF 
ON 

ON 
OFF 

OFF 

DLYON 

DLYON 

DLYOFF 

DLYOFF 

Wejście sterowania 

Opóźnienie załączenia timera 

 

DLYON : ustawienie czasu opóźnienia załączenia timera 
DLYOFF : ustawienie czasu opóźnienia wyłączenia timera 

Opóźnienie włączenia timera 
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• Gdy wybrano alarm przepalenia grzałki dla wyjścia zdarzeń (kod 015). 
Nastawa dostępne tylko, gdy została dodana opcja W, W3. 

 

 

 • Wybór prądu nominalnego grzałki. 
• Jeżeli zostanie zmieniony prąd nominalny grzałki, ustawione wartości prądu alarmu 
przepalenia grzałki 1 i 2 powrócą do wartości domyślnych (0.0). 
• Zakres nastawy: patrz poniżej     

     

    : 20.0A 

   lub   

    : 100.0A 

  • Domyślna wartość: ; 20.0A 

    

 

 

 • Wybór wartości prądu grzałki dla alarmu przepalenia grzałki 1. 
Ustawienie 0.0 wyłącza alarm przepalenia grzałki. 
Na wyświetlaczu PV wyświetlane są na przemian wartość prądu CT1 i znak . 
Regulator mierzy prąd płynący przez obwód za pomocą przekładnika CT1, gdy wyj-
ście OUT1 jest aktywne. 
Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji W. 

• Zakres nastawy:  Dla 20.0A (0.0…20.0A) 
    Dla 100.0A (0.0…100.0A) 
• Domyślna wartość: 0.0A 

    

    

 

 

 • Wybór wartości prądu grzałki dla alarmu przepalenia grzałki 2. 
Ustawienie 0.0 wyłącza alarm wyłącza alarm przepalenia grzałki. 
Na wyświetlaczu PV wyświetlane są na przemian wartość prądu CT2 i znak . 
Regulator mierzy prąd płynący przez obwód za pomocą przekładnika CT2, gdy wyj-
ście OUT1 jest aktywne. 
Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji W3. 

• Zakres nastawy:  Dla 20.0A (0.0…20.0A) 
    Dla 100.0A (0.0…100.0A) 
• Domyślna wartość: 0.0A 

    

    

 

 

 Powrót do ustawień wyjścia zdarzeń EVT2 
 

 
• Gdy wybrano alarm przerwania pętli regulacji dla wyjścia zdarzeń EVT1 (kod 016). 
 

 

 • Ustawienie czasu zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
• Ustawienie 0 (zera), wyłącza alarm. 
• Zakres nastawy: 0…200 minut 
• Domyślna wartość: 0minut     

    

 

 

 • Ustawienie zakresu zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
• Ustawienie 0 (zera), wyłącza alarm. 
• Zakres nastawy: 0…150°C (°F), 0.0…150.0°C (°F) 
  Wejście napięciowe i prądowe: 0…1500 (z ustawionym przecinkiem) 
• Domyślna wartość: 0°C     
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 Powrót do ustawień wyjścia zdarzeń EVT2. 
 

 
• Gdy wybrano wyjście sygnału czasu dla wyjścia zdarzeń EVT1(kod 017)] 
 

 

 • Ustawienie numeru kroku wyjścia sygnału czasu. 
• Zakres nastawy: 1…15 
• Domyślna wartość: 1 krok 

    

 

 

 • Ustawienie czasu wyłączenia wyjścia sygnału czasu (OFF). 
• Zakres nastawy: 00:00…99:59 
• Domyślna wartość: 00:00 

     

 

 

 • Ustawienie czasu załączenia wyjścia sygnału czasu (ON). 
• Zakres nastawy: 00:00…99:59 
• Domyślna wartość: 00:00 

     

 

 

 Powrót do ustawień wyjścia zdarzeń EVT2 
 

Wyjście sygnału czasu 
Wyjście sygnału czasu jest aktywne przez ustawiony czas załączenia wyjścia sygnału czasu (ON) dla wybra-
nego kroku, dla którego wyjście sygnału czasu zostało ustawione. Aktywowanie wyjścia sygnału czasu nastę-
puje po ustawionym czasie wyłączenia wyjścia sygnału czasu podczas regulacji programowej. 
Poniższy przykład pokazuje, że temperatura rośnie do 200°C przez 1 godzinę, a następnie utrzymuje się 
przez 2 godziny. 

Krok 1 2 
Wartość SV kroku 200°C 1:00 
Czas kroku 200°C 2:00 

Działanie wyjścia sygnału czasu (rys. 7.3.4-5) zostało pokazane dla następujących ustawień. 
• Krok dla którego wyjście sygnału czasu jest aktywne: 2 
• Ustawiony czas wyłączenia wyjścia sygnału czasu : 0:30 
• Ustawiony czas załączenia wyjścia sygnału czasu : 1:00 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7.3.4-5 
Jeżeli czas załączenia wyjścia sygnału (ON) jest ustawiony na 2:00 godziny dla przedstawionego przykładu, 
wyjście sygnału czasu zostanie wyłączone (OFF), gdy krok 2 zostanie zakończony. 

Krok 1 2  
    

  

    

    

Wyjście sygnału czasu    

    

Czas OFF Czas ON 

200°C 

0°C 

1:00 2:00 

Rozpoczęcie regulacji programowej 

ON 
OFF 

0:30 1:00 
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7.3.5 Grupa programu 
Aby wejść do grupy nastaw programu, postępuj według poniższej procedury. 

 
 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

   
(4 razy) 

(przez 1s) 

 

 

 Grupa inżynierska 

   (przez 1s) 
 

 

 Grupa wejścia 

   
(4 razy) 

 

 

 

 Grupa programu 

    

 

 

 • Wybór regulacji stałowartościowej lub programowej. 
 
 
• Zakres nastawy: patrz poniżej     

     : Regulacja stałowartościowa 
   lub   
     : Regulacja programowa 
   • Domyślna wartość: : Regulacja stałowartościowa 

   

 

 

 • Wybór jednostki czasu kroku dla regulacji programowej. 
• Nastawa dostępna tylko dla regulacji programowej. 
 

     • Zakres nastawy: patrz poniżej 

     : godzina: minuta 
   lub   
     : minuta: sekunda 
    

   • Domyślna wartość: ; godzina: minuta 
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 • Wybór stanu programu po awarii zasilania w środku programu. 
• Nastawa dostępna tylko dla regulacji programowej. 

    

   • Zakres nastawy: patrz poniżej 

     : Zatrzymanie po przywróceniu zasilania 
   lub   
     : Kontynuacja po przywróceniu zasilania 
   lub   
     : Wstrzymanie (zawieszenie) po przywróceniu zasilania 
    

   • Domyślna wartość: : zatrzymanie po przywróceniu zasilania 

    
 

 

 • Ustawienie temperatury rozpoczęcia programu. 
• Nastawa dostępna tylko dla regulacji programowej. 
• Zakres nastawy: wartość dolnego limitu skalowania wejścia do wartości górnego limitu 
skalowania wejścia. 
• Domyślna wartość: 0°C 

    

    

 

 

 Powrót do wyboru pomiędzy regulacją stałowartościową lub programową. 

 
7.3.6 Grupa komunikacji 

Nastawa dostępna, gdy dodano opcję C lub C5. 
Aby wejść do grupy komunikacji, postępuj według poniższej procedury. 

 
 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

   
(4 razy) 

(przez 1s) 

 

 

 Grupa inżynierska 

   (przez 1s) 
 

 

 Grupa wejścia 

   
(5 razy) 

 

 

 

 Grupa komunikacji 

   (przez ok. 1s) 
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   (przez ok. 1s) 

 

 

 • Wybór protokołu komunikacyjnego. 

     

   • Zakres nastawy: patrz poniżej 

     : Protokół producenta Shinko 
   lub   
     : Modbus ASCII 
   lub   
     : Modbus RTU 
   • Domyślna wartość: : Protokół producenta Shinko 

    
 

 

 • Ustawienie adresu komunikacyjnego regulatora. 
• Zakres nastawy: 0…95 
• Domyślna wartość: 0 

     
 

 

 • Wybór prędkości komunikacji szeregowej. 

    • Zakres nastawy: patrz poniżej 

     : 9600bps 
   lub   
     : 19200bps 
   lub   
     : 38400bps 
   • Domyślna wartość: : 9600bps 

    
 

 

 • Ustawienie bitu danych i parzystości. 

    • Zakres nastawy: patrz poniżej 

     : 8 bitów/no parity 
   lub   
     : 7 bitów /no parity 
   lub   
     : 8 bitów /even parity 
   lub   
     : 7 bitów /even parity 
   lub   
     : 8 bitów /odd parity 
   lub   
     : 7 bitów /odd parity 
  • Domyślna wartość: : 7 bitów /even parity 
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   (przez ok. 1s) 

 

 

 • Ustawienie bitu stopu. 
 

    • Zakres nastawy: patrz poniżej 

     : 1 bit 
   lub   
     : 2 bity 
  • Domyślna wartość: : 1 bit 

    

 

 

 • Ustawienie wartości przesunięcia SVTC (cyfrowej wartości zadanej). 
• Wartość zadaną regulacji (SV) otrzymuje się przez dodanie wartość zakresu przesu-
nięcia SVTC do wartości zadanej (SV) otrzymanej za pomocą polecenia SVTC. 
• Nastawa dostępna tylko, gdy został wybrany protokół Shinko. 
• Zakres nastawy: ±20% zakresu wejścia 
Dla wejścia napięciowego lub prądowego: ±20% zakresu skalowania (z przecinkiem). 

• Domyślna wartość: 0.0°C 

    

  

    

 

 

 Powrót do wyboru protokołu komunikacyjnego. 

 

7.3.7 Grupa wejścia zdalnego zadawania 
Nastawa dostępna tylko, gdy została dodana opcja EA lub EV. 
Aby wejść od ustawień grupy zdalnego zadawania, postępuj według poniższej procedury. 

 

 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

   
(4 razy) 

(przez 1s) 

 

 

 Grupa inżynierska 

   (przez 1s) 
 

 

 Grupa wejścia 

   
(6 razy) 

 

 

 

 Grupa wejścia zdalnego zadawania 

   (przez ok. 1s) 
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   (przez ok. 1s) 

 

 

 • Wybór pomiędzy zadawaniem zdalnym lub lokalnym wartości SV. 
 

    • Zakres nastawy: patrz poniżej 

     : lokalne (SV ustawiane z klawiatury) 
   lub   
     : zdalne (SV ustawiane zewnętrznym sygnałem analogowym). 
   • Domyślna wartość: : zadawanie lokalne (SV ustawiane z klawiatury) 

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu wejścia zdalnego zadawania (dla opcji EA 4-
20mA, wartość odpowiadająca 20mA na wejściu). 

• Zakres nastawy: dolny limit wejścia zdalnego zadawania do górny limit zakresu wej-
ścia (z ustawionym przecinkiem). 

• Domyślna wartość: 1370°C 
    

   

    

 

 

 • Ustawienie wartości dolnego limitu wejścia zdalnego zadawania (dla opcji EA 4-
20mA, wartość odpowiadająca 4mA na wejściu). 

• Zakres nastawy: dolny limit zakresu wejścia do górny limit wejścia zdalnego zadawa-
nia (z ustawionym przecinkiem). 

• Domyślna wartość: -200°C 
    

   

    

 

 

 • Ustawienie przesunięcia wejścia zdalnego zadawania. 
• Wartość zdalnie zadaną otrzymuje się poprzez dodanie do wartości SV otrzymanej za 
pomocą wejścia zdalnego zadawania wartości przesunięcia zdalnego zadawania. 

• Zakres nastawy: ±20% zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego lub prądowego: ±20% zakres skalowania wejścia 
(z ustawionym przecinkiem) 

    

   • Domyślna wartość: 0°C 

    

 

 

 Powrót do wyboru zadawania zdalnego lub lokalnego wartości SV. 
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7.3.8 Grupa wyjścia retransmisyjnego. 
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano opcję TA lub TV. 
Aby wejść do ustawień grupy wyjścia retransmisyjnego, postępuj według poniższej procedury. 

 
 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

   
(4 razy) 

(przez 1s) 

 

 

 Grupa inżynierska 

   (przez 1s) 
 

 

 Grupa wejścia 

   
(7 razy) 

 

 

 

 Grupa wyjścia retransmisyjnego 

   (przez ok. 1s) 

 

 

 • Wybór parametru do retransmisji. 
 

    • Zakres nastawy: patrz poniżej 

     : Retransmisja PV (wartość mierzona) 
   lub   
     : Retransmisja SV (wartość zadana) 
   lub   
     : Retransmisja MV (wartość sygnału regulacyjnego) 
   lub   
     : Retransmisja DV (wartość odchyłki) 
   • Domyślna wartość: : Retransmisja PV (wartość mierzona) 

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu wyjścia retransmisyjnego. 
(Dla opcji TA 4-20mA, wartość odpowiadająca wartości 20mA na wyjściu). 

• Zakres nastawy:  
Retransmisja PV, SV: Dolny limit wyjścia retransmisyjnego do wartości górnego limitu 

zakresu wejścia. 
Retransmisja MV:  Wartość dolnego limitu wyjścia retransmisyjnego do 105.0 (%) 
Retransmisja DV:  Wartość dolnego limitu wyjścia retransmisyjnego do zakresu 

skalowania. 
• Domyślna wartość: 1370°C 
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   (przez ok. 1s) 

 

 

 • Ustawienie wartości dolnego limitu wyjścia retransmisyjnego. 
(Dla opcji TA 4-20mA, wartość odpowiadająca wartości 4mA na wyjściu). 

• Zakres nastawy: 
Retransmisja PV, SV:  Dolny limit zakresu wejścia do wartości górnego limitu wyjścia 

retransmisyjnego.  
Retransmisja MV:  -5.0 do wartości górnego limitu wyjścia retransmisyjnego (%) 
Retransmisja DV:  -zakres skalowania do wartość górnego limitu wyjścia retransmi-

syjnego. 
• Domyślna wartość: -200°C 

    

    

 

 

 Powrót do wyboru parametru do retransmisji. 
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7.3.9 Grupa pozostałych funkcji. 
Aby wejść do ustawień grupy pozostałych funkcji, postępuj według poniższej procedury. 

 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

   
(4 razy) 

(przez 1s) 

 

 

 Grupa inżynierska 

   (przez 1s) 
 

 

 Grupa wejścia 

   
(8 razy) 

 

 

 

 Grupa pozostałych funkcji 

   (przez ok. 1s) 

 

 

 • Wybór poziomu blokady nastaw. 

    • Zakres nastawy: patrz poniżej 

     : (Brak) : Wszystkie wartości mogą być zmieniane. 
   lub   
     : (Lock 1): Żadna wartość nie może być zmieniona. 
   lub   
     : (Lock 2): Tylko SV mogą być zmieniane. 
   lub   
     : (Lock 3): Żadna wartość nie może być zmieniana jak Lock 1. 
   lub   
     : (Lock 4): SV i wartość alarmu mogą być zmieniane.  
     Pozostałe wartości nie mogą być zmieniane. 

   • Domyślna wartość: : (Brak) : wszystkie wartości mogą być zmieniane. 
    
 

 

 • Wybór funkcji strefy PID. 
• Regulacja odbywa się za pomocą automatycznej zmiany parametrów strefy PID, war-
tość strefy PID powiązana jest z wartością zadaną SV (lub wartością zadaną SV kroku 
w przypadku regulacji programowej). 
Wartość strefy PID może zostać ustawiona w grupie PID. 
Zobacz rozdział “Funkcja stref PID”. 

    

   • Zakres nastawy: Patrz poniżej 
     : Wyłączona funkcja stref PID 
   lub   
     : Włączona funkcja stref PID 
   • Domyślna wartość: : wyłączona funkcja stref PID 
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 • Ustawienie prędkości narastania wartości SV (rampa rosnąca).  
Ustawienie wartości 0 lub 0.0, wyłącza funkcję. 

• Zakres nastawy: 0…10000°C/min (°F/min) 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0…1000.0°C/min (°F/min) 
Wejście napięciowe i prądowe: 0…10000/min (z ustawionym przecinkiem).     

   • Domyślna wartość: 0°C/minutę 
    
 

 

 • Ustawienie prędkości opadania wartości SV (rampa opadająca).  
Ustawienie wartości 0 lub 0.0, wyłącza funkcję. 

• Zakres nastawy: 0…10000°C/min (°F/min) 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0…1000.0°C/min (°F/min) 
Wejście napięciowe i prądowe: 0…10000/min (z ustawionym przecinkiem).     

   • Domyślna wartość: 0°C/minutę 
    
 

 

 • Wybór wskazania, gdy aktywna jest funkcja blokady wyjścia regulacyjnego. 
 
• Zakres nastawy: patrz poniżej 

      : Wyświetlanie „OFF” na wyświetlaczu PV 
   lub   
     : Wszystkie wyświetlacze wygaszone 
   lub   
     : Wyświetlana tylko wartość PV 
   lub   
     : Wyświetlanie wartości PV i sygnalizacja działania wyjść EVT1…EVT5. 
   • Domyślna wartość: : wyświetlanie „OFF” na wyświetlaczu PV 
    
 

 

 • Wybór wyświetlaczy do podświetlania. 
 
• Zakres nastawy: patrz poniżej 

      : Wszystkie (wyświetlacze i kontrolki) są podświetlane. 
   lub   
     : Tylko wyświetlacz PV jest podświetlany. 
   lub   
     : Tylko wyświetlacz SV jest podświetlany. 
   lub   
     : Tylko kontrolki działania są podświetlane. 
   lub   
     : Wyświetlacze PV i SV są podświetlane. 
   lub   
     : Wyświetlacz PV i kontrolki działania są podświetlane. 
   lub   
     : Wyświetlacz SV i kontrolki działania są podświetlane. 
   • Domyślna wartość: : wszystkie (wyświetlacze i kontrolki) są podświetlane. 
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 • Wybór koloru podświetlania wyświetlacza PV. 

    • Zakres nastawy: patrz poniżej 
     : Zielony 
   lub   
     : Czerwony 
   lub   
     : Pomarańczowy 
   lub   
     : Gdy dowolne wyjście zdarzeń EVT1…EVT5 jest aktywne, kolor wyświe-

tlacza PV zmienia się z zielonego na czerwony.    lub  
     : Gdy dowolne wyjście zdarzeń EVT1…EVT5 jest aktywne, kolor wyświe-

tlacza PV zmienia się z pomarańczowego na czerwony.    lub  
     : Kolor PV zmienia się ciągle (pomarańczowy  zielony  czerwony). 
   lub   
     : Kolor PV zmienia się ciągle (pomarańczowy  zielony  czerwony) 

i jednocześnie zmienia się zmienia się na czerwony, gdy jest aktywne 
dowolne wyjście zdarzeń EVT1…EVT5.     

   • Domyślna wartość: : czerwony kolor wyświetlacza PV 
    
 

 

 • Ustawienie zakresu zmiany koloru wyświetlacza PV. 
• Gdy została wybrana ciągła zmiana koloru  lub , może zostać usta-

wiony zakres zminay koloru zielonego PV. 
• Zakres nastawy: 0.1…200.0°C (°F), dla wejścia napięciowego i prądowego: 1…2000 

(z ustawionym przecinkiem). 
• Domyślna wartość: 5.0°C 

    

     

 

 

 • Ustawienie czasu podświetlania wyświetlaczy. 
Po upływie ustawionego czasu wyświetlacze zostaną wygaszone, wyświetlacze zosta-
ną ponownie podświetlone, gdy zostanie wciśnięty dowolny klawisz. 
Gdy ustawiono 0, podświetlanie będzie załączone na stałe. 

• Zakres nastawy: 0…99 minut 
• Domyślna wartość: 0 minut 

    

    

 

 

 • Wybór wartości wyświetlanej na bar grafie (MV lub DV). 
 

    • Zakres nastawy: patrz poniżej 

     : Wyświetlanie MV (sygnału regulacyjnego) 
   lub   
     : Wyświetlanie DV (odchyłki) 
   lub   
     : Brak wyświetlania bargrafu 
   • Domyślna wartość: : Wyświetlanie MV (sygnału regulacyjnego) 
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 • Ustawienie jednostki bargrafu dla odchyłki dla dodatniej (lub ujemnej). 
• Zakres nastawy: 1 do 20% zakresu wejścia. 
• Domyślna wartość: 1°C 

     
 

 

 Powrót do wyboru poziomu blokady nastaw. 

 

[Funkcja stref PID] 
Gdy aktywowano funkcję stref PID i wartość zadana SV (lub wartość kroku SV w przypadku regulacji progra-
mowej) jest niższą od wartości strefy PID, regulacja jest wykonywana z nastawami dla danej strefy PID. Jeżeli 
wartość następnej strefy PID jest niższa od obecnej, parametry następnej strefy PID nie będą efektywne. 
Podczas regulacji programowej, wartość zadana SV aktualnie wykonywanego kroku odnosi się do strefy PID. 
W przypadku rys. 7.3.9-1, wartość zadana SV (SV=150°C) jest wyższa od wartości strefy 1 PID (100°C) i niż-
sza od wartości strefy 2 PID (200°C), tak więc regulacja jest wykonywana przy użyciu parametrów PID strefy 
2. Ponieważ wartość strefy 4 PID nie została ustawiona, dla wartości SV wyższych niż wartość strefy 3 PID, 
regulacja jest wykonywana przy użyciu parametrów PID strefy 3. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rys. 7.3.9-1 

 
[Wybór koloru podświetlania wyświetlacza PV] 

(Tabela 7.3.9-1) 
Wybór koloru PV Kolor PV 
 Zielony Zielony 
 Czerwony Czerwony 
 Pomarańczowy Pomarańczowy 

 

Gdy któreś wyjście 
EVT1…EVT5 jest 
aktywne: zielony  
czerwony 

Gdy wyjścia EVT1…EVT5 są nieaktywne: zielony 
Gdy któreś wyjście EVT1…EVT5 jest aktywne, kolor wyświe-
tlacza PV zmienia się z zielonego na czerwony. 

Zmiana SV 

Wartość strefy PID 3: 300°C 

Wartość strefy PID 1: 100°C 

Wartość strefy PID 2: 200°C 

SV: 250°C 

SV: 150°C 

Regulacja PID przy użyciu 
parametrów PID strefy 2. 
 

Regulacja PID przy użyciu 
parametrów PID strefy 3. 

Regulacja PID przy użyciu pa-
rametrów PID strefy 1. 

Regulacja PID przy użyciu 
parametrów PID strefy 2. 
 

Regulacja PID przy użyciu para-
metrów PID strefy 3. 

Jeżeli strefa 4 PID nie została ustawiona, dla wartości SV, która jest 
wyższa od wartości strefy 3 PID, regulacja jest wykonywana przy 
użyciu parametrów PID strefy 3. 
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Gdy któreś wyjście 
EVT1…EVT5 jest 
aktywne: pomarań-
czowy  czerwony 

Gdy wyjścia EVT1…EVT5 są nieaktywne: pomarańczowy 
Gdy któreś wyjście EVT1…EVT5 jest aktywne, kolor wyświe-
tlacza PV zmienia się z pomarańczowego na czerwony. 

 

Ciągła zmiana koloru 
PV 
(pomarańczowy  
zielony  czerwony) 

Kolor PV zmienia się zależnie od ustawionego zakresu zmian 
koloru: 
• PV niższe od [SV - zakres koloru PV]: pomarańczowy 
• PV wewnątrz [SV  zakres koloru PV]: zielony 
• PV wyższe od [SV + zakres koloru PV]: czerwony 
 
 
 
 
 
Histereza: zakresu koloru PV 

Rys. 7.3.9-2 

 

Ciągła zmiana koloru 
PV (pomarańczowy 
 zielony  czerwo-
ny) i zarazem zmie-
nia się na czerwony, 
gdy aktywne dowolne 
wyście EVT1…EVT5. 

Kolor PV zmienia się zależnie od ustawionego zakresu zmian 
koloru PV. Gdy aktywne dowolne wyjście EVT1…EVT5, wy-
świetlacz PV zmienia kolor na czerwony. 
• PV niższe od [SV - zakres koloru PV]: kolor pomarańczowy 
• PV wewnątrz [SV  zakres koloru PV]: kolor zielony 
• PV wyższe od [SV + zakres koloru PV]: kolor czerwony 
• Gdy dowolne wyście EVT1…EVT5 jest aktywne - kolor 
czerwony. 
 
 
 
 
 
 
Hist.: histereza zmiany koloru PV 
EVT1: wartość EVT1 (górny limit alarmu) 
EVT2: wartość EVT2 (dolny limit alarmu) 
 Rys. 7.3.9-3 

 
[Bargraf] 

Bargraf może wskazywać MV lub DV. 
Wskazanie sygnału regulacyjnego (MV), gdy zostało dodane wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie, 
różni się dla wyjść OUT1 i OUT2 jak pokazano poniżej. 

Funkcja Opis Wskazanie 
Wskaza-
nie MV 

Skala -5…105% ilość świecą-
cych segmentów zwiększa się 
w prawo wraz ze wzrostem 
sygnału regulacyjnego MV 
(OUT1) 

 
 

( np. MV 50% OUT1) 

50 % 105 % - 5 % 
Ilość świecących segmentów zwiększa się w prawo 
wraz ze wzrostem sygnału regulacyjnego MV (OUT1) 

Czerwony Czerwony 

Histereza Histereza SV 

Pomarańczowy Zielony Czerwony 

Hist. Hist. SV 

Pomarańczowy Zielony Czerwony 

EVT 2 EVT1 
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Wskaza-
nie MV 
(gdy do-
dane 
wyjście 
grzanie / 
chłodze-
nie) 

W środku bargrafu znajduje się 
0%, prawy koniec skali to 105% 
(MV OUT1) a lewy koniec skali 
to 105% (MV OUT2). 
Ilość świecących segmentów 
MV (dla OUT1) zwiększa się 
w prawo od środka. 
Ilość świecących segmentów 
MV (dla OUT2) zwiększa się 
w lewo od środka. 

 
Wskaza-
nie DV 
(odchyłki) 

W przypadku odchyłki zerowej 
(0), świecą 2 centralne segmen-
ty. 
Dla odchyłki dodatniej, ilość 
świecących segmentów 
zwiększa się w prawo wraz ze 
wzrostem odchyłki. 
Dla odchyłki ujemnej, ilość 
świecących segmentów 
zwiększa się w lewo wraz ze 
wzrostem odchyłki. 

- 0 +

- 0 +

Gdy jednostka odchyłki ustawiona na 1:
(np.) odchyłka 0 (SV=200, PV=200)

Świecą 2 centralne segmenty bargrafu 

(np.) odchyłka ujemna (SV=200, PV=196)

Świecą 4 segmenty poza centralnymi zwiększając ilość 
w lewo wraz ze wzrostem odchyłki  

 

8 Ustawienia podstawowe. 

Ustawienie tego regulatora może się odbywać 2 metodami: metoda uproszczona i poprzez wybór grupy. 

8.1 Metoda uproszczonych ustawień. 
Metoda uproszczonych ustawień (efektywna dla regulacji stałowartościowej) jest taką samą metodą jak 
ustawiane są wszystkie pozostałe regulatory Shinko Technos. 
 

8.1.1 Tryb nastaw SV. 
Aby wejść do trybu nastaw SV, wciśnij klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV.  
Jeżeli została wybrana funkcja sterowania pamięcią nastaw podczas przydziału funkcji wejścia zdarzeń, 
numer pamięci nastaw może być wybrany tylko za pomocą zewnętrznych zacisków. Aby ustawić inny nu-
mer pamięci nastawy, wybierz go za pomocą połączenia odpowiednich zacisków.  
 

 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji automatycznej) 
 

   
 

 

 • Ustawienie wartość zadanej SV. 
• Zakres nastawy: dolny limit skalowania wejścia do górny limit skalowania wejścia 
• Domyślna wartość: 0°C 

    
 

 

 Powrót do trybu wyświetlania 

(np. MV 50% OUT1) 

105 % 0 % 105 % 

(np. MV 50% OUT1) 

105 % 0 % 105 % 

Ilość świecących segmentów zwiększa się w prawo wraz ze wzro-
stem sygnału regulacyjnego MV (OUT1). 

Ilość świecących segmentów zwiększa się w lewo wraz ze wzrostem 
sygnału regulacyjnego MV (OUT2). 

http://www.acse.pl/
mailto:biuro@acse.pl


INSTRUKCJA OBSŁUGI ACR-13A i ACD-13A 
 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel/ fax 12 415 05 09; http://www.acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 55 z 100 

8.1.2 Tryb nastaw wyjść zdarzeń (alarmowych). 
Aby wejść do trybu nastaw wyjść zdarzeń, wciśnij klawisz , jednocześnie trzymając wciśnięty kla-
wisz  w trybie wyświetlania PV/SV.  
Jeżeli wybrano funkcję sterowania pamięcią nastaw podczas przydziału funkcji wejścia zdarzeń, numer 
pamięci nastaw może być wybrany tylko za pomocą zewnętrznych zacisków. Aby ustawić inny numer 
pamięci nastawy, wybierz go za pomocą połączenia odpowiednich zacisków.  
 

 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji automatycznej) 
 

   
 

 

 • Ustawienie wartości alarmu EVT1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, gdy wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż wyj-
ście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT1. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

   

   

   

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT1. 
Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
 

   

 

 

 • Ustawienie wartości alarmu EVT2. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT2. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

   

    
 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT2. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT2. 
Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
 

   

 

 

 • Ustawienie wartości alarmu EVT3. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT3. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
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 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT3. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT3. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
 

   

 

 

 • Ustawienie wartości alarmu EVT4. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT4. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

   

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT4. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT4. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

   

 

 

 • Ustawienie wartości alarmu EVT5. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT5. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

   

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT5. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT5. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
 

   

 

 

 Powrót do trybu wyświetlania PV/SV. 
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Tabela 8.1.2-1. 
Typ alarmu Zakres nastawy 
Górny limit (górna odchyłka) - (zakres wejścia) do zakres wejścia °C(°F) *1 
Dolny limit (dolna odchyłka) - (zakres wejścia) do zakres wejścia °C(°F) *1 
Górny/dolny limit (obustronna odchyłka) 0 do zakres wejścia °C(°F) *1 
Niesymetryczny górny/dolny limit  
(obustronna niezależna odchyłka) 0 do zakres wejścia °C(°F) *1 

Górny/dolny limit zakresu  
(strefa odchyłki) 0 do zakres wejścia °C(°F) *1 

Niesymetryczny górny/dolny limit zakresu 
(niezależna strefa odchyłki) 0 do zakres wejścia °C(°F) *1 

Górny próg Dolny limit zakresu wejścia do wartości górnego limitu 
zakresu wejścia *2 

Dolny próg Dolny limit zakresu wejścia do wartości górnego limitu 
zakresu wejścia *2 

Górny limit z standby (górna odchyłka) - (zakres wejścia) do zakres wejścia °C(°F) *1 
Dolny limit z standby (dolna odchyłka) - (zakres wejścia) do zakres wejścia °C(°F) *1 
Górny/dolny limit z standby (obustronna 
odchyłka) 0 do zakres wejścia °C(°F) *1 

Niesymetryczny górny/dolny limit z stand-
by (obustronna odchyłka) 0 do zakres wejścia °C(°F) *1 

*1: Dla wejścia napięciowego i prądowego, zakres wejścia jest taki sam jak zakres skalowania. 
*2: Dla wejścia napięciowego i prądowego, wartość dolnego (lub górnego) zakresu wejścia jest taka sama 
jak wartość dolnego (lub górnego) limitu skalowania. 
 

8.1.3 Tryb nastaw parametrów PID. 
Aby wejść do trybu nastaw parametrów PID, wciśnij klawisz  przez 3s, jednocześnie trzymając wci-
śnięty klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV. 
Jeżeli została wybrana funkcja stref PID, parametry strefy PID są wyświetlane na SV, numer strefy PID 
jest wyświetlany na wyświetlaczu MEMO/STEP. 
 

 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

   
 

 

 • Ustawienie zakresu proporcjonalności dla wyjścia OUT1. 
Regulacja ON/OFF dla wyjścia OUT1, gdy ustawiono 0 lub 0.0. 

• Zakres nastawy: 0 do zakres wejścia °C (°F) 
(Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0.0…1000.0%) 

• Domyślna wartość: 10°C    

   

 

 

 • Ustawienie zakresu proporcjonalności dla wyjścia OUT2. 
Regulacja ON/OFF dla wyjścia OUT2, gdy ustawiono 0 lub 0.0. 
Nastawa niedostępna, jeżeli nie została dodana opcja D  lub jeżeli OUT1 jest 
ON/OFF. 

• Zakres nastawy: 0.0…10.0 razy (mnożnik zakresu proporcjonalności OUT1) 
• Domyślna wartość: 1.0 razy OUT1 

   

    

 

 

 • Ustawienie czasu zdwojenia dla wyjścia OUT1. 
Ustawienie wartości 0, wyłącza funkcję. 
Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF dla wyjścia OUT1. 
Auto-reset może być wykonany, gdy została ustawiona regulacja PD (I=0). 

• Zakres nastawy: 0…3600s 
• Domyślna wartość: 200s 
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 • Ustawienie czasu wyprzedzenia dla wyjścia OUT1. 
Ustawienie 0, wyłącza funkcję. 
Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF dla OUT1. 

• Zakres nastawy: 0…1800s 
• Domyślna wartość: 50s    

    

 

 

 • Ustawienie ARW (anti-reset windup). 
Wstrzymanie działania całkującego, gdy wielkość regulowana znajdzie się poza za-
kresem proporcjonalności (ARW) dla OUT1. 
Nastawa dostępna tylko dla regulacji PID. 

• Zakres nastawy: 0 to 100% 
• Domyślna wartość: 50% 

   

    

 

 

 • Ustawienie wartości ręcznego kasowania offsetu. 
Nastawa dostępna tylko dla regulacji P lub PD. 

• Zakres nastawy: ±10000 (dla wejścia napięciowego lub prądowego: z ustawionym 
przecinkiem). 

• Domyślna wartość: 0°C    

    

 

 

 • Ustawienie prędkości zmian sygnału regulacyjnego MV wyjścia OUT1. 
Ustawienie 0, wyłącza funkcję. 
Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF wyjścia OUT1. 
Patrz “Prędkość zmiany wyjścia OUT1”. 

• Zakres nastawy: 0…100%/s. 
• Domyślna wartość: 0%/s 

   

    

 

 

 Powrót do trybu wyświetlania PV/SV 

 
[Prędkość zmian wyjścia OUT1] 

W przypadku regulacji grzaniem, jeżeli wartość mierzona (PV) jest niższa od wartości zadanej (SV), teore-
tycznie wyjście jest przełączane z ze stanu (OFF) na stan (ON) jak pokazuje rysunek (rys. 8.1.3-1). Jeżeli 
ustawiono prędkość zmian wyjścia OUT1, sygnał regulacyjny wyjścia zmienia się zgodnie ustawioną pręd-
kością zmian (rys. 8.1.3-2). Regulacja taka jest zalecana dla grzałek wysokotemperaturowych (np. molibde-
nowych, wolframowych lub platynowych, w temperaturach 1500…1800°C), które w przypadku szybkich za-
łączeniach mogą ulec uszkodzeniu. 

 Zwykłe wyjście  Wyjście z ustawioną wartością zmian wyjścia 

 

 
 Rys. 8.1.3-1 Rys. 8.1.3-2 

20%/s 10%/s 

5s 
OFF 

100%/s 

1s 10s 

ON 
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8.2 Metoda ustawienia przy pomocy grup nastaw. 
Do ustawienia są 4 grupy nastaw: grupa SV i alarmów, grupa PID, grupa AT i grupa inżynierska. 
Wybierz grupę za pomocą klawisza  i wykonaj wymagane ustawienia w wybranej grupie za pomocą 
klawisza . 

 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji automatycznej) 
 

   (przez 1s) 
 

 

 Grupa SV i alarmów (regulacja stałowartościowa) lub grupa programu (regulacja 
programowa). 
• Ustawienie SV, alarmów (EVT1…EVT5) - regulacja stałowartościowa 
• Ustawienie kroków SV, czasów kroków, oczekiwania, zdarzeń (EVT1…EVT5) -
regulacja programowa     

    
 

 

 Grupa PID. 

    
 

 

 Grupa auto-tuningu (AT) 
• Włącznie/wyłącznie auto-tuningu AT/auto-resetu, strefa AT 

     
 

 

 Grupa inżynierska. 
• Ustawienie parametrów wejścia, wyjścia, wyjść zdarzeń i pozostałe funkcje. 

   
 

 

 Powrót do grupy SV i alarmów. 
 

 

8.2.1 Grupa SV i alarmów (dla regulacji stałowartościowej). 
Ustawienie wartości SV i alarmów (EVT1…EVT5). 
Jeżeli została wybrana funkcja sterowania pamięcią nastaw podczas wyboru funkcji wejścia zdalnego ste-
rowania, ustawienia mogą być wykonane dla wybranego numeru pamięci nastaw.  
Aby wejść do grupy nastaw SV i alarmów, postępuj według poniższej procedury. 
 

 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

   (przez 1s) 
 

 

 Grupa SV i alarmów 
• Wartości SV, alarmy (EVT1…EVT5) - regulacja stałowartościowa. 

   (przez 1s) 
 

 

 • Ustawienie wartości zadanej SV (dla nastawy numer 1). 
• Zakres nastawy: dolny limit skalowania wejścia do górny limit skalowania wejścia 
• Domyślna wartość: 0°C 
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 • Ustawienie wartości alarmu EVT1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT1. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza tą funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT1. 

D Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit 
zakresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
 

    

 

 

 • Ustawienie wartości alarmu EVT2. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT2. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT2. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT2. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
 

    

 

 

 • Ustawienie wartości alarmu EVT3. 
Ustawienie 0 lub 0.0 wyłącza tą funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT3. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT3. 
Ustawienie wartości 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dol-
nego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT3. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
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 • Ustawienie wartości alarmu EVT4. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT4. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT4. 
Ustawienie wartości 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dol-
nego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT4. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 

• Domyślna wartość: 0°C 
 

    

 

 

 • Ustawienie wartości alarmu EVT5. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT5. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT5. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT5. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
 

    

 Zestaw nastaw 
2…15 

 Max do 15 zestawów nastaw może być zapamiętane i wybranych za pomocą wejścia 
zdalnego sterowania pamięcią nastaw. 

     

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT5. 
Ustawienie 0 lub 0.0 wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT5. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
 

    

 

 

 Grupa SV i alarmów (regulacja stałowartościowa) lub grupa programu (regulacja pro-
gramowa). 
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8.2.2 Grupa programu(dla regulacji programowej). 

W tej grupie ustawiane są wartości kroku SV, czas kroku, wartość oczekiwania i alarmy (EVT1…EVT5). 
Może być ustawiony program składający się z max 15 kroków. 
 

 
Przykład ten pokazuje, że temperatura rośnie do 200°C 
przez 1 godz. i jest utrzymywana przez następne 2 godz. 
W tym przypadku: wartość zadana SV kroku 1 wynosi 200°C 
i czas kroku 1 wynosi 1 godz.. 
 
 
 
Rys. 8.2.2-1 

 
[Funkcja oczekiwania] 

Podczas regulacji programowej, program nie przechodzi do następnego kroku aż do momentu, gdy odchył-
ka pomiędzy wartością PV i SV nie wejdzie w ustawiony zakres SV ± wartość oczekiwania. Podczas działa-
nia funkcji oczekiwania miga kontrolka STEP. Funkcja oczekiwania jest wyłączona dla poniższych warun-
ków: 
- Gdy program jest rosnący: PV jest wyższe niż SV- wartość oczekiwania 
- Gdy program jest opadający: PV jest niższa niż SV+ wartość oczekiwania 

 

Krok 1 2 3 4 5  

       

       

     

       
 

 

 

 

 

: PV 
: Moduł programu 
: Moduł programu opóźniony przez czas T z powodu działania funkcji oczekiwania 

Rys. 8.2.2-2 
 

Aby wejść do grupy nastaw programu, postępuj według poniższej procedury. 
 
 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

   (przez 1s) 
 

 

 Grupa programu (regulacja programowa). 
• Wartości kroku SV, czas kroku, oczekiwanie, zdarzenia (EVT1…EVT5) -regulacja pro-
gramowa 

   (przez 1s) 

200°C 

0°C 

T 
T 

Jeżeli wartość PV jest wyższa od 190°C, funkcja oczekiwania zo-
stanie zwolniona, a regulator przejdzie do kroku 2. 

Wartość oczekiwania 10°C 

Ponieważ wartość PV nie znajduje się w ustawionym zakresie (SV 
± wartość oczekiwania), regulator jest w stanie oczekiwania i nie 
przejdzie kroku 2. Kontrolka STEP miga podczas działania funkcji 
oczekiwania (przez czas T). 

Numer kroku 1 2 

200 

0 

1:00 2:00 

C 

C 

Start regulacji programowej 
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   (przez 1s) 
 

 

 • Ustawienie wartości zadanej SV kroku 1. 
• Zakres nastawy: dolny limit skalowania wejścia do górny limit skalowania wejścia 
• Domyślna wartość: 0°C 

     
 

 

 • Ustawienie czasu kroku 1. 
• Zakres nastawy: 00:00…99:59 
• Domyślna wartość: 00:00 

    

 

 

 • Ustawienie wartości oczekiwania dla kroku 1. 
Funkcja ta uniemożliwia programowi przejście do następnego kroku do czasu, gdy 
wartość PV nie wejdzie w zakres SV ± wartość oczekiwania (niezależnie od czasu 
kroku). 
Ustawienie wartości 0 lub 0.0 wyłącza funkcję. 

• Zakres nastawy: 0…20% zakresu wejścia. 
• Domyślna wartość: 00:00 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości alarmu EVT1 dla kroku 1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT1. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT1 dla kroku 1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT1. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
 

    

 

 

 • Ustawienie wartości alarmu EVT2 dla kroku 1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT2. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT2 dla kroku 1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT2. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
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 • Ustawienie wartości alarmu EVT3 dla kroku 1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT3. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT3 dla kroku 1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT3. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
 

    

 

 

 • Ustawienie wartości alarmu EVT4 dla kroku 1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT4. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT4 dla kroku 1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT4. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
 

    

 

 

 • Ustawienie wartości alarmu EVT5 dla kroku 1. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT5. 

• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT5 dla kroku 1. 
Ustawienie wartości 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dol-
nego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT5. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
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 Krok 2…15  Ustawienia kroku 1 składają się z powyższych nastaw: wartość kroku SV1 do wartości 
górnego limitu alarmu EVT5. Takie same ustawienia są dostępne dla wszystkich pozo-
stałych kroków. Następne kroki mogą być ustawiane w sposób ciągły aż do kroku 15. 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości górnego limitu alarmu EVT5 dla kroku 15. 
Ustawienie 0 lub 0.0, wyłącza funkcję (oprócz alarmów górnego i dolnego progu). 
Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak alarmu lub wybrano inne ustawienie niż 
wyjście alarmu podczas wyboru funkcji wyjścia zdarzeń EVT5. 

Dla niezależnych alarmów takich jak niezależny górny/dolny limit, górny/dolny limit za-
kresu i górny/dolny limit z standby, wartość alarmu EVT odpowiada za stronę dolnego 
limitu, a wartość górnego limitu alarmu EVT odpowiada za stronę górnego limitu. 
• Zakres nastawy: zgodnie z tabelą 8.1.2-1 
• Domyślna wartość: 0°C 
 

    

 

 

 Powrót do ustawienia wartości zadanej SV (kroku 1). 

 
Wartość SV od kroku 1 do kroku 15 i ustawione wartości EVT1…EVT5 są takie same jak dla funkcji zdalnego 
sterowania pamięcią nastaw 1…15. 
 

8.2.3 Grupa PID. 
W tej grupie mogą być ustawione parametry PID. 
Grupa PID jest wspólna dla regulacji stałowartościowej i programowej. 
Aby wejść do grupy PID, postępuj według poniższej procedury. 

 
 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

    (przez 1s) 
(2 razy) 

 

 

 Grupa PID 
• Wartości kroku SV, czas kroku, oczekiwanie, zdarzenia (EVT1…EVT5) -regulacja pro-
gramowa 

   (przez 1s) 
 

 

 • Ustawienie wartość strefy 1 PID. 
Nastawa niedostępna, gdy nie została wybrana funkcja stref PID. 
Strefa zawiera nastawy: wartość PID strefy 1 do prędkość zamian 1 OUT1”. 
Gdy wartość SV jest niższa niż wartość strefy 1, regulacja jest wykonywana z parame-
trami strefy 1 PID. 

• Zakres nastawy: wartość dolnego limitu skalowania wejścia do wartość górnego limitu 
skalowania wejścia. 

• Domyślna wartość: 0°C 
 

 

  

 

 

 

 • Ustawienie zakresu proporcjonalności dla wyjścia OUT1 (strefa 1). 
Regulacja ON/OFF dla OUT1, gdy ustawiono 0 lub 0.0. 

• Zakres nastawy: 0 do zakres wejścia °C (°F) 
(Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0.0…1000.0%) 

• Domyślna wartość: 10°C     
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 • Ustawienie zakresu proporcjonalności dla wyjścia OUT2 (strefa 1). 
Regulacja ON/OFF dla OUT2, gdy ustawiono 0 lub 0.0. 
Nastawa niedostępna, jeżeli nie została dodana opcja D  lub jeżeli OUT1 jest 
ON/OFF. 

• Zakres nastawy: 0.0…10.0 razy (mnożnik zakresu proporcjonalności OUT1) 
• Domyślna wartość: 1.0 razy OUT1 

    

    

 

 

 • Ustawienie czasu zdwojenia dla wyjścia OUT1 (strefa 1). 
Ustawienie wartości 0, wyłącza funkcję. 
Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF dla wyjścia OUT1. 
Auto-reset może być wykonany dla regulacji PD (I=0). 

• Zakres nastawy: 0…3600s 
• Domyślna wartość: 200s 

    

    

 

 

 • Ustawienie czasu wyprzedzenia dla wyjścia OUT1 (strefa 1). 
Ustawienie wartości 0, wyłącza funkcję. 
Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF dla OUT1. 

• Zakres nastawy: 0…1800s 
• Domyślna wartość: 50s     

    

 

 

 • Ustawienie ARW (anti-reset windup) (strefa 1). 
Wstrzymanie działania całkującego, gdy wielkość regulowana znajdzie się poza za-
kresem proporcjonalności (ARW) dla wyjścia OUT1. 
Nastawa dostępna tylko dla regulacji PID. 

• Zakres nastawy: 0…100% 
• Domyślna wartość: 50% 

    

    

 

 

 • Ustawienie wartości ręcznego kasowania offsetu (strefa 1). 
Nastawa dostępna tylko dla regulacji P lub PD. 

• Zakres nastawy: ±10000 (dla wejścia napięciowego lub prądowego: z ustawionym 
przecinkiem). 

• Domyślna wartość: 0°C     

    

 

 

 • Ustawienie prędkości zmian sygnału regulacyjnego MV wyjścia OUT1 (strefa 1). 
Ustawienie 0, wyłącza funkcję. 
Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF dla wyjścia OUT1. 
Patrz “Prędkość zmiany wyjścia OUT1”. 

• Zakres nastawy: 0…100%/s. 
• Domyślna wartość: 0%/s 

    

    

 Strefa 2…5  Ustawienie strefy składa się z następujących nastaw: wartości strefy PID 1 do prędkości 
zamian OUT1, jeżeli została wybrana funkcja strefy PID, max może być ustawionych do 
5 stref.     

 

 

 • Ustawienie prędkości zmian sygnału regulacyjnego MV wyjścia OUT1 (strefa 1). 
Ustawienie 0, wyłącza funkcję. 
Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF wyjścia OUT1. 
Patrz “Prędkość zmiany wyjścia OUT1”. 

• Zakres nastawy: 0…100%/s. 
• Domyślna wartość: 0%/s 

    

    

 

 

 Powrót do ustawienia strefy 1 PID. 

http://www.acse.pl/
mailto:biuro@acse.pl


INSTRUKCJA OBSŁUGI ACR-13A i ACD-13A 
 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel/ fax 12 415 05 09; http://www.acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 67 z 100 

8.2.4 Grupa auto-tuningu AT. 
W tej grupie może być włączony lub wyłączony auto-tuning/auto-reset i ustawiona przesunięcie AT. Gru-
pa AT jest wspólna dla regulacji stałowartościowej i programowej. 
Podczas regulacji ON/OFF lub PI, regulator nie przejdzie tej grupy. 
Jeżeli funkcja stref PID została wybrana i używa regulacji ON/OFF lub PI, regulator nie przejdzie do tej 
grupy. 

 
 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji) 
 

    (przez 1s) 
(3 razy) 

 

 

 Grupa auto-tuningu AT 
 

   (przez 1s) 
 

 

 • Włączenie/wyłączenie AT (regulacja PID) lub auto-resetu (regulacja P, PD). 
• Jeżeli została wybrana funkcja stref PID, wartości takie jak P, I, D, ARW dla danego 

numeru bloku PID zostaną zmienione po zakończeniu auto-tuningu. 
• Jeżeli auto-tuning zostanie wyłączony podczas jego trwania, wartości P, I, D i ARW 
powrócą do wartości sprzed wykonania strojenia. 

• Jeżeli auto-tuning nie zostanie zakończony w ciągu 4 godzin, jest on automatycznie 
wyłączany. 

• Auto-reset jest automatycznie wyłączany po ok. 4 minutach. Nie może być wyłączony 
ręcznie. 

 

  

 

   • Zakres nastawy: patrz poniżej 

     : wyłączony auto-tuning/auto-reset 
   lub   
   /   : włączony auto-tuning/auto-reset 
   • Domyślna wartość: : wyłączony auto-tuning/auto-reset 
    

 

 

 
• Ustawienie wartości przesunięcia działania auto-tuningu. 
Zobacz rozdział “11. Auto-tuning”. 
Nastawa niedostępna dla wejścia napięciowego i prądowego. 

• Zakres nastawy: 0…50°C (0…100°F) 
Z przecinkiem: 0.0…50.0°C (0.0…100.0°C)     

    

 

 

 Powrót do włączenia/wyłączenia auto-tuningu/auto-resetu. 
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9 Obsługa. 

9.1 Rozpoczęcie obsługi. 
Po zamontowaniu regulatora w panelu i zakończeniu podłączeń, obsługuj regulator według poniższej 
procedury. 

(1) Włącz zasilanie regulatora. 
Po włączeniu zasilania, przez ok. 3s na wyświetlaczu PV jest wyświetlany typ wejścia, a na wyświetlaczu 
SV wyświetlana jest wartość górnego limitu wejścia (dla wejścia termoparowego i RTD) lub wartość górne-
go limitu skalowania wejścia (dla wejścia napięciowego i prądowego). Patrz tabela 9.1-1. 
 
Tabela 9.1-1 

Typ wejścia °C °F 
Wyświetlacz PV Wyświetlacz SV Wyświetlacz PV Wyświetlacz SV 

K 
 
J 
R 
S 
B 
E 
T 
N 
PL-  
C(W/Re5-26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pt100 
JPt100 
Pt100 
JPt100 
Pt100 
Pt100 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4…20mA DC 
0…20mA DC 
0…10mV DC 
-10…10mV DC 
0…50mV DC 
0…100mV DC 
0…1V DC 
0…5V DC 
1…5V DC 
0…10V DC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość górnego limitu skalowania wejścia 

 
Podczas tego czasu, wszystkie wyjścia i kontrolki są wyłączone. 
Po tym czasie regulator rozpoczyna regulację lub przechodzi do jednego z poniższych stanów: 

• Dla regulacji stałowartościowej. 
Wyświetlacz PV wyświetla PV (wartość mierzoną), wyświetlacz SV wyświetla SV (wartość zadaną), 
a wyświetlacz MEMO/STEP wyświetla numer pamięci nastawy, jeżeli została wybrana funkcja sterowania 
pamięcią nastaw (zdalne sterowanie pamięcią nastaw). 

 
• Gdy aktywna jest funkcja blokady wyjścia regulacyjnego. 

Wyświetlacz PV wyświetla [ ] (jednak, wyświetlanie zależy od wyboru sygnalizacji blokady wyj-
ścia). 
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• Tryb standby (czuwania) regulacji programowej. 
Wyświetlacz PV wskazuje PV (wartość mierzoną), a wyświetlacze SV i MEMO/STEP pozostają wyga-
szone.  
 

• Gdy wykonywana jest regulacja programowa. 
Wyświetlacz PV wskazuje PV (wartość mierzoną), wyświetlacz SV wskazuje wartość kroku SV, a wy-
świetlacz MEMO/STEP wskazuje numer kroku. 

 
(2) Ustawienie regulatora. 

Patrz rozdziały “6. Schemat” i “7. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.”. 
Przed użyciem tego regulatora powinny być wykonane ustawienia w grupie inżynierskiej, ustaw typ wej-
ścia, typ wyjścia zdarzeń, działanie regulacyjne, itp. zgodnie ze swoimi potrzebami. Jeżeli warunki użytko-
wania są takie same jak domyślne ustawienia regulatora, to nie jest konieczne ustawienie regulatora. 
Przejdź do kroku (3). 

 
(3) Wprowadź wymagane wartości nastaw. 

Zobacz rozdziały “6. Schemat blokowy obsługi” i “8. Ustawienia podstawowe.”. 
 

(4) Włącz obwód obciążenia. 
Regulator pracuje jak przedstawiono poniżej w zależności od typu regulacji: 
 
• Regulacja stałowartościowa. 

Regulacja rozpoczyna się zgodnie z ustawioną wartością zadaną SV. 
 

• Regulacja programowa. 
Uruchom regulację programową. 

Aby uruchomić regulację programową, wciśnij klawisz . Regulacja programowa rozpoczyna się od 
„PV start”. 

PV start:  Regulacja programowa rozpoczyna się, wartość kroku SV i czas przechodzą do war-
tości PV i dopiero wtedy rozpoczyna się regulacja programowa. 

 
Jeżeli została ustawiona “temperatura startu programu” w grupie programu, regulacja programowa roz-
poczyna się od ustawionej temperatury. Gdy pracuje funkcja oczekiwania, miga kontrolka STEP. 
 

Zatrzymanie regulacji programowej. 
Aby zatrzymać regulację programową, wciśnij klawisz  przez 1s. 
Regulacja programowa kończy się, a regulator powraca do trybu standby (czuwania). 

 
Funkcja postępu programu (program przechodzi do następnego kroku podczas regulacji programowej). 

Jeżeli zostanie wciśnięty klawisz  przez 1s podczas regulacji programowej, regulator przerywa wy-
konywanie aktualnie wykonywanego kroku i przechodzi do następnego kroku. Gdy pracuje funkcja 
oczekiwania, funkcja oczekiwania zostaje anulowana, a regulator przechodzi do następnego kroku. 

 
Regulacja po przywróceniu napięcia zasilania. 

Jeżeli nastąpi awaria zasilania podczas regulacji programowej i zasilanie zostanie przywrócone, regula-
cja jest zatrzymywana (regulator kończy program i przechodzi do trybu czuwania), kontynuowana lub 
jest wstrzymywana w zależności od ustawienia. 

http://www.acse.pl/
mailto:biuro@acse.pl


INSTRUKCJA OBSŁUGI ACR-13A i ACD-13A 
 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel/ fax 12 415 05 09; http://www.acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 70 z 100 

(np.) dla regulacji stałowartościowej ustawiając wartość zadaną SV=100°C  
 
1) 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV (regulacji automatycznej) 
Wciśnij klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV. 
Regulator przejdzie do ustawienia SV. 

  
2) 

 

 Ustaw wartość zadaną SV 
Ustaw wartość SV za pomocą klawiszy  lub . 

 

  lub  
3) 

 

 Zapisz ustawioną wartość zadaną SV. 
Wciśnij klawisz  aby zapisać ustawioną wartość SV. 
Regulator przejdzie do trybu wyświetlania PV/SV (regulacji). 

  
4) 

 

 Rozpoczyna się regulacja. 

 

9.2 Funkcja blokady wyjścia regulacyjnego. 
Funkcja ta służy do zatrzymania regulacji lub wyłączenia nieużywanego wyjścia regulacyjnego regulatora 
lub nawet kilku regulatorów, bez wyłączania napięcia zasilanie. Funkcja ta jest dostępna tylko dla regulacji 
stałowartościowej. Aby aktywować blokadę wyjścia regulacyjnego, wciśnij klawisz  przez ok. 1s w trybie 
wyświetlania PV/SV. Podczas działania tej funkcji na wyświetlaczu PV wyświetlany jest symbol [ ] 
(jednak, wskazanie na wyświetlaczu PV zależy od dokonanego ustawienia). Gdy funkcja blokady wyjścia 
regulacyjnego jest aktywna, nie może być wyłączona nawet, jeżeli zasilanie regulatora zostanie wyłączone 
i ponownie włączone. Aby wyłączyć funkcję, wciśnij ponownie klawisz  przez ok. 1s. 
 

Tryb wyświetlania PV/SV 
(Regulacja automatyczna)  Wyjście regulacyjne OFF 

 
 

 klawisz (1s) 
 

 
 

 

9.3 Przełączane pomiędzy regulacją automatyczną a ręczną. 
Wciśnięcie klawisza  w trybie wyświetlania PV/SV, powoduje przełączenie pomiędzy regulacją automa-
tyczną i ręczną. Jeżeli regulacja jest przełączona z automatycznej na ręczną i odwrotnie, pracuje funkcja 
zapobiegająca nagłym zmianą sygnału regulacyjnego. Gdy regulacja automatyczna zostanie przełączona na 
ręczną, wyświetlacz MEMO/STEP wskazuje [ ]. Wartość sygnału regulacyjnego MV może być zwiększana 
lub zmniejszana za pomocą klawiszy  i . 
 
Ponowne wciśniecie klawisza , powoduje powrót regulatora do trybu wyświetlania PV/SV (regulacji au-
tomatycznej). Ilekroć zasilanie regulatora zostanie włączone, rozpoczyna się regulacja automatyczna.

http://www.acse.pl/
mailto:biuro@acse.pl


INSTRUKCJA OBSŁUGI ACR-13A i ACD-13A 
 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel/ fax 12 415 05 09; http://www.acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 71 z 100 

 
Przełączanie pomiędzy regulacją automatyczną a ręczną i odwrotnie. 

Tryb wyświetlania PV/SV 
(Regulacja automatyczna)  Regulacja ręczna 

 

 

 
 

 

Zwiększanie lub zmniejszanie sygnału 
regulacyjnego MV za pomocą klawiszy 

, . 

 

9.4 Wyświetlanie wartości sygnału regulacyjnego MV i czasu do zakończenia kroku. 
Aby zobaczyć wartość sygnału regulacyjnego MV, wciśnij klawisz  przez 3s w trybie wyświetlania 
PV/SV. Wyświetlacz SV/MV/TIME wskaże wartość sygnału regulacyjnego MV, a wyświetlacz MEMO/STEP 
wskaże [ ]. Kontrolki SV i TIME wyświetlacza SV/MV/TIME nie świecą, świeci kontrolka MV. Jeżeli klawisz 

 zostanie wciśnięty ponownie podczas regulacji stałowartościowej, regulator powraca do trybu wyświe-
tlania PV/SV. 
Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty podczas regulacji programowej, na wyświetlaczu SV/MV/TIME jest 
wyświetlany pozostały czas do końca kroku. 
Kontrolki SV i MV wskaźnika SV/MV/TIME nie świecą, świeci kontrolka TIME. 
Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty ponownie, regulator powraca do trybu wyświetlania PV/SV. 

Podczas regulacji stałowartościowej: 

 
Tryb wyświetlania PV/SV 

(Regulacja automatyczna)  Wyświetlanie MV 

 

 

 (3s) 
 

 
  

 

 

9.5 Włączenie i wyłączenie auto-tuningu/auto-resetu. 
W przypadku automatycznego doboru wartości P, I, D i ARW, proces auto-tuningu wykonuje fluktuacje, aby 
uzyskać optymalne parametry regulacji. Włącznie auto-tuningu/auto-resetu i wyłączenie auto-tuningu może 
być wykonane w grupie auto-tuningu AT. Auto-reset może być wykonany jedynie dla regulacji P lub PD. Au-
to-reset kończy się w ciągu 4 minut po rozpoczęciu. Nie może być wyłączony. 
 
Jak wykonać AT/auto-reset? 

(1) Wciśnij 3 razy klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV. 
 Regulator przejdzie do grupy auto-tuningu AT. 

(2) Wciśnij klawisz . Regulator przejdzie do pozycji włącz/ wyłącz auto-tuning/auto-reset. 
(3) Wybierz [ / ]” (włączenie auto-tuningu/auto-resetu) za pomocą klawisza i wciśnij 

klawisz . 
Regulator powróci do trybu wyświetlania PV/SV i rozpocznie się auto-tuning/auto-reset. 
Podczas wykonywania auto-tuningu/auto-resetu, miga kontrolka AT. Gdy auto-tuning nie zostanie za-
kończony w ciągu 4 godzin, jest on automatycznie wyłączany. Podczas auto-tuningu, gdy zostanie prze-
łączone działanie regulacyjne (wprost/odwrotne) za pomocą wejścia zdarzeń (kod “003” przełączanie dzia-
łania regulacji wprost/odwrotna), auto-tuning zostaje zatrzymywany. Auto-reset jest wyłączany automatycz-
nie po 4 minutach. Funkcja ta nie może być wyłączona ręcznie. 
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Jak wyłączyć AT? 

(1) Wciśnij 3 razy klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV. 
Regulator przechodzi do grupy auto-tuningu AT. 

(2) Wciśnij klawisz .  
Regulator przejdzie do wyboru auto-tuningu/auto-resetu. 

(3) Wybierz “[ ]” (wyłącz auto-tuning/auto-reset) za pomocą klawisza  i wciśnij klawisz  
przez 3s. Auto-tuning zostanie zakończony, regulator powróci do trybu wyświetlania PV/SV. 
Jeżeli auto-tuning zostanie wyłączony przed jego zakończeniem, wartości P, I, D i ARW powracają do 
wartości ustawionych przed włączeniem auto-tuningu. 

 
Włączenie/wyłącznie auto-tuningu AT(regulacja PID): 
 

1) 

 

 Przejdź do grupy auto-tuningu AT. 
Wciśnij 3 razy klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV. 
Regulator przejdzie do grupy auto-tuningu AT. 

  (3 razy) 
2) 

 

 Przejdź do wyboru AT/auto-reset. 
Wciśnij klawisz . 
Regulator przejdzie do wyboru AT/auto-reset. 

  
3) 

 

 Włącz/wyłącz auto-tuning. 
Wybierz klawiszem “  (włącz auto-tuning)” lub wybierz klawiszem  
“  (wyłącz auto-tuning)”  

  
4) 

 

 Potwierdź włącznie/wyłączenie auto-tuningu. 
Jeżeli zostało wybrane włączenie auto-tuningu, wciśnij klawisz . 
Jeżeli jest wybrane wyłączenie auto-tuningu”, wciśnij klawisz  przez 3s. Regulator 
powróci do trybu wyświetlania PV/SV.    

4) 

 

 Włączony/wyłączy auto-tuning. 
Podczas, gdy wykonywany jest auto-tuning AT, miga kontrolka AT, a jest wyłączona, 
jeżeli auto-tuning jest wyłączony. 

 

9.6 Użycie wyjścia zdarzeń, jako niezależnego górnego/dolnego limitu alarmu 
Aby użyć wyjścia zdarzeń, jako niezależnego górnego/dolnego limitu alarmu, ustaw jak poniżej. 
(Np.) 

 
SV: 100°C 
Wartość alarmu EVT1: 10°C 
Wartość górnego limitu alarmu EVT1: 20°C 
 

Rys. 9.6-1 
 
(1) Wybierz [grupa inżynierska]  [grupa wyjścia zdarzeń]  [działanie wyjścia zdarzeń EVT1]  

[wyjście alarmowe; niezależny górny/dolny limit]. 

100°C 120°C 90°C 
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1) 

 

 Przejdź do grupy inżynierska. 
Wciśnij 4 razy klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV. 
Regulator przejdzie do grupy inżynierskiej. 

  (4 razy) 
2) 

 

 Przejdź do grupy wejścia. 
Wciśnij klawisz . 
Regulator przejdzie do grupy wejścia. 

  
3) 

 

 Przejdź do grupy wyjścia zdarzeń. 
Wciśnij kilka razy klawisz  aż pojawi się symbol grupy wyjścia zdarzeń. 

 (kilka razy) 
4) 

 

 Przejdź do przydziału funkcji wyjścia zdarzeń EVT1. 
Wciśnij klawisz . 
Regulator przejdzie do przydziału wyjścia zdarzeń EVT1. 

   

5) 

 

 Wybierz funkcję wyjścia zdarzeń EVT1. 
Wybierz klawiszem  lub  [kod 004: wyjście alarmowe; niesymetryczny gór-
ny/dolny limit]. 

 ,    
6) 

 

 Potwierdź funkcję wyjścia zdarzeń EVT1. 
Wciśnij klawisz . 
Regulator przejdzie do ustawienia histerezy wyjścia alarmowego EVT1. 

    
7) 

 

 Ustaw histerezę alarmu EVT1. 
Użyj klawiszy ,  do ustawienia i wciśnij klawisz  aby zatwierdzić nastawę. 
Regulator przejdzie do ustawienia czasu opóźnienia zadziałania wyjścia alarmowego 
EVT1.    

8) 

 

 Ustaw czas opóźnienia zadziałania wyjścia alarmowego EVT1. 
Użyj klawiszy ,  do ustawienia i wciśnij klawisz , aby zatwierdzić nastawę. 
Regulator przejdzie do wyboru działania (zwieranie / rozwieranie) wyjścia alarmowe-
go EVT1.    

9) 

 

 Wybierz zwieranie/rozwieranie wyjścia alarmowego EVT1. 
Użyj klawiszy ,  do ustawienia i wciśnij klawisz przez ok. 3s, aby zatwier-
dzić nastawę. Regulator powróci do trybu wyświetlania PV/SV. 

  (przez 3s) 
10 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV 
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(2) Ustaw wartość dolnego limitu alarmu EVT1 i wartość górnego limitu alarmu EVT1. 

 
1) 

 

 Przejdź do trybu nastaw wartości alarmu EVT1. 
Wciśnij klawisz  jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz  w trybie wyświe-
tlania PV/SV. Regulator przejdzie do trybu wyjścia zdarzeń. 

 +  
2) 

 

 Ustaw wartość dolnego limitu alarmu EVT1. 
Ustaw wartość dolnego limitu alarmu EVT1 za pomocą klawiszy , . 

 ,  
3) 

 

 Zaakceptuj ustawioną wartość alarmu EVT1. 
Wciśnij klawisz . Wartość dolnego limitu alarmu  EVT1 będzie zapisana, a regu-
lator przejdzie do ustawienia górnego limitu alarmu EVT1. 

  
4) 

 

 Ustaw wartość górnego limitu alarmu EVT1. 
Ustaw wartość górnego limitu alarmu EVT1 za pomocą klawiszy , . 

 ,  
5) 

 

 Zaakceptuj ustawioną wartość górnego limitu alarmu EVT1. 
Wciśnij klawisz . Wartość górnego limitu alarmu EVT1 będzie zapisana, a regu-
lator przejdzie do trybu wyświetlania PV/SV. 

  
6) 

 

 Tryb wyświetlania PV/SV. 

 

9.7 Funkcja zdalnego sterowania pamięcią nastaw 
Jeżeli została wybrana funkcja zdalnego sterowania pamięcią nastaw dla wejść EVI1…EVI4 to za pomocą 
zewnętrznej operacji może zostać wybrany numer pamięci nastawy. Max do 15 zestawów nastaw (13 na-
staw) może zostać zapisanych w pamięci. Regulacja może się odbywać poprzez wybór odpowiedniego ze-
stawu nastaw. Zestaw nastaw obejmuje nastawy: SV (wartość zadana), czas kroku, wartość oczekiwania, 
wartość alarmu EVT1, wartość górnego limitu alarmu, wartość alarmu EVT2, wartość górnego limitu alarmu 
EVT2, wartość alarmu EVT3, wartość górnego limitu alarmu EVT3, wartość alarmu EVT4, wartość górnego 
limitu alarmu EVT4, wartość alarmu EVT5, wartość górnego limitu alarmu EVT5,  

Jeżeli funkcja zdalnego sterowania pamięcią nastaw została wybrana dla wszystkich wejść zdarzeń 
EVI1…EVI4, numer pamięci zestawu nastaw może zostać wybrany za pomocą kombinacji zacisków 11…15 
(jak poniżej). Maksymalnie do 50 regulatorów może być połączonych równolegle i jednocześnie sterowa-
nych. 

Wybór numeru pamięci zestawu nastaw za pomocą zacisków: [ –: zwarte (ON), O: rozwarte (OFF)] 
 Nr. zestawu nastaw 
Zwierane zaciski 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (*) 
11–15 [DI1(EVI1)-COM] O – O – O – O – O – O – O – O – 
12–15 [DI2(EVI2)-COM] O O – – O O – – O O – – O O – – 
13–15 [DI3(EVI3)-COM] O O O O – – – – O O O O – – – – 
14–15 [DI4(EVI4)-COM] O O O O O O O O – – – – – – – – 

(*): Działanie jak dla numeru 15 pamięci zestaw nastaw.
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Jeżeli została wybrana funkcja zdalnego sterowania pamięcią nastaw tylko dla wejść zdalnego sterowania 
EVI1 i EVI2, numer pamięci zestawu nastawy może zostać wybrany tylko przy użyciu zacisków 11, 12 i 15, 
jak pokazano poniżej. 

Wybór numeru zestawu nastaw za pomocą zwierania zacisków: [–: zwarte (ON), O: rozwarte (OFF)] 

 
Nr. zestawu nastaw 

Zwierane zaciski 1 2 3 4 
11–15 [DI1(EVI1)-COM] O – O – 
12–15 [DI2(EVI2)-COM] O O – – 

 
Podczas trybu nastaw lub podczas wykonywania auto-tuningu, numer zestawu nastaw nie może być zmie-
niany za pomocą zdalnego sterowania pamięcią nastaw. 
 
 
[Procedura obsługi] 
 
Metoda uproszczonych ustawień. 
 
(1) Wybierz numer pamięci zestawu nastaw za pomocą odpowiednich zacisków w trybie wyświetlania. 

 
(2) Ustaw następujące wartości: 

Wartość SV (w trybie nastaw SV), wartość alarmu EVT1, wartość górnego limitu alarmu EVT1, war-
tość alarmu EVT2, wartość górnego limitu alarmu EVT2, wartość alarmu EVT3, wartość górnego limi-
tu alarmu EVT3, wartość alarmu EVT4, wartość górnego limitu alarmu EVT4, wartość alarmu EVT5, 
wartość górnego limitu alarmu EVT5 (w trybie nastaw zdarzeń). 

 
Metoda wyboru grupy nastaw (regulacja stałowartościowa) 
(1) Przejdź do wymaganego numeru pamięci zestawu nastaw, aby ustawić: grupę SV, wyjść zdarzeń. 

 
(2) Ustaw następujące wartości: 

Wartość SV, wartość alarmu EVT1, wartość górnego limitu alarmu EVT1, wartość alarmu EVT2, war-
tość górnego limitu alarmu EVT2, wartość alarmu EVT3, wartość górnego limitu alarmu EVT3, wartość 
alarmu EVT4, wartość górnego limitu alarmu EVT4, wartość alarmu EVT5, wartość górnego limitu 
alarmu EVT5 

[Zapis zestawu nastaw] 
• Każda ustawiona wartość jest zapisywana pod numerem pamięci wyświetlanym na wyświetlaczu ME-

MO/STEP. 
• Gdy jakiś numer pamięci zestawu nastaw został przywołany przez zwarcie odpowiednich zacisków, 

wybrany numer pamięci nastaw powinien być wyświetlany, a regulacja jest wykonywana przy użyciu 
nastaw wyświetlanego numeru zestawu nastaw. 

• Aby zamienić ustawione wartości, powtórz powyższe kroki. 
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10 Wyjaśnienie parametrów regulacji 

10.1 Parametry regulacji PID 

10.1.1 Zakres proporcjonalności (P) 

Działanie proporcjonalne to działanie, w którym sygnał regulacyjny jest proporcjonalny do odchyłki pomiędzy 
wartością zadana, a regulowaną. Jeśli zakres proporcjonalności jest zawężany, sygnał regulacyjny silnie zmienia 
się przy nawet niewielkich zmianach wartości regulowanej. Polepszają się rezultaty i zmniejsza offset (błąd regu-
lacji). Jednak zbyt wąska strefa proporcjonalności powoduje silną reakcję sygnału regulacyjnego na bardzo małe 
zmiany sygnału regulowanego i zbliża do regulacji typu włącz/wyłącz, co nazywa się zjawiskiem polowania. Po-
woduje to pojawienie się oscylacji wartości regulowanej wokół wartości zadanej, regulator dobiera optymalną 
wartość zakresu proporcjonalności stopniowo ją zawężając jednocześnie śledząc wyniki procesu. 
 
10.1.2 Czas zdwojenia (I). 
Działanie całkujące regulatora służy do eliminacji offsetu regulacji. Gdy czas zdwojenia jest skracany, wzrasta 
szybkość regulacji. Jednak równocześnie wzrasta częstotliwość oscylacji i pogarsza się stabilność regulacji. 
 
10.1.3 Czas wyprzedzenia (D). 
Działanie różniczkujące jest konieczne do przystosowania się do szybkości zmian wielkości regulowanej. Redu-
kuje wartość przeregulowania i skraca czas regulacji. Gdy wartość czasu wyprzedzenia jest zmniejszania, skra-
ca się czas regulacji a gdy zwiększa się czas regulacji rośnie i istnieje tendencja do oscylacji. 
 
10.1.4 ARW (Anti-reset Windup) 
Jest to własność regulatora typu PID polegająca na wstrzymaniu działania całkującego, gdy wielkość regulowa-
na znajdzie się w zakresie proporcjonalności. Działanie to jest mierzone w procentach zakresu proporcjonalności 
i może być ustawione w zakresie 0...100%. Aby ustawić optymalną wartość ARW, najpierw należy wyznaczyć 
wartość przeregulowania przy ustawionym ARW na 100%. Następnie podzielić wartość przeregulowania  przez 
ustawiony zakres proporcjonalności, a otrzymaną wartość ustawić jako wartość ARW (np. dla zmierzonego prze-
regulowania 3°C przy ustawionym zakresie proporcjonalności 10°C, ARW powinno być ustawione na 30%). 
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11 Auto-tuning PID 

W celu doboru optymalnych parametrów regulacji P, I, D i ARW regulator wprowadza sztucznie fluktuacje. Au-
tomatycznie wybiera jeden z 3 typów fluktuacji przedstawionych poniżej. Dla wejścia analogowego, proces 
auto-tuningu AT będzie wykonywać fluktuacje wokół wartości SV dla wymienionych poniżej warunków [1], 
[2] i [3]. 
 

 Zwróć uwagę 
 Przeprowadź strojenie (auto-tuning) podczas pierwszego uruchomienia w układzie regulacji. 
 Jeżeli została użyta funkcja stref PID, wykonaj auto-tuning AT dla każdej strefy PID. 

 
Na rys. 11-1, auto-tuning AT jest wykonywany dla wartości strefy 1 PID i wartości strefy 2 PID. 

Krok       
Wartość 

strefy PID 2 
     
     

     

Wartość 
strefy PID 1 

     

     

       
 
 

Rys. 11-1 
 Jeżeli auto-tuning został anulowany przed jego zakończeniem, wszystkie wartości P, I, D i ARW powracają 

do wartości zapamiętanych przed włączeniem auto-tuningu. 
 Gdy auto-tuning nie zostanie zakończony w ciągu 4 godzin, jest on automatycznie wyłączany. 
 Gdy podczas auto-tuningu zostanie zmienione działanie (wprost/odwrotne) za pomocą wejścia zdalnego 

sterowania, auto-tuning jest zatrzymywany. 
 Podczas auto-tuningu, żadne nastawy nie mogą być zmieniane. 
 Jeżeli nastąpi awaria zasilania podczas auto-tuningu, auto-tuning zostaje zatrzymany. 
 Czasami proces auto-tuningu nie będzie wykonywał fluktuacji, jeżeli auto-tuning jest wykonywany w (lub 

w pobliżu) temperatury pokojowej. Dlatego auto-tuning nie może być zakończony. 

 
[1] W przypadku dużej różnicy pomiędzy SV i PV, gdy temperatura narasta. 
 

Gdy wartość przesunięcia AT zostanie ustawiona na 20°C, regulator wywołuje fluktuację na poziomie warto-
ści obniżonej o 20°C (°F). 
  

(1) Dobór nastaw PID 
(2) Nastawy PID dobrane 
(3) Regulacja z dobranymi nastawami 

PID za pomocą auto-tuningu. 
(4) Ustawiona wartość przesunięcia wy-

konywania auto-tuningu AT. 
 
 

  
  
 
 Rys. 11-1

(1) (2) (3)

(4)

Punkt rozpoczęcia strojenia AT

SV

Temperatura

Czas

Temperatura niższa 20°C od SV 

Parametry strefy PID obliczone 
przez auto-tuning dla strefy 1 PID. 

Parametry strefy PID obliczone 
przez auto-tuning dla strefy 2 PID. 
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Włączenie wykonania auto-reset 

Offset skorygowany 
Zakres offsetu 

Temperatura 
Czas  

SV 

 
[2] Gdy regulacja jest stabilna lub gdy temperatura znajduje się w przedziale 20°C od SV. 
 

Proces auto-tuningu wywołuje fluktuacje wokół SV. 
 

(1) Dobór nastaw PID 
(2) Nastawy PID dobrane 
(3) Regulacja z dobranymi nastawami 

PID za pomocą auto-tuningu. 
 
  
  
  
 Rys. 11-2 
 
 
[3] W przypadku dużej różnicy pomiędzy SV i PV, gdy temperatura opada. 

 
Gdy wartość przesunięcia AT zostaje ustawiona na 20°C, regulator wywołuje fluktuację na poziomie wartości 
SV podwyższonej o 20°C (°F). 

 
 (1) Dobór nastaw PID 

(2) Nastawy PID dobrane 
(3) Regulacja z dobranymi nastawami 

PID za pomocą auto-tuningu. 
(5) Ustawiona wartość przesunięcia wy-

konywania auto-tuningu AT 
  
 
 
 Rys. 11-3 
 

12 Auto-reset (korekcja offsetu). 

W przypadku regulacji PD występujący w tej metodzie regulacji stały błąd spowodowany brakiem działania 
całkującego można usunąć przez włączenie funkcji automatycznego kasowania offsetu (auto-resetu). 
Funkcję tę należy włączyć, gdy nastąpi ustabilizowanie się wartości regulowanej (brak zmian na wyświetla-
czu PV). Stały błąd zostanie zlikwidowany, a wartość korekcji zapamiętana, wystarczy jednokrotne użycie 
tej funkcji. Jednakże po każdej zmianie parametrów regulacji opisaną czynność należy ponownie przepro-
wadzić. Także w przypadku ustawienia wartości zakresu proporcjonalności (P) na wartość 0 lub 0.0, war-
tość korekcji zostaje usunięta z pamięci. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 12-1 

Punkt rozpoczęcia strojenia AT

(1) (2) (3)

Temperatura

SV

Czas

Punkt rozpoczęcia strojenia AT

(1) (2) (3)

(4)

Temperatura

SV

Czas

Temperatura wyższa o 20°C od SV 
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13 Ręczna korekta nastaw PID. 

Parametry PID oddziałują pomiędzy sobą, należy więc wprowadzać zmiany tylko jednego parametru. Parametry 
najlepiej jest dobierać, zmieniając wartość na dwa razy większą lub dwa razy mniejszą. Podczas zmian należy 
kierować się poniższym diagramem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli nie daje to rezultatu przyjrzyj 
się procesowi lub wybierz inny 

algorytm regulacji 

REGULACJA PID 

Wykonaj auto-tuning PID  

Wybierz który cel regulacji 
jest dla ciebie najważniejszy 

Szybkość odpowiedzi Stabilność regulacji 

Wolna odpowiedź Szybka odpowiedź Przeregulowanie Szybkie oscylacje Wolne oscylacje 

Jeżeli auto-tuning nie dał 
oczekiwanych rezultatów 
wykonaj korektę nastaw 

ręcznie 

Zawęź zakres pro-
porcjonalności  

[ ] 
 

Wydłuż cykl pro-
porcjonalności 

[ ] 
 

Zwiększ ARW 
[ ] 

Poszerz zakres 
proporcjonalności 

[ ] 
 

Skróć cykl propor-
cjonalności 

[ ] 
 

Zmniejsz ARW 
 [ ] 

Poszerz zakres 
proporcjonalności 

[ ] 
 

Zwiększ czas 
zdwojenia  

[ ] 
 

Skróć cykl propor-
cjonalności 

[ ] 
 

Zmniejsz ARW 
[ ] 

Poszerz zakres 
proporcjonalności 

[ ] 
 

Zwiększ czas 
zdwojenia 

[ ] 
 

Zwiększ czas wy-
przedzenia 

[ ] 
 

Skróć cykl propor-
cjonalności 

[ ] 
 
 

Zawęź zakres pro-
porcjonalności 

[ ] 
 

Zmniejsz czas 
zdwojenia 

[ ] 
 

Zmniejsz czas wy-
przedzenia 

[ ] 
 

Wydłuż cykl pro-
porcjonalności 

[ ] 
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14 Objaśnienie działania wyjść. 

14.1 Objaśnienie działania wyjścia OUT1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2 Objaśnienie działania wyjścia OUT1 dla regulacji ON/OFF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : ON (świeci) lub OFF (nie świeci) 

: ON (świeci) lub OFF (nie świeci) 

6 

H 
C 
L 

4 
5 
6 

H 
C 
L 

4 
5 
6 

H 
C 
L 

+ 

6 - 

5 

. 

Regulacja 

Grzanie  ( działanie odwrotne )   Chłodzenie  ( działanie wprost )   
Zakres proporcjonalności Zakres proporcjonalności 

Zmienia się ciągle zgodnie z odchyłką 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie 
z odchyłką 

Nie świeci Świeci Nie świeci Świeci 
Kontrolka 
(OUT1) 

S / 

A / 

12/0V DC 0V DC 0V DC 12V DC 0/12V DC 12V DC 

20mA DC 20…4mA DC 4mA DC 4mA DC 4…20mA DC 20mA DC 

Zmienia się ciągle zgodnie z odchyłką 

OFF 

ON 

SV 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

4 
5 
6 

H 
C 
L 

4 
5 
6 

H 
C 
L 

4 
5 
6 

H 
C 
L 

4 
5 R / 

OFF 

ON 

SV 

6 
Cykl działania jest wykonywany zgodnie 

z odchyłką 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie 
z odchyłką 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie 
z odchyłką 

H 
C 
L 

4 
5 
6 

H 
C 
L 

4 
5 
6 

H 
C 
L 

OFF 

ON 

SV 
OFF 

ON 

SV 

Chłodzenie  ( działanie wprost ) Grzanie  ( działanie odwrotne ) 

Nie świeci 

Zakres proporcjonalności Zakres proporcjonalności 

Regulacja 

Kontrolka 
Nie świeci ( OUT 1 ) 

5 + 

6 - 
12 V DC 

5 + 

6 - 
0 V DC 

5 + 

6 - 
0 V DC 

5 + 

6 - 
12 V DC 

5 + 

6 - 
20 mA DC 

5 + 

6 - 
4 mA DC 

5 + 

6 - 
4 mA DC 

5 + 

6 - 
20 mA DC 

4 
5 
6 

H 
C 
L 

4 
5 
6 

R/ 

S/ 

A/ 

Świeci Świeci 
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14.3 Objaśnienie działania wyjścia regulacyjnego grzanie/chłodzenie OUT2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ON (świeci) lub OFF (nie świeci) 

: Reprezentuje grzanie. 
: Reprezentuje chłodzenie. 

7 + 

8 - 
4…20mA DC 

7 + 

8 - 
4mA DC 

7 + 

8 - 
20mA DC 

DA 

OFF 

ON 

Grzanie 
Działanie  
regulacji  Chłodzenie 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką 

Zmienia się ciągle zgodnie z odchyłką   

Nie świeci 

Świeci 
Kontrolka 

Kontrolka 
Nie świeci 

Świeci 

Grzanie-zakres P   Chłodzenie-zakres P   

( OUT 1 ) 

( OUT 2 ) 

Cykl działania jest wy zgodne z odchyłką 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką 

Zmienia się ciągle zgodnie z odchyłką   

R/ 

S/ 

A/ 

6 - 
0 V DC 

5 + 

6 - 
20mA DC 

5 + 

6 - 
  20…4mA DC 

5 + 

6 - 
4mA DC 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

OFF 

ON 

SV 

5 + 

6 - 
12 V DC 

5 + 

6 - 
12 / 0 V DC 

5 + 

7 

8 

7 

8 

7 

8 DR 

7 + 

8 - 
0 V DC 

7 + 

8 - 
12 V DC 

7 + 

8 - 
0 / 12 V DC 

DS 
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14.4 Objaśnienie działania wyjścia regulacyjnego grzanie/chłodzenie OUT2 (ze strefą mar-
twą). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ON (świeci) lub OFF (nie świeci) 
: Reprezentuje grzanie. 

: Reprezentuje chłodzenie. 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką 

Zmienia się ciągle zgodnie z odchyłką 

7 + 

8 - 
0 V DC 

7 + 

8 - 
12 V DC 

7 + 

8 - 
0 / 12 V DC 

DS 

7 + 

8 - 
4…20mA DC 

7 + 

8 - 
4mA DC 

7 + 

8 - 
20mA DC 

DA 

Zmienia się ciągle zgodnie z odchyłką 

Świeci Nie świeci 

Nie świeci Świeci 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką 

Grzanie (Chłodzenie) 

Chłodzenie-zakres P   Grzanie-zakres P Strefa martwa 

Działanie 
regulacji 

Kontrolka 

Kontrolka 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką 

OFF 

ON 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

7 

8 

7 

8 

7 

8 

(OUT2) 

DR 

S/ 

A/ 

5 + 

6 - 
12 V DC 

R/ 

(OUT1) 

OFF 

ON 

SV 

5 + 

6 - 
12 / 0 V DC 

5 + 

6 - 
0 V DC 

5 + 

6 - 
20mA DC 

5 + 

6 - 
20…4mDC 

5 + 

6 - 
4mA DC 
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14.5 Objaśnienie działania wyjścia regulacyjnego grzanie/chłodzenie OUT2 (ze strefą po-
krycia). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

: ON (świeci) lub OFF (nie świeci) 

: Reprezentuje grzanie. 

: Reprezentuje chłodzenie. 

Grzanie- zakres P 

Nie świeci 

Świeci Nie świeci 

Świeci 

Kontrolka 

Kontrolka 

  4…20mA DC 

20…4mA DC 

(Chłodzenie) 

Grzanie 

Grzanie 

Strefa 
pokrycia 

Działanie  

Chłodzenie - zakres P 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką 

R/ 

DR 

OFF 

ON 

SV 
OFF 

ON 

4 
5 
6 

H 

C 

L 

4 
5 
6 

H 

C 

L 

4 
5 
6 

H 

C 

L 

7 

8 

7 

8 

5 + 

6 - 
12/0V DC 

5 + 

6 - 
0V DC 

5 + 

6 - 
20 DC 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 
4C 

7 + 

8 - 
0V DC 

7 + 

8 - 
12V DC 

7 + 

8 - 
0/V DC 

DS 

7 + 

8  

  

8 - 
4mA DC 

7 + 

8 - 
20mA DC 

DA 

(OUT1) 

(OUT2) 

Cykl działania jest wykonywany odchyłką 

Zmienia się ciągle zgodnie z odchyłką   
  

Zmienia się ciągle zgodnie z odchyłką  
  

7 

8 

S/ 

A/  

5 + 

6 - 
12V DC 
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14.6 Objaśnienie działania wyjść alarmowych. 
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Górny limit alarmu z standby
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• Wartość EVT1 oznacza wartość alarmu EVT1, a histereza EVT1 oznacza histerezę alarmu EVT1. 
• Kontrolka EVT1 świeci, gdy zaciski wyjścia 9 i 10 są zwarte (ON), a jest wyłączona, gdy zaciski wyjścia 

9 i 10 są rozwarte (OFF). 
 
Dla wyjść EVT2 do EVT5, czytaj odpowiednio “EVT2 do EVT5” zamiast “EVT1”. 
Wyjście EVT2 (zaciski 7 i 8) (dla opcji EVT3, użyj zaciski 8 i 10.) 
Wyjście EVT3 (zaciski 7 i 10) 
Wyjście EVT4 (zaciski 29 i 30) 
Wyjście EVT5 (zaciski 28 i 30) 

• Dla alarmu typu (górny limit alarmu, górny/dolny limit alarmu, niesymetryczny górny/dolny limit, górny próg), 
alarm jest aktywowany, gdy wskazanie zostało przekroczone w górę, a funkcja oczekiwania jest aktywna dla 
alarmów z funkcją oczekiwania. 

• Dla alarmu typu (dolny limit alarmu, górny/dolny limit alarmu, niesymetryczny górny/dolny limit, dolny próg), 
alarm jest aktywowany, gdy wskazanie zostało przekroczone w dół, a funkcja oczekiwania jest aktywna dla 
alarmów z funkcją oczekiwania. 

 
Gdy działanie wyjścia alarmu zostało wybrane jako rozwieranie, wyjście działa odwrotnie do działania opisanego 
powyżej (działanie kontrolki alarmu nie zmienia się). 
 

 Zwieranie Rozwieranie 
Kontrolka alarmu Świeci Świeci 
Wyjście alarmu ON OFF 

: zaciski wyjścia 9 i 10 EVT1 są zwarte (ON). 

: zaciski wyjścia 9 i 10 EVT1 są zwarte (ON) lub rozwarte (OFF). 
: zaciski wyjścia 9 i 10 EVT1 są rozwarte (OFF). 

: funkcja standby (oczekiwania). 
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Działanie 
alarmu

ON

OFF

Prąd obciążenia
DużyMały

Wyjście

Nie świeciŚwieci

9

10

9

10

Kontrolka

Wartość alarmu 1 lub 2 
przepalenia grzałki

14.7 Objaśnienie działania wyjścia alarmu przepalenia grzałki. 
 
 
 
 
 
 
 

• Kontrolka EVT1 świeci, gdy zaciski wyjścia 9 i 10 są zwarte (ON), a wyłączona, gdy zaciski wyjścia 9 i 10 
są rozwarte (OFF). 
 
Poniżej są pokazane numery zacisków dla EVT2 do EVT5. 
Wyjście EVT2 (zaciski 7 i 8) (dla opcji EVT3, użyj zacisków 8 i 10). 
Wyjście EVT3 (zaciski 7 i 10). 
Wyjście EVT4 (zaciski 29 i 30). 
Wyjście EVT5 (zaciski 28 i 30). 
 

15 Specyfikacja 

15.1 Specyfikacja standardowa 
Zakresy podstawowe: 

Wejście Termoparowe : K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26)  
 Rezystancja zewnętrzna: max 100Ω 
 (Jednak, dla wejścia B: rezystancja zewnętrzna: max 40Ω) 
 RTD : Pt100, JPt100, 3-przewodowo 

Dopuszczalna rezystancja przewodów podłączeniowych: max 10Ω na przewód. 
     Prądowe : 0-20mA DC, 4-20mA DC 
 Impedancja wejścia: 50Ω  
 Dopuszczalny prąd wejścia: max 50mA 
 Napięciowe : 0-10mV DC, -10-10mV DC, 0-50mV DC, 0-100mV DC, 0-1V DC 
  Impedancja wejścia: min. 1M Ω 
 Dopuszczalne napięcie wejścia: max 5V DC 
 Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: max 2kΩ 

0…10mV DC : max 20Ω 
-10…10mV DC : 40Ω 
0…50mV DC : 200Ω 
0…100mV DC : 200Ω 
0…1V DC  : 2kΩ 

     : 0-5V DC, 1-5V DC, 0-10V DC 
 Impedancja wejścia: min. 100kΩ 
 Dopuszczalne napięcie wejścia: max 15V DC 
 Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: max 100Ω 

Zasilanie : 100…240V AC  50/60Hz, 24V AC/DC  50/60Hz 
 Dopuszczalne zmiany napięcia:  100…240V AC: 85…264VAC 
  24V AC/DC: 20…28VAC/DC 
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Ogólna budowa: 
Wymiary zewnętrzne : ACD-13A: 96 x 96 x 100mm (W x H x D) 

 ACR-13A: 48 x 96 x 100mm (W x H x D) 
Montaż  : Panelowy 
Materiał : Niepalne tworzywo (obudowa) 
Kolor : Czarny (obudowa) 
Stopień ochrony : IP66 

Wyświetlacz 
 Wyświetlacz PV : 11-segmentowy LCD, 5-cyfr, podświetlany na czerwono/zielono/pomarańczowo 
 Wielkość znaku: 24.0 x 11.0 mm (H x W) 

Wyświetlacz SV/MV/TIME: 11-segmentowy LCD, 5-cyfr, podświetlany na zielono 
 Wielkość znaku: 14.0 x 7.0 mm (H x W) 

Bargraf MV/DV : 22-segmentowy LCD bargraf, podświetlany na zielono 
Wyświetlacz MEMO/STEP: 11-segmentowy LCD, 2-cyfry, podświetlany na pomarańczowo 

 Wielkość znaku: 10.0 x 5.0mm (H x W) 
Kontrolki działania : Podświetlane na pomarańczowo 

Ustawienia: 
Metoda ustawień  : Ustawienia przy użyciu klawiatury membranowej. 

Wyświetlanie: 
Dokładność podstawowe 

 Termopary : ±0.2% zakresu wejścia ±1cyfra, 
 Jednak dla wejścia R, S, -50…200°C (-58…392°F): ±6°C (12°C) 
 Wejście B, 0…300°C (0…572°F): dokładność niegwarantowana 
 Wejście K, J, E, T, N, poniżej 0°C (32°F): ±0.4% zakresu wejścia ±1cyfra 
 RTD : ±0.1% zakresu wejścia ±1cyfra 
 Prądowe : ±0.2% zakresu wejścia ±1cyfra 
 Napięciowe : ±0.2% zakresu wejścia ±1cyfra 

Dokładność wejścia zdalnego zadawania: ±0.2% zakresu wejścia zdalnego zadawania 
Dokładność kompensacji temperatury zimnych końców: ±1°C przy 0…50°C 
Próbkowanie wejścia: 0.125s (0.25s, gdy dodano opcję EA lub EV) 
Dokładność czasu: ±1.0% ustawionego czasu 

Regulacja: 
Dokładność ustawiania: oparta na dokładności wejścia i dokładności kompensacji zimnych końców. 
Tryb regulacji 

 Regulacja PID (z funkcją auto-tuningu) 
 Regulacja PI: gdy czas wyprzedzenia ustawiony 0 
 Regulacja PD (z funkcją resetu auto/manual): gdy czas zdwojenia ustawiony 0 
 Regulacja P (z funkcją resetu auto/manual): gdy czas zdwojenia i wyprzedzenia ustawiony 0 
 Regulacja ON/OFF: gdy zakres proporcjonalności ustawiona 0 lub 0.0 
 Zakres proporcjonalności OUT1: 0 do zakres wejścia °C (°F) 
    Wejście napięciowe, prądowe: 0.0…1000.0% 
    (Regulacja ON/OFF, gdy ustawiono 0 lub 0.0, domyślnie: 10°C) 
 Czas zdwojenia  : 0…3600s (OFF, gdy ustawiono 0, domyślnie: 200s) 
 Czas wyprzedzenia  : 0…1800s (OFF, gdy ustawiono 0, domyślnie: 50s) 
 Cykl proporcjonalności OUT1 : 1…120s (domyślnie: 30s dla wyjścia przekaźnikowego,  

  3s dla wyjścia SSR, nastawa niedostępna dla wyjścia prądowego) 
 ARW  : 0…100% (domyślnie: 50%) 
 Histereza ON/OFF OUT1  : 0.1…1000.0°C (°F) (domyślnie: 1.0°C)  

  Wejście napięciowe i prądowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 
 Górny limit wyjścia OUT1  : 0…100% (prądowe: -5…105%), (domyślnie: 100%) 
 Dolny limit wyjścia OUT1  : 0…100% (prądowe: -5 to 105%), (domyślnie: 0%) 
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Wyjście regulacyjne (OUT1) 
 Przekaźnikowe   : 1a1b, zestyk przełączany 
     3A, 250V AC (obciążenie rezystancyjne) 
     1A, 250V AC (obciążenie indukcyjne cosø=0.4) 
    Żywotność: 100,000 cykli 
 Napięciowe logiczne (SSR) : 0/12V DC±15% 
    Max 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) 
 Prądowe : 4…20mA DC (rozdzielczość: 1/12000)  
    Rezystancja obciążenia: max 600Ω 
 Napięciowe ciągłe : 0...10V DC (rozdzielczość: 1/12000)  
    Rezystancja obciążenia: min. 1MΩ 

Funkcje standardowe: 
Wyjście zdarzeń EVT1 

Wyjście jest aktywne lub nieaktywne w zależności od przydzielonej funkcji wyjściu zdarzeń. 
 Wyjście    : Przekaźnikowe (1a) 
      3A, 250V AC (obciążenie rezystancyjne) 
      1A, 250V AC (obciążenie indukcyjne cosø=0.4) 
      Żywotność: 100,000 cykli 

Wyjście zdarzeń EVT2 
Wyjście jest aktywne lub nieaktywne w zależności od przydzielonej funkcji wyjściu zdarzeń. 
 Jeżeli została dodana opcja D  lub P24, wyjście EVT2 jest niedostępne. 

 Wyjście    : Przekaźnikowe (1a) 
      3A, 250V AC (obciążenie rezystancyjne) 
      1A, 250V AC (obciążenie indukcyjne cosø=0.4) 
      Żywotność: 100,000 cykli 

Działanie alarmu 
Gdy wybrano działanie alarmu (zwieranie) podczas przydziału funkcji wyjścia zdarzeń, punkt działania 
alarmu jest ustawiany, jako ±odchyłka od wartości SV (oprócz górnego i dolnego progu). Gdy wejście 
wejdzie poza ustawiony zakres, wyjście zostaje aktywowane lub dezaktywowane (w przypadku alarmu 
górny/dolny limit zakresu). Gdy działanie wyjścia alarmu zostało ustawione jako rozwieranie, wyjście 
działa odwrotnie. 

Typy : górny limit alarm, dolny limit alarm, górny/dolny limit alarmu, niesymetryczny górny/dolny limit, 
górny/dolny zakres limitu, niesymetryczny górny/dolny zakres limitu, górny próg, dolny próg, górny 
limit alarmu z standby (oczekiwania), dolny limit alarmu z standby (oczekiwania), górny/dolny limit 
z standby (oczekiwania), niesymetryczny górny/dolny limit z standy. 

Ustawiona wartość : Domyślna wartość: 0 
Dokładność ustawienia : Dokładność wejścia i dokładność kompensacji zimnych końców 
Działanie   : Działanie ON/OFF 

    Histereza: wejście termoparowe, RTD: 0.1…1000.0°C (°F) 
    (Domyślna wartość 1.0°C) 
    Wejście napięciowe i prądowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 

Wyjście  : Wyjście EVT dla którego alarm został wybrany podczas przydziału funkcji wyj-
ścia zdarzeń. 

Alarm przerwania pętli regulacji 
Wykrywa stan przerwy w pętli regulacji taki jak przepalenie grzałki, uszkodzenie czujnika lub problemy 
z elementem wykonawczym. 
Zakres nastawy  : Czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji: 0…200minut 

Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji: 0…150°C (°C), 0.0…150.0°C 
Wejście napięciowe i prądowe: 0…1500 (z ustawionym przecinkiem) 

Wyjście  : Wyjście EVT dla którego został wybrany. 
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Izolacja, wytrzymałość elektryczna: 
Budowa obwodu izolacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*1 Gdy wyjścia OUT1 i OUT2 są napięciowe lub prądowe, nie są odizolowane od siebie. 
 

Rezystancja izolacji: min. 10MΩ, przy 500V DC 
Wytrzymałość elektryczna:  

Pomiędzy zaciskami zasilania i uziemienia (GND) : 1.5kV AC przez 1 minutę 
Pomiędzy zaciskami wejścia i uziemienia (GND) : 1.5kV AC przez 1 minutę 
Pomiędzy zaciskami wejścia i zasilania   : 1.5kV AC przez 1 minutę 

 
Dodatkowe funkcje: 

[Korekcja czujnika] 
[Blokada nastaw]: 

Blokady: Lock 1, Lock 2, Lock 3, Lock 4 
[Przełączanie regulacji pomiędzy regulacją automatyczną a ręczną] 

Regulacja automatyczna/ręczna może być przełączana przy użyciu klawisza  w trybie wyświetlania 
PV/SV. 

[Funkcja regulacji programowej] 
Ilość kroków: 15 
Regulację programową rozpoczyna się lub zatrzymuje przy użyciu klawisza . 
Jeżeli zostało wybrane wyjście końca programu podczas przydziału funkcji wyjścia zdarzeń, wyjście zda-
rzeń dla, którego wyjście końca programu zostało przydzielone zostaje aktywowane, gdy program się za-
kończy. Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty przez 1s podczas trwania programu, inicjowana jest funkcja 
opuszczenia kroku, regulator przerywa aktualnie wykonywany krok przechodząc do następnego kroku. 

Iz
ol

ac
ja
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[Ustawienie funkcji rampy] 
Dla ustawionej wartości zadanej SV, wartość regulowana zbliża się do wartości SV według ustawionej 
prędkości przyrostu wartości w czasie (°C/min, °F/min). Gdy zasilanie zostanie włączone, regulacja roz-
poczyna się od wartości PV (wartości mierzonej) i zbliża się do SV według ustawionej prędkości przyrostu 
(rampy). 
Prędkość narastania SV, prędkość opadania SV: 

 Zakres nastawy : 0…10000°C/min (°F/min) lub 0.0…1000.0°C/min (°F/min) 
  Wejście napięciowe i prądowe: 0…10000 (z ustawionym przecinkiem) 
  Ustawienie wartości 0, wyłącza funkcję (domyślnie: 0°/min) 

[Zabezpieczenie przed zanikiem zasilania] 
Wszystkie dane są zapisywane w pamięci nielotnej. 

[Auto-diagnostyka] 
CPU regulatora jest monitorowany za pomocą układu nadzorującego pracę i jeżeli CPU znajdzie się w stanie 
nienormalnym, regulator jest resetowany, wszystkie wyjścia są wyłączane (OFF). 

[Automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców] (tylko wejścia termoparowe) 
Funkcja mierzy temperaturę na zaciskach podłączeniowych termopara-przyrząd i ją kompensuje do tem-
peratury odniesienia 0°C (32°F). 

[Uszkodzenie wejścia] 
Jeżeli wejście termoparowe lub RTD zostanie uszkodzone, wyjścia OUT1 i OUT2 są wyłączane (OFF) (dla 
wyjścia prądowego, wyjście przyjmuje wartość dolnego limit OUT1) na wyświetlaczu PV miga “ ”. 
Jednak, dla regulacji ręcznej, wyjście utrzymuje ustawioną wartość sygnału regulacyjnego MV. Jeżeli wej-
ście prądowe lub napięciowe jest rozłączone na wyświetlaczu PV miga “ ” dla wejść 4-20mA DC i 
1-5V DC i “ ” dla 0-10mV DC, -10-10mV DC, 0-50mV DC, 0-100mV DC, 0-1V DC. Dla wejścia 0-
20mA DC, 0-5V DC i 0-10V DC, wyświetlacz PV wskazuje wartość odpowiadającą wejściu 0mA lub 0V. 

 
[Wskazanie anormalnego wejścia] 

 
Opis i wskazanie 

Stany wyjścia 
OUT1 OUT2 

Działanie wprost 
(chłodzenie) 

Działanie odwrotne 
(grzanie) 

Działanie wprost 
(chłodzenie) 

Działanie odwrotne 
(grzanie) 

Przekroczenie w 
górę. 
Mierzona wartość 
przekroczyła war-
tość górnego limitu 
zakresu wyświe-
tlania. 
Miga " ". 

OFF (4mA) lub 
wartość dolnego 
limitu OUT1 

OFF (4mA) lub 
wartość dolnego 
limitu OUT1 

OFF lub war-
tość dolnego 
limitu OUT2 

OFF lub wartość 
dolnego limitu OUT2 

Przekroczenie w 
dół 
Mierzona wartość 
spadła poniżej 
wartości dolnego 
limitu wyświetla-
nia.  
Miga " ". 

OFF (4mA) lub 
wartość dolnego 
limitu OUT1 

OFF (4mA) lub war-
tość dolnego limitu 
OUT1 

OFF lub wartość 
dolnego limitu 
OUT2 

OFF lub wartość 
dolnego limitu OUT2 

Dla regulacji ręcznej, wyjście utrzymuje ustawioną wartość sygnału regulacyjnego MV. 
[Zakres wskazania i zakres regulacji] 

Wejście termoparowe: [wartość dolnego zakresu wejścia – 50°C (100°F)] do [wartość górnego zakresu 
wejścia + 50°C (100°F)] 
Wejście RTD: [wartość dolnego limitu zakresu wejścia x 1%] do [wartość górnego limitu zakresu wejścia + 
50°C (100°F)]
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Wejście prądowe, napięciowe: 
[wartość dolnego limitu skalowania wejścia – zakres skalowania x 1%] do [wartość górnego limitu skalo-
wania wejścia + zakres skalowania x 10%] 

[Wskazania startowe] 
Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu PV jest wyświetlany typ wejścia, a na wyświetlaczu SV wyświetla-
na jest wartość górnego limitu zakresu wejścia (dla wejścia termoparowego i RTD) lub wartość górnego li-
mitu skalowania wejścia (dla wejścia napięciowego i prądowego) przez ok. 3s. 

[Złącze komunikacyjne] 
Podłączając kabel komunikacyjny USB (CMB-001) do złącza komunikacyjnego przyrządu, mogą być prze-
prowadzone następujące operacje za pomocą zewnętrznego komputera i przy użyciu oprogramowania 
SWS-AC001M. 
Złącze komunikacyjne i interfejs szeregowy (opcja C, C5) nie mogą być użyte razem. 

(1) Odczyt i ustawianie SV, PID i pozostałych wartości nastaw 
(2) Odczyt PV i stanu działania, 
(3) Zmiana funkcji 

Interfejs komunikacyjny: poziom C-MOS 
[Wybór koloru PV] 

Może zostać wybrany kolor podświetlania PV. 
[Funkcja timera (połączona z wejściem zdalnego sterowania)] 

Funkcja timera jest aktywna, jeżeli zostało wybrane wyjście timera, które jest połączone z wejściem zdal-
nego sterowania podczas przydziału funkcji wyjścia zdarzeń i jeżeli start/stop timera został wybrany pod-
czas przydziału funkcji wejścia zdalnego sterowania funkcja jest aktywna. 
Jeżeli wejście zdalnego sterowania zostaje zwarte, timer rozpoczyna odliczanie i wyjście zdarzeń zostaje 
aktywowane lub dezaktywowane po odliczeniu ustawionego czasu opóźnienia timera.  
Jeżeli funkcja timera została przydzielona do wejścia zdalnego sterowania, które zostało połączone 
z regulacyjnym, wyjście regulacyjne zostaje załączone podczas, gdy wyjście zdarzeń zostaje aktywowane, a 
wyłączone jeżeli wyjście zdarzeń jest nieaktywne. 

[Bargraf] 
Bargraf wskazuje zależnie od wyboru MV lub DV. 
Wskazanie MV różni się, jeżeli zostało dodane wyjście kontrolujące grzanie/chłodzenie (OUT1 i OUT2). 

Pobór mocy    : Ok. 13VA 
Temperatura otoczenia   : 0…50°C (32…122°F) 
Wilgotność otoczenia    : 35…85%RH (bez kondensacji) 
Waga    : Ok. 460g 
Wyposażenie standardowe 

Dla ACD-13A i ACR-13A: 
Uchwyty montażowe  : 1 komplet 
Uszczelka : 1 szt. 
Instrukcja obsługi : 1 kopia 

Tylko dla ACR-13A:  
Wiązka przewodów EVT5  : 1 szt. [gdy dodano wyjście alarmowe (opcja EVT5)] 
Wiązka przewodów W   : 1 szt. [gdy dodano alarm przepalenia grzałki (opcja W)] 
Wiązka przewodów W   : 2 szt. [gdy dodano alarm przepalenia grzałki (opcja W3)] 
Wiązka przewodów E  : 1 szt. [gdy dodano wejście zdalnego zadawania (opcja EA, EV)] 
Wiązka przewodów VT   : 1 szt. [gdy dodano wyjście retransmisyjne (opcja TA, TV)] 

Wyposażenie dostarczane osobno 
Pokrywa zacisków 
Przekładnik 20A alarmu przepalenia grzałki : CT (CTL-6S) 
Przekładnik 100A alarmu przepalenia grzałki : CT (CTL-12-S36-10L1U) 
Kabel komunikacyjny USB (CMB-001) 
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15.2 Specyfikacja opcjonalna 
Wejście zdalnego sterowania (kod opcji: EI) 

Wejście zdalnego sterowania obejmuje wejścia EVI1…EVI4. Sterowanie wybrane przypisane wejściu 
zdalnego sterowania zostanie wykonane zależnie od stanu wejścia zwarte (ON) / rozwarte (OFF). Jeżeli 
została wybrana funkcja sterowania pamięcią nastaw: zostaną przypisane liczby 20, 21, 22 i 23 odpowiednio 
do wejść zdarzeń EVI1…EVI4, a numer zestawu pamięci nastaw (SV1 do SV15) przypisany jest do kom-
binacji wejść EVI1…EVI4. Wybrany numer pamięci nastaw (powiększona wartość 2n +1) jest wyświetlany 
na wyświetlaczu MEMO/STEP. 

Wyjście zdarzeń (kod opcji: A3) 
Może zostać dodane dodatkowe wyjście EVT3 używające wspólnego zacisku z EVT1 i EVT2. 
Wyjście będzie aktywne lub nieaktywne zależnie od wyboru podczas przydziału funkcji wyjścia zdarzeń. 
Wyjście:    : Przekaźnikowe, 1a 
     3A, 250V AC (obciążenie rezystancyjne) 
     1A, 250V AC (obciążenie indukcyjne, cos =0.4) 
    Żywotność: 100,000 cykli 

Wyjścia zdarzeń (kod opcji: A5) 
Mogą zostać dodane dodatkowe 2 wyjścia zdarzeń EVT4 i EVT5. 
Wyjścia będą aktywne lub nieaktywne zależnie od wyboru podczas przydziału funkcji wyjścia zdarzeń. 
Wyjście:    : Przekaźnikowe, 1a 
     3A, 250V AC (obciążenie rezystancyjne) 
     1A, 250V AC (obciążenie indukcyjne, cos=0.4) 
     Żywotność: 100,000 cykli 

Alarm przepalenia grzałki (zawiera alarm przerwania pętli regulacji) [kod opcji: W, W3] 
Wyjście będzie aktywne lub nieaktywne zależnie od funkcji wyjścia zdarzeń. Alarm jest również aktywo-
wany, gdy wskazanie jest przekroczone zakresu w górę lub w dół. Opcja nie może zostać dodana do wyj-
ścia prądowego. 
Znamionowy prąd : Jeden z poniższych typów może zostać wybrany. 
    1 faza 20A 
    1 faza 100A 
    3-fazy 20A 
    3-fazy 100A 

  1 faza: wykrywa przepalenie grzałki za pomocą wejścia CT1 
  3-fazy: wykrywa przepalenie grzałki za pomocą wejścia CT1 i CT2 

Zakres nastawy  : 0.0…20.0A (dla prądu znamionowego grzałki 20A, wyłączony, gdy 0.0) 
  : 0.0…100.0A (dla prądu znamionowego grzałki 100A, wyłączony, gdy 0.0) 
Dokładność nastawy : ±5% prądu znamionowego 
Punkt działania  : Wartość alarmu przepalenia grzałki 
Działanie  : ON/OFF 
Wyjście:    : Przekaźnikowe, 1a 
     3A ,250V AC (obciążenie rezystancyjne) 
     1A, 250V AC (obciążenie indukcyjne, cos =0.4) 
     Żywotność: 100,000 cykli 

Wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (kod opcji: D )  
Zakres proporcjonalności OUT2 : 0.0…10.0 razy zakres proporcjonalności OUT1 (działanie 

ON/OFF, gdy ustawiono 0.0) 
Czas zdwojenia OUT2   : Taki sam zakres nastawy jak dla OUT1. 
Czas wyprzedzenia OUT2  : Taki sam zakres nastawy jak dla OUT1. 
Cykl proporcjonalności OUT2 : 1…120s [domyślnie: 30s dla wyjścia przekaźnikowego (DR),  
  3s dla wyjścia napięciowego (DS), nastawa niedostępna dla wyj-

ścia prądowego (DA)] 
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Zakres nastawy strefy pokrycia/martwej: 
Wejście termoparowe i RTD  : -200.0…200.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe  : -2000…2000 (z ustawionym przecinkiem) 

Histereza regulacji ON/OFF OUT2: 
Wejście termoparowe i RTD  : 0.1…1000.0°C (°F) (domyślnie: 1.0°C) 
Wejście napięciowe i prądowe  : 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 

Górny limit OUT2   : 0…100% DA (prądowe): -5…105% (domyślnie: 100%) 
Dolny limit OUT2    : 0…100% DA (prądowe): -5…105% (domyślnie: 0%) 
Wybór charakterystyki chłodzenia OUT2: 

Charakterystyka chłodzenia może zostać wybrana za pomocą klawiatury spośród: chłodzenie powie-
trzem (charakterystyka liniowa), chłodzenie olejem (1.5 mocy charakterystyki liniowej) i chłodzenie wodą 
(2 x moc charakterystyki liniowej). 

Wyjście chłodzenia (OUT2):  : DR: przekaźnikowe, 1a 
    3A, 250V AC (obciążenie rezystancyjne) 
    Żywotność: 100,000 cykli 

 : DS.: napięciowe logiczne (do SSR) 
    12V DC 15%, max 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) 

  : DA: prądowe 
  4…20mA DC (rozdzielczość: 1/12000) 
  Rezystancja obciążenia: max 600Ω 

   : Napięciowe ciągłe 
     0...10V DC (rozdzielczość: 1/12000)  
     Rezystancja obciążenia: min 100kΩ 

Komunikacja szeregowa (kod opcji: C, C5) 
Opcja ta i komunikacja za pomocą złącza komunikacyjnego CMB nie mogą być używane razem. 
Poniższe operacje mogą być wykonywane za pomocą zewnętrznego komputera. 

(1) Odczyt i ustawianie SV (wartości zadanej), wartości PID i pozostałych ustawień 
(2) Odczyt PV (wartości mierzonej) i stanu działania 
(3) Zmiana funkcji 

Długość kabla : Max.15m (opcja C) 
 Max.1.2km (opcja C5) 
 Rezystancja kabla: do 50Ω (rezystor terminujący nie jest konieczny) 
Interfejs komunikacyjny : EIA RS-232C (C) 
 EIA RS-485 (C5) 
Metoda komunikacji : Komunikacja pół-duplex 
Metoda synchronizacji : Synchronizacja start-stop 
Prędkość transmisji : 9600/19200/38400bps (wybierana klawiaturą, domyślnie: 9600bps) 
Bit danych/parzystość : 7 bitów, 8bitów/even, odd i no parity (wybierany klawiaturą, domyślnie: 7 bi-

tów/even parity) 
Bit stopu : 1, 2 (wybierany klawiaturą, domyślnie: 1) 
Protokół komunikacyjny : Shinko/Modbus ASCII/Modbus RTU (wybierany klawiaturą, domyślnie: Shinko) 
Format danych 
Protokół Shinko Modbus ASCII Modbus RTU 
Bit startu 1 1 
Bit danych 7 lub 8 8 
Parzystość Tak (even, odd) no parity Tak (even, odd) no parity 
Bit stopu 1 lub 2 1 lub 2 

Ilość podłączonych urządzeń : 1 regulator do 1 komputera (opcja C) 
   Max 31 regulatorów do 1 komputera (opcja C5) 
Detekcja błędu transmisji : Parzystość, suma kontrolna (Shinko), LRC (Modbus ASCII),  
  CRC-16 (Modbus RTU)
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Cyfrowe zadawanie : Regulator może otrzymywać cyfrowo wartość zadaną od programowal-

nych regulatorów Shinko (PC-900, PCD-33A z opcją SVTC). 
 Jeżeli wartość nastawy z PC-900 lub PCD-33A jest większa niż wartość 

górnego limitu SV lub mniejsza niż wartość dolnego limitu SV, wtedy regula-
tor zignoruje otrzymaną wartość i będzie regulował z wartością górnego lub 
dolnego limitu SV. 

 Wartość zadana SV jest otrzymywana przez dodanie wartości SV otrzyma-
nej cyfrowo do wartości przesunięcia SVTC. 

Wejście zdalnego zadawania (kod opcji: EA, EV) 
Wartość zadana SV jest otrzymywana przez dodanie wartości otrzymanej za pomocą zewnętrzny sygnału 
analogowego do wartości przesunięcia wejścia zdalnego zadawania. 
Sygnał nastawy : Prądowy : 4…20mA DC [kod opcji: EA(4-20)] 
      0…20mA DC [kod opcji: EA(0-20)] 
 Napięciowy : 1…5V DC [kod opcji: EV(1-5)] 
      0…1V DC [kod opcji: EV(0-1)] 
Dopuszczalny sygnał    : EA: max 50mA DC 
     EV(0-1): max 5V DC 

     EV(1-5): max 10V DC 
Impedancja wejścia   : EA: 50Ω 
     EV: 100kΩ 
Próbkowanie wejścia    : 0.25s 

Wyjście retransmisyjne (kod opcji: TA, TV) 
Przetwarza wartość (PV, SV, MV lub DV) na sygnał analogowy (co 0.125s) i wysyła wartość w postaci 
sygnału prądowego lub napięciowego (domyślnie: retransmisja PV) 
 Rozdzielność   : 1/12000 
 Wyjście   : 4…20mA DC (obciążenie rezystancyjne, max 500Ω) 
     0…1V DC (obciążenie rezystancyjne, min. 100kΩ) 
 Dokładność wyjścia : ±0.3% zakresu wyjścia retransmisyjnego 

Wyjście izolowanego zasilacza (kod opcji: P24) 
Wyjście napięciowe : 24±3V DC (dla prądu obciążenia 30mA DC) 
Zamiany napięcia : w zakresie 200mV DC (dla prądu obciążenia 30mA DC) 
Max prąd obciążenia : 30mA DC 
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16 Rozwiązywanie problemów 

Jeśli występują jakiekolwiek objawy wadliwego działania, odnieś się do następujących pozycji po spraw-
dzeniu zasilania regulatora. 
 

16.1 Wskazania 
Problem Prawdopodobny powód i rozwiązanie 
[ ], nic lub jest 
wyświetlana tylko war-
tość PV. 

• Włączona funkcja blokady wyjścia regulacyjnego (OFF). 
Wciśnij klawisz  przez ok. 1s, aby wyłączyć tą funkcję. 

Miga [ ] na wy-
świetlaczu PV. 

• Uszkodzona termopara, RTD lub odłączony sygnał napię-
ciowy (0-10mV DC, -10-10mV DC, 0-50mV DC, 0-100mV DC, 
0-1V DC) 
Zmień uszkodzony czujnik. 
Jak sprawdzić czy czujnik jest uszkodzony? 
[Termopara] 
Jeżeli zaciski wejścia przyrządu są zwarte i wartość wyświe-
tlana na wyświetlaczu jest w przybliżeniu temperaturą poko-
jową, przyrząd jest prawdopodobnie sprawny, uszkodzony 
może być czujnik. 
[RTD] 
Jeżeli został podłączony rezystor ok. 100Ω do zacisków wej-
ścia pomiędzy zaciski A-B przyrządu i zaciski B-B są zwarte, 
a wskazywana jest wartość wynosi ok., 0°C (32°F), przyrząd 
prawdopodobnie normalnie pracuje, uszkodzony może być 
czujnik.  
[Napięcie DC (0-10mV DC, -10-10mV DC, 0-50mV DC, 0-
100mV DC, 0-1VDC)] 
Jeżeli zaciski wejściowe przyrządu są zwarte, a wyświetlana 
jest wartość dolnego limitu, przyrząd prawdopodobnie pracuje 
normalnie, jednak mogą być rozłączone przewody sygnało-
we.  
• Sprawdź czy zaciski termopary, RTD lub napięcia (0-
10mVDC, -10-10mVDC, 0-50mVDC, 0-100mVDC, 0-1VDC) 
są prawidłowo podłączone do zacisków wejścia przyrządu. 
Podłącz zaciski czujnika prawidłowo do wejścia przyrządu. 

Miga [ ] na wy-
świetlaczu PV. 

• Sprawdź czy przewody sygnałowe dla wejścia napięciowego 
(1…5VDC) lub prądowego (4…20mADC) nie są odłączone. 
Jak sprawdzić czy przewody sygnałowe nie są rozłączone? 
[Napięcie (1…5V DC)] 
Jeżeli do zacisków wejścia przyrządu zostało podłączone 
napięcie 1VDC i jeżeli jest wyświetlana wartość dolnego li-
mitu skalowania wejścia, przyrząd prawdopodobnie działa 
normalnie, jednak może być rozłączony przewód sygnałowy. 

[Prąd (4…20mA DC)]  
Jeżeli do zacisków wejścia przyrządu został podłączony sy-
gnał 4mA i jeżeli wyświetlana jest wartość dolnego limitu 
skalowania wejścia, przyrząd prawdopodobnie działa nor-
malnie, jednak może być rozłączony przewód sygnały.  

• Sprawdź czy, przewody sygnałowe dla napięcia (1…5VDC) 
lub prądu (4…20mADC) są prawidłowo podłączone do zaci-
sków wejścia. 
• Sprawdź polaryzację termopary lub przewodu kompensa-
cyjnego, czy jest prawidłowa. 
• Sprawdź czy, oznaczenie (A, B, B) czujnika RTD zgadza się 
z oznaczeniem zacisków przyrządu. 
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Wyświetlacz PV wyświe-
tla wartość ustawioną dla 
dolnego limitu skalowa-
nia wejścia 

• Sprawdź czy przewody sygnałowe dla napięcia (0…5VDC, 
0…10VDC) i prądu (0…20mADC) nie są rozłączone. 
Jak sprawdzić czy przewody sygnałowe nie są rozłączone? 
[Sygnał napięciowy (0…5V DC, 0…10V DC)] 

Jeżeli do zacisków wejścia przyrządu zostało podłączone 
napięcie 0VDC i jeżeli wyświetlana jest wartość dolnego li-
mitu skalowania wejścia, przyrząd prawdopodobnie pracuje 
normalnie, jednak mogą być rozłączone przewody sygna-
łowe. 

[Sygnał prądowy (0…20mA DC)] 
Jeżeli do zacisków wejścia przyrządu został podłączony 
sygnał prądowy 0mA i wyświetlana jest wartość dolnego li-
mitu skalowania wejścia, przyrząd prawdopodobnie pracuje 
normalnie, jednak mogą być rozłączone przewody sygna-
łowe. 

• Sprawdź czy, przewody sygnałowe dla napięcia (1…5VDC) 
lub prądu (4…20mADC) są prawidłowo podłączone do zaci-
sków wejścia. 

Wskazanie wyświetlacza 
PV jest nienormalne lub 
niestabilne. 

• Sprawdź, czy typ wejścia czujnika i jednostka temperatury 
są prawidłowe (°C lub °F). 
Wybierz prawidłowe wejście czujnika i jednostkę temperatury 
(°C lub °F). 
• Wartość korekcji czujnika jest nieprawidłowa. Ustaw prawi-
dłową wartość. 
• Sprawdź czy zastosowano prawidłowy czujnik. 
• Do obwodu czujnika dostaję się napięcie AC. Użyj czujnika 
odizolowanego. 
• W pobliżu regulatora może znajdować się urządzenie, które 
interferuje lub wywołuje zakłócenia. Trzymaj urządzenie, które 
interferuje lub wywołuje zakłócenia z dala od regulatora. 

Wskazanie [ ] na 
wyświetlaczu PV. 

• Wewnętrzna pamięć jest uszkodzona. 
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem (012 415 05 09). 

 

16.2 Klawiatura 
Problem Prawdopodobny powód i rozwiązanie 
• Nie można ustawić SV, 
P, I, D, wartości alarmu, 
itp. 
• Wartości nie mogą być 
zmienione za pomocą 
klawiszy , . 

• Ustawiona blokada nastaw (Lock 1 do Lock 4). 
Usuń ustawioną blokadę podczas wyboru typu blokady. 
• Wykonywany jest auto-tuning lub auto-reset. 
W przypadku auto-tuningu, wyłącz auto-tuning. 
Auto-reset zakończy się w ciągu ok. 4 minut. 

Ustawienia wyjścia zda-
rzeń nie są wyświetlane 

Sprawdź czy zostało wybrane działanie podczas przydziału 
wyjścia zdarzeń. 
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16.3 Regulacja 
Problem Prawdopodobny powód i rozwiązanie 
Temperatura nie rośnie. • Nieprawidłowy czujnik. Wymień czujnik. 

• Sprawdź czy zaciski czujnika lub wyjścia regulacyjnego są 
prawidłowo podłączone. 
Upewnij się czy czujnik i wyjście regulacyjne są prawidłowo 
podłączone. 

Wyjście regulacyjne po-
zostaje w stanie załą-
czonym. 

• Wartość dolnego limitu OUT1 lub OUT2 jest ustawiona na 
100% lub więcej. 
Ustaw odpowiednią wartość. 

Wyjście regulacyjne po-
zostaje w stanie wyłą-
czonym. 

• Wartość górnego limitu OUT1 lub OUT2 jest ustawiona na 
0% lub mniej. 
Ustaw odpowiednią wartość. 

 
W przypadku innych problemów, proszę się kontaktować się z nami tel. 12 415 05 09.  
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Tabela programu 

Numer kroku 1 2 3 4 5 6 
       

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Wartość kroku SV       
Czas kroku (  :  )       
Wartość oczekiwania       
Wartość alarmu EVT1       
Wartość górnego limitu skalowania EVT1       
Wartość alarmu EVT2       
Wartość górnego limitu skalowania EVT2       
Wartość alarmu EVT3       
Wartość górnego limitu skalowania EVT3       
Wartość alarmu EVT4       
Wartość górnego limitu skalowania EVT4       
Wartość alarmu EVT5       
Wartość górnego limitu skalowania EVT6       
Wyjście sygnału czasu  ON 

  OFF 
      

 
Wartość strefy PID 1 2 3 4 5 
Zakres proporcjonalności OUT1      
Zakres proporcjonalności OUT2      
Czas zdwojenia      
Czas wyprzedzenia      
ARW      
Ręczy reset      
Prędkość zmian OUT1      
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