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WSTĘP 

Dziękujemy za wybór naszych mikroprocesorowych regulatorów temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2, 
seria jest następcą i rozwinięciem serii regulatorów JCS-33A, JCR-33A, JCD-33A. Instrukcja zawiera dokład-
ny opis sposobu montażu, funkcji, ustawień oraz uwagi dotyczące użytkowania regulatora. Nie dopuścić do 
wypadku w wyniku niewłaściwego użytkowania regulatora, upewnij się, że obsługa otrzymała niniejszą in-
strukcję obsługi.  
 
Pełna instrukcja obsługi znajduje się na naszej stronie http://acse.pl.  
 
Skróty użyte w niniejszej instrukcji obsługi 

Skrót Opis 
PV Wartość mierzona (procesowa) 
SV Wartość zadana 
MV Wartość sygnału regulacyjnego 
DV Odchyłka od wartości zadanej 
OUT1 Wyjście regulacyjne OUT1 
OUT2 Wyjście regulacyjne OUT2 
AT Auto-tuning 

 
 

Znaki użyte w niniejszej instrukcji obsługi 

Wyświetlanie 
             

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

Wyświetlanie 
             

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

Wyświetlanie 
             

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

 
 

Zwróć uwagę 

 Regulatory te powinny być używane zgodnie z specyfikacją opisaną w niniejszej instrukcji obsługi. Jeżeli 
nie są używane zgodnie ze specyfikacją, mogą działać źle lub mogą powodować zagrożenie. 

 Nie zapomnij postępować zgodnie z uwagami i ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji. Jeżeli nie będą 
przestrzegane, mogą spowodować obrażenia lub wadliwe działanie regulatora. 

 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 czy 
pytania, proszę nas o tym poinformować. 

 Regulatory te przewidziane są do montażu panelowego. Jeżeli taki montaż jest niemożliwy, to należy za-
chować szczególne środki ostrożności, upewnij się, że obsługa nie może dotknąć zacisków elektrycznych 
lub innych elementów pod wysokim napięciem. 

 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 wy-
wołane używaniem tego produktu, wliczając w to również pośrednie uszkodzenia. 
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA - NIE ZAPOMNIJ PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM. 
Środki bezpieczeństwa są sklasyfikowane w kategoriach „Ostrzeżenia” i „Uwagi”. Zależnie od okoliczności, 
procedury oznaczone jako „  Ostrzeżenia” mogą powodować poważne skutki, nie omieszkaj postępować 
według tych wskazówek. 

 Ostrzeżenia 
Procedury, które mogą spowodować niebezpieczeństwo, śmierć lub poważny uraz, 
jeśli nie będą przeprowadzone prawidłowo. 

 Uwagi 
 

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

 Ostrzeżenie. 
 Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu lub pożarowi, tylko pracownicy Shinko lub inny wykwalifikowana 

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

być wykonana tylko przez pracowników Shinko lub inny wykwalifikowany serwis. 

 

 Środki bezpieczeństwa. 
 Aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawne działanie, dokładnie przeczytaj i postaraj się zrozumieć ni-

niejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania przyrządu. 
 Przyrządy przeznaczone są do montażu w urządzeniach przemysłowych, maszynach i sprzęcie pomia-

rowym. Sprawdź poprawność użycia po skonsultowaniu się z nami lub naszym przedstawicielem (należy 
unikać stosowania w urządzeniach, od których zależy życie ludzkie). 

 Należy zainstalować zewnętrzne urządzenia zabezpieczające (ograniczniki) przed nadmierną zmianą 
wartości regulowanej (np. wzrostem temperatury, itp.), ponieważ wadliwe działanie tych produktów może 
spowodować poważne uszkodzenie systemu lub obrażenia u obsługi. Co więcej, wymagane są okreso-
we kontrole poprawności działania. 

 Przyrządy muszą być używane zgodnie z warunkami środowiska opisanymi w instrukcji. Shinko Technos 
Co. Ltd. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek urazów, ofiar śmiertelnych lub uszko-
dzenia powstałego w wyniku użytkowania przyrządów w warunkach niezgodnych z opisanymi w instrukcji 
obsługi. 

 

Ostrzeżenie o handlu eksportowym. 
Nie dopuść, aby przyrząd był używany, jako składnik broni lub był wykorzystany w produkcji broni masowego 
rażenia. Sprawdzaj użytkowników końcowych i ostateczne przeznaczanie przyrządów. W przypadku odsprze-
daży, upewnij się, czy przyrząd nie zostanie nielegalnie wyeksportowany. 
 

1. Środki ostrożności podczas instalacji. 

 Uwagi 
Przyrządy te są przewidziane do użytkowania w następujących warunkach środowiska (IEC61010-1): 
kategoria przepięciowa II, stopień zanieczyszczeń 2. 
Upewnij się, że miejsce montażu odpowiada poniższym warunkom: 
 Minimum kurzu i brak gazów korozyjnych. 
 Brak gazów palnych i wybuchowych. 
 Brak wibracji mechanicznych i wstrząsów. 
 Brak bezpośredniego nasłonecznienia (temperatura otoczenia -10…55°C) oraz brak oblodzenia. 
 Wilgotność otoczenia: 35…85%RH (bez kondensacji). 
 Brak w pobliżu przełączanych dużych pojemność 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 tego przyrządu nie może przekroczyć 55°C (jeżeli został on 

zamontowany w tablicy). W innym przypadku żywotność elementów elektronicznych (szczególnie kon-
densatorów elektrolitycznych) może ulec skróceniu. 

Zwróć uwagę: Unikaj montażu przyrządu bezpośrednio na lub blisko źródeł ciepła i ognia, mimo że obudo-
wa tego przyrządu wykonana jest z trudnopalnego tworzywa.
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2. Środki ostrożności przy podłączaniu. 

 Uwagi. 
 Nie zostawiaj resztek przewodów w przyrządzie, ponieważ mogą one spowodować pożar lub uszkodzenie 

przyrządu. 
 Używaj do podłączania zaciskanych końcówek kablowych w izolacji pod śrubę M3. 
 Blok zacisków jest zaprojektowany do podłączania przewodów od lewej strony. Przewód musi być włożo-

ny od lewej strony zacisku i przykręcony śrubą. 
 Dokręć śruby określonym momentem obrotowym. Jeśli śruby zostaną dokręcone z nadmierną siłą, mogą 

zostać uszkodzone śruby lub obudowa przyrządu. 
 Używając opcjonalnej pokrywy zacisków dla BCS2, przewody podłączeniowe do zacisków 7 do 12 należy 

przeprowadzić przez otwory w pokrywie zacisków. 
 Przyrząd nie ma wbudowanego włącznika elektrycznego, rozłącznika automatycznego ani bezpiecznika. 

Jeżeli jest to konieczne, zainstaluj je w pobliżu regulatora (zalecany bezpiecznik zwłoczny 2A, 250VAC). 
 Przy napięciu zasilania 24VAC/DC, nie pomyl polaryzacji, używając do zasilania napięcia stałego. 
 Nie stosuj niskobudżetowych źródeł zasilania do zasilania przetworników podłączanych do wejścia regula-

tora, ani nie pozwól źródłu zasilania wejść w kontakt z czujnikiem. 
 Używaj termopar i przewodów kompensacyjnych zgodnych z wybranym typem wejścia. 
 Używaj 3-przewodowych czujników RTD zgodnych z wybranym typem wejścia. 
 Dla wejścia napięciowego, zacisk dodatni (+) dla 0…5VDC, 1…5VDC, 0…10VDC różni się od zacisku (+) 

dla sygnału 0…1VDC. 
 

Model Numer zacisku 
BCS2 9 : (+) dla zakresów: 0…5V DC, 1…5VDC, 0…10VDC 

10 : (+) dla zakresu: 0…1V DC 
BCR2, BCD2 21 : (+) dla zakresów: 0…5V DC, 1…5VDC, 0…10VDC 

22 : (+) dla zakresu: 0…1V DC 
 
 Używając wyjścia typu przekaźnikowego, użyj odpowiedniego do obciążenia zewnętrznego przekaźnika 

lub stycznika, aby chronić wbudowany przekaźnik. 
 Wykonując podłączenie, prowadź przewody sygnałowe (termoelektryczne, RTD, itp.) z dala od źródeł wy-

sokiej częstotliwości lub przewodów silnie prądowych, aby uniknąć zewnętrznej interferencji. 

 
3. Środki ostrożności przy eksploatacji i konserwacji. 

 Uwagi. 
 Zalecane jest wykonanie auto-tuningu (AT) przy pierwszym uruchomieniu regulatora w instalacji. 
 Nie dotykaj zacisków pod napięciem, może to spowodować porażenie prądem. 
 Wyłącz zasilanie urządzenia przed dokręcaniem zacisków i czyszczeniem. 

Praca lub dotknięcie zacisków z włączonym napięciem zasilania może spowodować poważny uraz lub 
śmierć spowodowaną porażeniem prądem. 

 Do czyszczenia przyrządu używaj miękkiej i cienkiej ściereczki (substancje oparte na alkoholu mogą po-
krywać nalotem lub zdeformować obudowę). 

 Wyświetlacz jest wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne, nie uderzaj w niego, nie rysuj twardym przedmio-
tem lub nie naciskaj ze zbyt dużą siłą. 
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1 Model 

1.1 Oznaczenie modelu 

 BC2   -    

Model 
BCS2      48x48x68mm (W x H x D) (głębokość zabudowy w panelu: 60mm) 
BCR2      48x96x68mm (W x H x D) (głębokość zabudowy w panelu: 60mm) 
BCD2      96x96x68mm (W x H x D) (głębokość zabudowy w panelu: 60mm) 

Wyjście regu-
lacyjne 
OUT1 

R     Przekaźnikowe 1a: 3A, 250VAC 
S     Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12V DC 15% 
A     Prądowe ciągłe: 4…20mA DC 
V     Napięciowe ciągłe: 0…10V DC 

Zasilanie 0    100…240V AC (standard) 
1    24V AC/DC 

Wejście 0   Uniwersalne - wielozakresowe (*1) 

Opcja 1 (*2) 
(wybierz tylko jedną opcję) 

0  Brak opcji 1 
1  EV2 Wyjście (zdarzeń lub grzanie/chłodzenie) EV2, 

przekaźnikowe 1a, 3A, 250VAC (*3) 

2  DS 
Wyjście grzanie/chłodzenie OUT2, napięciowe logicz-
ne 0/12V (do SSR) 

3  DA Wyjście grzanie/chłodzenie OUT2, prądowe 4…20mA 
4  P24 Izolowane wyjście zasilania przetworników 24VDC 
5  EV2+DR (*4) Wyjście zdarzeń EV2 (*3) + wyście grza-

nie/chłodzenie DR, przekaźnikowe 1a, 3A, 250VAC 
6  EV2+DS (*4) Wyjście zdarzeń EV2 (*3) + wyście grza-

nie/chłodzenie DA, napięciowe 0/12V (do SSR) 
7  EV2+DS (*4) Wyjście zdarzeń EV2 (*3) + wyście grza-

nie/chłodzenie DS, prądowe 4…20mA 

Opcja 2 (*2) 
(wybierz tylko jedną opcję) 

0 Brak opcji 2 

1 C5W (20A) 
Dwa wejścia binarne (*5) + interfejs komunikacyjny + 
alarm przepalenia grzałki (20A) (*6) 

2 C5W (100A) 
Dwa wejścia binarne (*5) + interfejs komunikacyjny + 
alarm przepalenia grzałki (100A) (*6) 

3 EIW (20A) 
Dwa wejścia binarne + alarm przepalenia grzałki 
(20A) (*6) 

4 EIW (100A) 
Dwa wejścia binarne + alarm przepalenia grzałki 
(100A) (*6) 

5 EIT 
Dwa wejścia binarne (*7) + wejście zdalnego zada-
wania + wyjście retransmisyjne 

6 C5 Interfejs komunikacyjny RS485 
7 W (20A) Alarm przepalenia grzałki (20 A) (*6) 
8 W (100A) Alarm przepalenia grzałki (100 A) (*6) 
9 EI Dwa wejścia binarne 

(*1) Typ wejścia pomiarowego może zostać wybrany za pomocą klawiatury spośród: 10 typów termopar, 2 typów 
RTD(Pt100) oraz 6 typów sygnałów prądowych i napięciowych. 

(*2) Tylko jedna opcja może być wybrana z powyższych dla pola „Opcja 1” i ”Opcja 2”. 
(*3) Wyjście alarmowe/zdarzeń EV1 jest standardowym wyposażeniem regulatorów. 
 Za pomocą klawiatury może zostać wybrane następujące działanie: wyjście alarmowe (12 typów alarmów oraz brak 

alarmu), wyjście alarmu przepalenia grzałki, wyjście alarmu przerwania pętli regulacji, wyjście sygnału czasu, wyjście 
podczas AT, wyjście końca programu, wyjście uruchamiane poleceniem komunikacyjnym, wyjście grzanie/chłodzenie 
OUT2 (tylko dla opcji EV2). 

 Wyjście alarmu przepalenia grzałki i wyjście uruchamiane poleceniem komunikacyjnym są dostępne tylko po dodaniu 
opcji C5W, EIW, C5 lub W. 

(*4) Gdy opcje EV2+D… i EIT są dodane jednocześnie, zaciski wyjścia retransmisyjnego stają się zaciskami wyjścia EV2, 
dla takiej konfiguracji wyjście retransmisyjne będzie niedostępne. Dla BCS2 opcja EV2+D… nie może być dodana. 

(*5) Dla regulatorów BCS2 wejścia binarne nie są dostępne w połączeniu z interfejsem komunikacyjnym i alarmem przepa-
lenia grzałki. 

(*6) Dla wyjścia regulacyjnego analogowego (prądowego lub napięciowego), alarm przepalenia grzałki nie jest dostępny. 
(*7) Dla regulatorów BCS2 dostępne jest tylko jedno wejście binarne w połączeniu z wejściem zdalnego zadawania i wyj-

ściem retransmisyjnym. 
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1.2 Jak czytać etykietę modelu 

Etykieta modelu znajduje się po lewej stronie obudowy. 
BCS2 BCR2, BCD2 

(np.) BCS2R00-12 (np.) BCD2R00-12 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Rys. 1.2-1)  (Rys. 1.2-2) 

 
Nr. Opis Przykład
(1) Opis zacisków BCS2R00-12, BCD2R00-12 (*1) 
(2) Model BCS2R00-12, BCD2R00-12 
(3) Opcje EV2 (wyjście zdarzeń EV2) 

C5W(100A) [interfejs komunikacyjny + alarm przepalenia grzałki(100 A)] (*2) 
(4) Wejście MULTI-RANGE (uniwersalne) 
(5) Wyjście regulacyjne 

Wyjście zdarzeń 
O1:   3A 250VAC (wyjście regulacyjne OUT1) 
EV1: 3A 250VAC (wyjście zdarzeń EV1) 
EV2: 3A 250VAC (wyjście zdarzeń EV2) 

(6) Napięcie zasilania 
Pobór prądu 

100…240VAC 50/60Hz 
11VA 

(7) Numer seryjny No. 145F05000 
(*1) Schemat zacisków podłączeniowych różni się w zależności od modelu i dodanych opcji. 
(*2) Dla alarmu przepalenia grzałki (opcje C5W, EIW, W), prąd znamionowy przekładnika prądowego CT jest podany w na-

wiasie CT(…). 
 

2 Nazwy i funkcje elementów regulatora 

BCS2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 2-1) 

(7) 

(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(7) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

(1) 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) 

(8)

(7)

(9)
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BCR2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Rys. 2-2) 

 
BCD2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Rys. 2-3) 

(1)

(2)

(4)

(5)

(6) 

(8)

(9)

(3)

(7)

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) 

(8)

(9)

(3) 

(7)
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Wyświetlacze 
Nr. Nazwa Opis 
(1) Wyświetlacz PV Wskazuje wartość mierzoną (PV). 

Wskazuje kod nastawy w dowolnym trybie nastaw.  
(2) Wyświetlacz SV Wskazuje wartość zadaną (SV). 

Wskazuje wartości nastawy w dowolnym trybie nastaw. 
W trybie monitora, wyświetlane wartości różnią się w zależności od modelu. 
Model Wyświetlana wartość 
BCS2 Wartość sygnału regulacyjnego (MV), pozostały czas 

programu, numer kroku lub numer wartości zadanej. 
BCR2, BCD2 Wartość sygnału regulacyjnego (MV), pozostały czas 

programu. 
 

(3) Wyświetlacz 
MEMO/STEP 

Numer wartości zadanej (dla regulacji stałowartościowej) lub numer kroku 
(dla regulacji programowej (dla BCR2, BCD2)). 

 
Kontrolki 

Nr. Nazwa Opis 
(4) O1 (zielona) Świeci, gdy wyjście regulacyjne OUT1 jest włączone (aktywne). 

Dla wyjścia analogowego (prądowego lub napięciowego) miga odpowiednio 
do sygnału regulacyjnego (MV) z częstotliwością, co 125ms. 

O2 (żółta) Świeci, gdy wyjście OUT2 (opcje EV2, DS, DA, EV2+D…) jest włączone. 
Dla wyjścia analogowego (prądowego lub napięciowego, opcja DA, DV) mi-
ga odpowiednio do sygnału regulacyjnego (MV) z częstotliwością, co 125ms. 

EV1 (czerwona) Świeci, gdy wyjście zdarzeń EV1 jest aktywne. 
EV2 (czerwona) Świeci, gdy wyjście zdarzeń EV2 (opcja EV2, EV+D…) jest aktywne. 

Nie świeci, gdy wybrano wyjście grzanie/chłodzenie dla wyjścia EV2. 
AT (żółta) Miga podczas wykonywania auto-tuningu (AT) lub auto-resetu. 
R/L (żółta) Świeci podczas zdalnego zadawania (opcja EIT). 
T/R (żółta) Świeci podczas komunikacji szeregowej (opcje C5W, C5). 
MEMO (żółta) Świeci, gdy wyświetlany jest numer pamięci nastawy (tylko BCR2, BCD2). 
STEP (zielona) Świeci, gdy wyświetlany jest numer kroku (tylko BCR2, BCD2). 

 
Klawisze 

Nr. Nazwa Opis 
(5) Klawisz  Zwiększa wartość liczbową lub przełącza nastawę w górę. 

Naciskając ten klawisz przez ok. 1s podczas regulacji programowej, aktual-
nie wykonywany krok jest przerywany, a regulator przechodzi do kolejnego 
kroku (funkcja opuszczenia i przejścia do następnego kroku). 

(6) Klawisz  Zmniejsza wartość liczbową lub przełącza nastawę w dół. 
(7) Klawisz MODE Zamienia tryb nastaw oraz zapisuje ustawianą wartość nastawy. 

Wciskając ten klawisz przez ok. 3s podczas trwania regulacji (RUN), regula-
tor przejdzie do trybu monitora. 

(8) Klawisz 
OUT/OFF 

Wciskając ten klawisz  przez ok. 1s, jedna z poniższych funkcji jest akty-
wowana [funkcja klawisza OUT/OFF]. 

Funkcja klawisza OUT/OFF Opis 
Wyłączenie wyjścia regula-
cyjnego 

Włączenie/wyłączenie wyjścia regula-
cyjnego (regulacji). 

Regulacja automatyczna / 
ręczna 

Przełączanie pomiędzy regulacją auto-
matyczną i ręczną (manual/auto). 

Regulacja programowa Start/stop regulacji programowej. 
 

 
Złącze komunikacyjne 

Nr. Nazwa Opis 
(9) Złącze komuni-

kacyjne 
Po podłączeniu kabla narzędziowego CMD-001 (sprzedawanego oddzielnie), 
mogą być wykonywane następujące operacje za pomocą komputera PC 
oraz oprogramowania SWC-BCx01M. 
• Odczyt i ustawianie wartości SV, PID i pozostałych nastaw. 
• Odczyt wartości mierzonej (PV) i stanu działania regulatora. 
• Zmiana funkcji regulatora. 
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3 Montaż w panelu 

3.1 Wymiary zewnętrzne 

 
BCS2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Rys. 3.1-1) 

  
 

BCR2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 3.1-2) 

(*) Gdy jest użyta pokrywa zacisków. 

Uszczelka 
Ramka montażowa 

Pokrywa zacisków

Uszczelka Pokrywa zacisków 

Śrubowy uchwyt montażowy 

(*) Gdy jest użyta pokrywa zacisków. 
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BCD2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 3.1-3) 
 

3.2 Wymiary otworów montażowych. 

 Uwaga 
Jeżeli został wykonany ścisły montaż regulatorów jeden obok drugiego, stopień ochrony IP66 
może być niezachowany, dlatego gwarancja może być unieważniona. 

 
BCS2 

 
 
 
 
 
 

Montaż ścisły (boczny) regulatorów. 
n: Ilość zamontowanych urządzeń. 

  
(Rys. 3.2-1) 

BCR2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaż ścisły (boczny) regulatorów. 
n: Ilość zamontowanych urządzeń. 

 
(Rys. 3.2-2) 

 

1
30

92
＋

0.
8

0

45＋0.5
0

n×48-3 ＋0.5
0

92
＋

0.
8

0

Uszczelka Pokrywa zacisków

Śrubowy uchwyt montażowy 

(*) Gdy jest użyta pokrywa zacisków. 
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BCD2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaż ścisły (boczny) regulatorów. 
n: Ilość zamontowanych urządzeń. 

 
 

(Rys. 3.2-3) 
 
 

3.3 Wymiary zewnętrzne przekładników prądowych CT 

 

CTL-6-S-H (dla 20A) CTL-12-S36-10L1U (dla 100A) 

 
(Rys. 3.3-1) 

□92＋0.8
0

13
0

n×96-3 ＋0.5
0

92
＋

0.
8

0
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3.4 Montaż i demontaż regulatorów 

 Uwaga 
Ramka montażowa regulatora BCS2 jest wykonana z tworzywa sztucznego, nie używaj 
nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, w przeciwnym wypadku ramka może zostać 
uszkodzona. Dokręć śruby o jeden obrót śrubokręta więcej, gdy końcówka śruby dotknie 
do panelu montażowego. Max. moment obrotowy 0.05…0.6 N•m. 
Dla regulatorów BCR2 i BCD2, max moment obrotowy powinien wynosić 0.1 N•m. 

 
 

3.4.1 Montaż regulatorów. 

 

BCS2 
Regulator należy montować do piniowego, płaskiego oraz sztywnego panelu (tablicy), aby zapewnić 
stopień ochronny IP66. Jeżeli wymagany jest stopień ochrony IP66 zamontuj uszczelkę dołączoną do 
regulatora. Jeżeli użyty jest montaż boczny (ścisły) regulatorów, stopień ochrony może być niezacho-
wany a co za tym idzie niezachowane mogą być warunki gwarancji. 
Zalecana grubość panelu montażowego: 1…5mm. 
 
(1) Wsuń regulator tyłem od przodu panelu montażowego (rys. 3.4.1-1) 

Jeżeli stopień ochrony IP66 nie jest wymagany, nie jest wymagany montaż złączonej uszczelki. 
(2) Wsuń ramkę montażową aż się oprze o panel montażowy i dokręć ją za pomocą wkrętów. 

Dokręć śruby o jeden obrót śrubokręta więcej, gdy końcówka śruby dotknie panelu montażowego 
(rys. 3.4.1-2). 
Max. moment dokręcenia wynosi około 0.05…0.06 N•m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Rys. 3.4.1-1)  (Rys. 3.4.1-2) 
 

Ramka montażowa 

Uszczelka 
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BCR2, BCD2 

Regulator należy montować do piniowego, płaskiego oraz sztywnego panelu (tablicy), aby zapewnić 
stopień ochronny IP66. Jeżeli wymagany jest stopień ochrony IP66 zamontuj uszczelkę dołączoną do 
regulatora. Jeżeli użyty jest montaż boczny (ścisły) regulatorów, stopień ochrony może być niezacho-
wany a co za tym idzie niezachowane mogą być warunki gwarancji. 
Grubość panelu montażowego: 1…7mm 
 
(1) Wsuń regulator tyłem od przodu panelu montażowego. (Rys. 3.4.1-3) 

Jeżeli stopień ochrony IP66 nie jest wymagany, nie jest wymagany montaż uszczelki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 3.4.1-3) 
 

(2) Włóż uchwyty montażowe w otwory na górze i dole obudowy a następnie zamocuj regulator za 
pomocą śrub. Moment dokręcenia wynosi około 0.1 N•m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Rys. 3.4.1-4) 

Uszczelka 

Śrubowy uchwyt
montażowy



INSTRUKCJA OBSŁUGI BCS2, BCR2, BCD2 

 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel./ fax 012 415 05 09; http://acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 15 z 80

① 

②

③

3.4.2 Demontaż regulatorów. 

BCS2 
(1) Wyłącz zasilanie regulatora i odłącz przewody podłączeniowe przed demontażem ramki montażowej. 
(2) Wsuń płaski śrubokręt ostrzem pomiędzy ramkę montażową, a regulator ( 1 ). 
(3) Delikatnie naciskaj ramkę podnosząc śrubokręt do góry ( 2 ) i popychając regulator do przodu ( 3 ). 
(4) Powtórz krok (2) z drugiej strony wsuwając płaski śrubokręt pomiędzy ramkę montażową, a regulator. 

Ramka jest demontowana stopniowo przez powtarzanie kolejno powyższych czynności. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 3.4.2-1) 
 
BCR2, BCD2 

(1) Wyłącz zasilanie regulatora i odłącz przewody podłączeniowe przed demontażem regulatora. 
(2) Poluzuj śruby uchwytów montażowych i usuń uchwyty montażowe. 
(3) Wysuń regulator do przodu panelu montażowego. 
 
 
4 Podłączenie 

 Ostrzeżenie 
Wyłącz napięcie zasilania przyrządu przed wykonywaniem podłączeń lub ich sprawdzaniem. 
Dotknięcie zacisku z włączonym napięciem zasilania może skutkować poważnym w skutkach 
wypadkiem lub nawet śmiercią w wyniku porażenia elektrycznego. 

 
 
4.1 Opis zacisków podłączeniowych 

BCS2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 4.1-1) 
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BCR2, BCD2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 4.1-2) 
 

Zacisk Opis 
PWR (zasilanie) 100…240VAC lub 24VAC/DC  

Przy zasilaniu napięciem 24VDC nie pomyl polaryzacji! 
EV1 Wyjście alarmowe/zdarzeń EV1 
EV2 Wyjście alarmowe/zdarzeń EV2 (opcje EV2, EV2+D…) 
O2 Wyjście regulacyjnie OUT2 (opcje: EV2, DS, DA, EV2+D…) 
P24 Wyjście zasilania przetworników dwuprzewodowych 24V DC (opcja P24) 
O1 Wyjście regulacyjnie OUT1 
RTD Wejście do podłączenia czujników rezystancyjnych RTD (Pt100) 
TC Wejście do podłączenia termoelektrycznych (termopar)  
DC Wejście prądowe i napięciowe 

Dla wejścia napięciowego, zacisk dodatni (+) dla sygnałów 0…5 V DC, 
1…5 V DC, 0…10 V DC różni się od zacisku (+) dla sygnału 0…1 V DC. 

Model Numer zacisku 
BCS2 9 : zacisk (+) dla 0…5VDC, 1…5VDC, 0…10VDC 

10 : zacisk (+) dla 0…1VDC  
BCR2, BCD2 21 : zacisk (+) dla 0…5VDC, 1…5VDC, 0…10VDC 

22 : zacisk (+) dla 0…1VDC 
 

CT1 Wejście przekładnika prądowego CT1 (opcje: C5W, EIW, W) 
CT2 Wejście przekładnika prądowego CT2 (opcje: C5W, EIW, W) 
RS-485 Interfejs komunikacyjny RS485 (opcje: C5W, C5) 
EVENT INPUT Wejście binarne DI1: BCS2: opcje: EIW, EIT, EI 

   BCR2/BCD2: opcje: C5W, EIW, EIT, EI 
Wejście binarne DI2: BCS2: opcje: EIW, EI 
   BCR2/BCD2: opcje: C5W, EIW, EIT, EI 

EXT CONT Wejście zdalnego zadawania (opcja EIT) 
TRANSMIT OUTPUT Wyjście retransmisyjne (opcja EIT) 
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Pokrywa zacisku

4.2 Pokrywa zacisków elektrycznych 

BCS2 
Używając pokrywy zacisków elektrycznych (sprzedawana oddzielnie), upewnij się, że dłuższy brzeg pokrywy 
znajduje się po prawej stronie obudowy patrząc od tyłu obudowy. Przewody do zacisków 7 do 12 przeprowadź 
przez otwór w pokrywie zacisków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 4.2-1) 
BCR2 
Używając pokrywy zacisków elektrycznych (sprzedawana oddzielnie), upewnij się, że dłuższy brzeg pokrywy 
znajduje się po prawej stronie obudowy patrząc od tyłu obudowy. Przewody do zacisków 13 do 24 prowadź od 
lewej strony pokrywy zacisków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Rys. 4.2-2)  (Rys. 4.2-3) 

BCD2 
Używając pokrywy zacisków elektrycznych (sprzedawana oddzielnie), upewnij się, że dłuższy brzeg pokryw 
znajduje się z prawej i lewej strony obudowy patrząc od tyłu obudowy. Przewody do zacisków 13 do 24 pro-
wadź od lewej strony pokrywy zacisków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 4.3-4)  (Rys. 4.2-5) 
 

 

Pokrywa zacisków 
Widok z góry BCR2 

Montuj pokrywę dłuższym 
brzegiem od prawej strony, 
patrząc od tyłu obudowy. 

2 pokrywy zacisków 

Montuj pokrywy dłuższym 
brzegiem od prawej i lewej 
strony, patrząc od tyłu obu-
dowy. 

Widok z góry BCD2 



INSTRUKCJA OBSŁUGI BCS2, BCR2, BCD2 
 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel./ fax 012 415 05 09; http://acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 18 z 80 

5 Schemat poruszania się po menu, tryb pracy i podstawowe operacje 

5.1 Poruszanie się po menu regulatora. 

 Włączenie ON                  

                   

Start z wcześniej-
szego stanu 

   + + +  (3s)  Przywrócenie ustawień 
fabrycznych Tak/Nie 

      

             

                 
Tryb regulacji 

(RUN) 
Wciskając klawisz  przez 1s, zostanie wykonana przypisana funkcja klawisza [OUT/OFF].     

  Regulacja programowa  Wył. wyjścia regulacyjnego  Regulacja auto/manual     

 Wyświetlanie 
PV/SV (*1) 

 Regulacja pro-
gramowa 

   Wył. wyjścia 
regulacyjnego 

   Regulacja ręcz-
na 

     

               

                   

                   

  +  (3s)        +      +  (3s)   + + (5s) 
Tryb nastaw po-

czątkowych 
 Tryb nastaw głów-

nych 
 Tryb nastaw po-

mocniczych 
 Tryb nastaw inży-

nierskich 1 
 Tryb nastaw inży-

nierskich 2     

 Typ wejścia    Wartość zadana 

SV1 

   Wł. / wył. AT / 

Auto-reset 

   Blokada nastaw    Metoda regulacji  

                 

                        

                   

                   

 Wartość zadana 
SV4 

   Wartość ocze-
kiwania krok 9 

   Zakres alarmu 
przerwania pętli 

   Regulator / 
przetwornik 

   Współczynnik 
całkowania (β) 

 

              

                        

                   

                   

      (3s)(*2)             

    Tryb monitora              

     Wartość sygnału 
regula. (MV) 

             

                  

                    

     Czas do końca 
programu (*3) 

             

                  

                    

     Aktualny numer 
kroku programu 

(BCS2) (*3) 

             

                  

                  

                    

     Numer SV              

     (BCS2)(*4)              

                    

                   
(*1) Gdy wybrano regulację programową dla klawisza [OUT/OFF], regulator przejdzie do trybu oczekiwania na rozpoczęcie regulacji. 
(*2) Regulator nie przejdzie do trybu monitora, jeżeli regulator znajduje się w trybie oczekiwania na rozpoczęcie regulacji programowej. 
(*3) Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano regulację programową dla funkcji klawisza [OUT/OFF]. 
(*4) Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano regulację programową dla funkcji klawisza [OUT/OFF]. 

 
[Klawisze obsługi] 

 + + +  (3s):  Wciśnij i przytrzymaj klawisze razem , , ,  (w tej kolejności) przez ok. 3s. 
 +  (3s):        Wciśnij i przytrzymaj klawisze razem ,  (w tej kolejności) przez ok. 3s. 
 + :             Wciśnij i przytrzymaj klawisze razem ,  (w tej kolejności). 
 +  (3s):      Wciśnij i przytrzymaj klawisze razem ,  (w tej kolejności) przez ok. 3s. 

 + +  (5s): Wciśnij i przytrzymaj klawisze razem , ,  (w tej kolejności) przez ok. 5s. 

  : Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty, regulator przejdzie do następnej pozycji (pokazanej strzałką). 

 Naciśnięcie klawisza  spowoduje że regulator powróci do poprzedniej pozycji (nastawy). 

 :  Wciskaj klawisz  do momentu aż pojawi się wymagana pozycja (nastawa). 

 Użyj klawisza  lub  do ustawienia lub wyboru wartości, a następnie zaakceptuj ustawioną (wybraną) wartość za pomocą klawisza . 

 Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty i przytrzymany przez ok. 3s w dowolnym momencie, regulator powróci do trybu regulacji (RUN). 

 Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty i przytrzymany przez ok. 3s, regulator przejdzie do funkcji przypisanej do klawisza [OUT/OFF]. 
 Jeżeli wybrano wyłączenie wyjścia regulacyjnego dla klawisza [OUT/OFF], regulator przejdzie do pracy z wyłączonym wyjściem. 
 Jeżeli wybrano przełączanie regulacji (automatyczna/ręczna) dla klawisza [OUT/OFF], regulator przejdzie do regulacji ręcznej. 
 Jeżeli wybrano regulację programową dla klawisza [OUT/OFF], regulator przejdzie do regulacji programowej (RUN) lub do trybu ocze-

kiwania. 
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5.2 Tryby pracy regulatora. 

Tryb pracy Opis 
Tryb główny 
(regulacji) [RUN] 

Po włączeniu zasilania regulator przejdzie do trybu regulacji (RUN). Wyświe-
tlacz PV będzie wskazywał wartość mierzoną (PV), a wyświetlacz SV war-
tość zadaną (SV). Regulacja rozpoczyna się od wcześniejszego stanu (sta-
nu przed wyłączeniem zasilania). 
Wciskając klawisz  przez ok. 1s, zostaje aktywowana funkcja przypisana 
do klawisza [OUT/OFF]. 
Funkcje klawisza OUT/OFF Opis 
Wyłączenie wyjścia [OFF] Włącza lub wyłącza wyjście regulacyjne. 
Regulacja automatycz-
na/ręczna 

Przełącza pomiędzy regulacją automatyczną 
i ręczną (i vice versa). 

Regulacja programowa Uruchamia lub zatrzymuje regulację pro-
gramową. 

Tryb monitora Wciskając klawisz  przez ok. 3s w trybie regulacji (RUN), regulator przejdzie 
do trybu monitora. Wyświetlacz PV wskaże wartość mierzoną (PV), a wyświe-
tlacz SV wskaże wartość sygnału regulacyjnego (MV). Każde naciśniecie 
klawisza , powoduje przejście do wyświetlania kolejnej nastawy. 
Wyświetlane wartości są różne i zależą od modelu regulatora. 
Model Wyświetlana zawartość 
BCS2 Wartość sygnału regulacyjnego (MV), pozostały czas do 

końca regulacji programowej (dla regulacji programowej), 
numer kroku (dla regulacji programowej) lub numer zapisa-
nej wartości zadanej (dla regulacji stałowartościowej). 

BCR2, BCD2 Wartość sygnału regulacyjnego (MV) lub pozostały czas do 
końca regulacji programowej (dla trybu regulacji programo-
wej). 

Tryb nastaw 
początkowych 

Wciskając razem klawisze  i  (w tej kolejności) i przytrzymując je przez ok. 
3s w trybie regulacji (RUN), regulator przejdzie do trybu nastaw początkowych. 
W tym trybie mogą być wykonane następujące ustawienia: typ wejścia, gór-
ny/dolny limit skalowania wejścia, wybór funkcji wyjścia zdarzeń EV1/EV2 (op-
cja EV2, EV2+D…) i wybór funkcji wejść binarnych DI1/DI2(*), SV1, itp. 

Tryb nastaw 
głównych 

Wciskając klawisz  w trybie regulacji (RUN), regulator przejdzie do trybu 
nastaw głównych, gdzie może być ustawiona wartość zadana regulacji (SV). 
Jeżeli dla klawisza [OUT/OFF] wybrano regulację programową, mogą zostać 
ustawione poszczególne wartości zadane (SV), czasy i wartości oczekiwania 
dla kroków 1…9. 
Jeżeli dla wejścia binarnego DI1/DI2 wybrano sterowanie pamięcią wartości 
zadanych (*), mogą być ustawione wartości zadane SV1 do SV4. 

Tryb nastaw 
pomocniczych 

Wciskając razem klawisze  i  (w tej kolejności) w trybie regulacji (RUN), 
regulator przejdzie do trybu nastaw pomocniczych. 
Mogą być wykonane ustawienia: włączenie/wyłączenie auto-tuningu (AT), P, I, 
D, działanie regulacji (wprost/odwrotne), działanie wyjścia zdarzeń EV1/EV2 
(opcja EV2, EV2+D…), itp. 

Tryb inżynierski 1 Wciskając razem klawisze  i  (w tej kolejności) przez ok. 3s w trybie regu-
lacji (RUN), regulator przejdzie do trybu nastaw inżynierskich 1. 
Mogą być wykonane ustawienia: blokady nastaw, funkcji wejść binarnych 
DI1/DI2(*), funkcji wyjść zdarzeń EV1/EV2 (opcja EV2, EV2+D…), korekta 
czujnika, stałej czasowej filtra PV, regulacji programowej, funkcja klawisza 
OUT/OFF, itp.  

Tryb inżynierski 2 Wciskając razem klawisze ,  i  (w tej kolejności) przez ok. 5s w trybie 
regulacji (RUN), regulator przejdzie do trybu nastaw inżynierskich 2. 
Mogą być wykonane ustawienia: metody regulacji, współczynnika proporcjo-
nalności 2DOF (α) i współczynnika całkowania 2DOF (β).  

 
(*) Wejście binarne DI1 są dostępne tylko dla : BCS2 z opcjami: EIW, EIT, EI lub BCR2/BCD2 z opcjami: C5W, EIW, EIT, EI. 
 Wejście binarne DI2 są dostępne tylko dla: BCS2 z opcjami: EIW, EI lub BCR2/BCD2 z opcjami: C5W, EIW, EIT, EI. 
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5.3 Podstawowe operacje po włączeniu zasilania 

Po zamontowaniu regulatora w panelu montażowym i zakończeniu podłączeń postępuj jak poniżej. 
 

(1) Włącz zasilanie regulatora. 
Po włączeniu zasilania, wyświetlacz PV wskaże typ wejścia, a wyświetlacz SV wskaże wartość górnego 
limitu zakresu wejścia (dla termopary i RTD) lub wartość górnego limitu skalowania wejścia (dla wejścia 
napięciowego lub prądowego) przez ok. 3s. (Tabela 5.3-1) 
Podczas tego czasu wszystkie wyjścia i kontrolki będą nieaktywne (OFF). 

Następnie rozpoczyna się regulacja, wartość mierzona (PV) będzie wyświetlana na wyświetlaczu PV, 
a wartość zadana (SV) na wyświetlaczu SV. Podczas działania funkcji wyłączenia wyjścia regulacyjnego 
(OFF), wyświetlacz PV wskazuje [ .]. Wskazanie, podczas gdy wyjście jest wyłączone może być in-
ne i zależy od wybranego sposobu sygnalizacji wyłączenia wyjścia regulacyjnego. 

 
(Tabela 5.3-1) 

Typ czujnika 
°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 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

4…20mA DC 
0…20mA DC 
0…1V DC 
0…5V DC 
1…5V DC 
0…10V DC 

 
 
 
 
 

Wartość górnego limitu skalowania 

 
Gdy zasilanie zostanie włączone a wystąpi jakiś błąd, na wyświetlaczu PV zostanie wyświetlony kod błę-
du. Aby pominąć wyświetlanie kodu błędu, wciśnij klawisz . 
 

(2) Wykonaj wymagane ustawienia poszczególnych nastaw. 
Ustaw: typ wejścia, typ regulacji (regulacja PID, ON/OFF, itp.), działanie regulacji (wprost/odwrotne), war-
tość zadaną (SV), parametry PID, sposób działania wyjścia zdarzeń EV1, itp.  

 
(3) Włącz zasilanie obwodu wykonawczego. 

Rozpocznie się regulacja, która ma na celu dojście do wartości zadanej (SV) i jej utrzymywanie. 
 

 Kody błędów, które mogą wystąpić podczas obsługi. 
Jeżeli wystąpią jakieś błędy, poniższe kody będą wyświetlane na wyświetlaczu PV. 

 
Kod błędu Opis błędu 

 
Wartość mierzona (PV) przekroczyła wartość górnego limitu zakresu wejścia (war-
tość górnego limitu skalowania dla wejścia prądowego i napięciowego). 

 
Wartość mierzona (PV) spadła poniżej wartości dolnego limitu zakresu wejścia 
(wartości dolnego limitu skalowania dla wejścia prądowego i napięciowego). 

 
Uszkodzenie wejścia lub wartość mierzona (PV) przekroczyła zakres wyświetlania 
lub zakres regulacji. 

 Wadliwe działanie regulatora (uszkodzenie). 
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6 Ustawienia 

6.1 Tryb nastaw początkowych 

Aby wejść do trybu nastaw początkowych, wciśnij i przytrzymaj klawisze  i  (w tej kolejności) przez ok. 3s 
w trybie regulacji (RUN). Aby ustawić wymaganą wartość, użyj klawiszy  i . Aby zapisać ustawioną war-
tość, wciśnij klawisz . 
 
 Tryb główny [RUN]        

 PV 
Wartość mierzona 

SV 
Wartość zadana 

       

   i  (przez ok. 3s)      

 Typ wejścia  Wybierz typ wejścia z pośród: 10 typów termopar, 2 typów RTD, 2 ty-
pów sygnałów prądowych, 4 typów sygnałów napięciowych oraz jed-
nostkę °C/°F. 
Uwaga: Podczas zmiany wejścia napięciowego na inne, najpierw od-
łącz źródło sygnału od regulatora, następnie zmień typ wejścia. W in-
nym przypadku wejście może zostać uszkodzone. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

    

    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   

    K: -328…2498°F   

    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   

    4…20mA: -2000…10000   

    0…20mA: -2000…10000   

    0…1V: -2000…10000   
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     0…5V: -2000…10000    

     1…5V: -2000…10000    

     0…10V: -2000…10000    

        

    Wartość domyślna:     

        

 Górny limit skalowania  Ustaw wartość górnego limitu skalowania wejścia. 
Zakres nastawy: wartość dolnego limitu skalowania do wartość górnego 
limitu zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: -2000…10000 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

    

 Dolny limit skalowania  Ustaw wartość dolnego limitu skalowania wejścia. 
Zakres nastawy: wartość dolnego limitu zakresu wejścia do wartość gór-
nego limitu skalowania. 
Wejścia napięciowe i prądowe: -2000…10000 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

          

 Położenie przecinka  Wybierz położenie przecinka (tylko wejście prądowe i napięciowe). 
 PV 

 
SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 Brak przecinka 

 

  

    1 cyfra po przecinku   

    2 cyfry po przecinku   

    3 cyfry po przecinku   

          

    Wartość domyślna:     

          

 Funkcja wyjścia zdarzeń 
EV1 

 Wybierz funkcję wyjścia zdarzeń EV1. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 Brak działania 

     Alarm, górna odchyłka 

    Alarm, dolna odchyłka 

    Alarm, obustronna odchyłka  

    Alarm, niezależna obustronna odchyłka  

    Alarm, strefa odchyłki  

    Alarm, niezależna strefa odchyłki  

    Alarm, górny próg  

    Alarm, dolny próg  

    Alarm, górna odchyłka z standby  

    Alarm, dolna odchyłka z standby  

    Alarm, obustronna odchyłka z standby  

    Alarm, niezależna obustronna odchyłka z standby  

    Alarm przepalenia grzałki  

    Alarm przerwania pętli regulacji  

    Wyjście sygnału czasu  
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     Wyjście podczas auto-tuningu AT  

     Wyjście końca programu  

     Wyjście aktywowane komendą.  

          

    Wartość domyślna:  (brak działania) 

          

Wartości 0 dla działania 
alarmu EV1 

 Włącz/wyłącz wartość 0 dla działania alarmu EV1. 

PV 
 

PV 
Ustawienie 

 

   Zakres nastawy: 

    
 

 Włączona wartość 0 dla EV1. 
 

 

    Wyłączona wartość 0 dla EV1.  

          

    Wartość domyślna:  (wyłączona)    

          

 Wartości alarmu EV1  Ustaw wartość alarmu EV1. 

 PV 
 

PV 
Ustawienie 

  
Zakres nastawy: 
Dolna i górna odchyłka: - (zakres wejścia) do zakres wejścia. 
Obustronna odchyłka i strefa odchyłki: 0 do zakres wejścia. 
Dolny i górny próg: dolny do górny limit zakresu wejścia. 

    

      

    Wartość domyślna:     

          

 Wartość górnego limitu 
alarmu EV1 

 Ustaw wartość górnego limitu alarmu EV1. 
Zakres nastawy: Taki sam jak dla wartości alarmu EV1. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko dla alarmów: niezależna obustronna odchyłka, niezależna strefa od-
chyłki lub niezależna obustronna odchyłka z funkcją standby. 

 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

 Histereza alarmu EV1  Ustaw histerezę alarmu EV1. 
Zakres nastawy: 0.1…1000.0°C (°F), dla wejścia napięciowego i prądo-
wego: 1…10000. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny typ alarmu od górna odchyłka do niezależna 
obustronna odchyłka z standby.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

          

 Czas opóźnienia alarmu 
EV1 

 Ustaw czas opóźnienia zadziałania alarmu EV1. 
Alarm jest aktywowany, gdy minie ustawiony czas. 
Zakres nastawy: 0…10000s 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny typ alarmu od górna odchyłka do niezależna 
obustronna odchyłka z standby.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

          

 Działanie wyjścia EV1  Wybierz działanie wyjścia EV1 jako zwieranie lub rozwieranie. 
  PV 

 
SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

 Normalnie rozwarte (zwieranie)   

    Normalnie zwarte (rozwieranie)   
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    Wartość domyślna: (zwieranie) 
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny typ alarmu od górna odchyłka do niezależna 
obustronna odchyłka z standby.

          

 Numer kroku dla wyjścia 
sygnału czasu TS1. 

 Wybierz numer kroku, dla którego wyjście sygnału czasu TS1 ma być 
aktywowane podczas regulacji programowej.  
Zakres nastawy: kroki 1…9 
 
Wartość domyślna:  (krok 1) 
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano wyjście sygnału czasu dla funkcji wyjścia zdarzeń EV1. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Czas wyłączania wyjścia 
sygnału czasu TS1 

 Ustaw czas wyłączenia (OFF) wyjścia sygnału czasu TS1. 
Zakres nastawy: 00:00…99:59 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano wyjście sygnału czasu dla funkcji wyjścia zdarzeń EV1. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Czas włączenia wyjścia 
sygnału czasu TS1 

 Ustaw czas włączenia (ON) wyjścia sygnału czasu TS1. 
Zakres nastawy: 00:00…99:59 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano wyjście sygnału czasu dla funkcji wyjścia zdarzeń EV1. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Funkcja wyjścia zdarzeń 
EV2 

 Wybierz funkcję wyjścia zdarzeń EV2. 
 
  PV 

 
SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 Brak działania 

     Alarm, górna odchyłka 

    Alarm, dolna odchyłka 

    Alarm, obustronna odchyłka  

    Alarm, niezależna obustronna odchyłka  

    Alarm, strefa odchyłki  

    Alarm, niezależna strefa odchyłki  

    Alarm, górny próg  

    Alarm, dolny próg  

    Alarm, górna odchyłka z standby  

    Alarm, dolna odchyłka z standby  

    Alarm, obustronna odchyłka z standby  

    Alarm, niezależna obustronna odchyłka z standby  

    Alarm przepalenia grzałki  

    Alarm przerwania pętli regulacji  

    Wyjście sygnału czasu  

    Wyjście podczas auto-tuningu AT  

    Wyjście końca programu  

    Wyjście aktywowane komendą.  

    Wyjście grzanie/chłodzenie  

     

    Wartość domyślna:  (brak działania) 
Nastaw dostępna tylko po dodaniu wyjścia zdarzeń EV2 (opcja EV2, EV2+D…). 
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Wartości 0 dla działania 
alarmu EV2 

 Włącz/wyłącz wartość 0 dla działania alarmu EV2. 

 PV 
 

PV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

 Wyłączona wartość 0 dla EV2. 
 

 

    Włączona wartość 0 dla EV2.  

          

    Wartość domyślna:  (wyłączona) 
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano alarmy od górna odchyłka do niezależna strefa odchyłki 
oraz od górna odchyłka z standby do niezależna obustronna odchyłka z standby dla funkcji 
wyjścia zdarzeń EV2 oraz, gdy dodane jest wyjście EV2 (opcje EV2, EV+D…). 

          

 Wartości alarmu EV2  Ustaw wartość alarmu EV2. 

 PV 
 

PV 
Ustawienie 

  

    Zakres nastawy: 

    Dolna i górna odchyłka: - (zakres wejścia) do zakres wejścia. 
Obustronna odchyłka i strefa odchyłki: 0 do zakres wejścia. 
Dolny i górny próg: dolny do górny limit zakresu wejścia. 

      

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny typ alarmu od górna odchyłka do niezależna 
obustronna odchyłka z standby oraz, gdy dodane jest wyjście EV2 (opcje EV2, EV+D…). 

   

 Wartość górnego limitu 
alarmu EV2 

 Ustaw wartość górnego limitu alarmu EV2. 
Zakres nastawy: Taki sam jak wartość alarmu EV2. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko dla alarmów: niezależna obustronna odchyłka, niezależna strefa od-
chyłki lub niezależna obustronna odchyłka z funkcją standby oraz, gdy dodane jest wyjście EV2 
(opcje EV2, EV+D…).

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Histereza alarmu EV2  Ustaw histerezę alarmu EV2. 
Zakres nastawy: 0.1…1000.0°C (°F), dla wejścia napięciowego i prądo-
wego: 1…10000. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny typ alarmu od górna odchyłka do niezależna 
obustronna odchyłka z standby oraz, gdy dodane jest wyjście EV2 (opcje EV2, EV+D…).

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

          

 Czas opóźnienia alarmu 
EV1 

 Ustaw czas opóźnienia zadziałania alarmu EV2. 
Alarm jest aktywowany, gdy minie ustawiony czas po tym jak wejście 
wejdzie w zakres działania alarmu. 
Zakres nastawy: 0…10000s 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny typ alarmu od górna odchyłka do niezależna 
obustronna odchyłka z standby oraz, gdy dodane jest wyjście EV2 (opcje EV2, EV+D…).

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

          

 Działanie wyjścia EV2  Wybierz działanie wyjścia EV2 jako zwieranie lub rozwieranie. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

 Normalnie rozwarte (zwieranie)   

    Normalnie zwarte (rozwieranie)   
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    Wartość domyślna: (zwieranie) 
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny typ alarmu od górna odchyłka do niezależna 
obustronna odchyłka z standby oraz, gdy dodane jest wyjście EV2 (opcje EV2, EV+D…).

          

 Numer kroku dla wyjścia 
sygnału czasu TS2. 

 Wybierz numer kroku, dla którego wyjście sygnału czasu TS2 ma być 
aktywowane podczas regulacji programowej.  
Zakres nastawy: kroki 1…9 
 
Wartość domyślna:  (krok 1) 
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano wyjście sygnału czasu dla funkcji wyjścia zdarzeń EV2 
oraz, gdy dodane jest wyjście EV2 (opcje EV2, EV+D…).

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

        

 Czas wyłączania wyjścia 
sygnału czasu TS2 

 Ustaw czas wyłączenia (OFF) wyjścia sygnału czasu TS2. 
Zakres nastawy: 00:00…99:59 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano wyjście sygnału czasu dla funkcji wyjścia zdarzeń EV2 
oraz, gdy dodane jest wyjście EV2 (opcje EV2, EV+D…).

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

     

 Czas włączenia wyjścia 
sygnału czasu TS2 

 Ustaw czas włączenia (ON) wyjścia sygnału czasu TS2. 
Zakres nastawy: 00:00…99:59 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano wyjście sygnału czasu dla funkcji wyjścia zdarzeń EV2 
oraz, gdy dodane jest wyjście EV2 (opcje EV2, EV+D…).

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

     

 Wartość alarmu przepalenia 
grzałki 1 

 Ustaw wartość prądu alarmu przepalenia grzałki 1. 
Kod  i wartość ustawionego prądu CT1 są wyświetlane na przemian 
na wyświetlaczu PV. Prąd płynący przez przekładnik CT1 jest mierzony 
gdy wyjście regulacyjne OUT1 jest aktywne. 
Zakres nastawy:  20A: 0.0…20.0A 

  100A: 0.0…100.0A 
Ustawienie 0.0 powoduje wyłączenie alarmu przepalenia grzałki. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa niedostępna dla wyjścia prądowego i napięciowego (ciągłego). 
Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji (C5W, EIW, W).

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

    

    

    

          

 Wartość alarmu przepalenia 
grzałki 2 

 Ustaw wartość prądu alarmu przepalenia grzałki 2. 
Kod  i wartość ustawionego prądu CT2 są wyświetlane na przemian 
na wyświetlaczu PV. Prąd płynący przez przekładnik CT2 jest mierzony 
gdy wyjście regulacyjne OUT1 jest aktywne.  
Zakres nastawy:  20A: 0.0…20.0A 

  100A: 0.0…100.0A 
Ustawienie 0.0 powoduje wyłączenie alarmu przepalenia grzałki. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa niedostępna dla wyjścia prądowego i napięciowego (ciągłego). 
Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji (C5W, EIW, W). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

    

    

    

    

          

 Czas zadziałania alarmu 
przerwania pętli regulacji 

 Ustaw czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
Zakres nastawy: 0…200 minut 
Ustawienie 0.0 powoduje wyłączenie alarmu. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy dodane jest wyjście EV2 (opcje EV2, EV+D…). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 
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 Czas zadziałania alarmu 
przerwania pętli regulacji 

 Ustaw zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
Zakres nastawy: 0…150°C (°F) lub 0.0…150.0°C (°F) 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0…1500 
Ustawienie 0.0 powoduje wyłączenie alarmu. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy dodane jest wyjście EV2 (opcje EV2, EV+D…). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Funkcja wejścia binarnego 
DI1 (zdarzeń) 

 Wybierz funkcję wejścia zdarzeń DI1. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 Brak działania  

    Sterowanie pamięcią nastaw  

    Włączenie / wyłączenie regulacji  

    Zmiana działania wprost/odwrotne  

    Wł./wył. nastawionej wartości 1 wyjścia  

    Wł./wył. nastawionej wartości 2 wyjścia  

    Regulacja auto / ręczna  

    Zadawanie zdalne / lokalne  

    Start/stop regulacji programowej  

    Wstrzymanie regulacji programowej  

    Wł. funkcji postępu regulacji programowej  

    Wstrzymanie działania całkującego  

          

    Wartość domyślna:  
Dla BCS2, nastawa dostępna po dodaniu wejść binarnych (opcje: EIW, EIT, EI). 
Dla BCR2/BCD2, nastawa dostępna po dodaniu interfejsu (opcja C5W) lub wejść binarnych 
(opcje: EIW, EIT, EI).

          

 Funkcja wejścia binarnego 
DI2 (zdarzeń) 

 Wybierz funkcję wejścia zdarzeń DI2. 
 
  PV 

 
SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 Brak działania  

    Sterowanie pamięcią nastaw  

    Włączenie / wyłączenie regulacji  

    Zmiana działania wprost/odwrotne  

    Wł./wył. nastawionej wartości 1 wyjścia  

    Wł./wył. nastawionej wartości 2 wyjścia  

    Regulacja auto / ręczna  

    Zadawanie zdalne / lokalne  

    Start/stop regulacji programowej  

    Wstrzymanie regulacji programowej  

    Wł. funkcji postępu regulacji programowej  

    Wstrzymanie działania całkującego  

          

    Wartość domyślna:  
Dla BCS2, nastawa dostępna po dodaniu wejść binarnych (opcje: EIW, EIT, EI). 
Dla BCR2/BCD2, nastawa dostępna po dodaniu interfejsu (opcja C5W) lub wejść binarnych 
(opcje: EIW, EIT, EI).
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 Górny limit wejścia zdalne-
go zadawania 

 Ustaw wartość górnego limitu wejścia zdalnego zadawania. 
Wartość ta odpowiada 20mA na wejściu zdalnego zadawania. 
Zakres nastawy: dolny limit wejścia zdalnego zadawania do górny limit 
zakresu wejścia 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna po dodaniu wejścia zdalnego zadawania (opcja EIT). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Dolny limit wejścia zdalnego 
zadawania 

 Ustaw wartość dolnego limitu wejścia zdalnego zadawania. 
Wartość ta odpowiada 4mA na wejściu zdalnego zadawania. 
Zakres nastawy: dolny limit zakresu wejścia do górny limit wejścia zdal-
nego zadawania 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna po dodaniu wejścia zdalnego zadawania (opcja EIT). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Typ wartości retransmito-
wanej 

 Wybierz typ wartości retransmitowanej. 
Zmieniając wartości retransmitowaną zobacz rozdział „7.4 Nastawy przy-
wracane do wartości domyślnych”.  PV 

 
SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 Retransmisja wartości mierzonej (PV)  

    Retransmisja wartości zadanej (SV)  

    Retransmisja sygnału regulacyjnego (MV)  

    Retransmisja wartości odchyłki (DV)  

          

    Wartość domyślna:  (retransmisja wartości mierzonej) 
Nastawa dostępna po dodaniu wyjścia retransmisyjnego (opcja EIT). 

          

 Górny limit wyjścia re-
transmisyjnego 

 Ustaw wartość górnego limitu wyjścia retransmisyjnego. 
Wartość ta odpowiada 20mA na wyjściu retransmisyjnym. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 
Retransmisja PV oraz SV: dolny limit wyjścia retransmisyjnego do górny 
limit zakresu wejścia.  
Dla wejścia napięciowego i prądowego: -2000…10000. 
Retransmisja MV: dolny limit wyjścia retransmisyjnego do 105.0% 
Retransmisja DV: dolny limitu wyjścia retransmisyjnego do zakresu ska-
lowania. 

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna po dodaniu wejścia zdalnego zadawania (opcja EIT). 

          

 Dolny limit wyjścia re-
transmisyjnego 

 Ustaw wartość dolnego limitu wyjścia retransmisyjnego. 
Wartość ta odpowiada 4mA na wyjściu retransmisyjnym. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 
Retransmisja PV oraz SV: dolny limit zakresu wejścia do górny limit wyj-
ścia retransmisyjnego. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: -2000…10000 
Retransmisja MV: -5.0% do górny limit wyjścia retransmisyjnego. 
Retransmisja DV: - zakres skalowania do górny limit wyjścia retransmisyj-
nego. 
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    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna po dodaniu wejścia zdalnego zadawania (opcja EIT). 

          

 Wartość zadana SV1  Ustaw wartość zadaną SV. 
Zakres nastawy: dolny limit skalowania do górny limit skalowania. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna, gdy wybrano wyłączenie wyjścia regulacyjnego (OFF) lub regulację automa-
tyczną/ręczną dla funkcji klawisza OUT/OFF.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Wartość zadana SV2  Ustaw wartość zadaną SV2. 
Zakres nastawy: dolny limit skalowania do górny limit skalowania. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko w następujących przypadkach: 
 Gdy wybrano wyłączenie wyjścia regulacyjnego (OFF) lub regulację automatyczną/ręczną 

dla funkcji klawisza OUT/OFF. 
 Dla BCS2 po dodaniu wejść binarnych (opcje: EIW, EIT, EI). 
 Dla BCR2/BCD2 po dodaniu interfejsu (opcja C5W) lub wejść binarnych (opcje: EIW, EIT, 

EI). 
Gdy wybrano sterowanie pamięcią nastaw dla funkcji wejścia binarnego DI1/DI2.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Wartość zadana SV3  Ustaw wartość zadaną SV3. 
Zakres nastawy: dolny limit skalowania do górny limit skalowania. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko w następujących przypadkach: 
 Gdy wybrano wyłączenie wyjścia regulacyjnego (OFF) lub regulację automatyczną/ręczną 

dla funkcji klawisza OUT/OFF. 
 Dla BCS2 po dodaniu wejść binarnych (opcje: EIW, EI). 
 Dla BCR2/BCD2 po dodaniu interfejsu (opcja C5W) lub wejść binarnych (opcje: EIW, EIT, 

EI). 
Gdy wybrano sterowanie pamięcią nastaw dla funkcji wejścia binarnego DI1/DI2.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Wartość zadana SV4  Ustaw wartość zadaną SV4. 
Zakres nastawy: dolny limit skalowania do górny limit skalowania. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko w następujących przypadkach: 
 Gdy wybrano wyłączenie wyjścia regulacyjnego (OFF) lub regulację automatyczną/ręczną 

dla funkcji klawisza OUT/OFF. 
 Dla BCS2 po dodaniu wejść binarnych (opcje: EIW, EI). 
 Dla BCR2/BCD2 po dodaniu interfejsu (opcja C5W) lub wejść binarnych (opcje: EIW, EIT, 

EI). 
Gdy wybrano sterowanie pamięcią nastaw dla funkcji wejścia binarnego DI1/DI2.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

     

 Tryb główny [RUN]        

 PV 
Wartość mierzona 

SV 
Wartość zadana 
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6.2 Tryb nastaw głównych 

Aby wejść do trybu nastaw głównych, wciśnij klawisz  w trybie regulacji (RUN). Użyj klawiszy  lub  do 
zmiany wartości nastawy (lub wyboru nastawy). Aby zapisać ustawienie użyj klawisza . 

 
Regulacja stałowartościowa 
Gdy wybrano wyłączanie wyjścia regulacyjnego lub przełączanie regulacji auto/manual jako funkcję klawisza 
[OUT/OFF]. 
 

 
 Tryb główny [RUN]        

 PV 
Wartość mierzona 

SV 
Wartość zadana 

       

          

 Wartość zadana SV  Ustaw wartość zadaną SV. 
Odpowiada wartości zadanej SV w trybie nastaw początkowych. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

  

 Wartość zadana SV2  Ustaw wartość zadaną SV2. 
Odpowiada wartości zadanej SV2 w trybie nastaw początkowych. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko: 
• Dla BCS2, gdy dodano wejście binarne (opcje EIW, EI) 
• Dla BCR2/BCD2, gdy dodano interfejs komunikacyjny (opcja C5W) lub wejścia binarne (opcje 

EIW, EIT, EI). 
• Gdy wybrano sterowanie pamięcią nastaw dla wejść binarnych DI1/DI2 
 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

 Wartość zadana SV3  Ustaw wartość zadaną SV3. 
Odpowiada wartości zadanej SV3 w trybie nastaw początkowych. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko: 
• Dla BCS2, gdy dodano wejście binarne (opcje EIW, EI) 
• Dla BCR2/BCD2, gdy dodano interfejs komunikacyjny (opcja C5W) lub wejścia binarne (opcje 

EIW, EIT, EI). 
• Gdy wybrano sterowanie pamięcią nastaw dla wejść binarnych DI1/DI2 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

     

 Wartość zadana SV4  Ustaw wartość zadaną SV4. 
Odpowiada wartości zadanej SV4 w trybie nastaw początkowych. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko: 
• Dla BCS2, gdy dodano wejście binarne (opcje EIW, EI) 
• Dla BCR2/BCD2, gdy dodano interfejs komunikacyjny (opcja C5W) lub wejścia binarne (opcje 

EIW, EIT, EI). 
• Gdy wybrano sterowanie pamięcią nastaw dla wejść binarnych DI1/DI2 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

 Tryb główny [RUN]        

 PV 
Wartość mierzona 

SV 
Wartość zadana 
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Regulacja programowa 
Gdy wybrano regulację programową jako funkcję klawisza [OUT/OFF]: 

 
 Tryb główny [RUN]        

 PV 
Wartość mierzona 

SV 
Wartość zadana 

       

          

 Wartość zadana kroku 1  Ustaw wartość zadaną kroku 1. 
Odpowiada wartości zadanej SV1 w trybie nastaw początkowych. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

  

 Czas kroku 1  Ustaw wartość czas kroku 1. 
Zakres nastawy:  lub 00:00 do 99:59 
Jeżeli wybrano , czas kroku 1 będzie wstrzymany, wykonywana 
będzie regulacja stałowartościowa przy użyciu wartości zadanej kroku 1. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość oczekiwania dla 
kroku 1 

 Ustaw wartość oczekiwania dla kroku 1. 
Zakres nastawy: 0…20% zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0… 20% zakresu skalowania. 
Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie funkcji oczekiwania. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość zadana kroku 2  Ustaw wartość zadaną kroku 2. 
Odpowiada wartości zadanej SV2 w trybie nastaw początkowych. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Czas kroku 2  Ustaw wartość czas kroku 2. 
Zakres nastawy:  lub 00:00 do 99:59 
Jeżeli wybrano , czas kroku 2 będzie wstrzymany, wykonywana 
będzie regulacja stałowartościowa przy użyciu wartości zadanej kroku 2. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość oczekiwania dla 
kroku 2 

 Ustaw wartość oczekiwania dla kroku 2. 
Zakres nastawy: 0…20% zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0… 20% zakresu skalowania. 
Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie funkcji oczekiwania. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość zadana kroku 3  Ustaw wartość zadaną kroku 3. 
Odpowiada wartości zadanej SV3 w trybie nastaw początkowych. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 
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 Czas kroku 3  Ustaw wartość czas kroku 3. 
Odpowiada wartości zadanej SV3 w trybie nastaw początkowych. 
Zakres nastawy:  lub 00:00 do 99:59 
Jeżeli wybrano , czas kroku 3 będzie wstrzymany, wykonywana 
będzie regulacja stałowartościowa przy użyciu wartości zadanej kroku 3. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość oczekiwania dla 
kroku 3 

 Ustaw wartość oczekiwania dla kroku 3. 
Zakres nastawy: 0…20% zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0… 20% zakresu skalowania. 
Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie funkcji oczekiwania. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość zadana kroku 4  Ustaw wartość zadaną kroku 4. 
Odpowiada wartości zadanej SV4 w trybie nastaw początkowych. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

 Czas kroku 4  Ustaw wartość czas kroku 4. 
Zakres nastawy:  lub 00:00 do 99:59 
Jeżeli wybrano , czas kroku 4 będzie wstrzymany, wykonywana 
będzie regulacja stałowartościowa przy użyciu wartości zadanej kroku 4. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość oczekiwania dla 
kroku 4 

 Ustaw wartość oczekiwania dla kroku 4. 
Zakres nastawy: 0…20% zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0… 20% zakresu skalowania. 
Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie funkcji oczekiwania. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość zadana kroku 5  Ustaw wartość zadaną kroku 5. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

 Czas kroku 5  Ustaw wartość czas kroku 5. 
Zakres nastawy:  lub 00:00 do 99:59 
Jeżeli wybrano , czas kroku 5 będzie wstrzymany, wykonywana 
będzie regulacja stałowartościowa przy użyciu wartości zadanej kroku 5. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość oczekiwania dla 
kroku 5 

 Ustaw wartość oczekiwania dla kroku 5. 
Zakres nastawy: 0…20% zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0… 20% zakresu skalowania. 
Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie funkcji oczekiwania. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 
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 Wartość zadana kroku 6  Ustaw wartość zadaną kroku 6. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

 Czas kroku 6  Ustaw wartość czas kroku 6. 
Zakres nastawy:  lub 00:00 do 99:59 
Jeżeli wybrano , czas kroku 6 będzie wstrzymany, wykonywana 
będzie regulacja stałowartościowa przy użyciu wartości zadanej kroku 6. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość oczekiwania dla 
kroku 6 

 Ustaw wartość oczekiwania dla kroku 6. 
Zakres nastawy: 0…20% zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0… 20% zakresu skalowania. 
Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie funkcji oczekiwania. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość zadana kroku 7  Ustaw wartość zadaną kroku 7. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

 Czas kroku 7  Ustaw wartość czas kroku 7. 
Zakres nastawy:  lub 00:00 do 99:59 
Jeżeli wybrano , czas kroku 7 będzie wstrzymany, wykonywana 
będzie regulacja stałowartościowa przy użyciu wartości zadanej kroku 7. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość oczekiwania dla 
kroku 7 

 Ustaw wartość oczekiwania dla kroku 7. 
Zakres nastawy: 0…20% zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0… 20% zakresu skalowania. 
Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie funkcji oczekiwania. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość zadana kroku 8  Ustaw wartość zadaną kroku 8. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

 Czas kroku 8  Ustaw wartość czas kroku 8. 
Zakres nastawy:  lub 00:00 do 99:59 
Jeżeli wybrano , czas kroku 8 będzie wstrzymany, wykonywana 
będzie regulacja stałowartościowa przy użyciu wartości zadanej kroku 8. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 
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 Wartość oczekiwania dla 
kroku 8 

 Ustaw wartość oczekiwania dla kroku 8. 
Zakres nastawy: 0…20% zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0… 20% zakresu skalowania. 
Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie funkcji oczekiwania. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość zadana kroku 9  Ustaw wartość zadaną kroku 9. 
Zakres nastawy: dolny do górny limit skalowania wejścia. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    

 Czas kroku 9  Ustaw wartość czas kroku 9. 
Zakres nastawy:  lub 00:00 do 99:59 
Jeżeli wybrano , czas kroku 9 będzie wstrzymany, wykonywana 
będzie regulacja stałowartościowa przy użyciu wartości zadanej kroku 9. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

    

 Wartość oczekiwania dla 
kroku 9 

 Ustaw wartość oczekiwania dla kroku 9. 
Zakres nastawy: 0…20% zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0… 20% zakresu skalowania. 
Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie funkcji oczekiwania. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   

 Tryb główny [RUN]        

 PV 
Wartość mierzona 

SV 
Wartość zadana 

       

 

 

6.3 Tryb nastaw pomocniczych 

Aby wejść do trybu nastaw pomocniczych, wciśnij razem klawisze  i  (w tej kolejności) w trybie regulacji 
(RUN). Użyj klawiszy  lub  do zmiany wartości nastawy (lub wyboru nastawy). Aby zapisać ustawienie 
użyj klawisza . 

 
 Tryb główny [RUN]        

 PV 
Wartość mierzona 

SV 
Wartość zadana 

       

   i         

 Włączenie/wyłączenie auto-
tuningu (AT) / auto-resetu. 

 Włącz/wyłącz auto-tuningu (AT) lub “AT na starcie” dla regulacji PID. Dla 
regulacji P lub PD odpowiednio włącz/wyłącz auto-reset. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 Wyłączony auto-tuning (AT) / AT na starcie / auto-reset 

     Włączony auto-tuning (AT) 

     Włączony „auto-tuningu na starcie (AT)” 

     Włączony auto-reset 

     

    Wartość domyślna:  

Nastawa niedostępna dla regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF) lub PI. 
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 Zakres proporcjonalności 
[P] wyjścia OUT1  

 Ustaw zakres proporcjonalności wyjścia OUT1. 
Zakres nastawy: 0 do zakres wejścia °C (°F). 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0.0…1000.0% 
Regulacja typu włącz/wyłącz (ON/OFF), gdy ustawiono 0 lub 0.0. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

   

 Czas całkowania (zdwoje-
nia) [I] 

 Ustaw czas całkowania. 
Dla regulacji PD (I = 0) może być wykonany tylko auto-reset. 
Zakres nastawy: 0…3600s 
Ustawienie wartości 0 wyłącza działanie całkowania. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa niedostępna dla regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Czas różniczkowania (wy-
przedzenia) [D] 

 Ustaw czas różniczkowania. 
Zakres nastawy: 0…1800s 
Ustawienie wartości 0 wyłącza działanie różniczkowania. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa niedostępna dla regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

     

 ARW (anti-reset windup)  Ustaw wartość ARW. 
Zakres nastawy: 0 do 100% 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko dla regulacji PID. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Ręczne kasowanie offsetu  Ustaw wartość ręcznego resetu. 
Zakres nastawy: ± wartość zakresu proporcjonalności. 
Jeżeli ustawiono wartość większą niż 100.0% dla zakresu proporcjonal-
ności OUT1, zakres nastawy wynosi ±100.0 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko dla regulacji P i PD. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

     

 Cykl proporcjonalności 
OUT1 

 Ustaw cykl proporcjonalności (impulsowania) wyjścia OUT1. 
Jeżeli cykl proporcjonalności jest skracany, zwiększa się częstotliwość 
przełączania, co skracana żywotność przekaźnika. 
Zakres nastawy: 0.5, lub 1 do 120s 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa niedostępna dla wyjścia prądowego i regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Histereza regulacji 
włącz/wyłącz OUT1 

 Ustaw histerezę regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF) dla wyjścia OUT1. 
Zakres nastawy: 0.1…1000.0°C (°F). 
Dla wejścia napięciowego i prądowego 1 do 10000. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko dla regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Górny limit wyjścia OUT1  Ustaw wartość górnego limitu sygnału wyjściowego OUT1. 
Zakres nastawy: wartość dolnego limitu OUT1 do 100%. 
Dla wyjścia analogowego: wartość dolnego limitu OUT1 do 105%. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa niedostępna dla regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 
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 Dolny limit wyjścia OUT1  Ustaw wartość dolnego limitu sygnału wyjściowego OUT1. 
Zakres nastawy: 0% do wartość górnego limitu wyjścia OUT1. 
Dla wyjścia analogowego: -5% do wartość górnego limitu wyjścia. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa niedostępna dla regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Szybkość zmian OUT1  Ustaw szybkość zmian sygnału regulacyjnego (MV) dla wyjścia OUT1. 
Zakres nastawy: 0…100%/s 
Ustawienie wartości 0 wyłącza tę funkcję. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa niedostępna dla regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Charakterystyka chłodzenia 
wyjścia OUT2 

 Wybierz charakterystykę chłodzenia dla wyjścia OUT2. 
 
  PV 

 
SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   
 
 

  Chłodzenie powietrzem (charakterystyka liniowa) 

     Chłodzenie olejem (1.5 mocy charakterystyki liniowej) 

     Chłodzenie wodą (podwójna moc charakterystyki liniowej) 

     
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia grzanie/chłodzenie (opcje: DS, DA, EV2, EV2+D…). 
Nastawa niedostępna dla regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF) dla wyjścia OUT2. 

          

 Zakres proporcjonalności 
[P] wyjścia OUT2 

 Ustaw zakres proporcjonalności OUT2. 
Zakres nastawy: 0 zakres wejścia °C (°F). 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0.0…1000.0%. 
Regulacja włącz/wyłącz ON/OFF, gdy ustawiono 0 lub 0.0. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia grzanie/chłodzenie (opcje: DS, DA, EV2, EV2+D…). 
Nastawa niedostępna dla regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF) dla wyjścia OUT2. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Cykl proporcjonalności wyj-
ścia OUT2 

 Ustaw cykl proporcjonalności (impulsowania) dla wyjścia OUT2. 
Jeżeli cykl proporcjonalności jest skracany, zwiększa się częstotliwość 
przełączania, co skracana żywotność przekaźnika. 
Zakres nastawy: 0.5, lub 1 do 120s 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia grzanie/chłodzenie (opcje: DS, DA, EV2, EV2+D…). 
Nastawa niedostępna dla regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF) dla wyjścia OUT2. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Histereza regulacji 
włącz/wyłącz dla OUT2 

 Ustaw histerezę regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF) dla wyjścia OUT2. 
Zakres nastawy: 0.1…1000.0°C (°F). 
Dla wejścia napięciowego i prądowego 1 do 10000. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia grzanie/chłodzenie (opcje: DS, DA, EV2, EV2+D…). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 
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 Górny limit wyjścia OUT2  Ustaw wartość górnego limitu sygnału wyjściowego OUT2. 

Zakres nastawy: wartość dolnego limitu wyjścia OUT2 do 100%. 
Dla wyjścia analogowego: wartość dolnego limitu OUT2 do 105%. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia grzanie/chłodzenie (opcje: DS, DA, EV2, EV2+D…). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Dolny limit wyjścia OUT2  Ustaw wartość dolnego limitu sygnału wyjściowego OUT2. 
Zakres nastawy: 0% do wartość górnego limitu wyjścia OUT2. 
Dla wyjścia analogowego: -5% do wartość górnego limitu wyjścia. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia grzanie/chłodzenie (opcje: DS, DA, EV2, EV2+D…). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Działanie regulacji wprost / 
odwrotna 

 Wybierz działanie regulacji odwrotne (grzanie) lub wprost (chłodzenie). 
 
 
Zakres nastawy: 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    
 

 Regulacja odwrotna (grzanie)   

    Regulacja wprost (chłodzenie)   

     

    Wartość domyślna:  

          

 Wartość alarmu EV1  Ustaw wartość alarmu EV1. 
Nastawa odpowiada wartości alarmu EV1 w trybie nastaw początkowych. 
Wartość alarmu EV1 odpowiada wartości dolnego limitu EV1 w następu-
jących przypadkach: niezależna obustronna odchyłka, niezależna strefa 
odchyłki lub niezależna obustronna odchyłka z standby. 
Zakres nastawy: 
Dolna i górna odchyłka: - (zakres wejścia) do zakres wejścia. 
Obustronna odchyłka i strefa odchyłki: 0 do zakres wejścia. 
Dolny i górny próg: dolny do górny limit zakresu wejścia. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dla wyjścia zdarzeń EV1 dowolny alarm: od górna odchył-
ka do niezależna obustronna odchyłka z standby.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Wartość górnego limitu 
alarmu EV1 

 Ustaw wartość górnego limitu alarmu EV1. 
Nastawa jest dostępna tylko dla alarmów: niezależna obustronna odchył-
ka, niezależna strefa odchyłki lub niezależna obustronna odchyłka 
z standby. 
Nastawa odpowiada wartości górnego limitu alarmu EV1 w trybie nastaw 
początkowych. 
Zakres nastawy: Taki sam jak dla wartości alarmu EV1. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Wartość alarmu EV2  Nastawa odpowiada wartości alarmu EV2 w trybie nastaw początkowych. 
Wartość alarmu EV2 odpowiada wartości dolnego limitu EV21 w następu-
jących przypadkach: niezależna obustronna odchyłka, niezależna strefa 
odchyłki lub niezależna obustronna odchyłka z standby. 
Zakres nastawy: Taki sam jak dla wartości alarmu EV1. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia zdarzeń EV2 (opcje EV2, EV2+D…) 
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dla wyjścia zdarzeń EV2 dowolny alarm: od górna odchył-
ka do niezależna obustronna odchyłka z standby. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 
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 Wartość górnego limitu 
alarmu EV2 

 Ustaw wartość górnego limitu alarmu EV2. 
Nastawa jest dostępna tylko dla alarmów: niezależna obustronna odchył-
ka, niezależna strefa odchyłki lub niezależna obustronna odchyłka 
z standby. 
Nastawa odpowiada wartości górnego limitu alarmu EV2 w trybie nastaw 
początkowych. 
Zakres nastawy: Taki sam jak dla wartości alarmu EV2. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia zdarzeń EV2 (opcje EV2, EV2+D…). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Wartość alarmu przepalenia 
grzałki 1 

 Ustaw wartość alarmu przepalenia grzałki 1. 
Kod  oraz wartość ustawionego prądu CT1 są wyświetlane na prze-
mian na wyświetlaczu PV. Prąd płynący przez CT1 jest mierzony tylko, 
gdy wyjście OUT1 jest aktywne. 
Zakres nastawy: 20A: 0.0…20.0A lub 100A: 0.0…100.0A 
Ustawienie wartości 0.0 powoduje wyłączenie alarmu. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa niedostępna dla wyjść liniowych typu prądowego i napięciowego. 
Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji (C5W, EIW, W). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Wartość alarmu przepalenia 
grzałki 2 

 Ustaw wartość alarmu przepalenia grzałki 2. 
Kod  oraz wartość ustawionego prądu CT2 są wyświetlane na prze-
mian na wyświetlaczu PV. Prąd płynący przez CT2 jest mierzony tylko, 
gdy wyjście OUT1 jest aktywne. 
Zakres nastawy: 20A: 0.0…20.0A lub 100A: 0.0…100.0A 
Ustawienie wartości 0.0 powoduje wyłączenie alarmu. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa niedostępna dla wyjść liniowych typu prądowego i napięciowego. 
Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji (C5W, EIW, W). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Czas zadziałania alarmu 
przerwania pętli regulacji 

 Ustaw czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
Zakres nastawy: 0…200 minut. 
Ustawienie wartości 0.0 powoduje wyłączenie alarmu. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia zdarzeń EV2 (opcje EV2, EV2+D…). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Zakres zadziałania alarmu 
przerwania pętli regulacji 

 Ustaw zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
Zakres nastawy: 0…150°C (°F) lub 0.0…150.0°C (°F). 
Dla wejścia napięciowego: 0…1500. 
Ustawienie wartości 0.0 powoduje wyłączenie alarmu. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia zdarzeń EV2 (opcje EV2, EV2+D…). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

   

 Tryb główny [RUN]        

 PV 
Wartość mierzona 

SV 
Wartość zadana 
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6.4 Tryb nastaw inżynierskich 1 

Aby wejść do trybu nastaw inżynierskich 1, wciśnij i przytrzymaj razem klawisze  i  (w tej kolejności) 
przez ok. 3s w trybie regulacji (RUN). Użyj klawiszy  i  do zmiany wybranej nastawy. Aby zapisać usta-
wioną nastawę, użyj klawisza . 

 
 Tryb główny [RUN]        

 PV 
Wartość mierzona 

SV 
Wartość zadana 

       

   i  (przez ok. 3s) 

 Blokada nastaw  Ustaw odpowiedni poziom blokady, aby zapobiec przypadkowym zmia-
nom lub błędnym ustawieniom. 
Ustawienie to polega na wyborze odpowiedniego poziomu dostępu. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

  Za pomocą klawiatury Za pomocą komputera 

   Wszystkie nastawy mogą 
być zmieniane 

Wszystkie nastawy mogą 
być zmieniane 

     Żadna nastawa nie może 
być zmieniona. 

     Dla regulacji stałowartościo-
wej mogą być zmieniane 
tylko wartość zadana 
oraz wartość alarmów. 
Dla regulacji programowej 
mogą być zmieniane: war-
tość zadana kroku czas kro-
ku oraz wartość alarmów. 

     Wszystkie nastawy mogą 
być zmieniane 

Nastawy oprócz typu wej-
ścia mogą być zmieniane 
chwilowo za pomocą 
oprogramowania komuni-
kacyjnego. 
 
Jednak po wyłączeniu 
i ponownym włączeniu 
zasilania nastawy wracają 
do stanu z przed włącze-
nia blokady Lock 3, 4 lub 
5. 

     Żadne nastawy nie mogą 
być zmieniane 

     Dla regulacji stałowartościo-
wej mogą być zmieniane 
tylko wartość zadana oraz 
wartość alarmów. 
Dla regulacji programowej 
mogą być zmieniane: war-
tość zadana kroku, czas 
kroku oraz wartość alarmu. 

     

    Wartość domyślna:  

          

 Funkcja wejścia DI1  Wybierz funkcję wejścia binarnego dla wejścia binarnego DI1. 
Nastawa odpowiada ustawieniu funkcji w trybie nastaw początkowych.  PV 

 
SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

 

 
 

 Brak działania  

    Sterowanie pamięcią nastaw  

    Włączenie / wyłączenie regulacji  

    Zmiana działania wprost/odwrotne  

    Nastawiona wartość 1 wyjścia  

    Nastawiona wartość 2 wyjścia  

    Regulacja auto / ręczna  

    Zadawanie zdalne / lokalne  

    Regulacja programowa RUN / STOP  
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    Wstrzymanie regulacji programowa  

    Funkcja postępu regulacji programowej  

    Wstrzymanie działania całkującego  

    
    Wartość domyślna:  

Dla BCS2 nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji wejść binarnych (opcje EIW, EIT, EI). 

Dla BCR2/BCD2, nastawa dostępna tylko po dodaniu interfejsu komunikacyjnego (opcja C5W) 

lub wejść binarnych (opcje EIW, EIT, EI). 

          

 Funkcja wejścia DI2  Wybierz funkcję dla wejścia binarnego DI2. 
Nastawa odpowiada ustawieniu funkcji w trybie nastaw początkowych. 
Zakres nastawy: Taki sam jak dla wejścia DI1 
 
Wartość domyślna:  
Dla BCS2 nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji wejść binarnych (opcje EIW, EIT, EI). 
Dla BCR2/BCD2, nastawa dostępna tylko po dodaniu interfejsu komunikacyjnego (opcja C5W) 
lub wejść binarnych (opcje EIW, EIT, EI).

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Funkcja wyjścia zdarzeń 
EV1 

 Wybierz funkcję wyjścia zdarzeń EV1. 
Nastawa odpowiada nastawie w trybie nastaw początkowych. 
Zmieniając funkcję wyjścia zdarzeń EV1, zobacz rozdział „7.4 Nastawy 
przywracane do wartości domyślnych”. 
 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 Brak działania 

    Alarm, górna odchyłka 

    Alarm, dolna odchyłka 

    Alarm, obustronna odchyłka 

    Alarm, niezależna obustronna odchyłka 

    Alarm, strefa odchyłki 

    Alarm, niezależna strefa odchyłki 

    Alarm, górny próg 

    Alarm, dolny próg 

    Alarm, górna odchyłka z standby 

    Alarm, dolna odchyłka z standby 

    Alarm, obustronna odchyłka z standby 

    Alarm, niezależna obustronna odchyłka z standby 

    Alarm przepalenia grzałki 

    Alarm przerwania pętli regulacji 

    Wyjście sygnału czasu 

    Wyjście podczas auto-tuningu AT 

    Wyjście końca programu. 

    Wyjście aktywowane komendą komunikacyjną 

          

     Wartość domyślna:  

          

 Wartość 0 dla alarmu EV1  Włącz/wyłącz działanie alarmu, gdy wartość alarmu EV1 ustawiona 0. 
Nastawa odpowiada ustawieniu w trybie nastaw początkowych.  PV 

 
SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

 Wyłączona wartości 0 dla działania alarmu EV1. 

    Włączona wartości 0 dla działania alarmu EV1. 
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     Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano alarmy typu: górna odchyłka do niezależna strefa 
odchyłki oraz od górna odchyłka z standby do niezależna obustronna odchyłka z standby dla 
funkcji wyjścia zdarzeń EV1.

          

 Wartość alarmu EV1  Ustaw wartość alarmu EV1. 
Wartość alarmu EV1 odpowiada wartości dolnego limitu EV1, w następu-
jących przypadkach: niezależna obustronna odchyłka, niezależna strefa 
odchyłki lub niezależna obustronna odchyłka z funkcją standby. 
Zakres nastawy: - (zakres wejścia) do zakres wejścia °C (°F)  
Dla górnego i dolnego progu: dolny limit zakresu wejścia do górny limit 
zakresu wejścia 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny alarm od górna odchyłka do niezależna obu-
stronna odchyłka z standby

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Wartość górnego limitu 
alarmu EV1 

 Ustaw wartość górnego limitu alarmu EV1. 
Nastaw jest dostępna tylko dla alarmów: niezależna obustronna odchyłka, 
niezależna strefa odchyłki lub niezależna obustronna odchyłka z standby. 
Nastawa odpowiada ustawieniu wartości górnego limitu alarmu EV1 
w trybie nastaw początkowych. 
Zakres nastawy: Taki sama jak wartość alarmu EV1. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny alarm od górna odchyłka do niezależna obu-
stronna odchyłka z standby

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Histereza alarmu EV1  Ustaw histerezę alarmu EV1. 
Nastawa odpowiada histerezie alarmu EV1 w trybie ustawień początko-
wych. 
Zakres nastawy: 0.1…1000.0°C (°F) 

Wejście napięciowe i prądowe: 1…10000 

 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny alarm od (wyjście alarmowe, górna odchyłka) do 
(wyjście alarmowe, niezależna obustronna odchyłka z standby). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Czas opóźnienia zadziała-
nia alarmu EV1 

 Ustaw czas opóźnienia zadziałania alarmu EV1. 
Nastawa odpowiada ustawieniu czasu opóźnienia zadziałania alarmu EV1 
w trybie ustawień początkowych. Gdy minie ustawiony czas po wejściu 
wejścia w zakres działania alarmu, alarm jest aktywowany. 
Zakres nastawy: 0…10000s. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny alarm od (wyjście alarmowe, górna odchyłka) do 
(wyjście alarmowe, niezależna obustronna odchyłka z standby). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Działanie wyjście alarmu 
EV1 

 Ustaw status działania wyjścia alarmowego EV1 (zwieranie/rozwieranie). 
Odpowiada ustawieniu zwieranie/rozwieranie wyjścia alarmowego EV1 
w trybie nastaw początkowych.  PV 

 
SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

 Normalnie rozwarte (zwieranie)   

    Normalnie zwarte (rozwieranie)   

     
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny alarm od (wyjście alarmowe, górna odchyłka) do 
(wyjście alarmowe, niezależna obustronna odchyłka z standby). 
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 Numer kroku dla wyjścia 
sygnału czasu TS1 

 Ustaw numer kroku, podczas którego wyjście sygnału czasu TS1 będzie 
wyłączone lub włączone podczas regulacji programowej. Nastawa odpo-
wiada numerowi kroku dla wyjścia sygnału czasu TS1 w trybie nastaw 
początkowych. 
Zakres nastawy: krok 1…9 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna, jeżeli wybrano wyjście sygnału czasu dla funkcji wyjścia zdarzeń EV1.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Czas wyłączenia wyjścia 
TS1 

 Ustaw czas wyłączenia wyjścia sygnału czasu TS1.  
Nastawa odpowiada czasowi wyłączenia TS1 w trybie nastaw początko-
wych. 
Zakres nastawy: 00:00…99:59 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna, jeżeli wybrano wyjście sygnału czasu dla funkcji wyjścia zdarzeń EV1.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Czas załączenia wyjścia 
TS1 

 Ustaw czas załączenia wyjścia sygnału czasu TS1.  
Nastawa odpowiada czasowi załączenia TS1 w trybie nastaw początko-
wych. 
Zakres nastawy: 00:00…99:59 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna, jeżeli wybrano wyjście sygnału czasu dla funkcji wyjścia zdarzeń EV1.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Funkcja wyjścia zdarzeń 
EV2 

 Wybierz funkcję wyjścia zdarzeń EV2. 
Nastawa odpowiada nastawie w trybie nastaw początkowych. 
Zmieniając funkcję wyjścia zdarzeń EV2, zobacz rozdział „7.4 Nastawy 
przywracane do wartości domyślnych”. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 Brak działania 

    Alarm, górna odchyłka 

    Alarm, dolna odchyłka 

    Alarm, obustronna odchyłka 

    Alarm, niezależna obustronna odchyłka 

    Alarm, strefa odchyłki 

    Alarm, niezależna strefa odchyłki 

    Alarm, górny próg 

    Alarm, dolny próg 

    Alarm, górna odchyłka z standby 

    Alarm, dolna odchyłka z standby 

    Alarm, obustronna odchyłka z standby 

    Alarm, niezależna obustronna odchyłka z standby 

    Alarm przepalenia grzałki 

    Alarm przerwania pętli regulacji 

    Wyjście sygnału czasu 

    Wyjście podczas auto-tuningu AT 

    Wyjście końca programu. 

    Wyjście aktywowane komendą komunikacyjną 

     Wyjście grzanie/chłodzenie (przekaźnikowe) 

          

     Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna po dodaniu wyjścia zdarzeń EV2 (opcja EV2, EV2+D…). 
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 Wartość 0 dla alarmu EV2  Włącz/wyłącz działanie alarmu, gdy wartość alarmu EV2 ustawiona 0. 
Nastawa odpowiada ustawieniu w trybie nastaw początkowych. 
 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

   
 

 Zakres nastawy: 

  
 

 Wyłączona wartości 0 dla działania alarmu EV2. 

    Włączona wartości 0 dla działania alarmu EV2. 

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano wyjście EV2 (opcje EV2, EV2+D…). 
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano alarmy typu: górna odchyłka do niezależna strefa odchyłki 
oraz od górna odchyłka z standby do niezależna obustronna odchyłka z standby dla funkcji 
wyjścia zdarzeń EV2.

          

 Wartość alarmu EV2  Ustaw wartość alarmu EV2. 
Wartość alarmu EV2 odpowiada wartości dolnego limitu EV2, w następu-
jących przypadkach: niezależna obustronna odchyłka, niezależna strefa 
odchyłki lub niezależna obustronna odchyłka z funkcją standby. 
Zakres nastawy:  
Dolna i górna odchyłka: - (zakres wejścia) do zakres wejścia. 
Obustronna odchyłka i strefa odchyłki: 0 do zakres wejścia. 
Dolny i górny próg: dolny do górny limit zakresu wejścia. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano wyjście EV2 (opcje EV2, EV2+D…). 
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny alarm od górna odchyłka do niezależna obu-
stronna odchyłka z standby

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Wartość górnego limitu 
alarmu EV2 

 Ustaw wartość górnego limitu alarmu EV2. 
Nastaw jest dostępna tylko dla alarmów: niezależna obustronna odchyłka, 
niezależna strefa odchyłki lub niezależna obustronna odchyłka z standby. 
Nastawa odpowiada ustawieniu wartości górnego limitu alarmu EV2 
w trybie nastaw początkowych. 
Zakres nastawy: Taki sama jak wartość alarmu EV2. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano wyjście EV2 (opcje EV2, EV2+D…). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Histereza alarmu EV2  Ustaw histerezę alarmu EV2. 
Nastawa odpowiada histerezie alarmu EV2 w trybie ustawień początko-
wych. 
Zakres nastawy: 0.1…1000.0°C (°F) 

Wejście napięciowe i prądowe: 1…10000 

 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano wyjście EV2 (opcje EV2, EV2+D…). 
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny alarm od górna odchyłka do niezależna obu-
stronna odchyłka z standby.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Czas opóźnienia zadziała-
nia alarmu EV2 

 Ustaw czas opóźnienia zadziałania alarmu EV2. 
Nastawa odpowiada ustawieniu czasu opóźnienia zadziałania alarmu EV2 
w trybie ustawień początkowych. Gdy minie ustawiony czas po wejściu 
wejścia w zakres działania alarmu, alarm jest aktywowany. 
Zakres nastawy: 0…10000s. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano wyjście EV2 (opcje EV2, EV2+D…). 
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny alarm od górna odchyłka do niezależna obu-
stronna odchyłka z standby.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 
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 Działanie wyjście alarmu 
EV2 

 Ustaw status działania wyjścia alarmowego EV2 (zwieranie/rozwieranie). 
Odpowiada ustawieniu zwieranie/rozwieranie wyjścia alarmowego EV2 
w trybie nastaw początkowych. 
 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

 Normalnie rozwarte (zwieranie)   

    Normalnie zwarte (rozwieranie)   

     
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano wyjście EV2 (opcje EV2, EV2+D…). 
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano dowolny alarm od górna odchyłka do niezależna obu-
stronna odchyłka z standby.

          

 Numer kroku dla wyjścia 
sygnału czasu TS2 

 Ustaw numer kroku, podczas którego wyjście sygnału czasu TS2 będzie 
wyłączone lub włączone podczas regulacji programowej. Nastawa odpo-
wiada numerowi kroku dla wyjścia sygnału czasu TS2 w trybie nastaw 
początkowych. 
Zakres nastawy: krok 1…9 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano wyjście EV2 (opcje EV2, EV2+D…). 
Nastawa dostępna, jeżeli wybrano wyjście sygnału czasu dla funkcji wyjścia zdarzeń EV2.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Czas wyłączenia wyjścia 
TS2 

 Ustaw czas wyłączenia wyjścia sygnału czasu TS2. 
Nastawa odpowiada czasowi wyłączenia TS2 w trybie nastaw początko-
wych. 
Zakres nastawy: 00:00…99:59 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano wyjście EV2 (opcje EV2, EV2+D…). 
Nastawa dostępna, jeżeli wybrano wyjście sygnału czasu dla funkcji wyjścia zdarzeń EV2.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Czas załączenia wyjścia 
TS1 

 Ustaw czas załączenia wyjścia sygnału czasu TS2. 
Nastawa odpowiada czasowi załączenia TS2 w trybie nastaw początko-
wych. 
Zakres nastawy: 00:00…99:59 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano wyjście EV2 (opcje EV2, EV2+D…). 
Nastawa dostępna, jeżeli wybrano wyjście sygnału czasu dla funkcji wyjścia zdarzeń EV2.

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Współczynnik korekcji na-
chylenia charakterystyki 

 Ustaw współczynnik korekcji nachylenia charakterystyki wejścia. 
Wartość mierzona PV po korekcie = aktualna wartość mierzona PV x 
(współczynnik nachylenia charakterystyki) + (wartość przesunięcia wej-
ścia). 
Zakres nastawy: -10.000…10.000. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

     

 Korekta wejścia  Skoryguj wartość mierzoną.  
Wartość mierzona PV po korekcie = aktualna wartość mierzona PV x 
(współczynnik nachylenia charakterystyki) + (wartość przesunięcia wej-
ścia). 
Zakres nastawy: -1000.0…1000.0°C. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: -10000…10000.  
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 
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 Stała czasowa filtra  Ustaw stałą czasową filtra wartości mierzonej (PV). 
Ustawienie za dużej wartości skutkuje powstaniem opóźnieniem odpo-
wiedzi całego układu regulacji. 
Zakres nastawy: 0.0…10.0s. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Protokół komunikacyjny  Wybierz protokół komunikacyjny. 
 
 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 Protokół producenta (Shinko) 

    Modbus ASCII 

    Modbus RTU 

    Protokół producenta Shinko (zgodny z serią JCx-33A) 

    Modbus ASCII (komendy zgodne z serią JCx-33A) 

    Modbus RTU (komendy zgodne z serią JCx-33A) 

          

    Wartość domyślna:  (protokół producenta (Shinko)) 
Nastawa dostępna tylko po dodaniu interfejsu komunikacyjnego (opcje: C5W, C5). 

          

 Adres komunikacyjny  Ustaw adres komunikacyjny. 
Adres powinien być niepowtarzalny, ustawienie takiego samego adresu 
dla wielu regulatorów będzie skutkować brakiem komunikacji. 
Zakres nastawy: 0…95. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu interfejsu komunikacyjnego (opcje: C5W, C5).

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Prędkość komunikacji  Ustaw prędkość komunikacji odpowiadającą prędkości hosta. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   
 
 

 9600bps    

    19200bps    

    38400bps    

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu interfejsu komunikacyjnego (opcje: C5W, C5). 

          

 Bity danych / parzystość  Ustaw bity danych i parzystość. 
 
 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 8 bitów/brak parzystości    

    7 bitów/brak parzystości    

    8 bitów/parzystość    

    7 bitów/parzystość    

    8 bitów/nieparzystość    

    7 bitów/nieparzystość    
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    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu interfejsu komunikacyjnego (opcje: C5W, C5). 

          

 Bit stopu  Ustaw bit stopu. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

  1 bit    

     2 bity    

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu interfejsu komunikacyjnego (opcje: C5W, C5). 

          

 Czas opóźnienia odpowie-
dzi 

 Ustaw opóźnienie odpowiedzi regulatora na polecenie z hosta. 
Zakres nastawy: 0…1000ms. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu interfejsu komunikacyjnego (opcje: C5W, C5). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Przesunięcie cyfrowej war-
tości zadanej SVTC 

 Ustaw przesunięcie cyfrowej wartości zadanej (SVTC). 
Zakres nastawy: przetworzona wartość ±20% zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: ±20% zakresu skalowania wej-
ścia. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po wybraniu protokołu komunikacyjnego Shinko. 
Nastawa dostępna tylko po dodaniu interfejsu komunikacyjnego (opcje C5W, C5). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Zadawani zdalne/lokalne  Wybierz zadawanie SV zdalnie lub lokalne (za pomocą klawiatury). 
  PV 

 
SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

  Zadawanie lokalne    

     Zadawanie zdalne    

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wejścia zdalnego zadawania (opcja EIT). 

          

 Górny limit wejścia zdalne-
go zadawania 

 Ustaw wartość górnego limitu wejścia zdalnego zadawania. 
Wartość ta odpowiada wartości sygnału 20mA na wejściu zdalnego za-
dawania. 
Zakres nastawy: dolny limit wejścia zdalnego zadawania do górny limit 
zakresu wejścia. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wejścia zdalnego zadawania (opcja EIT). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Dolny limit wejścia zdalnego 
zadawania 

 Ustaw wartość dolnego limitu wejścia zdalnego zadawania. 
Wartość ta odpowiada wartości sygnału 4mA na wejściu zdalnego zada-
wania. 
Zakres nastawy: dolny limit zakresu wejścia do górny limit wejścia zdal-
nego zadawania. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wejścia zdalnego zadawania (opcja EIT). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 
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 Przesunięcie wejścia zdal-
nego zadawania 

 Ustaw wartość przesunięcia dla zdalnej wartości zadanej. 
Zakres nastawy: przetworzona wartość ±20% zakresu wejścia. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: ±20% zakresu skalowania. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wejścia zdalnego zadawania (opcja EIT). 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Typ wartości retransmito-
wanej 

 Wybierz typ wartości do retransmisji. 
Zmieniając typ wartości retransmitowanej zobacz rozdział “7.4 Nastawy 
przywracane do wartości domyślnyc”. 
 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 Retransmisja wartości mierzonej PV 

    Retransmisja wartości zadanej SV 

    Retransmisja wartości sygnału regulacyjnego MV 

    Retransmisja wartości odchyłki DV 

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wejścia zdalnego zadawania (opcja EIT). 

          

 Górny limit wyjścia re-
transmisyjnego 

 Ustaw wartość górnego limitu wyjścia retransmisyjnego. 
Wartość odpowiada wartości 20mA na wyjściu retransmisyjnym. 
  PV 

 
SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 
Retransmisja PV oraz SV: dolny limit wyjścia retransmisyjnego do war-
tość górnego limitu zakresu wejścia. 
Retransmisja MV: dolny limit wyjścia retransmisyjnego do 105.0% 
Retransmisja DV: dolny limit wyjścia retransmisyjnego do zakresu skalo-
wania. 

         

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wejścia zdalnego zadawania (opcja EIT). 

          

 Dolny limit wyjścia re-
transmisyjnego 

 Ustaw wartość dolnego limitu wyjścia retransmisyjnego. 
Wartość odpowiada wartości 4mA na wyjściu retransmisyjnym. 
 
 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 
Retransmisja PV oraz SV: dolny limit zakresu wejścia do wartość górnego 
limitu wyjścia retransmisyjnego. 
Retransmisja MV: -5.0% do wartość górnego limitu wyjścia retransmisyj-
nego. 
Retransmisja DV: - zakres skalowania do wartość górnego limitu wyjścia 
retransmisyjnego. 

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wejścia zdalnego zadawania (opcja EIT). 

          

 Jednostka czasu kroku  Wybierz jednostkę czasu kroku dla regulacji programowej. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

     
 



INSTRUKCJA OBSŁUGI  BCS2, BCR2, BCD2 

 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel./ fax 012 415 05 09; http://acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 48 z 80 

    Zakres nastawy: 

  
 

  Godziny: Minuty    

     Minuty: Sekundy    

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano funkcję regulacji programowej dla klawisza [OUT/OFF]. 

          

 Działanie po przywróceniu 
zasilania 

 Wybierz status regulacji programowej po przywróceniu zasilania. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   
 
 

  Zatrzymanie regulacji programowej  

     Kontynuacja regulacji 

     Zawieszenie regulacji 

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano funkcję regulacji programowej dla klawisza [OUT/OFF]. 

          

 Temperatura rozpoczęcia 
programu 

 Ustaw temperaturę, od której ma się rozpoczynać regulacja programowa. 
Zakres nastawy: wartość dolnego do górnego limitu skalowania. 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano funkcję regulacji programowej dla klawisza [OUT/OFF]. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Typ rozpoczęcia programu  Wybierz typ rozpoczęcia regulacji programowej. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   
 
 

  Start od aktualnej wartości mierzonej 

     Start od aktualnej wartości (w przypadku powtarzania) 

     Start od aktualnej wartości zadanej 

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano funkcję regulacji programowej dla klawisza [OUT/OFF]. 

          

 Powtórzenia programu  Ustaw ilość powtórzeń programu. 
Zakres nastawy: 0…10000 razy 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano funkcję regulacji programowej dla klawisza [OUT/OFF]. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Typ rozpoczęcia rampy  Ustaw rozpoczęcie rampy po włączeniu wyjścia, przełączaniu regulacji z 
ręcznej na automatyczną.  PV 

 
SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

  Rozpoczęcie od wartości zadanej (SV)  

     Rozpoczęcie od wartości mierzonej (PV)  

          

    Wartość domyślna:  
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 Prędkość narastania warto-
ści zadanej 

 Ustaw prędkość narastania wartości zadanej SV (przyrostu / 1 minutę). 
Po ustawieniu nowej wartości zadanej (SV), wartość SV zbliża się do no-
wej wartości zadanej (SV) zgodnie z ustawioną prędkością narastania. 
Po włączeniu zasilania, regulacja rozpoczyna się od wartości mierzonej 
(PV) i zbliża się do wartości j (SV) zgodnie z ustawiona prędkością. 
Zakres nastawy: 0…10000°C/min (°F/min). 
Dla wejścia termoparowego i RTD z przecinkiem: 0.0…1000.0°C/min 
(°F/min). 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0…10000/min 
Ustawienie wartości 0 lub 0.0 wyłącza działanie tej funkcji. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

    Wartość domyślna:  

          

 Prędkość opadania wartości 
zadanej 

 Ustaw prędkość opadania wartości zadanej SV (wartość opadania / 1 
minutę). 
Po ustawieniu nowej wartości zadanej (SV), wartość SV zbliża się do no-
wej wartości zadanej (SV) zgodnie z ustawiona prędkością opadania. 
Po włączeniu zasilania, regulacja rozpoczyna się od wartości PV i zbliża 
się do wartości zadanej (SV) zgodnie z ustawiona prędkością. 
Zakres nastawy: 0…10000°C/min 
Dla wejścia termoparowego i RTD z ustawionym przecinkiem: 
0.0…1000.0°C/min. 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 0…10000/min 
Ustawienie wartości 0 lub 0.0 wyłącza działanie tej funkcji. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

    Wartość domyślna:  

          

 Wskazanie, gdy wyjście 
wyłączone 

 Wybierz sposób wyświetlania, gdy wyjście regulacyjne jest wyłączone. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   

 
 

 Wyświetlanie „OFF”  

    Wyświetlacze PV/SV wygaszone  

    Wyświetlanie tylko PV  

    Wyświetlanie tylko PV i aktywnego alarmu  

          

    Wartość domyślna:  

          

 Wartość przesunięcia AT  Ustaw wartość przesunięcia punktu wykonania auto-tuningu (AT). 
Punkt AT jest automatycznie określony przez odchyłkę pomiędzy PV i SV.
Zakres nastawy: 0…50°C (0…100°F) lub 0.0…50.0°C (0.0…100.0°F). 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko dla regulacji PID. 
Nastawa niedostępna dla wejścia napięciowego i prądowego 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Współczynnik AT  Ustaw współczynnik zakresu proporcjonalności obliczony za pomocą au-
to-tuningu lub „auto-tuningu na starcie”. 
Zakres nastawy: 0.1…10.0. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 
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 Status wyjścia, gdy wystąpi 
błąd na wejściu 

 Wybierz status wyjścia, gdy wystąpi błąd na wejściu pomiarowym. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

  Wyjście wyłączone (OFF)    

    Wyjście włączone (ON)    

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko dla wejścia napięciowego i prądowego i wyjścia analogowego. 

          

 Funkcja klawisza OUT/OFF  Wybierz funkcję klawisza OUT/OFF. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

   
 
 

  Wyłączenie wyjścia regulacyjnego (OFF). 

    Przełączanie pomiędzy regulacją automatyczną i ręczną.

    Start/stop regulacji programowej. 

          

    Wartość domyślna:  

          

 Regulacja auto/ręczna po 
zaniku napięcia zasilana 

 Wybierz czy regulator po przywróceniu zasilania ma rozpocząć regulację 
automatyczną czy ręczną. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

  Regulacja automatyczna    

    Regulacja ręczna    

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano regulację automatyczna/ręczna dla klawisza [OUT/OFF]. 

          

 Czas podświetlania wyświe-
tlaczy 

 Ustaw czas, po którym wyświetlacze zostaną wygaszone, jeżeli nie zosta-
nie wciśnięty żaden klawisz. Wyświetlacze pozostaną ponownie włączone 
po wciśnięciu klawisza OUT/OFF lub wystąpieniu jakiegoś błędu. 
Zakres nastawy: 00:00…60:00 (minuty: sekundy). 
Gdy ustawiono 00:00, wyświetlacze będą włączone na stałe. 
 
Wartość domyślna:  

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Wartość nastawiona MV dla 
OUT1 

 Jeżeli dla wejścia zdarzeń przypisano nastawiona wartość 1 lub 2 OUT1, 
to może być ustawiona wartość sygnału regulacyjnego (MV) dla OUT1. 
Wartość nastawiona 1 wyjścia OUT1: 
Jeżeli czujnik zostanie uszkodzony, podczas gdy wejście zdarzeń będzie 
zwarte, regulacja będzie wykonywana z nastawioną wartością MV. 
Wartość nastawiona 2 wyjścia OUT1: 
Gdy wejście zdarzeń jest zwarte wykonywana jest regulacja z ustawioną 
wartością MV. 
Zakres nastawy: 0.0…100.0% (dla wyjścia analogowego: -5.0…105.0%) 
 
Wartość domyślna:  
Dla BCS2 nastawa dostępna tylko, gdy dodane są wejścia binarne (opcja: EIW, EIT, EI). 
Dla BCR2/BCD2 nastawa dostępna tylko, gdy dodany jest interfejs komunikacyjny (opcja C5W) 
lub wejścia binarne (opcje: EIW, EIT, EI).

 PV 
 

SV 
Ustawienie 
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 Wartość nastawiona MV dla 
OUT2 

 Jeżeli dla wejścia zdarzeń przypisano nastawiona wartość 1 lub 2 OUT2, 
to może być ustawiona wartość sygnału regulacyjnego (MV) dla OUT2. 
Wartość nastawiona 1 wyjścia OUT2: 
Jeżeli czujnik zostanie uszkodzony, podczas gdy wejście zdarzeń będzie 
zwarte, regulacja będzie wykonywana z ustawioną wartością MV. 
Wartość nastawiona 2 wyjścia OUT2: 
Gdy wejście zdarzeń jest zwarte wykonywana jest regulacja z ustawioną 
wartością MV. 
Zakres nastawy: 0.0…100.0% (dla wyjścia prądowego: -5.0…105.0%) 
 
Wartość domyślna:  
Dla BCS2 nastawa dostępna tylko, gdy dodane są wejścia binarne (opcja: EIW, EIT, EI). 
Dla BCR2/BCD2 nastawa dostępna tylko, gdy dodany jest interfejs komunikacyjny (opcja C5W) 
lub wejścia binarne (opcje: EIW, EIT, EI).

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    

          

 Funkcja regulator / prze-
twornik 

 Wybierz funkcję regulatora lub przetwornika sygnału. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

 Regulator    

    Przetwornik    

          

    Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko dla wyjścia regulacyjnego analogowego (OUT1). 

          

 Wł./wył. wyświetlania ko-
munikatów błędu 

 Włącz/wyłącz wyświetlanie komunikatów błędu, gdy wystąpi błąd. 

 PV 
 

SV 
Ustawienie 

 

    Zakres nastawy: 

    
 

 Wyłączenie wyświetlania komunikatu błędu  

    Włączenie wyświetlania komunikatu błędu  

          

    Wartość domyślna:  

     

 Tryb główny [RUN]        

 PV 
Wartość mierzona 

SV 
Wartość zadana 
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6.5 Tryb nastaw inżynierskich 2 

Aby wejść do trybu nastaw inżynierskich 2, wciśnij i przytrzymaj klawisze razem ,  i  (w tej kolejności) 
przez ok. 5s w trybie regulacji (RUN). Użyj klawisza  lub  do zmiany wartości nastawy (lub wyboru na-
stawy). Aby zapisać ustawienie użyj klawisza . 
 
 Tryb główny [RUN]        

 PV 
Wartość mierzona 

SV 
Wartość zadana 

       

  ,  i  (przez ok. 5s) 

 Metoda regulacji  Wybierz metodę regulacji spośród PID i 2DOF PID 

 PV 
 

SV 
Nastawa   

    Zakres nastawy: 

    
 

  Regulacja standardowa PID 

     Regulacja 2DOF PID (PID z dwoma stopniami swobody) 

          

    Wartość domyślna:  

          

 Współczynnik proporcjonal-
ności 2DOF(α) 

 Ustaw współczynnik wzmocnienia proporcjonalności 2DOF PID. 
Zwiększenie współczynnika wzmocnienia proporcjonalności 2DOF (α) 
powoduje zwiększenie szybkości odpowiedzi, a zmniejszenie współczyn-
nika powoduje zmniejszenie szybkości odpowiedzi.  
Zakres nastawy: 0.00 do 1.00 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano metodę regulacji 2DOF PID. 

 PV 
 

SV 
Nastawa  

    

    

    

          

 Współczynnik całkowania 
2DOF (β) 

 Ustaw współczynnik całkowania 2DOF PID. 
Zwiększenie współczynnika całkowania 2DOF (β) powoduje bardziej efek-
tywne zwiększenie kontroli nad przeregulowaniem i niedoregulowaniem.  
Jednak odpowiedź będzie wolniejsza niż dla zwykłego PID z powodu tłu-
mienia przeregulowania i niedoregulowania. 
Zakres nastawy: 0.00 do 10.00 
 
Wartość domyślna:  
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano metodę regulacji 2DOF PID. 

 PV 
 

SV 
Nastawa  

   

 

   

 Tryb główny [RUN]        

 PV 
Wartość mierzona 

SV 
Wartość zadana 

       

 
 
 
Regulacja 2DOF PID 
 

Regulacja PID z dwoma stopniami swobody poprawia charakterystykę układu regulacjii tłumi zakłócenia 
spowodowane zmianą wartości zadanej (SV). Dwa stopnie swobody oznaczają, że więcej niż 2 cechy 
mogą być regulowane niezależnie od siebie. Korekta charakterystyki po zmianie wartości zadanej (SV), 
może być regulowana poprzez ustawienie współczynnika działania proporcjonalnego 2DOF (α). Do tłu-
mienia zakłóceń służy współczynnik całkowania 2DOF (β). Fabrycznie zostały ustawione domyślnie war-
tości współczynników (α, β) dla standardowej regulacji. 
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7 Ustawienie parametrów PID oraz nastawy przywracane 

7.1 Ustawienie parametrów PID (przez wykonanie auto-tuningu AT) 

 

 Zwróć uwagę 

 Wykonaj auto-tuning (AT) podczas próbnego rozruchy układu regulacji. 
 Podczas wykonywania auto-tuningu (AT), żadne ustawienia nie mogą być zmieniane. 
 Gdy wystąpi zanik napięcia zasilania podczas auto-tuningu, auto-tuning zostanie przerwany. 
 Jeżeli auto-tuning zostanie wyłączony podczas jego działania, wartości nastaw P, I i D powrócą do 

wartości ustawionych przed włączenia auto-tuningu. 
 Auto-tuning zostanie automatycznie zatrzymany, jeżeli nie zakończy się w ciągu 4 godzin. 
 Czasami proces auto-tuningu nie będzie wykonywał fluktuacji, jeżeli auto-tuning zostanie uru-

chomiony w pobliżu temperatury otoczenia. W takich warunkach proces auto-tuningu nie może 
być zakończony normalnie. 

 
Aby prawidłowo ustawić wartości parametrów PID, wykonaj auto-tuning AT. 
Dostępna są dwa typy auto-tuningu AT. 

(1) Zwykły auto-tuning (AT) 
W celu doboru optymalnej wartości wszystkich parametrów regulacji P, I, D i ARW regulator sztucznie 
wywołuje fluktuację. Dla wejścia napięciowego i prądowego, proces auto-tuningu AT wywołuje fluktuacje 
na poziomie wartości zadanej (SV) dla poniższych warunków [A], [B] i [C]. Jedna z poniższych fluktuacji 
jest automatycznie wybierana w zależności od odchyłki pomiędzy SV i PV. 
 
[A] Jeżeli występuje duża różnica pomiędzy SV i PV podczas narastania. 

Gdy przesunięcie AT jest ustawione na 20°C, proces auto-tuningu będzie wywoływał fluktuacje 
w temperaturze 20°C niższej niż wartość zadana SV. 

 
(1) Obliczanie parametrów PID. 
(2) Parametry PID obliczone. 
(3) Regulacja z obliczonymi parame-

trami PID za pomocą AT. 
(4) Wartość przesunięcia AT (wartość 

domyślna: 20°C). 
 
 

 
 
 
 (Rys. 1.1-1) 

[B] Gdy proces regulacji jest na poziomie wartości zadanej. 
Proces auto-tuningu AT wywołuje fluktuacje wokół wartości zadanej SV. 

 
 

(1) Obliczanie parametrów PID. 
(2) Parametry PID obliczone. 
(3) Regulacja z obliczonymi parame-

trami PID za pomocą AT. 
 
 

 
 
 

  (Rys. 7.1-2) 
 

[C] Jeżeli występuje duża różnica pomiędzy SV i PV podczas opadania. 
Gdy przesunięcie AT jest ustawione na 20°C, proces auto-tuningu będzie wywoływał fluktuacje 
w temperaturze 20°C wyższej niż wartość zadana SV. 

( 1) (2) (3)

(4) 

Punkt włączenia AT 

SV 

Czas

Temperatura Temperatura 20°C niższa niż wartość SV 

Punkt włączenia AT

( 1) (2) (3)

SV

Czas

Temperatura
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(1) Obliczanie parametrów PID. 
(2) Parametry PID obliczone 
(3) Regulacja z obliczonymi parame-

trami PID za pomocą AT. 
(4) Wartość przesunięcia AT (wartość 

domyślna: 20°C). 
 
 
 
 
 (Rys. 7.1-3) 

 
(2) Auto-tuning na starcie (rozruchu) 

Gdy tradycyjny auto-tuning (AT) nie może być wykonany z powodu zakłóceń procesu regulacji, parame-
try PID (P, I, D i ARW) mogą być obliczone tylko, gdy temperatura rośnie. Jeżeli włączono auto-tuning na 
starcie (AT na starcie), auto-tuning jest wykonywany za każdym razem, gdy napięcie zasilania jest włą-
czane. Aby zatrzymać auto-tuning na starcie (AT na starcie), wyłącz go ręcznie za pomocą menu. 

 
 
 

(1) Obliczanie parametrów PID (od 
startu, aż wartość mierzona PV 
ustabilizuje się na poziomie warto-
ści zadanej SV). 

(2) Obliczone parametry PID. 
(3) Regulacja z obliczonymi parame-

trami PID za pomocą auto-tuningu 
na starcie (AT na starcie)”. 

 (Rys. 7.1-4) 

[Warunki wykonywania auto-tuningu na starcie (AT na starcie) 
Na początku regulacji, gdy odchyłka pomiędzy PV i SV przekracza dwukrotnie lub więcej zakres proporcjo-
nalności, zostanie wykonany „AT na starcie”. „AT na starcie” zostanie wykonany, po włączeniu zasilania ON(*) 
lub gdy regulator powróci do trybu regulacji (RUN) po wyłączeniu wyjścia regulacyjnego. Nawet po zakończe-
niu „AT na starcie” z sukcesem, „AT na starcie” nadal pozostaje aktywny i trzeba go ręcznie wyłączyć. Regula-
tor wykona ponownie „AT na starcie”, gdy tylko zasilanie regulatora zostanie ponownie włączone ON(*) lub 
gdy regulator powróci do trybu regulacji (RUN) po wyłączeniu wyjścia regulacyjnego. Aby zatrzymać „AT na 
starcie”, wyłącz go ręcznie w menu. 
 
(*) Dla regulacji stałowartościowej, „AT na starcie” jest wykonany po włączeniu zasilania, natomiast „Auto-tuning na starcie” nie może być wyko-

nany dla regulacji programowej. 
 
Jednak, jeżeli przyrost wartości mierzonej (PV) i czas opóźnienia nie mogą być normalnie zmierzone w celu 
obliczenia parametrów P, I, D, na wyświetlaczu PV pojawi się kod błędu, a „auto-tuning na starcie” zostanie 
automatycznie zatrzymany. 

 
Kod błędu Opis błędu 

 Przyrost wartości mierzonej (PV) i czas opóźnienia nie może być normalnie mierzo-
ne w celu obliczenia P, I, D. 

 
Aby wyłączyć wyświetlanie kodu błędu, wciśnij klawisz . Jeżeli ‘”AT na starcie” zostanie wykonywany lub 
zatrzymany, wyświetlanie kod błędu zostanie wyłączone. 
 
[Warunki wyłączania „AT na starcie”] 
 Gdy wyjście regulacyjne zostanie wyłączone (OFF). 
 Gdy wejście jest uszkodzone. 
 Gdy odchyłka pomiędzy SV i PV znajduje się w przedziale 2°C lub 2% zakresu proporcjonalności (nawet, 

gdy ustawiony czas całkowania minął) podczas stabilnej regulacji. 
 

Punkt włączenia AT 

( 1) (2) (3)

( 4) 
SV

Czas

Temperatura Temperatura jest o 20°C wyższa niż wartość zadana SV

( 1 ) ( 2) (3)

AT 

SV 

PV 

Pozostały czas 
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7.2 Opis parametrów regulacji PID. 

Zakres proporcjonalności (P). 
Działanie proporcjonalne to działanie, w którym sygnał regulacyjny jest proporcjonalny do odchyłki pomiędzy 
wartością zadana a regulowaną. Gdy zakres proporcjonalności jest zawężany, sygnał regulacyjny silnie zmie-
nia się nawet przy niewielkich zmianach wartości regulowanej. Polepszają się rezultaty regulacji i zmniejsza 
offset (błąd regulacji). Jednak zbyt wąski zakres proporcjonalności powoduje silną reakcję sygnału regulacyj-
nego na bardzo małe zmiany sygnału mierzonego, co zbliża do regulacji typu włącz/wyłącz, nazywanym zja-
wiskiem polowania. Powoduje to pojawienie się oscylacji wartości regulowanej wokół wartości zadanej, regu-
lator dobiera optymalną wartość zakresu proporcjonalności stopniowo ją zawężając jednocześnie śledząc 
wyniki procesu. 
 
 
Czas zdwojenia - całkowania (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. 
 
 
Czas wyprzedzenia - różniczkowania (D). 
Działanie różniczkujące jest konieczne do przystosowania się do szybkości zmian wielkości regulowanej. Re-
dukuje wartość przeregulowania i skraca czas regulacji. Gdy wartość czasu wyprzedzenia jest zmniejszana, 
skraca się czas regulacji a, gdy zwiększa się, czas regulacji rośnie i istnieje tendencja do oscylacji. 
 
 
ARW (Anti-reset Windup). 
Jest to własność regulatora PID polegająca na wstrzymaniu działania całkującego, gdy wielkość regulowana 
znajdzie się w zakresie proporcjonalności. Działanie to jest mierzone w procentach zakresu proporcjonalności 
i może być ustawione w zakresie 0...100% ustawionego zakresu proporcjonalności. Aby ustawić optymalną 
wartość ARW, najpierw należy wyznaczyć wartość przeregulowania przy ustawionym ARW na 100% (trady-
cyjna regulacja PID). Następnie podzielić wartość przeregulowania przez ustawiony zakres proporcjonalności, 
a otrzymaną wartość ustawić, jako wartość ARW (np. dla zmierzonego przeregulowania 3°C przy ustawionym 
zakresie proporcjonalności 10°C, ARW powinno być ustawione na 30%). 
 
 
Auto-reset 
Auto-reset jest wykonywany w celu korekty offsetu w momencie, gdy wartości mierzona (PV) ustabilizuje się 
i znajduje się w zakresie proporcjonalności dla regulacji typu PD. Po zapamiętaniu prawidłowej wartości, nie 
jest konieczne ponowne wykonanie auto-resetu tak długo jak proces nie ulegnie zmianie. Jednak, gdy zakres 
proporcjonalności (P) zostanie ustawiony na 0 lub 0.0, wartość korekty jest kasowana i ustawiana na 0 (zero). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

(Rys. 7.2-1) 
 

Punkt włączenia wykonania auto-resetu 

Offset jest skorygowany 

Zakres offsetu 

Temperatura 

Czas 

SV 
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7.3 Ręczna korekta parametrów PID 

Parametry PID oddziałują pomiędzy sobą należy, więc wprowadzać zmiany tylko pojedynczego 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 przyj-
rzyj się procesowi lub wybierz inny 

algorytm regulacji 

REGULACJA PID 

Wykonaj auto-tuning PID 

Wybierz cel regulacji, który 
jest dla ciebie najważniejszy 

Szybkość odpowiedzi Stabilność regulacji 

Wolna odpowiedź Szybka odpowiedź Przeregulowanie Szybkie oscylacje Wolne oscylacje 

Jeżeli auto-tuning nie dał ocze-
kiwanych 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 

[ ] 

Objawy Objawy 
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7.4 Nastawy przywracane do wartości domyślnych 

 
Nastawy, których wartości są przywracane do wartości domyślnych po zmianie ustawienia. 
 

Zmieniana nastawa 
 
Nastawy przywracane 

Typ wejścia 
Wyjście 
zdarzeń 

EV1 

Wyjście 
zdarzeń 

EV2 

Wyjście 
retransmi-

syjne 
Wartość zadana SV1…SV9  – – – 
Wartość oczekiwania dla kroków 1…9  – – – 
Przesunięcie AT  – – – 
Zakres proporcjonalności OUT1  – – – 
Ręczny reset offsetu  – – – 
Prędkość narastania SV  – – – 
Prędkość opadania SV   – – – 
Górny limit skalowania wejścia  – – – 
Dolny limit skalowania wejścia  – – – 
Temperatura rozpoczęcia programu  – – – 
Wartość alarmu EV1   – – 
Wartość górnego limitu alarmu EV1   – – 
Czas przerwania pętli regulacji   – – – 
Zakres przerwania pętli regulacji  – – – 
Przesunięcie SVTC  – – – 
Przesunięcie zdalnego zadawania  – – – 
Wartość alarmu EV2  –  – 
Wartość górnego limitu alarmu EV2  –  – 
Górny limit wyjścia retransmisji (oprócz MV)  – –  
Dolny limit wyjścia retransmisji (oprócz MV)  – –  
Zakres proporcjonalności OUT2  – – – 
Włączenie/wyłączenie wartości 0 dla EV1 –  – – 
Histereza alarmu EV1 –  – – 
Czas opóźnienia alarmu EV1 –  – – 
Zwieranie/rozwieranie wyjścia EV1 –  – – 
Włączenie/wyłączenie wartości 0 dla EV2 – –  – 
Histereza alarmu EV2 – –  – 
Czas opóźnienia alarmu EV2 – –  – 
Zwieranie/rozwieranie wyjścia EV2 – –  – 
Współczynnik nachylenia charakterystyki  – – – 
Wartość przesunięcia wejścia  – – – 
Górny limit wejścia zdalnego zadawania  – – – 
Dolny limit wejścia zdalnego zadawania  – – – 
() nastawy przywracane do ustawień fabrycznych,  
(–) nastawy nieprzywracane do ustawień fabrycznych. 
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8 Wyjaśnienie sposobu działania wyjść 

8.1 Wyjaśnienie działania wyjścia regulacyjnego OUT1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla regulatorów z serii BCR2, BCD2 zaciski wyjścia OUT1 to odpowiednio zaciski nr. 15 i 16. 

 
8.2 Wyjaśnienie działania wyjścia regulacyjnego OUT1 dla regulacji włącz/wyłącz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dla regulatorów z serii BCR2, BCD2 zaciski wyjścia OUT1 to odpowiednio zaciski nr. 15 i 16. 
Wyjście zmienia stan pomiędzy ON i OFF.

Działanie odwrotne (grzanie) Działanie wprost (chłodzenie) 

Działanie 
regulacyjne

Wyjście 
przekaźnikowe

Wyjście 
do SSR 

Wyjście  
prądowe 

Kontrolka 
(O1) zielona

0 V DC12 V DC
+

4 mA DC

ŚwieciNie świeci

ON 

OFF

SV

ON

OFF

Histereza Histereza 

0 V DC 12 V DC

4 mA DC 20 mA DC

Nie świeciŚwieci 

20 mA DC

+

+ +

+

+

+

+

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8 

7

8

7

8

7

SV

Wyjście zmienia stan pomiędzy ON i OFF.

Działanie odwrotne (grzanie) Działanie wprost (chłodzenie) 

Działanie 
regulacyjne

Cykl działania jest wykonywany
zgodnie z odchyłką

Wyjście 
przekaźnikowe 

Wyjście 
SSR 

Ciągłe zmiany sygnału
zgodnie z odchyłką

Wyjście 
prądowe 

Kontrolka 
(O1) zielona 

Świeci Nie świeci

ON

OFF

SV

Zakres proporcjonalności

ON

OFF

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

20 mA DC 20…4 mA DC 4…20 mA DC 

Zakres proporcjonalności 

Świeci 

0 V DC 12 V DC12/0 V DC

20 mA DC4 mA DC

Cykl działania jest wykonywany 
zgodnie z odchyłką 

Cykl działania jest wykonywany
zgodnie z odchyłką

Cykl działania jest wykonywany 
zgodnie z odchyłką 

.

+ + + + + 

+ ++++ +

Nie świeci

4 mA DC

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7 

8

7

8

7

8

7

8

7

8

7

SV

Ciągłe zmiany sygnału
zgodnie z odchyłką 
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SV

OFF

ON

Histereza EV1

Górna wartość 
limitu EV1 

Dolna wartość 
limitu EV1

- Wartość EV1 + Wartość EV1

Histereza EV1

OFF

ON 

SV - Wartość EV1 + Wartość EV1 

Historia EV1

SV

OFF

ON

Wartość EV1 SV Wartość EV1

Histereza EV1

OFF

ON

- 

OFF

ON

SV

Histereza EV1

Dolna wartość 
limitu EV1

Górna wartość 
limitu EV1 

OFF

ON 

SVWartość EV1 Wartość EV1

Histereza EV1

8.3 Wyjaśnienie działania wyjścia alarmu przepalenia grzałki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BCS2:  Wyjście zdarzeń EV1 to zaciski: 3 i 4   Wyjście zdarzeń EV2 to zaciski: 5 i 6 
BCR2, BCD2:  Wyjście zdarzeń EV1 to zaciski: 17 i 18 Wyjście zdarzeń EV2 to zaciski: 19 i 20 
Jeżeli dodana jest opcja EV2+D…, zaciskami wyjścia zdarzeń EV2 są zaciski 6 i 7. 
 
 

8.4 Wyjaśnienie działania wyjścia alarmowego 

 
 Górny odchyłka Dolna odchyłka 

Alarm   

Wyjście 
alarmu 
 

  

 Obustronna odchyłka Niezależna obustronna odchyłka 

Alarm   

Wyjście 
alarmu 

  

 Strefa odchyłki Niezależna strefa odchyłki 

Alarm   

Wyjście 
alarmu 

  

 

+

-

Prąd obciążenia

Nie świeciŚwieci

ON

OFF
Działanie alarmu 
przepalenia grzałki

Wyjście

Kontrolka

3

4

3

4

Mały Duży

Wartość alarmu przepalenia grzałki

+
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OFF 

ON 

Histereza EV1

Wartość EV1

OFF

ON

Wartość EV1

Histereza EV1

SV

Histereza EV1

Dolna wartość 
limitu EV1

Górna wartość 
limitu EV1 

OFF

ON

- Wartość EV1 + Wartość EV1

Histereza EV1

OFF

ON 

SV

+ 

-

Histereza EV1

- Wartość EV1 + Wartość EV1 SV

OFF

ON

SV

Histereza EV1

Wartość EV1 Wartość EV1

OFF

ON

 
 Górny próg (alarm bezwzględny) Dolny próg (alarm bezwzględny) 

Alarm   

Wyjście 
alarmu 

  

 Górna odchyłka z standby Dolna odchyłka z standby 

Alarm   

Wyjście 
alarmu 

  

 Obustronna odchyłka z standby Niezależna obustronna odchyłka z standby 

Alarm  
 

 

Wyjście 
alarmu 

  

 

 

 

 

 
 Wartość EV1, wartość górnego limitu EV1 i histereza EV1 odnoszą się do alarmu EV1. 
 Dla EV2, czytaj odpowiednio “EV2” zamiast “EV1”. 
 Kontrolka EV1 świeci się, gdy wyjście alarmowe EV1, czyli zaciski 3 i 4 są zwarte (ON) i jest wyłączona, gdy zaciski 

3 i 4 są rozwarte (OFF). 
 Kontrolka EV2 świeci się, gdy wyjście alarmowe EV2, czyli zaciski 5 i 6 są zwarte (ON) i jest wyłączona, gdy zaci-

ski 5 i 6 są rozwarte (OFF). 
 Dla BCR2, BCD2:  zaciski wyjścia alarmowego EV1 to odpowiednio zaciski: 17 i 18. 
    zaciski wyjścia alarmowego EV2 to odpowiednio zaciski: 19 i 20. 
Jeżeli dodana jest opcja EV2+D…, zaciski wyjścia alarmowego EV2 to zaciski: 6 i 7. 

: Wyjście alarmowe EV1, zaciski 3 i 4: ON (zwarte). 

: Wyjście alarmowe EV1, zaciski 3 i 4: ON (zwarte) lub OFF (rozwarte). 

: Wyjście alarmowe EV1, zaciski 3 i 4: OFF (rozwarte). 

: Wyjście alarmowe jest w trybie oczekiwania (standby). 

+

-
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8.5 Wyjaśnienie działania wyjścia OUT2 (grzanie/chłodzenie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : Zmienia stan pomiędzy ON (świeci) i OFF (nie świeci). 

 : Reprezentuje działanie grzania. 

 : Reprezentuje działanie chłodzenia. 

 

OFF

ON 

SV

5 + 

6 -

20 mA DC

5+

6-

4 mA DC

5+

6-

Kontrolka (O1)

Kontrolka (O2)

Świeci 

Nie świeci 

Cykl działania wykonywany jest 
zgodnie z odchyłką 

Ciągłe zmiany sygnału
zgodnie z odchyłką 

Cykl działania jest wykonywany
zgodnie z odchyłką 

Ciągłe zmiany sygnału
zgodnie z odchyłką

Cykl działania jest wykonywany
zgodnie z odchyłką

Cykl działania jest wykonywany
zgodnie z odchyłką

Działanie 
regulacyjne 

Grzanie - zakres P (Chłodzenie - zakres P) 

(Regulacja 
chłodzenia) 

Wyjście 
przekaźnikowe 
(OUT1) 

Wyjście 
napięciowe 
logiczne (do SSR)
(OUT1) 

Wyjście 
prądowe 
(OUT1) 

Nie świeci

Świeci 

Regulacja
grzania 

4…20 mA DC

20…4 mA DC

Wyjście 
przekaźnikowe 
(OUT2) 

Wyjście 
prądowe 
(OUT2) 

Wyjście 
napięciowe 
logiczne (do SSR)
(OUT1) 

7 +

8 -

12 V DC

7+

8-

12/0 V DC

7+

8-

0 V DC

7 +

8 -

20 mA DC

7+

8-

7+

8-

4 mA DC

5 55

6 66

5 +

6 -

12 V DC

5+

6-

0 V DC

5+

6-

0/12 V DC

OFF

ON

888 

777 
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8.6 Wyjaśnienie działania wyjścia OUT2 (grzanie/chłodzenie) ze strefą martwą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : Zmienia stan pomiędzy ON (świeci) i OFF (nie świeci). 

 : Reprezentuje działanie grzania. 

 : Reprezentuje działanie chłodzenia. 
 
 
 
 

OFF

ON 

SV
OFF

ON 

7 +

8 -

12 V DC
7+ 

8-

12/0 V DC
7+

8-
0 V DC

7 +

8 -

20 mA DC
7+ 

8-

7+

8-

4 mA DC

888 

777 

6 6 6 

Kontrolka (O1) 
Nie świeci 

5 5 5 

5 +

6 -

12 V DC
5+

6-

0/12 V DC
5+

6-

0 V DC

5 +

6 -

20 mA DC
5+

6-

5+

6-

4 mA DC

Działanie 
regulacyjne 

Cykl działania wykonywany jest 
zgodnie z odchyłką

Cykl działania wykonywany jest 
zgodnie z odchyłką

20…4 mA DC

Ciągłe zmiany sygnału
zgodnie z odchyłką

Cykl działania wykonywany jest 
zgodnie z odchyłką 

Cykl działania wykonywany jest 
zgodnie z odchyłką 

4…20 mA DC

Ciągłe zmiany sygnału
zgodnie z odchyłką .

Regulacja 
grzaniem 

(Regulacja 
chłodzeniem)

Grzanie - zakres P (Chłodzenie - zakres P)Strefa martwa

Świeci 

Świeci 

Nie świeci
Kontrolka (O2) 

Wyjście 
przekaźnikowe 
(OUT1) 

Wyjście 
napięciowe 
logiczne  
(do SSR) 
(OUT1) 

Wyjście 
prądowe 
(OUT1) 

Wyjście 
przekaźnikowe 
(OUT2) 

Wyjście 
napięciowe 
logiczne  
(do SSR) 
(OUT2) 

Wyjście 
prądowe 
(OUT2) 
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8.7 Wyjaśnienie działania wyjścia OUT2 (grzanie/chłodzenie) z ustawioną strefą pokrycia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : Zmienia stan pomiędzy ON (świeci) i OFF (nie świeci). 

 : Reprezentuje działanie grzania. 

 : Reprezentuje działanie chłodzenia. 

 

OFF

ON 

SV
OFF
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6 6 6
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6 6 6
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Kontrolka (O1) 

Grzanie – zakres P

Regulacja
grzaniem

Regulacja  
chłodzeniem 

Chłodzenie - zakres P
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pokrycia

Cykl działania wykonywany jest 
zgodnie z odchyłką

Cykl działania wykonywany jest 
zgodnie z odchyłką

Ciągłe zmiany sygnału
zgodnie z odchyłką

20…4 mA DC20 mA DC

Cykl działania wykonywany jest 
zgodnie z odchyłką

Cykl działania wykonywany jest 
zgodnie z odchyłką

Ciągłe zmiany sygnału
zgodnie z odchyłką

4…20 mA DC

Świeci Nie świeci 

Świeci Nie świeci
Kontrolka (O2) 

Wyjście 
napięciowe 
logiczne (do SSR) 
(OUT2) 

Wyjście
prądowe 
(OUT1)

Wyjście 
przekaźnikowe
(OUT2) 

Wyjście
prądowe 
(OUT1)

Wyjście 
napięciowe 
logiczne (do SSR) 
(OUT1) 

Wyjście 
przekaźnikowe 
(OUT1) 

Działanie 
regulacyjne 
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9 Specyfikacja techniczna 

9.1 Specyfikacja standardowa 

Zakresy wejścia 
Zakresy wejścia Wejście Zakres skali Rozdz. 

K 
-200…1370°C -328…2498°F 1 °C (°F)

-200.0…400.0°C -328.0…752.0°F 0.1 °C (°F)
J -200…1000°C -328…1832°F 1 °C (°F)
R 0…1760°C 32…3200°F 1 °C (°F)
S 0…1760°C 32…3200°F 1 °C (°F)
B 0…1820°C 32…3308°F 1 °C (°F)
E -200…800°C -328…1472°F 1 °C (°F)
T -200.0…400.0°C -328.0…752.0°F 0.1 °C (°F)
N -200…1300°C -328…2372°F 1 °C (°F)
PL-II 0…1390°C 32…2534°F 1 °C (°F)
C(W/Re5-26) 0…2315°C 32…4199°F 1 °C (°F)

Pt100 
-200.0…850.0°C -328.0…1562.0°F 0.1 °C (°F)

-200…850°C -328…1562°F 1 °C (°F)

JPt100 
-200.0…500.0°C -328.0…932.0°F 0.1 °C (°F)

-200…500°C -328…932°F 1 °C (°F)
4…20mA -2000…10000 (*) 1
0…20mA -2000…10000 (*) 1
0…1 V -2000…10000 (*) 1
0…5 V -2000…10000 (*) 1
1…5 V -2000…10000 (*) 1
0…10 V -2000…10000 (*) 1
(*) Skalowanie i położenie punktu dziesiętnego są ustawiane. 

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

RTD Pt100, JPt100, 3-przewodowe 
  Rezystancja przewodów podłączeniowych: max. 10 (na przewód) 

Prądowe 0…20mA DC, 4… 20mA DC 
  Impedancja wejścia: max. 50 
  Dopuszczalny prąd wejścia: max. 50mA 

Napięciowe 0…1V DC 
  Impedancja wejścia: min. 1 M 
  Dopuszczalne napięcie wejścia: max. 5V DC 
  Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: max. 2k 
0…5VDC, 1…5VDC, 0…10VDC 
  Impedancja wejścia: min. 100k 
  Dopuszczalne napięcie wejścia: max. 15VDC 
  Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: max. 100 

Napięcie 
zasilania 

BC 2 00-  100…240VAC, 50/60Hz 
BC 2 10-  24VAC/DC, 50/60Hz 

Zmiany 
napięcia 

BC 2 00-  85…264VAC 
BC 2 10-  20…28VAC/DC 

 

Ogólna budowa 
Wymiary ze-
wnętrzne 

BCS2 48 x 48 x 68 mm (WxHxD) (głębokość zabudowy w panelu: 60mm) 
BCR2 48 x 96 x 68 mm (WxHxD) (głębokość zabudowy w panelu: 60mm) 
BCD2 96 x 96 x 68 mm (WxHxD) (głębokość zabudowy w panelu: 60mm) 

Montaż Tablicowy 
Obudowa Tworzywo sztuczne w kolorze czarnym 
Panel czołowy Folia membranowa 
Stopień ochrony Panelu frontowego: IP66, tył obudowy: IP20, zespół zacisków: IP00 
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Normy EN EN61010-1 (stopień zanieczyszczeń 2, kategoria przepięciowa II) 

EC  
(dyrektywa 
EMC) 

EMI: EN61326 
EN55001 grupa 1, klasa A 
EN55011 grupa 1, klasa A 
EMS: EN61326 

Struktura 
wyświetlania 

Wyświetlacz 
PV 

Wyświetla wartość mierzoną PV. 
Wyświetlacz LED, 7-segmentowy, czerwony 
BCS2 Wymiary znaków: 12.4 x 5.8mm (H x W) 
BCR2 Wymiary znaków: 14 x 5.8mm (H x W) 
BCD2 Wymiary znaków: 24 x 11mm (H x W) 

Wyświetlacz 
SV 

Wyświetla wartość zadaną SV. 
Wyświetlacz LED, 7-segmentowy, zielony 
BCS2 Wymiary znaków: 8.8 x 3.9mm (H x W) 
BCR2 Wymiary znaków: 14 x 5.8mm (H x W) 
BCD2 Wymiary znaków: 14 x 7mm (H x W) 

Wyświetlacz 
MEMO/STEP 
(tylko BCR2, 
BCD2) 

Wyświetla numer pamięci nastawy (dla regulacji stałowartościowej) lub 
numer kroku (dla regulacji programowej). 
Wyświetlacz LED, 7-segmentowy, zielony 
BCR2 Wymiary znaków: 14 x 5.8mm (H x W) 
BCD2 Wymiary znaków: 14 x 7mm (H x W) 

Kontrolki 
działania 

O1 (zielona) Świeci, gdy wyjście OUT1 jest aktywne. Dla wyjścia 
analogowego miga, co 125ms odpowiednio do MV. 

O2 (żółta) Świeci, gdy wyjście OUT2 (EV2, DS, DA, EV2+D…) 
jest aktywne. Dla wyjścia analogowego miga, co 
125ms odpowiednio do MV. 

EV1 (czerwona) Świeci, gdy wyjście zdarzeń EV1 jest aktywne (ON). 
EV2  
(czerwona) 

Świeci, gdy wyjście zdarzeń EV2 (opcja EV2, 
EV2+D…) jest aktywne. Nie świeci, gdy wybrano 
wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie ( ). 

AT (żółta) Miga podczas wykonywania AT, “AT na starcie” lub 
Auto-resetu. 

R/L (żółta) Świeci podczas zdalnego zadawania (opcja EIT). 
T/R (żółta) Świeci podczas komunikacji szeregowej - transmisji 

TX (opcje C5W, C5). 
MEMO (żółta) Świeci, gdy wyświetlany jest numer pamięci nastawy 

(dla regulacji stałowartościowej). (BCR2, BCD2) 
STEP  
(zielona) 

Świeci, gdy wyświetlany jest numer kroku (dla regula-
cji programowej), (tylko BCR2, BCD2). 

Zaciski podłączeniowe Patrz rozdział “Zaciski podłączeniowe” 
Złącze komunikacyjne Podłączenie kabla narzędziowego CMD-001 (sprzedawany oddziel-

nie), umożliwia wykonywanie następujących operacji za pomocą 
komputera PC i oprogramowania SWC-BCx01M. 
• Odczyt i ustawianie SV, PID i pozostałych wartości. 
• Odczyt PV i statusu działania. 
• Zmiana funkcji. 

 
Ustawianie 
Klawisze 
funkcyjne 

Klawisz UP Zwiększa wartość lub przełącza wybraną nastawę w górę. Wciśnięcie 
klawisza przez 1s podczas regulacji programowej powoduje opusz-
czenie bieżącego kroku i przejście do następnego (funkcja postępu). 

Klawisz DOWN  Zmniejsza wartość lub przełącza wybraną nastawę w dół. 
Klawisz MODE Wejście do trybu nastaw lub zapis nastawy. Wciśnięcie tego klawisza 

i przytrzymanie przez ok. 3s, powoduje przejście do trybu monitora. 
Klawisz OUT/OFF Następujące funkcje mogą być wybrane dla klawisza [OUT/OFF]. 

Wybrana pozycja Działanie 
Wyłączenia wyjścia Włącza/ wyłącza wyjście regulacyjne. 
Regulacja auto/manual Przełącza pomiędzy regulacją automa-

tyczną i ręczną. 
Regulacja programowa Start/stop regulacji programowej. 
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Dokładność wyświetlania 
Dokładność podstawowa W temperaturze otoczenia 23°C (dla pojedynczego regulatora). 

Termopary ±0.2% zakresu wejścia ±1 cyfra, jednak dla: 
Wejścia R lub S, 0…200°C (32…392°F): ±6°C (12°F) 
Wejścia B, 0…300°C (0…572°F): dokładność niegwarantowana. 
Wejścia K, J, E, T, N, poniżej 0°C (32°F): ±0.4% zakresu wejścia ±1 cyfra 

RTD ±0.1% zakresu wejścia ±1 cyfra 
Prądowe, napięciowe ±0.2% zakresu wejścia ±1 cyfra 

Wpływ temperatury otoczenia 50ppm/°C każdego typu wejścia 
Próbkowanie wejścia 125ms 
Dokładność czasu ±1.0% ustawionego czasu 
 

Regulacja 
Działanie regulacyjne  Regulacja PID (z funkcją auto-tuningu AT). 

 Regulacja PI, gdy czas wyprzedzenia ustawiony D=0. 
 Regulacja PD (z auto-resetem, funkcją ręcznego kasowania offse-

tu), gdy czas zdwojenia ustawiony I=0. 
 Regulacja P (z auto-resetem, funkcją ręcznego kasowania), gdy 

czas zdwojenia i wyprzedzenia ustawiony I=0, D=0. 
 Regulacja ON/OFF, gdy zakres proporcjonalności 0 (lub 0.0). 

Zakres proporcjonalności 
OUT1 

Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do zakres wejścia. 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do zakres wejścia. 
Wejście prądowe i napięciowe: 0.0…1000.0%. 

Czas zdwojenia 0…3600s 
Czas wyprzedzenia 0…1800s 
Cykl proporcjo. OUT1 0.5s lub 1…120s 
ARW 0…100% 
Ręczny reset ± wartość zakresu proporcjonalności. 
Histereza ON/OFF OUT1 Wejście termoparowe i RTD: 0.1…1000.0°C (°F). 

Wejście prądowe i napięciowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem). 
Górny/dolny limit OUT1 0…100% (wyjście prądowe: -5 to 105%). 

W
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Przekaźnikowe 1a 3A 250VAC (obciążenie rezystancyjne). 
1A 250VAC (obciążenie indukcyjne cos=0.4). 
Żywotność: 100,000 cykli, minimalne obciążenie: 10mA, 5VDC. 

Napięciowe logiczne (do 
SSR) 

0/12VDC ±15% 
Max 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe). 

Prądowe ciągłe 4…20mA DC 
Rozdzielczość: 12000 
Obciążenie rezystancyjne: max 550 

Napięciowe ciągłe 0…10V DC 
Rozdzielczość: 12000 
Obciążenie rezystancyjne: min 1M 

 

Funkcje standardowe 
Wyjście zdarzeń EV1 Wyjście jest włączane/wyłączane w zależności od wybranej funkcji. 

Przekaźnikowe 1a: 3A 250VAC (obciążenie rezystancyjne) 
 1A 250VAC (obciążenie indukcyjne cos=0.4) 
 Żywotność: 100,000 cykli 
 Minimalne obciążenie: 10mA, 5VDC 

Działanie alarmu Działanie alarmu jest ustawiane, jako ± odchyłka od wartości zadanej SV 
(oprócz górnego i dolnego progu). Gdy wartość mierzona (PV) znajdzie 
się w zakres działania alarmu, wyjście alarmowe jest aktywowane lub 
dezaktywowane (strefa odchyłki). Gdy wybrano działanie alarmu, jako 
rozwieranie, wyjście alarmu jest aktywowane na odwrót. 

Alarm Typ alarmu Górna odchyłka, dolna odchyłka, obustronna odchyłka, niezależna obu-
stronna odchyłka, strefa odchyłki, niezależna strefa odchyłki, górny próg, 
dolny próg, górna odchyłka z standby, dolna odchyłka z standby, obu-
stronna odchyłka z standby, niezależna obustronna odchyłka z standby. 
Dla powyższych alarmów może być wybrane działanie wyjścia, jako 
zwieranie/rozwieranie. Również może być wybrany brak działania. 



INSTRUKCJA OBSŁUGI BCS2, BCR2, BCD2 

 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel./ fax 012 415 05 09; http://acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 67 z 80

Działanie Włącz/ wyłącz (ON/OFF). 
Histereza Wejście termoparowe i RTD: 0.1…1000.0°C (°F). 

Wejście prądowe i napięciowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem). 
Wyjścia Wyjścia alarmowe to EV1 lub EV2 (kody nastaw 001 do 012). 
Wartość 0 dla alarmu Możliwe są poniże typy alarmów nawet, jeżeli ustawiono wartość alarmu 

0 (zero): górna odchyłka, dolna odchyłka, obustronna odchyłka, nieza-
leżna obustronna odchyłka, strefa odchyłki, niezależna strefa odchyłki, 
górna odchyłka z standby, dolna odchyłka z standby, obustronna odchył-
ka z standby, niezależna obustronna odchyłka z standby. 

Alarm przerwania pętli 
regulacji 

Wykrywa przepalenie grzałki, uszkodzenie czujnika lub problem z ele-
mentem wykonawczym. 

Funkcja przetwornika sygnału Jeżeli została wybrana funkcja przetwornika, regulator może pracować, 
jako przetwornik po ustawieniu następujących pozycji.  

Pozycja nastawy Wartość nastawy 
SV1 Wartość dolnego limitu skalowania. 
SV2 
BCS2: opcje EIW, EIT, EI 
BCR2/BCD2: opcje C5W, EIW, EIT, EI

Wartość dolnego limitu skalowania. 

SV3 (opcja EIW) 
BCS2: opcje EIW, EI 
BCR2/BCD2: opcje C5W, EIW, EIT, EI

Wartość dolnego limitu skalowania. 

SV4 (opcja EIW) 
BCS2: opcje EIW, EI 
BCR2/BCD2: opcje C5W, EIW, EIT, EI

Wartość dolnego limitu skalowania. 

Wł./ wył. AT/Auto resetu Wył. AT/AT na starcie lub Auto-resetu. 
Zakres proporcjonalności OUT1 Zakres wejścia 
Czas zdwojenia 0 
Czas wyprzedzenia 0 
Reset 0 
Zakres proporcjonalności OUT2 Zakres wejścia 
Wartość 0 dla alarmu EV1/EV2 Zabroniona 
Wartość alarmu EV1/EV2 0 lub wartość dolnego limitu zakresu 

wejścia (dolnego limitu skalowania) Wartość górnego limitu alarmu 
EV1/EV2 
Histereza alarmu EV1/EV2 1.0 
Opóźnienie alarmu EV1/EV2 0 
Zwieranie/rozwieranie wyjścia 
alarmu EV1/EV2 

Zwieranie 

Czas zadziałania alarmu prze-
rwania pętli regulacji 

0 

Zakres zadziałania alarmu prze-
rwania pętli regulacji 

0 

Regulacja wprost/odwrotna Regulacja odwrotna 
Funkcja klawisza OUT/OFF Wyłączenie wyjścia (OFF) 
Przydział wyjścia zdarzeń DI1 
BCS2: opcje EIW, EIT, EI 
BCR2/BCD2: opcje C5W, EIW, EIT, EI

000: Brak działania 

Przydział wyjścia zdarzeń DI2 
BCS2: opcje EIW, EIT, EI 
BCR2/BCD2: opcje C5W, EIW, EIT, EI

000: Brak działania 

Wyjście zdarzeń EV1 000: Brak działania 
Wyjście zdarzeń EV2 (opcja 
EV2, EV2+D…) 

000: Brak działania 

Zdalne/lokalne zadawanie 
(Opcja EIT) 

Lokalne 

Typ wyjścia retransmisyjnego 
(Opcja EIT) 

Retransmisja PV 

Górny limit wyjścia (Opcja EIT) Górny limit zakresu wejścia 
Dolny limit wyjścia (Opcja EIT) Dolny limit zakresu wejścia 
Prędkość narastania SV 0 
Prędkość opadania SV 0 
4…20mADC, obciążenie rezystancyjne max 550 
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Izolacja, wytrzymałość elektryczna 
Konfiguracja obwodu 
izolacji galwanicznej 

BCS2 
Gdy dodane są opcje C5W lub C5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gdy dodane są opcje EIW, EI lub W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gdy dodana jest opcja EIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gdy wyjście OUT1 jest napięciowe logiczne, prądowe lub napięciowe i gdy wyjście OUT2 jest 
napięciowe logiczne lub prądowe, wyjście OUT1 nie jest odizolowane od wyjścia OUT2. 

Rezystancja izolacji: min. 10M przy 500VDC 
 

1 Zasila-
nie 

2

EV1
3

4

EV2
OUT2

5

6

CT1

CT2

CPU

RS485

OUT1

7

8

TC 

RTD

DC 

9

Izolacja elektryczna

: Gdy dodana jest opcja C5W.
P24

5

6

11

10

12 

14

13

15

17

16

18

1
Zasila-
nie 

2

EV1
3

4

EV2
OUT2

5

6

CT1

CPU

EXT 

CONT

OUT1
7

8

TC

RTD

DC

9

TA

P24

5

6

17

16

18

14

13

15

11

10

12

Izolacja elektryczna

: Gdy dodana jest opcja EI. 

1 Zasila-
nie 

2

EV2
3

4

EV2
OUT2

5

6

CT1

CT2

CPU

DI1

DI2

OUT1
7 

8 

TC 

RTD

DC 

9 

P24
5

6

17

16

18

14

13

15

11 

10 

12

Izolacja elektryczna

: Gdy dodana jest opcja W. 
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Konfiguracja obwodu 
izolacji galwanicznej 

BCR2, BCD2 

Gdy dodane są opcje C5W lub C5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdy dodane są opcje EIW lub W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zasi-
lanie 

EV1

EV2
OUT2

P24

CT1

CT2

CPU

OUT2

TC 

RTD

DC 

17

16

18

19

20

19

20

14

13

15

22

21

23

24

2

1

3

8 9 12

DI1
DI2

: Gdy dodana jest opcja EIW. 

Izolacja elektryczna

Zasila-
nie 

EV1

EV2

OUT2

P24

CT1

CT2

CPU

OUT1

TC

RTD

DC

RS-485

17 

16

18 

19 

20 

19

20

14 

13

15

22

21

23

24

2

1

3

8 9 10 11 12 10 11 12 

DI1 
DI2 

RS-485

Izolacja elektryczna

: Gdy dodana jest opcja C5W. 
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Konfiguracja obwodu izola-
cji galwanicznej 

Gdy dodane są opcje EIT lub EI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdy wyjście OUT1 jest napięciowe logiczne, prądowe lub napięciowe i gdy wyjście OUT2 jest 
napięciowe logiczne lub prądowe, wyjście OUT1 nie jest odizolowane od wyjścia OUT2. 

Rezystancja izolacji: min. 10M przy 500VDC 

Wytrzymałość elektryczna Pomiędzy zaciskami wejścia i zasilania: 1.5kVAC przez 1 minutę 
Pomiędzy zaciskami wyjścia i zasilania: 1.5kVAC przez 1 minutę 
Pomiędzy zaciskami wyjścia (P24) i zasilania : 500VAC przez 1 minutę 

Pobór mocy 100…240VAC Ok. 8VA (gdy dodana jest max ilość opcji ok. 11VA) 
24VAC Ok. 5VA (gdy dodana jest max ilość opcji ok. 8VA) 
24VDC Ok. 5W (gdy dodana jest max ilość opcji ok. 8W) 

Temperatura otoczenia -10…55°C (bez kondensacji i oblodzenia) 
Wilgotność otoczenia 35… 85%RH (bez kondensacji) 
Waga BCS2 Ok. 110g 

BCR2 Ok. 160g 
BCD2 Ok. 220g 

Akcesoria dołączone Ramka montażowa 1 szt. (dla BCS2). 
Śrubowe uchwyty montażowe 1 kpl. (dla BCR2, BCD2). 
Wersja skrócona instrukcji obsługi 1 kopia. 

Akcesoria sprzedawane 
oddzielnie 

Pokrywa zacisków elektrycznych. 
CT (przekładnik prądowy): 

CTL-6S (dla alarmu przepalenia grzałki 20 A). 
CTL-12-S36-10L1U (dla alarmu przepalenia grzałki 100 A). 

Kabel narzędziowy CMD-001. 
Specyfikacja środowiskowa Zgodność z dyrektywą RoHS. 

 

Dodatkowe funkcje 
Współczynnik nachylenia 
charakterystyki wejścia 

Ustawienie współczynnika nachylenia charakterystyki wejścia. 

Przesunięcie wejścia Koryguje wartość mierzoną. 
Blokada nastaw Ustawienie blokady nastaw zapobiegająca błędnym ustawieniom. 
Przełączanie regulacja au-
tomatyczna/ręczna 

Przełącza pomiędzy regulacją automatyczną, a ręczną i vice versa. 
Dla regulacji ręcznej, ustaw MV za pomocą klawiszy  lub .  

Funkcja rampy SV Po ustawieniu wartości zadanej (SV), regulator zbliża się do nowej war-
tości zadanej (SV) zgodnie z ustawioną prędkością. Ustawienie prędko-
ści opadania wartości zadanej (SV), powoduje, że opadanie wartości 
zadanej (SV) odbywa się zgodnie z ustawioną prędkością. 

Typ startu SV dla rampy 
narastającej / opadającej 

Może zostać wybrany typ startu regulacji od wartości SV lub PV dla 
rampy opadającej lub narastającej, gdy wyjście zostanie włączone lub 
przełączone z regulacji ręcznej na automatyczną. 

Zasi-
lanie 

EV1

EV2

OUT2

P24

EXT

CONT

CPU

OUT1

TC

RTD

DC

TA

17 

16 

18 

19 

20 
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20

14 

13 

15 

22

21

23

24

4

5

8 9 12 6 7

DI1
DI2

Izolacja elektryczna

: Gdy dodana jest opcja EIT.
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Regulacja programowa 1 program składający się z max 9 kroków. 
Zabezpieczenie przed awa-
rią zasilania 

Nastawy są przechowywane w nieulotnej pamięci IC. 

Samo diagnostyka Procesor CPU jest monitorowany przez wbudowany układ kontrolujący 
pracę, w przypadku wystąpienia anomalii, regulator jest restartowany, 
a wszystkie wyjścia są wyłączane (OFF). 

Automatyczna kompensacja 
zimnych końców termopar 

Regulator mierzy temperaturę na zaciskach podłączeniowych i kompensuję 
ją do temperatury odniesienia 0°C (32°F). 

Zakres 
wyświetla-
nia i regu-
lacji 

Termopary [Wartość dolnego limitu zakresu wejścia – 50°C (100°F)] do [Wartość 
górnego limitu zakresu wejścia + 50°C (100°F)] 

RTD [Wartość dolnego limitu zakresu wejścia – (zakres wejścia x 1%)] 
do [Wartość górnego limitu zakresu wejścia + 50°C (100°F)] 

Napięcie 
i prąd 

[Wartość dolnego limitu skalowania – (zakres skalowania x 1%)] 
do [Wartość górnego limitu skalowania + zakres skalowania x 10%] 

Błąd wejścia (przekroczenie 
zakresu w górę lub dół 

Jeżeli wystąpi przekroczenie zakresu wejścia na wyświetlaczu PV będzie 
(lub też nie będzie) wyświetlany kod błędu w zależności od konfiguracji: 
Jeżeli wyłączono wyświetlanie kodu błędu na wejściu: 
Przekroczenie zakresu w górę nastąpi, gdy wartość mierzona (PV) prze-
kroczy wartość górnego limitu zakresu wejścia (dla wejścia napięciowego 
i prądowego: wartość górnego limitu skalowania). Wyświetlacz PV będzie 
wskazywał wartość mierzoną (PV). 
Przekroczenie zakresu w dół nastąpi, gdy wartość mierzona (PV) spadnie 
poniżej wartości dolnego limitu zakresu wejścia (dla wejścia napięciowe-
go i prądowego: wartość dolnego limitu skalowania). Wyświetlacz PV 
będzie wskazywał wartość mierzoną (PV). 
W przypadku regulacji ręcznej, regulacja będzie się odbywać z ustawioną 
wartość sygnału regulacyjnego (MV). 
 
Jeżeli włączono wyświetlanie błędu na wejściu: 
Przekroczenie zakresu w górę nastąpi, gdy wartość mierzona (PV) prze-
kroczy wartość górnego limitu zakresu wejścia (dla wejścia napięciowego 
i prądowego: wartość górnego limitu skalowania). Wyświetlacz PV będzie 
wyświetlał na przemian wartość (PV) i kod błędu [ ]. 
Przekroczenie zakresu w dół nastąpi, gdy wartość mierzona (PV) spadnie 
poniżej wartości dolnego limitu zakresu wejścia (dla wejścia napięciowe-
go i prądowego: wartości dolnego limitu skalowania). Wyświetlacz PV 
będzie wyświetlał na przemian wartość (PV) i kod błędu [ ]. 
W przypadku regulacji ręcznej, regulacja będzie się odbywać z ustawioną 
wartość sygnału regulacyjnego (MV). 

Uszkodzenie wejścia 
Jeżeli wystąpi przekroczenie zakresu wejścia na wyświetlaczu PV będzie wyświetlany kod błędu (lub 
też nie będzie) w zależności od wybranego ustawienia: 
Jeżeli wyłączono wyświetlanie kodu błędu na wejściu: 
Jeżeli wartość mierzona (PV) przekroczy zakres wyświetlania lub regulacji, na wyświetlaczu PV będzie 
migać komunikat [ ].  
Jeżeli wartość mierzona (PV) spadnie poniżej zakresu wyświetlania lub regulacji, na wyświetlaczu PV 
będzie migać komunikat [ ].  
Jeżeli wejście termoparowe, RTD lub napięciowe (0…1VDC) jest uszkodzone lub odłączone, na wy-
świetlaczu PV będzie migać komunikat [ ]. 
Jeżeli wejście napięciowe lub prądowe jest rozłączone: 
 Dla wejść 4…20mA i 1…5V na wyświetlaczu PV będzie migać komunikat [ ]. 
 Dla wejść 0…20mA, 0…5VDC i 0…10VDC, na wyświetlaczu PV będzie wyświetlana wartość odpo-

wiadającą 0mA lub 0V na wejściu pomiarowym. 
Podczas tego czasu wyjścia regulacyjne OUT1 i OUT2 będą wyłączone (OFF), dla wyjść analogowych
przyjmują wartość dolnego limitu sygnału regulacyjnego (MV). W przypadku regulacji ręcznej, regulacja 
będzie się odbywać z ustawioną wartość sygnału regulacyjnego (MV). 
Jeżeli został wybrany jakiś typ alarmu, alarm przepalenia grzałki lub alarm przerwania pętli dla wyjść 
zdarzeń EV1/EV2, wyjścia będą aktywne, jeżeli spełnione będą warunki ich działania. 
Uszkodzenie wejścia jest sygnalizowane nawet w trybie oczekiwania na regulację programową. 
Statusu wyjścia, gdy wystąpi jakiś błąd na wejściu może konfigurowany tylko dla regulatorów z ustawio-
nym wejściem napięciowym lub prądowym i wyjściami regulacyjnymi analogowymi. 
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Status wyjścia, 
gdy wystąpi 
błąd wejścia 

Wyświetlacz PV 
Status wyjścia 

OUT1 OUT2 
Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie 

 

Miga [ ] 

ON (20mA) war-
tość górnego 
limitu OUT1 (*) OFF (4mA) lub 

wartość dolne-
go limitu OUT1

OFF (4mA) lub 
wartość dolnego 
limitu OUT2 

ON (20mA) 
wartość gór-
nego limitu 
OUT2 (*) 

 OFF (4mA) lub 
wartość dolnego 
limitu OUT1 

OFF (4mA) lub 
wartość dolne-
go limitu OUT2

 

Miga [ ] 
OFF (4mA) lub 
wartość dolnego 
limitu OUT1 

ON (20mA) 
wartość gór-
nego limitu 
OUT1 (*) 

ON (20mA) war-
tość górnego 
limitu OUT2 (*) OFF (4mA) lub 

wartość dolne-
go limitu OUT2 OFF (4mA) lub 

wartość dolne-
go limitu OUT1

OFF (4mA) lub 
wartość dolnego 
limitu OUT2 

(*) Wartości wyjść pomiędzy OFF (4mA/0V) i ON (20mA/10V) lub pomiędzy wartością dolnego i górnego limitu OUT1 (lub OUT2), w 
zależności od aktualnej odchyłki. 
Jeżeli włączono wyświetlanie błędu na wejściu: 
Jeżeli wartość mierzona (PV) przekroczy zakres wyświetlania lub regulacji, wyświetlacz PV będzie wy-
świetlał na przemian komunikat [ ] i kod błędu [ ]. 
Jeżeli wartość mierzona (PV) spadnie poniżej zakresu wyświetlania lub regulacji, wyświetlacz PV bę-
dzie wyświetlał na przemian komunikat [ ] i kod błędu [ ]. 
Jeżeli wejście termoparowe, RTD lub napięciowe (0…1VDC) jest uszkodzone lub odłączone, wyświe-
tlacz PV będzie wyświetlał na przemian komunikat [ ] i kod błędu [ ]. 
Jeżeli wejście napięciowe lub prądowe jest rozłączone: 
 Dla wejść 4…20mA i 1…5V wyświetlacz PV będzie wyświetlał na przemian komunikat [ ] i kod 

błędu [ ]. 
 Dla wejść 0…20mA, 0…5VDC i 0…10VDC, wyświetlacz PV będzie wyświetlał wartość odpowiadającą 

0mA lub 0V na wejściu. 
Podczas tego czasu wyjścia regulacyjne OUT1 i OUT2 będą wyłączone (OFF), dla wyjść analogowych 
przyjmują wartość dolnego limitu sygnału regulacyjnego MV dla OUT1/OUT2. W przypadku regulacji 
ręcznej, regulacja będzie się odbywać z ustawioną wartość sygnału regulacyjnego (MV). 
Jeżeli wybrany jest jakiś typ alarmu, alarm przepalenia grzałki lub alarm przerwania pętli dla wyjść zda-
rzeń EV1/EV2. Wyjścia będą aktywne, jeżeli spełnione będą warunki ich działania. 
Uszkodzenie wejścia jest sygnalizowane nawet w trybie oczekiwania na regulację programową. 
 
Statusu wyjścia, gdy wystąpi jakiś błąd na wejściu może konfigurowany tylko dla regulatorów z ustawio-
nym wejściem napięciowym lub prądowym i wyjściami regulacyjnymi analogowymi. 
Status wyjścia, 
gdy wystąpi 
błąd wejścia 

Wyświetlacz PV 
Status wyjścia 

OUT1 OUT2 
Chłodzenie Grzanie Chłodzenie Grzanie 

 

Wyświetlany na 
przemian komunikat 
[ ] i [ ] 

ON (20mA) war-
tość górnego 
limitu OUT1 (*) OFF (4mA) lub 

wartość dolne-
go limitu OUT1

OFF (4mA) lub 
wartość dolnego 
limitu OUT2 

ON (20mA) 
wartość gór-
nego limitu 
OUT2 (*) 

 OFF (4mA) lub 
wartość dolnego 
limitu OUT1 

OFF (4mA) lub 
wartość dolne-
go limitu OUT2

 

Wyświetlany na 
przemian komunikat 
[ ] i [ ]. 

OFF (4mA) lub 
wartość dolnego 
limitu OUT1 

ON (20mA) 
wartość gór-
nego limitu 
OUT1 (*) 

ON (20mA) war-
tość górnego 
limitu OUT2 (*) OFF (4mA) lub 

wartość dolne-
go limitu OUT2 OFF (4mA) lub 

wartość dolne-
go limitu OUT1

OFF (4mA) lub 
wartość dolnego 
limitu OUT2 

 

Wskazania startowe Po włączeniu zasilania, wyświetlacz PV wskazuje typ wejścia, a wyświe-
tlacz SV wartość górnego limitu zakresu wejścia (dla wejścia termoparo-
wego i RTD) lub wartość górnego limitu skalowania (dla wejścia prądowe-
go i napięciowego) przez ok. 3s po włączeniu zasilania. 
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Złącze komunikacyjne Po podłączeniu kabla komunikacyjnego CMD-001 (sprzedawany oddziel-

nie) do złącza komunikacyjnego, mogą być wykonywane następujące ope-
racje przy użyciu zewnętrznego komputera PC i oprogramowania SWC-
BCx01M. Złącze komunikacyjne i interfejs komunikacyjny RS485 (C5W) 
nie mogą być użyte w tym samym czasie. 
• Odczyt i ustawienie wartości SV, PID oraz pozostałych nastaw. 
• Odczyt wartości PV i statusu działania. 
• Zmiana funkcji regulatora. 
Interfejs komunikacyjny: poziom C-MOS (TTL). 

 
9.2 Opcjonalne funkcje 

Wejścia binarne 
BCS2: opcje EIW, EIT, EI  
BCR2/BCD2: opcje C5W, 
EIW, EIT, EI 

Mogą być dodane dwa wejścia binarne (1 wejście dla opcji EIT). 
Przypisana funkcja do wejść binarnych [DI1/DI2] może być wykonana po 
zmianie stanu wejść DI1/DI2 (zwarte lub rozwarte). 
Prąd zamkniętego obwodu: ok. 16mA. 

Wyjście zdarzeń 
(opcje EV2, EV2+D…) 

Wyjście może być aktywowane w zależności od przypisanej funkcji dla wyj-
ścia zdarzeń EV2. 
Przekaźnikowe 1a:  3A 250VAC (obciążenie rezystancyjne). 
 1A 250VAC (obciążenie indukcyjne cos=0.4). 
 Żywotność: 100,000 cykli. 

Alarm przepalenia grzałki 
(opcje C5W, EIW, W) 

Monitoruje prąd grzałki za pomocą przekładnika prądowego CT oraz wykry-
wa przerwę w obwodzie grzałki, po spadku prądu poniżej ustawionego pro-
gu alarmu wyjście EV1/EV2 będzie aktywowane. 
Alarm ten jest również aktywowany, gdy wejście jest uszkodzone. 
Prąd znamionowy: 20 A, 100 A (musi być wyspecyfikowany). 

1- fazowy: wykrywa przepalenie za pomocą wejścia CT1. 
3- fazowy: wykrywa przepalenie za pomocą wejścia CT1 i CT2. 

Dokładność nastawy: ±5% wartości znamionowej. 
Wyjście grza-
nie/chłodzenie 
(opcje DS, DA, EV2, 
E2+D…) 

Wykonuję regulację grzanie/chłodzenie (specyfikacja jak dla OUT1). 
Zakres proporcjonalności wyjścia OUT2: 

Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 zakres wejścia. 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 zakres wejścia. 
Wejście napięciowe i prądowe: 0.0…1000.0%. 

Czas zdwojenia wyjścia OUT2: Taki sam jak dla wyjścia OUT1. 
Czas wyprzedzenia wyjścia OUT2: Taki sam jak dla wyjścia OUT1. 
Cykl proporcjonalności wyjścia OUT2: 0.5, 1 lub 120s. 
Zakres ustawianej strefy pokrycia/martwej: 

Wejście termoparowe i RTD: -200.0…200.0°C (°F). 
Wejście napięciowe i prądowe: -2000…2000 (z przecinkiem). 

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

Górny limit OUT2: 0…100% (dla wyjścia prądowego: -5 to 105%). 
Dolny limit OUT2: 0 to 100% (dla wyjścia prądowego: -5 to 105%). 
Metoda chłodzenia dla wyjścia OUT2: 

Metoda chłodzenia może być wybrana spośród: chłodzenie powietrzem 
(charakterystyka liniowa), chłodzenie olejem (1,5 mocy charakterystyki 
liniowej) i chłodzenie wodą (2 x moc charakterystyki liniowej). 

Wyjście chłodzenia (OUT2):  
Przekaźnikowe 1a (EV2, EV+D…): 3A 250VAC (obc. rezystancyjne). 

 1A 250VAC (obc. indukcyjne =0.4) 
 Żywotność: 100,000 cykli. 

Napięciowe logiczne (do SSR) (DS): 0/12VDC ±15%. 
 Max. 40mA (zabezpieczeniowe). 

Prądowe (DA): 4…20mA DC: 
Rozdzielczość: 12000. 
Obciążenie rezystancyjne: max. 550. 
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Komunikacja szeregowa 
(Opcje C5W, C5) 

Następujące operacje mogą być wykonane za pomocą zewnętrznego 
komputera PC. Komunikacja szeregowa i złącze komunikacyjne nie mogą 
być używane razem.  
(1) Odczyt i ustawienie wartości SV, PID oraz pozostałych nastaw. 
(2) Odczyt wartości PV i stanu działania. 
(3) Zmiana funkcji regulatora. 
Długość linii podłączeniowej: Max 1.2km 
Rezystancja linii: 50 (rezystory terminujące nie są konieczne) 
Linia komunikacyjna: EIA RS-485  
Metoda komunikacji: Pół duplex 
Metoda synchronizacji: Start-stop 
Prędkość komunikacji: 9600/19200/38400bps (wybierana klawiaturą) 
Bit danych / parzystość: 7 bitów, 8 bitów/parzystość, nieparzystość, brak 
parzystość. 
Bit stopu: 1 bit, 2 bity 
Protokół komunikacyjny: Shinko Modbus ASCII/Modbus RTU. 
Format danych: 
Protokół  Shinko Modbus ASCII Modbus RTU 
Bit startu 1 1 1 
Bit danych 7  7 lub 8 8 

Parzystość Even 
Even, Odd, 
No parity 

Even, Odd, 
No parity 

Bit stopu 1 1 lub 2 1 lub 2 
Ilość podłączonych urządzeń: max 31 urządzeń do 1 hosta. 
Detekcja błędów komunikacji: parzystość, suma kontrolna (protokół Shin-
ko), LRC (Modbus ASCII), CRC-16 (Modbus RTU). 
Funkcja zewnętrznego zadawania: regulator może otrzymywać wartość 
zadaną (SV) cyfrowo z programowalnego regulatora Shinko (PC-900, PCD-
33A z opcją transmisji cyfrowej wartości zadanej (SVTC)). 

Wejście zdalnego zada-
wania 
(opcja EIT) 

Wartość zadana (SV) jest otrzymywana poprzez dodanie wartości zadanej 
otrzymanej za pomocą zewnętrznego sygnału analogowego oraz ustawio-
nej wartości przesunięcia sygnału zdalnego zadawania. 
Nastawa niedostępna dla regulacji programowej. 
Sygnał zadający: 4…20mA DC 
Dopuszczalny sygnał zadający: max 50mA DC 
Impedancja wejścia: max 50 
Próbkowanie wejścia: 125ms 

Wyjście retransmisyjne 
(opcja EIT) 

Przetwarza wartość (PV, SV, MV lub DV) na analogowy sygnał prądowy 
z częstotliwością, co 125ms. 
Regulator wysyła wartość retransmitowaną, jako dolny limit wartości re-
transmitowanej, jeżeli górny i dolny limit są ustawione takie same. 
Rozdzielczość: 12000 
Wyjście: 4…20mA DC (obciążenie rezystancyjne: max 550). 
Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu wyjścia retransmisyjnego. 

Izolowane wyjście zasi-
lania 
(opcja P24) 

Napięcie wyjścia: 24 ±3V DC (dla prądu obciążenia 30mA DC). 
Tętnienie napięcia: 200mV DC (dla prądu obciążenia 30mA DC). 
Max. prąd obciążenia: 30mA DC. 
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10 Rozwiązywanie problemów 

Jeśli wystąpi jakiekolwiek wadliwe działanie, zobacz poniższe uwagi. 
 

10.1 Wskazania 

Problem Możliwy powód Rozwiązanie 
Na wyświetlaczu PV 
wyświetlany jest 
komunikat [ ]. 

Uszkodzona pamięć nieu-
lotna IC. 

Wyłącz komunikat błędu wciskając klawisz , 
a następnie przywróć ustawienia fabryczne. Jeżeli 
komunikat błędu nadal jest wyświetlany skontaktuj 
się z nami lub naszym przedstawicielem. 

Na wyświetlaczu PV 
wyświetlany jest 
komunikat [ ].  

Błąd zapisu danych 
(w nieulotnej pamięci) pod-
czas awarii zasilania. 

Wyłącz komunikat błędu wciskając klawisz , 
a następnie przywróć ustawienia fabryczne. 

Na wyświetlaczu PV 
wyświetlany jest 
komunikat [ ] 
na przemian z war-
tością mierzoną 
(PV). 

Przekroczenie zakresu w 
górę. Wartość PV przekro-
czyła wartość górnego limi-
tu zakresu wejścia (wartość 
górnego limitu zakresu ska-
lowania dla wejścia prądo-
wego lub napięciowego). 

Sprawdź źródło sygnału. 

Na wyświetlaczu PV 
wyświetlany jest 
komunikat [ ] 
na przemian z war-
tością mierzoną 
(PV). 

Przekroczenie zakresu 
w dół. Wartość PV spadła 
poniżej wartości dolnego 
limitu zakresu wejścia (war-
tości dolnego limitu zakresu 
skalowania dla wejścia prą-
dowego lub napięciowego). 

Sprawdź źródło sygnału i podłączenie. 

Na wyświetlaczu PV 
wyświetlany jest 
komunikat [ ]. 
 
Na wyświetlaczu PV 
wyświetlany jest na 
przemian komunikat 
[ ] i [ ]. 

Wartość PV przekroczyła 
zakres wskazań i zakres 
regulacji. 

Sprawdź źródło sygnału. 

Uszkodzenie termopary, 
RTD lub rozłącznie sygnału 
napięciowego (0…1V DC) 

Wymiana czujnika. 
Jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny? 
[Termopary] 
Jeżeli zaciski wejścia przyrządu są zwarte, 
a wyświetlana wartość wskazuje w przybliżeniu 
temperaturę otoczenia, w takim przypadku przy-
rząd jest prawdopodobnie sprawny, natomiast 
uszkodzony może być czujnik. 
[RTD] 
Jeżeli podłączysz rezystor ok. 100 pomiędzy 
zaciski A-B przyrządu i zaciski B-B są zwarte 
z sobą, a wyświetlana wartość wskazuje w przy-
bliżeniu temperaturę 0°C (32°F), w takim przypad-
ku przyrząd jest prawdopodobnie sprawny, nato-
miast uszkodzony może być czujnik. 
[Napięcie (0…1V DC)] 
Jeżeli zaciski przyrządu są zwarte, powinna być 
wyświetlana wartość dolnego limitu skalowania. 
Jeżeli tak jest przyrząd jest prawdopodobnie 
sprawny, jednak mogą być odłączone przewody 
sygnałowe. 

Sprawdź czy przewody 
sygnałowe termopary, RTD 
lub napięciowe (0…1 V DC) 
są poprawnie zamocowane 
do zacisków przyrządu. 

Upewnij się czy czujnik jest prawidłowo podłączony 
do zacisków przyrządu. 
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Problem Możliwy powód Rozwiązanie 

Na wyświetlaczu PV 
wyświetlany jest 
komunikat [ ]. 
 
Na wyświetlaczu PV 
wyświetlany jest na 
przemian komunikat 
[ ] i [ ]. 

Wartość PV spadła poniżej 
zakresu wskazań i zakresu 
regulacji. 

Sprawdź źródło sygnału i podłączenie zacisków 
wejściowych. 

Sprawdź czy przewody sy-
gnałowe dla sygnałów (1…5V 
DC, 4…20mA DC) nie są 
odłączone (uszkodzone). 

Jak sprawdzić czy przewody są odłączone. 
[Wejście napięciowe (1…5V DC)] 
Jeżeli na zaciski wejścia regulatora podane jest 
napięcie 1V DC i wyświetlana jest wartość dol-
nego limitu stalowania, regulator jest prawdopo-
dobnie sprawny, jednak mogą być odłączone lub 
uszkodzone przewody podłączeniowe. 
[Wejście prądowe (4…20mA DC)] 
Jeżeli na zaciski wejścia regulatora podany jest 
prąd 4mA DC i wyświetlana jest wartość dolnego 
limitu skalowania wejścia, regulator jest sprawny, 
jednak mogą być odłączone lub uszkodzone 
przewody podłączeniowe. 

Sprawdź czy przewody sygna-
łowe dla sygnałów (1…5V DC, 
4…20mA DC) są prawidłowo 
podłączone do zacisków wej-
ścia regulatora. 

Podłącz prawidłowo przewody sygnałowe do 
zacisków wejścia regulatora. 

Sprawdź czy biegunowość 
termopary lub przewodu 
kompensacyjnego jest pra-
widłowa. 
Sprawdź czy oznaczania 
zacisków czujnika RTD (A, B, 
B) odpowiadają oznaczeniom 
zacisków na regulatorze. 

Podłącz je prawidłowo. 

Na wyświetlaczu PV 
wyświetlany jest 
komunikat [ ]. 

Wadliwe działanie regulatora Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicie-
lem. 

Na wyświetlaczu PV 
wyświetlany jest 
komunikat [ ]. 

Wyjście regulacyjne wyłączo-
ne (OFF). 

Wciśnij klawisz  przez ok. 1s, aby wyłączyć 
funkcję wyłączenia wyjścia regulacyjnego. 

Wskazanie na wy-
świetlaczu PV są 
złe lub niestabilne. 

Sprawdź czy typ wejścia 
i jednostka temperatury (°C 
lub °F) są ustawione prawi-
dłowo. 

Wybierz odpowiedni typ wejścia i jednostkę tem-
peratury (°C lub °F). 

Ustawiony jest zły współ-
czynnik nachylania charakte-
rystyki wejścia lub wartość 
przesunięcia wejścia. 

Ustaw odpowiednie wartości. 

Sprawdź czy podłączony jest 
właściwy czujnik. 

Użyj odpowiedniego czujnika. 

Sprawdź czy do obwodu 
pomiarowego niedostają się 
zakłócenia. 

Użyj odizolowanego czujnika. 

W pobliżu znajduje się wypo-
sażenie, które powoduje 
interferencje lub zakłócenia. 

Instaluj regulator z dala od źródeł powodujących 
interferencje i zakłócenia. 
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Problem Możliwy powód Rozwiązanie 

Wyświetlacz PV 
wyświetla wartość 
dolnego limitu ska-
lowania. 

Sprawdź czy przewody sy-
gnałowe (0…5V DC, 0…10V 
DC lub 0…20mA DC) nie są 
odłączone. 

Sprawdź przewody sygnałowe (0…5V DC, 
0…10V DC i kierunek prądu 0…20mA DC). 
Jak sprawdzić czy przewody są odłączone? 
[Wejście napięciowe (0…5V DC, 0…10V DC)] 
Jeżeli na wejście regulatora podane jest napięcie 
1V DC, a wyświetlana wartość odpowiada warto-
ści skalowania odpowiadającej napięciu 1V DC, 
regulator jest prawdopodobnie sprawny, nato-
miast mogą być odłączone lub uszkodzone 
przewody sygnałowe. 
[Wejście prądowe (0…20mA DC)] 
Jeżeli na wejście regulatora podany jest prąd 
4mA DC oraz wyświetlana jest wartość skalowa-
nia, odpowiadająca prądowi 4mA DC, regulator 
jest prawdopodobnie sprawny, natomiast mogą 
być odłączone przewody sygnałowe. 

Sprawdź czy przewody sy-
gnałowe (0…5V DC, 0…10V 
DC lub 0…20mA) są prawi-
dłowo podłączone do zaci-
sków wejścia regulatora. 

Podłącz prawidłowo przewody sygnałowe do 
zacisków wejścia regulatora. 

 
10.2 Klawisze obsługi. 

Problem Możliwy powód Rozwiązanie 
Żadna wartość nie 
może być ustawio-
na. 

Ustawiona blokada nastaw 
(Lock 1 lub Lock 4). 

Wyłącz blokadę nastaw. 

Wykonywany jest auto-tuning 
(AT), ‘AT na starcie’ lub auto-
reset. 

W przypadku AT lub ‘AT na starcie’, wyłącz AT 
lub ‘AT na starcie’. 
W przypadku auto-resetu poczekaj aż auto-reset 
zostanie zakończony. Auto reset zostanie za-
kończony w ciągu ok. 4 minut. 

Tylko wartość (SV) 
i alarmu może być 
ustawiona. Pozosta-
łe ustawienia są 
niemożliwe. 

Ustawiona blokada Lock 2 
lub Lock 5. 

Wyłącz blokadę nastaw. 

Nastawa nie może 
być zmieniana 
w zakresie nastawy, 
a nowa nie może 
być ustawiona. 

Może być ustawiony górny 
limit lub dolny limit skalowa-
nia w punkcie, dla którego 
wartość nie może być zmie-
niana. 

Ustaw odpowiednią wartość górnego i dolnego 
limitu wartości zadanej. 

 
10.3 Regulacja 

Problem Możliwy powód Rozwiązanie 
Temperatura nie 
rośnie. 

Czujnik jest uszkodzony. Wymień czujnik. 
Sprawdź czy zaciski czujnika 
lub wyjścia regulacyjnego są 
prawidłowo zamontowane. 

Upewnij się, że zaciski czujnika lub wyjścia regu-
lacyjnego są prawidłowo podłączone do zacisków 
wejścia regulatora. 

Sprawdź czy podłączenie 
zacisków czujnika lub wyjścia 
regulacyjnego jest prawidło-
we. 

Podłącz je prawidłowo. 

Wyjście regulacyjne 
pozostaje cały czas 
załączone. 

Dolny limit wyjścia OUT1 (lub 
OUT2) jest ustawiony na 
100% lub więcej. 

Ustaw prawidłową wartość. 

Wyjście regulacyjne 
pozostaje cały czas 
wyłączone. 

Górny limit wyjścia OUT1 (lub 
OUT2) jest ustawiony na 0% 
lub mniej. 

Ustaw prawidłową wartość. 
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Na wyświetlaczu PV 
wyświetlany jest 
komunikat [ ]. 

Nie może być zakończony 
auto-tuning (AT) lub auto-
tuning na starcie, mimo że 
upłynęło 4 godziny od mo-
mentu włączenia. 

Ustaw ręcznie wartości P, I, D i ARW. 

Podczas auto-tuningu na 
starcie, przyrost PV i czas 
opóźnienia odpowiedzi nie 
mogą być normalnie zmie-
rzone aby obliczyć parametry 
P, I, D. 

 
W przypadku innych problemów, proszę kontaktować z nami lub naszym przedstawicielem. 
 
 
10.4 Kody błędów 

Kody błędów są wyświetlane na wyświetlaczu PV. 
Kod błędu Opis błędu 

 Nieulotna pamięć wewnętrzna uszkodzona. 

 Błąd zapisu danych (w nieulotnej pamięci) podczas awarii zasilania. 

 
Wartość PV przekroczyła wartość górnego limitu zakresu wejścia (wartość gór-
nego limitu skalowania dla wejścia prądowego lub napięciowego). 

 
Wartość PV spadła poniżej wartości dolnego limitu zakresu wejścia (wartość dol-
nego limitu skalowania dla wejścia prądowego lub napięciowego). 

 
Wejście uszkodzone lub rozłączone.  
Wartość wejścia jest poza zakresem wyświetlania lub zakresu regulacji. 

 Wadliwe działanie regulatora. 

 Auto-tuning (AT) lub auto-tuning na starcie, nie został ukończony w ciągu 4 go-
dziny od momentu rozpoczęcia. 
Podczas auto-tuningu na starcie, przyrost PV i czas odpowiedzi nie mogą być 
normalnie zmierzone w celu obliczenia parametrów P, I, D. 

 
 
 
 
Pełna instrukcja obsługi zawierająca szczegółowy opis funkcji dostępna jest do pobrania 
na naszej stronie pod adresem: http://acse.pl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt z naszą firmą 12 415 05 
09 lub biuro@acse.pl . 
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