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WSTĘP 
Dziękujemy za wybór naszych programowalnych regulatorów temperatury i procesu z serii PCA1, seria jest 
następcą i rozwinięciem serii regulatorów PC-935. Instrukcja zawiera dokładny opis sposobu montażu, funkcji, 
ustawień oraz uwagi dotyczące użytkowania regulatora. Nie dopuścić do wypadku w wyniku niewłaściwego 
użytkowania regulatora, upewnij się, że użytkownik otrzymał niniejszą instrukcję obsługi. 
 
Skróty użyte w niniejszej instrukcji obsługi 

Skrót Opis 
PV Wartość mierzona (procesowa) 
SV Wartość zadana 
MV Wartość sygnału regulacyjnego 
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    

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. Jeżeli nie będą przestrzegane, mogą spowodo-
wać obrażenia lub wadliwe działanie regulatora. 

 Specyfikacja techniczna regulatora i zawartości tej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. 

 Dbamy o to, aby w instrukcji obsługi nie było błędów, jeśli jednak są jakiekolwiek wątpliwości, błędy lub pytania, 
proszę nas o tym poinformować. 

 Regulatory te przewidziane są do montażu panelowego. Jeżeli jest to niemożliwe, to należy zachować szcze-
gólne środki ostrożności, upewnij się, że użytkownik nie może dotknąć zacisków elektrycznych regulatora lub 
innych elementów pod wysokim napięciem. 

 Jakiekolwiek zmiany lub kopiowanie tego dokumentu, częściowo lub w całości, jest zakazane. 

 Shinko Technos CO., Ltd. nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia lub zniszczenia wywołane 
używaniem tego produktu, wliczając w to również szkody pośrednie. 
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA - Nie zapomnij przeczytać przed użyciem naszych produktów. 
Środki bezpieczeństwa są sklasyfikowane w kategoriach „Ostrzeżenia” oraz „Uwagi”. Zależnie od okoliczno-
ści, procedury oznaczone przez „  Ostrzeżenia” mogą powodować poważne skutki, nie omieszkaj postępo-
wać 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 per-

sonel 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 regulatora. 
 Regulatory 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. 

 Regualtory muszą być używane zgodnie z warunkami środowiska opisanymi w instrukcji. Shinko Tech-
nos Co. Ltd. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek urazów, ofiar śmiertelnych lub 
uszkodzenia powstałego w wyniku użytkowania przyrządów w warunkach niezgodnych z opisanymi w in-
strukcji 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 
Regulatory te przewidziane są 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 0…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 przekraczać 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 pozostawiaj resztek przewodów w przyrządzie, ponieważ mogą one spowodować pożar lub uszko-

dzenie przyrządu. 
 Do podłączania używaj 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. 
 Reguator 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 wejść regulato-

rów, 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…10mVDC, -10…10mVDC, 0…50mVDC, 0…100mVDC i 0…1VDC. 
 

Numer zacisku Typ sygnału 
⑯ i ⑲ 0…5V DC, 1…5VDC, 0…10VDC 
⑱ i ⑲ 0…10mVDC, -10…10mVDC, 0…50mVDC, 0…100mVDC i 0…1VDC 

 
 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 przez które płynie duży prąd, aby uniknąć zewnętrznej interferencji. 

 
3. Środki ostrożności przy eksploatacji i konserwacji. 

 Uwagi. 
 Zalecane jest wykonanie auto-tuningu (AT) przy pierwszym uruchomieniu regulatora w instalacji. 
 Podłączając kabel komunikacyjny USB (CMB-001) do złącza regulator, podłącz kabel po wyłączeniu zasi-

lania. 
 Nigdy nie włączaj lub nie wyłączaj zasilania, gdy kabel komunikacyjny USB (CMB-001) jest podłączony do 

komputera. 
 Nie dotykaj zacisków pod napięciem, może to spowodować porażenie prądem. 
 Wyłącz zasilanie regulatora przed dokręcaniem zacisków lub ich 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 deformować obudowę). 

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

PCA1   0-     

Wyjście regu-
lacyjne OUT1 

R      Przekaźnikowe 3A, 250VAC 
S      Napięciowe logiczne 0/12VDC (do SSR) 
A      Prądowe liniowe 4…20mA 
V      Napięciowe linowe 0…10VDC 

Zasilanie 0     100…240VAC 
1     24VAC/DC 

Wejście 0    Uniwersalne / wielozakresowe (*1) 

Opcja 1 (*2) 

0    Brak opcji 1 
1   C Interfejs komunikacyjny RS-232C 
2   C5 Interfejs komunikacyjny RS-485 
3   TS Wyjścia sygnału czasu (sterowań) 

4   C+TS Interfejs komunikacyjny RS-232C + Wyjścia sy-
gnału czasu 

5   C5+TS Interfejs komunikacyjny RS-485 + Wyjścia sygna-
łu czasu 

Opcja 2 (*2) 
0   Brak opcji 2 
1  TA Wyjście retransmisyjne 4…20mA DC 
2  TV Wyjście retransmisyjne 0…1V DC 

Opcja 3 (*2) 

0  Brak opcji 3 

1 DR (*3) Wyjście grzanie / chłodzenie OUT2  
Przekaźnikowe 3A, 250VAC 

2 DS (*3) Wyjście grzanie / chłodzenie OUT2  
Napięciowe logiczne 0/12VDC (do SSR) 

3 DA (*3) Wyjście grzanie / chłodzenie OUT2  
Prądowe liniowe 4…20mA 

 
Fabryczne ustawienia wyjść zdarzeń zostały pokazane poniżej: 

EV1: Wyjście końca programu 
EV2: Brak działania 
EV3: Alarm typu górna odchyłka 
EV4: Alarm typu dolna odchyłka 

 
(*1) Typ wejścia pomiarowego może zostać wybrany za pomocą klawiatury spośród: 10 termopar, 2 RTD(Pt100) oraz 6 sygna-

łów prądowych i napięciowych. 
(*2) Tylko jedna opcja może być wybrana z powyższych dla pola „Opcja 1”, ”Opcja 2” i ”Opcja 3”. 
(*3) Jeżeli jest dodane wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS, DA), wyjście zdarzeń EV2 nie jest dostępne. 
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1.2 Jak czytać etykietę modelu 
 
Etykieta modelu znajduje się po lewej stronie obudowy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 1.2-1) 
 

Nr. Opis Przykład 
① Układ zacisków Układ zacisków podłączeniowych PCA1R00-410 (*) 
② Model PCA1R00-410 
③ Opcje C+TS (interfejs RS-232C+wyjście sygnału czasu) 

TA [Wyjście retransmisyjne 4-20mA DC] 
④ Wejście MULTI-RANGE (wielozakresowe) 
⑤ Wyjście regulacyjne 

Wyjścia zdarzeń 
O1: 3 A 250 V AC (wyjście regulacyjne OUT1) 
EV1: 3 A 250 V AC (wyjście zdarzeń EV1) 
EV3: 3 A 250 V AC (wyjście zdarzeń EV3) 
EV4: 3 A 250 V AC (wyjście zdarzeń EV4) 

⑥ Napięcie zasilania, pobór 
prądu 

100… 240 V AC 50/60Hz, 14VA 

⑦ Numer seryjny No. 165F05000 
⑧ Dyrektywa RoHS Zgodność z dyrektywą RoHS 
⑨ Identyfikator fabryki SF: fabryka w Fukuoka 
⑩ Producent SHINKO TECHNOS CO., LTD. 

 
(*) Schemat układu zacisków zależy od modelu. 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ ⑨ 

⑩ 

⑧ 
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2 Nazwy i funkcje elementów regulatora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 2-1) 
 

① 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑪ 

⑫ ⑯ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑰ 

⑱ 

② 

④ 

⑲ 

⑩ 
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Kontrolki i wyświetlacz 
Nr. Nazwa Opis 
① Kontrolka PV Podświetlana na: czerwono/zielono/pomarańczowo. 

Świeci, gdy wyświetlana jest wartość mierzona (PV) w trybie RUN. 
② Wyświetlacz PV Podświetlany na: czerwono/zielono/pomarańczowo. 

Wyświetla wartość mierzoną (PV) w trybie RUN. 
Wyświetla kod nastawy w trybie nastaw. 

③ Kontrolka SV Podświetlana na zielono. 
Świeci, gdy wyświetlana jest wartość SV na wyświetlaczu SV/MV/TIME. 

Kontrolka MV Podświetlana na zielono. 
Świeci, gdy OUT1 MV jest wyświetlana na wyświetlaczu SV/MV/TIME. 
Miga, gdy OUT2 MV jest wyświetlana na wyświetlaczu SV/MV/TIME. 

Kontrolka TIME Podświetlana na zielono. 
Świeci, gdy TIME jest wyświetlany na wyświetlaczu SV/MV/TIME. 

④ Wyświetlacz 
SV/MV/TIME 

Podświetlany na zielono. 
Wskazuje wartość SV, MV lub TIME w trybie RUN. 
Wskazuje ustawioną wartość nastawy w trybie nastaw. 

⑤ Kontrolka PTN Podświetlana na pomarańczowo. 
Świeci, gdy numer program jest wyświetlany. 

⑥ Wyświetlacz PTN Podświetlany na pomarańczowo. 
Wskazuje numer program. 
Miga, gdy działa funkcja HOLD po zakończeniu regulacji programowej. 

⑦ Kontrolka PROFILE Podświetlana na zielono. 
Podczas wykonywania regulacji programowej, kontrolka świeci w zależ-
ności od ustawienia programu, jak poniżej:  
 : Świeci podczas kroku rosnącego. 
 : Świeci podczas kroku wytrzymania. 
 : Świeci podczas kroku opadającego. 

⑧ Kontrolka STEP Podświetlana na pomarańczowo. 
Świeci, gdy wyświetlany jest numer kroku. 

⑨ Wyświetlacz STEP Podświetlany na pomarańczowo. 
Wskazuje numer kroku program. 
Numer kroku program miga podczas działania funkcji oczekiwania. 
Wskazuje  podczas regulacji ręcznej. 

⑩ Kontrolka jednostki 
czasu 

Podświetlana na zielono. 
Gdy wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje TIME, wyświetlana jest usta-
wiona jednostka czasu kroku. 
M: Świeci, gdy wybrano godziny/minuty. 
S: Świeci, gdy wybrano minuty/sekundy. 

 
Działanie kontrolek (podświetlanie: na pomarańczowo) 

Nr. Nazwa Opis 
⑪ OUT1 Świeci, gdy wyjście regulacyjne OUT1 jest aktywne (ON). 

Dla wyjścia analogowego, miga w cyklu co 125 ms odpowiednio do MV. 
OUT2 Świeci, gdy wyjście OUT2 (opcja DR, DS, DA) jest aktywne (ON). 

Dla wyjścia analogowego (opcja DA), miga w cyklu co 125 ms odpo-
wiednio do MV. 

EVT1 Świeci, gdy jest aktywne (ON) wyjście zdarzeń EV1. 
EVT2 Świeci, gdy jest aktywne (ON) wyjście zdarzeń EV2. 
EVT3 Świeci, gdy jest aktywne (ON) wyjście zdarzeń EV3. 
EVT4 Świeci, gdy jest aktywne (ON) wyjście zdarzeń EV4. 
MAN Świeci podczas, gdy wykonywana jest regulacja ręczna. 
T/R Świeci podczas komunikacji szeregowej (opcja C lub C5), transmisji TX. 
AT Miga podczas AT (auto-tuningu). 

Świeci w stanie gotowości AT, gdy jest wybrany tryb ‘Multi mode’. 
LOCK Świeci, gdy włączona jest blokada nastaw ‘Lock’. 
RUN Świeci podczas trwania regulacji programowej (RUN). 

Miga podczas regulacji stałowartościowej. 
HOLD Miga gdy regulacja programowa jest w trybie HOLD. 
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Klawisze 
Nr. Nazwa Opis 
⑫ RUN Rozpoczęcie regulacji programowej. 

Wyłącza HOLD, gdy regulacja programowa została wstrzymana. 
⑬ PATTERN/UP PATTERN: Wybór numer programu do wykonania. 

UP: Zwiększenie wartości liczbowej lub przełączeni nastawy w górę 
w trybie nastaw. 

⑭ SET/RESET SET: Przejście do trybu nastaw. 
RESET: Przejście do trybu RUN. 

⑮ STOP/MODE STOP: Zatrzymanie regulacji programowej lub wyłączenie wyjścia koń-
ca programu. 
MODE: Przełączanie lub wybór trybu nastaw. 

⑯ ADVANCE/DOWN ADVANCE: Podczas regulacji programowej przerywa wykonywanie 
aktualnego kroku i powoduje przejście do następnego kro-
ku (funkcja ADVANCE). 

DOWN:  Zmniejszenie wartości liczbowej lub przełączenie nastawy 
w górę w trybie nastaw. 

⑰ FAST Podczas regulacji programowej przyspiesza postęp czasu (60 razy). 
W trybie nastaw sprawia, że wartość nastawy zmienia się szybciej. 

⑱ HOLD/ENTER HOLD:  Podczas regulacji programowej, zatrzymuję postęp czasu i 
kontynuuje regulację z wartością zadaną (SV) z tego czasu 
(funkcja HOLD). 

ENTER:  Zapis wykonanej nastawy i przejście do następnej nastawy. 
⑲ DISPLAY/ 

BACK MODE 
DISPLAY: Przełączenie wskazania na wyświetlaczu SV/MV/TIME. 
 Wybrane wskazanie zostanie utrzymane, gdy zasilanie jest 

wyłączone. 
BACK MODE: Powrót do wcześniejszego trybu. 

 
Złącze komunikacyjne 

Nr. Nazwa Opis 
⑳ Złącze komuni-

kacyjne 
Po podłączeniu kabla komunikacyjnego USB (CMB-001, dostarczanego 
oddzielnie), mogą być wykonywane następujące operacje: 
• Odczyt oraz ustawianie SV, PID i pozostałych wartości nastaw. 
• Odczyt PV i status działania. 
• Zmiana funkcji. 
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3 Montaż regulatora 
3.1 Wymiary zewnętrzne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 3.1-1) 
 

3.2 Wymiary otworów montażowych 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
  (Rys. 3.2-1) 
 

3.3 Montaż i demontaż regulatorów 

 Uwaga 
Obudowa regulatora PCA1 jest wykonana z tworzywa sztucznego, nie używaj nadmier-
nej siły podczas dokręcania śrub, w przeciwnym wypadku uchwyty montażowe lub 
obudowa mogą zostać uszkodzone. Max. moment obrotowy 0.12 N•m. 
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Pokrywa zacisków 
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3.3.1 Montaż regulatorów. 
 

Regulator należy montować do piniowego, płaskiego oraz sztywnego panelu (tablicy), aby zapewnić stopień 
ochronny IP66. Jeżeli użyty jest montaż boczny (ścisły) regulatorów, stopień ochrony może być niezachowa-
ny a co za tym idzie niezachowane mogą być warunki gwarancji. 
Grubość panelu montażowego: 1…8mm 

 
1) Wsuń regulator tyłem od przodu panelu montażowego. (Rys. 3.3.1-1) 
2) Włóż uchwyty montażowe w otwory na górze i dole obudowy a następnie zamocuj regulator za pomocą 

śrub. Zalecany moment dokręcenia śrub to 0.12 N•m. 
 

 
 

(Rys. 3.3.1-1) 
 

3.3.2 Demontaż regulatora. 
1) Wyłącz zasilanie regulatora, a następnie odłącz wszystkie przewody podłączeniowe przed demontażem 

regulatora. 
2) Poluzuj śruby uchwytów montażowych, a następnie zdemontuj uchwyty montażowe. 
3) Wysuń regulator do przodu panelu montażowego. 

Góra 

Dół 
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3.4 Podłączenie 

 Ostrzeżenie 
Wyłącz napięcie zasilania przyrządu przed wykonywaniem jakichkolwiek podłączeń lub ich spraw-
dzaniem. Dotknięcie zacisku z włączonym napięciem zasilania może skutkować poważnym w skut-
kach wypadkiem lub nawet śmiercią w wyniku porażenia elektrycznego. 

 

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

regulatora. 
 Do podłączania używaj zaciskanych końcówek kablowych w izolacji pod śruby 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. 
 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 wejść regulato-

rów, 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…10mVDC, -10…10mVDC, 0…50mVDC, 0…100mVDC i 0…1VDC. 
Numer zacisku Typ sygnału 
⑯ i ⑲ 0…5V DC, 1…5VDC, 0…10VDC 
⑱ i ⑲ 0…10mVDC, -10…10mVDC, 0…50mVDC, 0…100mVDC i 0…1VDC 

 
 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. 
 
 
3.5 Zaciski podłączeniowe 

 
 

(Rys. 4.1-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 4.1-1) 
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Oznaczenie zacisku Opis zacisku 
GND Uziemienie 
PWR Zasilanie 100…240VAC lub 24VAC/DC 

Dla zasilania 24VAC/DC, sprawdź biegunowość, gdy używasz zasilania na-
pięciem stałym (DC). 

O1 Wyjście regulacyjne OUT1 
O2 Wyjście regulacyjne OUT2 (opcje DR, DS lub DA) 
EV1 Wyjście zdarzeń EV1 
EV2 Wyjście zdarzeń EV2 
EV3 Wyjście zdarzeń EV3 
EV4 Wyjście zdarzeń EV4 
EVENT INPUT Wejście zdarzeń (binarne) 
RS-485/RS-232C Interfejs komunikacyjny RS-485 (opcja C5) lub RS-232C (opcja C) 
TC Wejście termoparowe 
RTD Wejście RTD (Pt100) 
DC 1V≧ Wejście napięciowe: 0…10mVDC, -10…10mVDC, 0…50mVDC, 

0…100mVDC, 0...1VDC 
DC 5V≦ Wejście napięciowe: 0…5VDC, 1…5VDC, 0…10VDC 
DC mA Wejście prądowe: 0…20mADC, 4…20mADC 
TRANSMIT OUTPUT Wyjście retransmisyjne (opcja TA lub TV) 
EXT OPERATION Wejście zdalnego sterowania: STOP, HOLD, ADV, RUN 
T.SIGNAL OUTPUT Wyjścia sygnału czasu (opcja TS) 

 
3.6 Końcówki kablowe 
Do podłączenia regulatorów używaj zaciskanych końcówek kablowych z izolacją pod śrubę M3. Max. moment 
dokręcenia powinien wynosić od 0.63 N•m. 

 
Zalecane typy końcówek kablowych. 

Końcówka Producent Model Moment obrotowy 

Typ - Y Nichifu Terminal Industries Co., Ltd. TMEV1.25Y-3 
0.6 N•m 
Max 1.0 N•m 

Japan Solderless Terminal MFG Co., Ltd. VD1.25-B3A 

Typ oczkowy Nichifu Terminal Industries Co., Ltd. TMEV1.25-3 
Japan Solderless Terminal MFG Co., Ltd. V1.25-3 

 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 4.2-1) 
 

 
 

3.7 Podłączenie 
 
3.7.1 Podłączenie uziemienia 
Jako przewodu uziemiającego użyj przewodu o przekroju 1.25 – 2.0 mm2. 
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3.7.2 Podłączenie zasilania 
Regulator może być zasilany napięciem 100…240VAC lub 24VAC/DC (w zależności od wersji). 
Dla zasilania 24VAC/DC, nie pomyl biegunowości, używając do zasilania napięcia stałego (DC). 

 
AC DC 

 
 
 
 
 

 

 
3.7.3 Podłączenie wyjść regulacyjnych OUT1 i OUT2 
Wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie OUT2 jest dostępne po dodaniu opcji DR, DS, DA. 
Specyfikacja wyjść regulacyjnych OUT1 i OUT2 została pokazana poniżej. 

 
Wyjście regulacyjne OUT1 
Przekaźnikowe  1a 1b (styk przełączny) 

3A, 250VAC (obciążenie rezystancyjne) 
1A, 250VAC (obciążenie indukcyjne cos =0.4) 
Żywotność: 100,000 cykli 

Napięciowe logiczne 
(do sterowania SSR) 

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

Prądowe liniowe 4…20mADC 
Obciążenie rezystancyjne: Max. 600Ω 

Napięciowe liniowe 0…10VDC 
Obciążenie rezystancyjne: min 1MΩ 

 
Wyjście regulacyjne OUT2 
Przekaźnikowe  1a 

3A, 250VAC (obciążenie rezystancyjne) 
1A, 250VAC (obciążenie indukcyjne cos =0.4) 
Żywotność: 100,000 cykli 

Napięciowe logiczne 
(do sterowania SSR) 

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

Prądowe liniowe 4…20mADC 
Obciążenie rezystancyjne: Max. 600Ω 

 
 

Przekaźnikowe Napięciowe logicz-
ne, prądowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Max liczba przekaźników SSR (Shinko) połączonych równolegle (do wyjścia napięciowego): 

 Seria SA-400: 5 przekaźników 
 Seria SA-500: 2 przekaźniki 
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3.7.4 Podłączenie wejścia pomiarowego 
Podłączenie sygnałów wejściowych zostało przedstawione poniżej. 
Dla wejścia napięciowego, zacisk dodatni (+) dla 0…5VDC, 1…5VDC, 0…10VDC różni się od zacisku (+) dla 
sygnału 0…10mVDC, -10…10mVDC, 0…50mVDC, 0…100mVDC i 0…1VDC. 

Wejście ter-
moparowe 

Wejście RTD 
(Pt100) 

Wejście napię-
ciowe 

0…10mV DC 
-10…10mV DC 
0…50mV DC 

0…100mV DC 
0…1V DC 

Wejście napię-
ciowe 

0…5V DC 
1…5V DC 
0…10V DC 

Wejście prądowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
3.7.5 Podłączenie wyjść zdarzeń EV1, EV2, EV3 i EV4 
Specyfikacja wyjść zdarzeń EV1, EV2, EV3 i EV4 została przedstawiona poniżej. 

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

 

Wyjście zdarzeń 
EV1 

Wyjście zdarzeń 
EV2 

Wyjście zdarzeń 
EV3 

Wyjście zdarzeń 
EV4 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Wyjście zdarzeń EV3 i EV4 mają jeden wspólny zacisk. 
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3.7.6 Podłączenie wejść zdarzeń (binarnych) 
Dostępne są max 4 wejścia zdarzeń (binarne). 
Jeżeli dodano komunikacje szeregową (opcja C, C5), dostępne są max 2 wejścia zdarzeń. 
 
Specyfikacja wejść zdarzeń została przedstawiona poniżej. 

 
Prąd po zamknięciu obwodu Ok. 16mA 

 
4 wejścia zdarzeń 2 wejścia zdarzeń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wejście zdarzeń działa po zmianie stanu wejścia (zwarte/rozwarte (ON lub OFF)). 
Stan wejścia brany jest pod uwagę, gdy zasilanie jest włączone (ON). 
 
W przypadku 4 wejść zdarzeń, możliwe jest przełączanie wykonywanego numeru programu w zakresie 0 do 
15. Przełączanie odbywa się za pomocą odpowiednej kombinacji zwartych i roztwartych wejść (DI1 do DI4). 
W przypadku 2 wejść zdarzeń, możliwe jest przełączanie wykonywanego numeru programu w zakresie 0 do 
3. Przełączanie odbywa się za pomocą odpowiednej kombinacji zwartych i roztwartych wejść (DI1 do DI2). 
 
 
Numer wykonywanego programu wybranego za pomocą wejścia zdarzeń ma pierwszeństwo w stosunku do 
numeru wybranego programu wybranego za pomocą klawiatury. 
 

• 4 wejścia zdarzeń DI1 do DI4 [ : ON (zwarte)] 
Wyświe-
tlacz PTN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

DI1                 
DI2                 
DI3                 
DI4                 

 
• 2 wejścia zdarzeń DI1 do DI2 [ : ON (zwarte)] 

Wyświetlacz 
PTN 

0 1 2 3 

DI1     
DI2     
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3.7.7 Podłączenie wejść zdalnego sterowania 
Dostępne są 4 wejścia zdalnego sterowania pracą regulatora. 
Specyfikacja wejść zdalnego sterowania została przedstawiona poniżej. 

Prąd po zamknięciu obwodu Ok. 16mA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zbocze sygnału jest używane do określenia ON lub OFF. Zmiana zbocza sygnału z OFF (rozwarte) na ON 
(zwarte) wejścia zdalnego sterowania powoduje wykonanie następujących funkcji regulacji programowej 
(RUN, STOP, HOLD i ADVANCE). Gdy zasilanie jest włączone, poziom działania jest włączony. 
 

Wejścia zdalne-
go sterowania Funkcje wejść zdalnego sterowania 

STOP Zatrzymanie regulacji programowej. 
HOLD Podczas regulacji programowej, postęp aktualnie wykonywanego kroku 

jest zatrzymywany (odbywa się regulacja stałowartościowa). 
ADV Podczas regulacji programowej, wykonywany krok jest przerywany, a 

regulator przechodzi do wykonywania następnego kroku. 
RUN Wykonywanie regulacji programowej. 
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3.7.8 Podłączenie interfejsu komunikacyjnego 
Interfejs komunikacyjny dostępny jest po dodaniu opcji C lub C5. 

 
Opcja C Opcja C5 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
(1) Komunikacja szeregowa 
Komunikacja za pomocą RS-485 przy użyciu kabla komunikacyjnego z konwerterem USB CMC-001-1 
(dostarczany oddzielnie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 4.3.8-1) 
 
Komunikacja za pomocą RS-232C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Rys. 4.3.8-2) 

RXD 

TXD 

DCD 
DTR 
DSR 
RTS 
CTS 

2 
3 

5 

1 
4 

6 
7 
8 

GND 

RI 9 

FG 
Ekran 

Komputer ze złączem 
D-sub 9-pinowym 

⑬ TX 
⑭ RX 
⑮ COM 

RS-232C 
PCA1 

FG 

FG 

Kabel komunikacyjny z konwerterem USB 
CMC-001-1 (dostarczany oddzielnie) 

Komputer z portem 
USB 

 

⑬ YA(-) 
⑭ YB(+) 
⑮ SG 

⑬ YA(-) 
⑭ YB(+) 
⑮ SG 

⑬ YA(-) 
⑭ YB(+) 
⑮ SG 

Ekran 

Ekran 

YA(-) 
YB(+) 
COM 

PCA1 
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Komunikacja za pomocą RS-485 przy użyciu konwertera IF-400 (dostarczany oddzielnie). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 4.3.8-3) 
 
(2) Cyfrowa transmisja wartości zadanej (SV) [SVTC] 
Jeżeli została wybrana funkcja cyfrowej transmisji wartości zadanej (SV) [SVTC], wartość zadana SV może 
być cyfrowo transmitowana innych regulatorów firmy Shinko wyposażonych w funkcję komunikacji szeregowej 
(opcja C5). Cykl wysyłania cyfrowej wartości zadanej to 250ms. 
 
Podłączenie 
Podłącz odpowiednio zaciski YA (-) do YA (-), YB (+) do YB (+), SG do SG regulatora PCA1 z regulatorami 
Shinko. Może zostać podłączonych max 31 regulatorów do jednego mastera (regulatora PCA1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 4.3.8-4) 
Ekran przewodu 
Podłącz tylko jeden koniec ekranu do zacisków FG aby uniknąć zamknięcia pętli uziemienia. Jeżeli oba końce 
ekranu zostaną podłączone do zacisku FG, obwód zostanie zamknięty, rezultatem będzie zamknięcie pętli 
uziemienia. Może to powodować zakłócenia. Pamiętaj aby uziemić zacisk FG. 
Rekomendowany przewód: OTSC-VB 2PX0.5SQ (producent: Onamba Co., Ltd.) lub podobny (użyj ekranowa-
nej skrętki). 

 

FG 

FG 

FG 

YA(-) ⑬ 
YB(+) ⑭ 

SG ⑮ 
Ekran 

Ekran 

Ekran 

PCA1 

Regulatory z funkcją 
komunikacji szerego-
wej (max.31) 

YA(-) 
YB(+) 
SG 

YA(-) 
YB(+) 
SG 

YA(-) 
YB(+) 
SG 

PCA1 

RXD 
TXD 

DCD 
DTR 
DSR 
RTS 
CTS 

2 
3 

5 
1 
4 
6 
7 
8 

GND 

RI 9 

CDM 

FG 

FG 

FG 

⑬ YA(-) 
⑭ YB(+) 
⑮ SG 

⑬ YA(-) 
⑭ YB(+) 
⑮ SG 

Ekran 

4 
3 
1 
6 

Komputer ze złączem 
D-sub 9-pinowym 

⑬ YA(-) 
⑭ YB(+) 
⑮ SG 

Ekran 
 

Konwerter komunikacyjny IF-400 (dostarczany oddzielnie) 
RS-232C               RS-485 

Ekran 
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3.8 Podłączenie wyjścia retransmisyjnego 
Wyjście retransmisyjne jest dostępne po dodaniu opcji TA lub TV. 
Specyfikacja wyjścia retransmisyjnego została przedstawiona poniżej. 

Rozdzielczość 12000 

Wyjście 
Opcja TA 4…20mA DC 

Rezystancja obciążenia: Max. 500Ω 
Opcja TV 0…1VDC 

Rezystancja obciążenia: Min. 100 kΩ 
Dokładność wyjścia ±0.3% zakresu wyjścia retransmisyjnego 
Czas odpowiedzi 400 ms + próbkowanie wejścia (0%  90%) 

 
 
 
 
 
 

 
Wyjście retransmisyjne przetwarza wartość PV, SV lub MV na analogowy sygnał prądowy lub napięciowy 
z częstotliwością co 125ms (fabryczne ustawienie: retransmisja PV). Jeżeli wybrano retransmisję SV lub 
MV, a program będzie zatrzymany (tryb oczekiwania) wysyłana będzie wartość wyjścia 4mA lub 0V. 

 
3.8.1 Podłączenie wyjść sygnałów czasu (sterowań) 
Wyjścia sygnałów czasów są dostępne jeżeli dodano opcję TS. 
Specyfikacja wyjścia sygnału czasu została przedstawiona poniżej. 

Ilość wyjść 8 
Open collector 24V DC, max. 50mA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dla wyjścia sygnału czasu, może być wybrane max 8 punktów (TS1 do TS8) dla każdego kroku. 
Wyjścia TS1 do TS5 mogą być również użyte jako wyjścia statusu regulacji. 

Wyjście TS1    Wyjście statusu (RUN) 
Wyjście TS2    Wyjście statusu (HOLD) 
Wyjście TS3    Wyjście statusu (WAIT) 
Wyjście TS4    Wyjście statusu (FAST) 
Wyjście TS5    Wyjście statusu (STOP) 

 
Podczas wykonywania regulacji programowej wyjścia sygnałów czasu TS1 do TS8 działają zgodnie 
z ustawieniem (czas wyłączenia wyjścia sygnału czasu, czas załączenia wyjścia sygnału czasu) z bloku na-
staw sygnału czasu. 
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4 Zarys obsługi i wyjaśnienie grup nastaw 
4.1 Zarys obsługi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*): Wybierz numer program do wykonana za pomocą klawisza , a następnie uruchom program za pomocą klawisza . 
 

Tryb RUN 

Grupa nastaw pro-
gramu 

Ustawienie nastaw 
w grupie 

Grupa nastaw bloku 
(patrz 5.1.1) 

Grupa nastaw bloku 
PID 

Ustawienie nastaw 
w grupie 

Grupa nastaw bloku 
wyjścia 

Ustawienie nastaw 
w grupie 

Grupa powtarzania 
i łączenia programu 

Ustawienie nastaw 
w grupie 

Grupa wykonywania 
auto-tuningu 

Ustawienie nastaw 
w grupie 

Tryb wyboru grupy 

Włączenie zasilania 

Regulacja progra-
mowa RUN 

Regulacja programowa 
Stop (oczekiwanie) 

Przywracanie usta-
wień fabrycznych 

Grupa nastaw pa-
rametrów wejścia 

Ustawienie nastaw 
w grupie 

Grupa nastaw inży-
nierskich 

Grupa nastaw pozo-
stałych parametrów 

Ustawienie nastaw 
w grupie 

Grupa przełączania 
regulacji auto/manual 

Przełączenie regula-
cji auto/manual 

+ + (3s) 

Ustawienie numeru 
programu 

(1s) 

(*) 
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Wyjaśnienie poszczególnych trybów 
Tryb Opis 

Tryb RUN Regulator przechodzi do trybu RUN po włączeniu zasilania. 
Powrót ze stanu regulacja programowa STOP (oczekiwania) lub regulacja 
programowej, w zależności od status zasilania. 
Wskazanie zależy od poniższego statusu. 
Regulacja progra-
mowa zatrzymana 
(oczekiwanie) 

Świecą wyświetlacze PV, SV i PTN. 
Wyświetlacz PV wskazuje wartość mierzoną PV, 
a PTN wskazuje numer programu. 
Pozostałe kontrolki i wyświetlacze nie świecą. 

Uruchomiona regu-
lacja programowa 
(RUN) 

Świecą wyświetlacze PV, SV, PTN, STEP, PRO-
FILE i kontrolki działania. 
Wyświetlacz PV wskazuje wartość mierzoną PV. 
Wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość za-
daną, wartość sygnału regulacyjnego lub czas 
(SV, MV lub TIME). 
Wyświetlacz PTN wskazuje numer programu. 
Wyświetlacz STEP wskazuje numer kroku. 

Tryb wyboru grupy na-
staw 

Wybierz grupę nastaw:  grupa nastaw programu, grupa nastaw bloków, 
grupa powtórzeń i łączenia programu, grupa wykonania AT, grupa nastaw 
inżynierskich, grupa przełączania regulacji auto/manual. 

Klawisze obsługi 
Klawisze obsługi Opis 
  ， Jeżeli zostanie wciśnięty dowolny klawisz, regulator przedzie do następ-

nej pozycji wskazywanej strzałką. 
   Wciskaj klawisz  do momentu aż pojawi się wymagana nastawa. 

 Powrót do trybu podstawowego z dowolnego trybu. 
 Powrót do poprzedniego trybu (odwrotnie ,gdy klawisz  lub  jest 

wciśnięty). 
 +  Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, 

regulator powraca do wcześniej ustawionej grup, jak podążano poniżej. 
 
 
 

 +  Powrót do wcześniejszego kroku 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie 
podczas regulacji programowej RUN, przerywany jest aktualnie wykony-
wany krok, a regulator powraca do wcześniejszego kroku i wykonuje re-
gulację. 
Jeżeli jednak czas, który upłynął dla aktualne wykonywanego kroku jest 
mniejszy niż 1 minuta, regulacja programowa wraca do początku po-
przedniego kroku. 
Jeżeli jednak czas, który upłynął dla aktualne wykonywanego kroku jest 
większy niż 1 minuta, regulacja programowa wraca do początku aktualnie 
wykonywanego kroku. 
Powrót do wcześniejszego kroku jest niedostępny dla kroku nr. 0 ale re-
gulator wraca do początku kroku nr 0. 

 Funkcja kasowania ustawień program 
Gdy regulacja programowa jest zatrzymana (tryb oczekiwania) i zostanie 
wciśnięty klawisz  przez ok. 3s w dowolnej chwili podczas ustawiania 
programu, ustawienia (dla aktualne wyświetlanego numeru kroku (STEP) 
i wszystkich pozostałych kroków) powrócą do wartości domyślnych. 

 +  +  (3s) Funkcja przywracania ustawień fabrycznych 
Gdy regulacja programowa jest zatrzymana (oczekiwanie) i zostaną wci-
śnięte razem klawisze ,  i  przez 3s, wyświetlacz PV wskaże 

, a wszystkie dane oprócz typu wejścia, cyklu OUT1, cyklu OUT2 
powrócą do wartości domyślnych. Trwa to ok. 30s. 

Grupa na-
staw bloku 

Grupa na-
staw alarmu 

Wartość 
alarmu EV4 

+ + 
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4.1.1 Blok ustawień grup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 Grupa nastaw inżynierskich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok ustawień grup Grupa nastaw bloku 
PID 

Ustawienie nastaw 
w grupie 
 

Grupa nastaw bloku 
sygnału czasu 

Ustawienie nastaw 
w grupie 
 

Grupa nastaw bloku 
oczekiwania 

Ustawienie nastaw 
w grupie 
 

Grupa nastaw bloku 
alarmu (*) 

Ustawienie nastaw 
w grupie 
 

Grupa nastaw bloku 
wyjścia 

Ustawienie nastaw 
w grupie 

 : Nastawa pojawia się gdy dana opcja jest dodana 

(*) Nastawa pojawia się, gdy dowolny typ alarmu został wybrany. 

Grupa nastaw pa-
rametrów wejścia 

Ustawienia w gru-
pie 
 

Grupa nastaw pa-
rametrów wyjścia 

Ustawienia w gru-
pie 

Grupa nastaw wyj-
ścia zdarzeń 

Ustawienia w gru-
pie 

Grupa nastaw ogra-
niczenia SV 

Ustawienia w gru-
pie 

Grupa wyjścia re-
transmisyjnego 

Ustawienia w gru-
pie 

Grupa nastaw pozo-
stałych parametrów 

Ustawienia w gru-
pie 

Grupa nastaw ko-
munikacji 

Ustawienia w gru-
pie 

Grupa nastaw inży-
nierskich 

 : Nastawa pojawia się, gdy dana opcja jest dodana. 

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


INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMOWALNE REGULATORY TEMPERATURY I PROCESU PCA1 
 

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 27 z 140 Strona 27 z 140 

4.2 Wyjaśnienie grup nastaw 
Wciśnij klawisz  w trybie RUN. Regulator przejdzie grupy ustawień programu. Wybierz grupę za pomocą 
klawisza , a następnie wciśnij klawisz . Ustawienie wybranej pozycji w grupie może być wykonane. 
 
Jeżeli zostanie wciśnięty klawisz  w grupie ustawień bloków, regulator przejdzie do grup takich jak blok 
PID, blok alarmu. 
 
Wybierz grupę za pomocą klawisza , a następnie wciśnij klawisz . Ustawienie wybranej pozycji w gru-
pie może zostać wykonane. 
 
Jeżeli zostanie wciśnięty klawisz  w grupie nastaw inżynierskich, regulator przejdzie do ustawień grup 
takich jak grupa parametry wejścia, parametry wyjścia. Wybierz grupę za pomocą klawisza , a następnie 
wciśnij klawisz . Mogą byś wykonane ustawienia wszystkich nastaw w grupie. 

 
Grupa Wyświetlacz PV Komentarz 

Grupa nastaw pro-
gramu 

 Wybiera się następujące elementy: numer programu, 
wartość SV kroku, czas kroku, numer bloku PID, nu-
mer bloku alarmu, itp. 

Grupa nastaw bloku  Wybiera się następujące grupy ustawień: blok PID, 
blok sygnału czasu, blok oczekiwania, blok alarmu, 
blok wyjścia. 

 Grupa nastaw 
bloku PID 

 Ustaw następujące elementy bloków 0 do 9: zakres 
proporcjonalności OUT1 [P], czas zdwojenia [I], czas 
wyprzedzenia [D], ARW, zakres proporcjonalności 
OUT2 [P] (gdy dodano opcje DR, DS. lub DA) 

 Grupa nastaw 
bloku sygnału 
czasu (gdy doda-
no opcję TS) 

 Ustaw następujące elementy bloków 0 do 15: czas 
wyłączenia sygnału czasu (OFF), czas załączenia 
sygnału czasu (ON) 

 Grupa nastaw 
bloku oczekiwania 

 Ustaw wartości oczekiwania dla bloków 0 do 9. 

 Grupa nastaw 
bloku alarmów 

 Ustaw wartości alarmów dla bloków 0 do 9: wartość 
alarmu EV1, wartość alarmu EV2, wartość alarmu 
EV3, wartość alarmu EV4 (pojawia się gdy zostanie 
wybrany dowolny typ alarmu). 

 Grupa nastaw 
bloku wyjścia 

 Ustaw następujące elementy bloków 0 do 9: górny 
limit OUT1, dolny limit OUT1, górny limit OUT2, dolny 
limit OUT2 (gdy dodano opcję DR, DS lub DA), pręd-
kość zmian OUT1. 

Grupa nastaw bloku 
powtarzania i łącze-
nia programu 

 Ustaw ilość powtórzeń i łączenie programów. 

Grupa wykonywania 
AT (auto-tuningu) 

 Ustaw następujące elementy: tryb AT, włącze-
nie/wyłączenie AT, strefę AT. 
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Grupa Wyświetlacz PV Komentarz 

Grupa nastaw inży-
nierskich 

 Wybierz ustawienia poniższych grup: parametry wej-
ścia, parametry wyjścia, parametry wyjścia zdarzeń, 
ograniczenie SV, parametry wyjścia retransmisyjnego, 
parametry komunikacji, pozostałych parametrów. 

 Grupa nastaw 
parametrów wej-
ścia 

 Ustaw następujące pozycje: typ wejścia, górny limit 
skalowania, dolny limit skalowania, położenie przecin-
ka, korekcja czujnika, stała czasowa filtra PV. 

 Grupa nastaw 
parametrów wyj-
ścia 

 Ustaw następujące pozycje: cykl proporcjonalności 
OUT1, histereza (ON/OFF) OUT1, cykl proporcjonal-
ności OUT2 (gdy dodano opcję DR, DS lub DA), me-
todę chłodzenia OUT2 (gdy dodano opcję DR, DS lub 
DA), działanie wprost/odwrotne, itp. 

 Grupa nastaw 
parametrów wyjść 
zdarzeń 

 Ustaw następujące pozycje: wyjście zdarzeń EV1, 
wyjście zdarzeń EV2, wyjście zdarzeń EV3, wyjście 
zdarzeń EV4. 

 Grupa nastaw 
ograniczenia SV 

 Ustaw następujące pozycje: górny limit SV, dolny limit 
SV. 

 Grupa nastaw 
parametrów wyj-
ścia retransmisyj-
nego (gdy dodano 
opcję TA lub TV) 

 Ustaw następujące pozycje: typ wartości retransmito-
wanej, górny limit wyjścia retransmisyjnego, dolny limit 
wyjścia retransmisyjnego. 

 Grupa nastaw 
parametrów ko-
munikacji (gdy 
dodano opcję C 
lub C5) 

 Ustaw następujące pozycje: protokół komunikacyjny, 
adres komunikacyjny, prędkość komunikacji, czas 
opóźnienia odpowiedzi, itp. 

 Grupa nastaw 
pozostałych pa-
rametrów 

 Ustaw następujące pozycje: blokada nastaw, start 
regulacji programowej automatyczny/ręczny, typ startu 
regulacji programowej, działanie po przywróceniu zasi-
lania, itp. 

Grupa przełączania 
regulacji au-
to/manual 

 Ustaw następujące pozycje: przełączanie pomiędzy 
regulacją automatyczną i ręczną. 
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Włączenie zasilania 

Parametry wejścia 
(str.34) 

Parametry wyjścia 
(str.35) 

Parametry wyjścia 
zdarzeń (str.35) 

Blok PID 
(str.39) 

Blok oczekiwania 
(str.39) 

Blok alarmów 
(str.39, 40) 

Blok wyjścia 
(str.41) 

Ustaw program 
(str. 37 - 39) 

Pozostałe parametry 
(str.36) 

Wykonaj AT 
(str. 41, 42) 

Test ustawień 

RUN 

Ustaw parametry wejścia/wyjścia 

Ustaw poszczególne bloki. 

Ustaw program. 

Ustaw dane związane z regulacją programową 

Włącz zasilane obwodu obciążenia i przepro-
wadź test ustawień. 

Wybierz tryb AT i wykonaj AT. 

Ustawienia początkowe 

Ustawienia pro-
gramu 

Ustawienia bloków 

5 Podstawowe procedury po włączeniu zasilania i przykładowe ustawienia 
5.1 Podstawowe procedury po włączeniu zasilania 
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5.2 Ustawienia początkowe, ustawienie programu oraz bloków 
 

 Przykład ustawień początkowych 
Ustawienie grup Ustawiane pozycje Przykład ustawienia 

Grupa nastaw parametrów 
wejścia 

Typ wejścia K, -200…1370°C 
Górny limit skalowania 1200°C 
Dolny limit skalowania 0°C 

Grupa nastaw parametrów 
wyjścia 

Cykl proporcjonalności OUT1 15s 
Działanie wprost/odwrotne Działanie odwrotne (grzanie) 

Grupa nastaw parametrów 
wyjścia zdarzeń 

Funkcja wyjścia zdarzeń EV2 Alarm typu górny próg 
Działanie wyjścia zdarzeń Zwieranie 

Grupa nastaw pozostałych 
parametrów 

Start programu auto/ręczny Start ręczny 
Typ rozpoczęcia regulacji Start od wartości PV 
Działanie po przywróceniu zasila-
nia 

Kontynuacja programu po 
powrocie zasilania 

Jednostka czasu kroku Godziny : minuty 
Wyświetlanie czasu kroku Pozostały czas 
Wyświetlanie kroku SV Wartość SV proporcjonalna 

do postępu czasu 
Funkcja HOLD kroku SV po za-
kończeniu programu 

Brak funkcji Hold 

 
 Przykład ustawień programu 

Program 1 
Numer kroku 0 1 2 3 4 
      

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Wartość zadana kroku SV 500 500 1000 1000 0 
Czas kroku 0:30 1:00 0:40 1:00 2:00 
Numer bloku PID 1 1 2 2 1 
Numer bloku oczekiwania 1 0 1 0 0 
Numer bloku alarmu 1 2 1 2 1 
Numer bloku wyjścia 0 1 0 1 0 

(Rys. 5.2-1) 

0 

500 

1000 
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Wyjaśnienie działania programu 
Krok 0:  Po rozpoczęciu programu, regulacja jest wykonywana tak że wartość zadana kroku SV stopniowo 

rośnie od 0°C do 500°C przez 30minut.  
Krok 1:  Regulacja jest wykonywana w celu utrzymania SV na poziomie 500°C przez 1 godzinę. 
Krok 2:  Regulacja jest wykonywana tak, że wartość zadana kroku SV stopniowo rośnie od 500°C do 1000°C 

przez 40minut.  
Krok 3:  Regulacja jest wykonywana w celu utrzymania SV na poziomie 1000°C przez 1 godzinę. 
Step 4:  Regulacja jest wykonywana tak że wartość zadana kroku SV stopniowo opada od 1000°C do 0°C 

przez 2 godziny. 
 

 Przykład ustawienia bloku 
Jak ustawić grupę każdego bloku nastaw 
Jeśli wzór programu nie jest ustawiony dla danego kroku, jego numer bloku staje się 0 (zero). Zale-
cane jest pozostawienie domyślnych wartości fabrycznych dla bloku 0 w każdej grupie nastaw bloku, 
a ustawienia zacząć od bloku 1. 

 
Grupa nastaw Pozycje ustawień Przykład ustawień 

Grupa nastaw bloku 
PID 
(*1) 

Zakres proporcjonalności OUT1 blok 0 10°C 
Czas zdwojenia dla bloku nr. 0 200s 
Czas wyprzedzenia dla bloku nr. 0 50s 
ARW dla bloku nr. 0 50% 
Zakres proporcjonalności OUT1 blok 1 10°C 
Czas zdwojenia dla bloku nr. 1 200s 
Czas wyprzedzenia dla bloku nr. 1 50s 
ARW dla bloku nr. 1 50% 
Zakres proporcjonalności OUT1 blok 2 10°C 
Czas zdwojenia dla bloku nr. 2 200s 
Czas wyprzedzenia dla bloku nr. 2 50s 
ARW dla bloku nr. 2 50% 

Grupa nastaw bloku 
oczekiwania 

Wartość oczekiwania dla bloku nr. 0 0°C (*3) 
Wartość oczekiwania dla bloku nr. 1 10°C 

Grupa nastaw bloku 
alarmu (*2) 

Wartość alarmu EV2 dla bloku nr 0 0°C (*4) 
Wartość alarmu EV3 dla bloku nr 0 0°C (*4) 
Wartość alarmu EV4 dla bloku nr 0 0°C (*4) 
Wartość alarmu EV2 dla bloku nr 1 600°C 
Wartość alarmu EV3 dla bloku nr 1 5°C 
Wartość alarmu EV4 dla bloku nr 1 5°C 
Wartość alarmu EV2 dla bloku nr 2 1100°C 
Wartość alarmu EV3 dla bloku nr 2 10°C 
Wartość alarmu EV4 dla bloku nr 2 10°C 

Grupa nastaw bloku 
wyjścia 

Górny limit wyjścia OUT1 dla bloku nr. 0 100% (*5) 
Dolny limit wyjścia OUT1 dla bloku nr. 0 0% (*5) 
Górny limit wyjścia OUT1 dla bloku nr. 1 80% 
Dolny limit wyjścia OUT1 dla bloku nr. 1 0% 

(*1) Wartości PID uzyskuje się wykonując AT, wartości w grupie nastaw bloku PID są wartości domyślnymi. 
(*2) Wyjście EV1 jest używane jako wyjście końca programu, ‘wartość alarmu EV1’ nie pojawia się w ustawieniach. 
(*3) Domyślnie wartość oczekiwania dla bloku nr. 0 jest wyłączona. 
(*4) Domyślnie ustawienie alarmów EV2, EV3 i EV4 dla bloku nr. 0 to brak działania. 
(*5) Domyślnie ustawienie zakresu MV dla bloku nr. 0 to górny i dolny limit OUT. 
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Sposób działania zostanie opisany na podstawie przykładowych ustawień początkowych, ustawienia 
programu i ustawień bloków. 
 
Wyświetlanie szczegółów ustawienia 

 Góra lewa strona:  Wyświetlacz PV: Wskazuje kod nastawy. 
 Dół lewa strona:  Wyświetlacz SV/MV/TIME: Wskazuje ustawioną wartość lub nastawę. 
 Prawa strona:   Nazwa, opis i zakres ustawienia. 

 
 
Klawisze do wykonywania ustawień 
 Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość nastawy (wartość liczbową) użyj klawiszy  lub . 
 Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte jednocześnie z klawiszem , to wartość liczbowa za-

cznie się zmieniać szybciej. 
 Aby przełączyć wybraną pozycję, należy użyć klawisza  lub . 
 Aby zapisać ustawioną wartość użyj klawisza  lub . 
  +  oznacza naciśnięcie klawisza  i  w tym samym czasie. 
 Aby powrócić do trybu RUN z ustawienia dowolnej grupy, wciśnij klawisz . Regulator powinien po-

wrócić do trybu RUN z dowolnego ustawienia. 
 

 
 

Typ wejścia 
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Włączenie zasilania 

Procedura podstawowa 

Tryb RUN  
 

Tryb RUN [Regulacja programowa zatrzy-
mana (oczekiwanie)] 
 

 
 

Grupa nastaw programu 

 
 

Grupa nastaw inżynierskich 

(4 razy) 

Szczegóły ustawienia 

Włączenie 

 
 

Grupa nastaw parametrów wejścia Grupa nastaw parame-
trów wejścia 

 
 

Typ wejścia 
 

 
 

K -200…1370°C 

 

lub 

 
 

Górny limit skalowania wejścia 

 
 

1200°C 

lub 
 

 
 

Dolny limit skalowania wejścia 

 
 

0°C 

 

lub 
 

+ 

 
 

Grupa nastaw parametrów wejścia 
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Grupa nastaw parametrów wyjścia Grupa nastaw parame-
trów wyjścia 

 
 

Cykl proporcjonalności OUT1 

 
 

15s 
 

lub 

 
 

Działanie wyjścia wprost/odwrotne 

 
 

Działanie odwrotne (grzanie) 

lub 

 
 

Grupa nastaw parametrów wyjścia 

 
 

Grupa nastaw parametrów wyjścia zdarzeń 

(Kilka razy) 

+ 

Grupa nastaw parame-
trów wyjścia zdarzeń 

 
 

Funkcja wyjścia zdarzeń EV2 

 
 

Alarm typu górny próg 

lub 

(Dwa razy) 

 
 

Sposób działania wyjścia EV2 

 
 

Zwieranie 

lub 

(3 razy) 

+ 

 
 

Grupa nastaw parametrów wyjścia zdarzeń 

(Kilka razy) 
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Grupa nastaw pozostałych parametrów Grupa nastaw pozosta-
łych parametrów 

 
 

Start regulacji programowej automatycz-
ny/ręczny 

 
 

Start ręczny 

lub 
 

 
 

Typ startu regulacji programowej 

 
 

Start PV 

lub 
 

 
 

Działanie po przywróceniu zasilania 

 
 

Kontynuacja regulacji programowej po przy-
wróceniu zasilania 

(Dwa razy) 

 
 

Jednostka czasu kroku 

 
 

Godziny: Minuty 

lub 
 

 
 

Wyświetlanie czasu kroku 

 
 

Pozostały czas kroku 

lub 
 

(Dwa razy) 

lub 
 

 
 

Wyświetlanie wartości zadanej kroku SV 
 

lub 
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Wartość SV odpowiadająca postępu czasu 
kroku 

 
 

Funkcja HOLD (wstrzymania) dla wartości 
kroku SV po zakończeniu programu 

 
 

Brak wstrzymania 

lub 
 

 
 

Grupa nastaw inżynierskich 

(Dwa razy) 

(Dwa razy) 

+ 

(Dwa razy) 

 
 

Grupa nastaw programu 

 
 

Numer ustawionego programu 

 
 

1 

 
 

Wartość zadana SV dla kroku 0 

 
 

500°C 

lub 
 

Grupa nastaw progra-
mu 

lub 
は 

 
 

lub 
 

Czas kroku dla kroku 0 

 
 

0:30 

 
 

lub 
 

Numer bloku PID dla kroku 0 
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1 

 
 

Numer bloku oczekiwania dla kroku 0 

 
 

1 

 
 

Numer bloku alarmu dla kroku 0 

lub 
 

lub 
 

 
 

1 

 
 

Numer bloku wyjścia dla kroku 0 

lub 
 

 
 

0 

 
 

Wartość zadana SV dla kroku 1 

lub 
 

 
 

500° 

 
 

Czas kroku dla kroku 1 

lub 
 

 
 

1:00 
 

 
 

Numer bloku PID dla kroku 1 

lub 
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Grupa nastaw bloku 
PID 

 
 

Grupa nastaw bloku 

 
 

Grupa nastaw bloku PID 
Na tym etapie, elementy PID nie są ustawione 
w grupie nastaw bloku PID, parametry PID są obli-
czane za pomocą AT. 

 
 

Grupa nastaw bloku oczekiwania 

 
 

Wartość oczekiwania dla bloku 1 

 
 

10°C 

lub 
 

 
 

Grupa nastaw bloku oczekiwania 

 
 

Grupa nastaw bloku alarmu 

Grupa nastaw bloku 
oczekiwania 

(Dwa 
razy) 

+ 

Grupa nastaw bloku 
alarmu 

(4 razy) 

Wartość alarmu EV2 dla bloku nr. 1 

lub 
 

 
 

 
 

1 

 
 

Numer bloku wyjścia dla kroku 4 

 
 

Grupa nastaw programu 

+ 

Ustaw pozostałe pozycje do ‘Numer bloku 
wyjścia dla kroku 4’ w ten sam sposób. 
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600°C 

 
 

Wartość alarmu EV3 dla bloku nr. 1 

 
 

5°C 

lub 
 

 
 

Wartość alarmu EV4 dla bloku nr. 1 

 
 

5°C 

 
 

Wartość alarmu EV2 dla bloku nr. 2 

 
 

1100°C 

 
 

Wartość alarmu EV3 dla bloku nr. 2 
 

 
 

10°C 

lub 
 

 
 

Wartość alarmu EV4 dla bloku nr. 2 

 
 

10°C 

+ 

lub 
 

lub 
 

lub 
 

 
 

Grupa nastaw bloku alarmu 
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Grupa nastaw bloku wyjścia 

 
 

Górny limit wyjścia OUT1 dla bloku 1 

 
 

80% 

lub 
 

 
 

Dolny limit wyjścia OUT1 dla bloku 1 

 
 

0% 

Na tym etapie ustawienia są zakończone. 

lub 
 

Grupa nastaw bloku 
wyjścia 

(Kilka razy) 

Tryb RUN  
 

Tryb RUN [Regulacja programowa zatrzy-
mana (oczekiwanie)] 

Test ustawień 

 
 

Numer program do wykonania. 
Wybierz program 1 do wykonania za pomocą 
klawisza . Włącz zasilanie obwodu wyko-
nawczego i rozpocznij test ustawień. 

 
 

Test ustawień (regulacja programowa RUN). 
Dla powyższego przykładu wykonaj AT dla 
kroku 1 gdzie wartość zadana kroku jest sta-
ła. 
Naciskając klawisz , regulator przejdzie 
do kroku 1.  

 

 
 

Grupa nastaw programu 

(3 razy) 

 
 

Grupa wykonania AT Wykonaj AT 
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Tryb normalny 

 
 

Wykonaj/wyłącz AT 

 
 

Wykonaj AT 

lub 

Zatrzymaj regulację 
programową 

 
 

Tryb RUN 
Podczas wykonywania AT miga kontrolka 
AT. 
Kontrolka AT zgaśnie po zakończeniu AT. 
Wykonaj AT dla kroku 2 lub 3 dla których jest 
wybrany blok PID nr 2 w ten sam sposób. 

Tryb RUN (oczekiwa-
nia) 

 
 

Regulacja programowa zakończona 
Po zakończeniu regulacji programowej, wyj-
ście zakończenia program jest aktywowane, 
miga . 
Jeżeli zostanie wciśnięty klawisz  przez 
1s, wyjście zakończenia program zostanie 
wyłączone, a regulator powróci do stanu 
oczekiwania. 

 
 

Tryb RUN [Regulacja programowa zatrzy-
mana (oczekiwanie)] 

 
 

Tryb AT 

lub 
 

RUN  
 

Uruchom regulację programową (Regulacja 
programowa RUN). 
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6 Ustawianie nastaw 

 Ostrzeżenie 
 Podłączając kabel komunikacyjny USB (CMB-001) do złącza konsoli, podłącz kabel po wyłą-

czeniu zasilania. 
 Nigdy nie włączaj lub nie wyłączaj zasilania, podczas gdy kabel komunikacyjny USB (CMB-

001) jest podłączony do złącza konsoli. 
 

Poniżej zostały opisane następujące grupy nastaw: grupa nastaw programu, grupa nastaw bloku, grupa na-
staw powtórzeń i łączenia programu, grupa wykonania AT, grupa nastaw inżynierskich, grupa przełączania 
regulacji auto/manual. 

 
Jak zapisać wykonane ustawienia 

• Aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawioną wartość (wartość liczbową), użyj klawisza  lub . Jeżeli 
klawisz  lub  zostanie wciśnięty równocześnie z klawiszem , sprawia to, że wartość liczbowa 
będzie się zmieniać szybciej. 

• Aby przełączyć wybraną pozycję nastawy, użyj klawisza  lub . 
• Aby zapisać ustawioną wartość, użyj klawisza  lub . 
 

6.1 Grupa nastaw programu 
W grupie nastaw programu mogą być wykonane następujące ustawienia: ustawienie numeru programu, war-
tość zadana kroku SV, czas kroku, numer bloku PID, numer bloku alarmu, itp. 

 
• Aby przejść do ustawień grupy programu 

Wciśnij klawisz  w trybie RUN. Wyświetlacz PV wskazuje , a regulator przejdzie do grupy 
nastaw program. 
Wciśnij klawisz  w grupie nastaw programu. Na wyświetlaczu PV pojawi się , a regulator 
przejdzie do ustawienia numeru programu. 

 
• Wyjaśnienie ustawianych pozycji 

Góra lewa strona: Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV 
 Wyświetlacz PTN wyświetla ustawiony numer programu, a wyświetlacz PV kod 
nastawy. 

Dół lewa strona: Wyświetlacz PTN, Wyświetlacz SV/MV/TIME 
Wyświetlacz STEP wyświetla ustawiony numer kroku, a wyświetlacz 
SV/MV/TIME wyświetla wartość domyślną nastawy. 

Prawa strona:   Nazwa, opis i zakres nastawy (lub ustawienia). 
 
 
 
 

   
   

Wartość zadana SV dla kroku nr. 0 
• Ustaw wartość zadaną SV dla kroku nr. 0. 
• Zakres nastawy: 
  Dolny limit SV do górny limit SV 

 
 
 

 
 

Wyświetlacz PTN 

Wyświetlacz STEP 

Wyświetlacz PV 

Wyświetlacz SV/MV/TIME 

Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy (lub ustawienia) 
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Ustawienia w grupie nastaw programu zostały pokazane poniżej. 
 

Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Numer programu 
• Wybierz numer programu do ustawienia. 
• Zakres nastawy: 0 do 15 

   
   

Wartość zadana SV dla kroku nr. 0 
• Ustaw wartość zadaną SV dla kroku nr. 0. 
  Wartość kroku SV jest wartością zadaną na końcu kroku. 
• Zakres nastawy: Dolny limit SV do górny limit SV 

   
   

Czas kroku dla kroku nr. 0 
• Ustaw czas kroku dla kroku nr. 0. 
  Czas kroku jest czasem realizacji kroku. 
• Zakres nastawy: , 0:00 do 99:59  

Jeżeli zostanie wciśnięty klawisz  przy 0:00, pojawi się . 
Gdy wybrano , będzie wykonana regulacja stałowartościowa przy 
użyciu wartości zadanej SV ustawionej dla kroku nr. 0. 

   
   

Numer bloku PID dla kroku nr. 0 
• Wybierz numer bloku PID, który ma być użyty dla kroku nr. 0. 
• Zakres nastawy: 0 do 9 

   
   

Numer bloku sygnału czasu 1 dla kroku nr. 0 
• Wybierz numer bloku sygnału czasu 1 dla kroku nr. 0. 
  Wybierz jeden numer z max 16 bloków sygnału czasu. 
  Ten sam numer bloku może być użyty wiele razy. 
• Zakres nastawy: 0 do 15 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji TS (wyjście sygnału czasu) i wybraniu wyjścia 
sygnału czasu TS1. 

   
   

Numer bloku sygnału czasu 2 dla kroku nr. 0 
• Wybierz numer bloku sygnału czasu 2 dla kroku nr. 0. 
  Wybierz jeden numer z max 16 bloków sygnału czasu. 
  Ten sam numer może być wybrany wiele razy. 
• Zakres nastawy: 0 do 15 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji TS (wyjście sygnału czasu) i wybraniu wyjścia 
sygnału czasu TS2. 

   
   

Numer bloku sygnału czasu 3 dla kroku nr. 0 
• Wybierz numer bloku sygnału czasu 3 dla kroku nr. 0. 
  Wybierz jeden numer z max 16 bloków sygnału czasu. 
  Ten sam numer może być wybrany wiele razy. 
• Zakres nastawy: 0 do 15 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji TS (wyjście sygnału czasu) i wybraniu wyjścia 
sygnału czasu TS3. 

   
   

Numer bloku sygnału czasu 4 dla kroku nr. 0 
• Wybierz numer bloku sygnału czasu 4 dla kroku nr. 0. 
  Wybierz jeden numer z max 16 bloków sygnału czasu. 
  Ten sam numer może być wybrany wiele razy. 
• Zakres nastawy: 0 do 15 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji TS (wyjście sygnału czasu) i wybraniu wyjścia 
sygnału czasu TS4. 

   
   

Numer bloku sygnału czasu 5 dla kroku nr. 0 
• Wybierz numer bloku sygnału czasu 5 dla kroku nr. 0. 
  Wybierz jeden numer z max 16 bloków sygnału czasu. 
  Ten sam numer może być wybrany wiele razy. 
• Zakres nastawy: 0 do 15 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji TS (wyjście sygnału czasu) i wybraniu wyjścia 
sygnału czasu TS5. 

   
   

Numer bloku sygnału czasu 6 dla kroku nr. 0 
• Wybierz numer bloku sygnału czasu 6 dla kroku nr. 0. 
  Wybierz jeden numer z max 16 bloków sygnału czasu. 
  Ten sam numer może być wybrany wiele razy. 
• Zakres nastawy: 0 do 15 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji TS (wyjście sygnału czasu). 
   Numer bloku sygnału czasu 7 dla kroku nr. 0 
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   • Wybierz numer bloku sygnału czasu 7 dla kroku nr. 0. 
  Wybierz jeden numer z max 16 bloków sygnału czasu. 
  Ten sam numer może być wybrany wiele razy. 
• Zakres nastawy: 0 do 15 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji TS (wyjście sygnału czasu). 
   
   

Numer bloku sygnału czasu 8 dla kroku nr. 0 
• Wybierz numer bloku sygnału czasu 8 dla kroku nr. 0. 
  Wybierz jeden numer z max 16 bloków sygnału czasu. 
  Ten sam numer może być wybrany wiele razy. 
• Zakres nastawy: 0 do 15 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu opcji TS (wyjście sygnału czasu). 
   
   

Numer bloku oczekiwania dla kroku nr. 0. 
• Wybierz numer bloku oczekiwania dla kroku nr. 0. 
• Zakres nastawy: 0 do 9 

   
   

Numer bloku alarmu dla kroku nr. 0. 
• Wybierz numer bloku alarmu dla kroku nr. 0. 
• Zakres nastawy: 0 do 9 

   
   

Numer bloku wyjścia dla kroku nr. 0. 
• Wybierz numer bloku wyjścia dla kroku nr. 0. 
• Zakres nastawy: 0 do 9 

   
   

Wartość zadana SV dla kroku nr. 1 
• Ustaw wartość zadaną SV dla kroku nr. 1.  
  Wartość kroku SV jest wartością zadaną na końcu kroku. 
• Zakres nastawy: Dolny limit SV do górny limit SV 

  
Jeżeli jest to wymagane powtórz powyższe ustawienia dla pozostałych kroków. 
 

   
   

Numer bloku wyjścia dla kroku nr. 15. 
• Wybierz numer bloku wyjścia dla kroku nr. 15. 
• Zakres nastawy: 0 do 9 

 
Na tym etapie ustawienia grupy programu są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wyboru gru-
py nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 
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6.2 Grupa nastaw bloków 
W grupie nastaw bloków dostępne są ustawienia następujących grup nastaw bloków: grupa nastaw bloku 
PID, grupa nastaw bloku sygnału czasu, grupa nastaw bloku oczekiwania, grupa nastaw bloku alarmów, gru-
pa nastaw bloku wyjścia.  
 
Informacje o ustawieniach w każdej grupie nastaw bloku 

Jeżeli program nie jest ustawiony, przypisane są bloki nastaw o numerze 0 (zero). Zalecamy pozosta-
wienie domyślnych wartości w bloku 0 w każdej grupie nastaw bloku, ponieważ są one domyślnie przy-
pisane do nieustawionych programów, a ustawienia rozpocząć od bloku 1. 

Aby przejść do grupy nastaw bloku 
Wciśnij klawisz  w trybie RUN, a następnie wciśnij klawisz  (w tej kolejności). Wyświetlacz PV 
wskaże , a regulator przejdzie do grupy nastaw bloku w trybie wyboru grupy. 
Wciśnij klawisz  w grupie nastaw bloku. Wyświetlacz PV wskazuje , a regulator przechodzi 
do grupy nastaw bloku PID. 
Za każdym razem, gdy zostanie wciśnięty klawisz , grupy nastaw bloku są przełączane w kolejności 
jak poniżej. 
Naciskając  w każdej grupie nastaw bloku, regulator przejdzie ustawień w tej grupie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*1) Nastawa dostępna, gdy dodano opcję wyjścia sygnału czasu (opcja TS). 
(*2) Nastawa dostępna, gdy wybrania wyjście alarmowe dla wyjścia zdarzeń EV… (ustawienie 001 do 012). 

 
• Wyjaśnienie ustawień 

Góra lewa strona: Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV 
 Wyświetlacz PTN wyświetla ustawiony numer programu, a wyświetlacz PV kod 
nastawy. 

Dół lewa strona: Wyświetlacz PTN, Wyświetlacz SV/MV/TIME 
Wyświetlacz STEP wyświetla ustawiony numer kroku, a wyświetlacz 
SV/MV/TIME wyświetla wartość domyślną nastawy. 

Prawa strona:   Nazwa, opis i zakres nastawy (lub ustawienia). 
 
 
 
 

   
   

Zakres proporcjonalności OUT1 dla bloku nr. 0 
• Ustaw zakres proporcjonalności OUT1 dla bloku nr. 0. 
• Zakres nastawy: Termopary i RTD: 0 do zakres wejścia °C (°F) 

 
 
 
 
 
 

Grupa nastaw bloku PID 

Grupa nastaw bloku sygnału czasu (*1) 

Grupa nastaw bloku oczekiwania 

Grupa nastaw bloku alarmu (*2) 

Grupa nastaw bloku wyjścia 

Ustawienia w grupie 

Ustawienia w grupie 
 

Ustawienia w grupie 
 
 

Ustawienia w grupie 
 
 

Ustawienia w grupie 
 
 

Wyświetlacz PTN Wyświetlacz PV Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy (lub ustawienia) 
 

Wyświetlacz STEP Wyświetlacz SV/MV/TIME  
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6.2.1 Grupa nastaw bloku PID 
W grupie nastaw bloku PID, mogą być wykonane następujące ustawienia dla bloków nr. 0 do 9: zakres pro-
porcjonalności OUT1, czas zdwojenia, czas wyprzedzenia, ARW i zakres proporcjonalności OUT2 (jeżeli do-
dano opcję DR. DS lub DA). 
 
Zalecane wykorzystanie numerów bloków: 

Blok 0: Regulacja stałowartościowa 
Blok 1: Regulacja programowa w niskiej temperaturze 
Blok 2: Regulacja programowa w średniej temperaturze 
Blok 3: Regulacja programowa w wysokiej temperaturze 
 

Ustawiania w grupie nastaw bloku PID zostały pokazane poniżej. 
 

Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Zakres proporcjonalności OUT1 dla bloku nr. 0 
• Ustaw zakres proporcjonalności OUT1 dla bloku nr. 0. 

Gdy ustawiono 0 lub 0.0, wyjście OUT1 przechodzi na regulację ON/OFF. 
• Zakres nastawy: 

Wejście termoparowe i RTD (bez przecinka): 0 do zakres wejścia °C (°F). 
Wejście termoparowe i RTD (z przecinkiem): 0.0 do zakres wejścia °C (°F). 
Wejście napięciowe lub prądowe: 0.0 do 1000.0%. 

   
   

Czas zdwojenia dla bloku nr. 0 
• Ustaw czas zdwojenia dla bloku nr. 0. 

Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie działania tej funkcji. 
• Zakres nastawy: 0 do 3600s. 

   
   

Czas wyprzedzenia dla bloku nr. 0 
• Ustaw czas wyprzedzenia dla bloku nr. 0. 

Ustawienie wartości 0 powoduje wyłączenie działania tej funkcji.  
• Zakres nastawy: 0 do 1800s. 

   
   

ARW dla bloku nr. 0. 
• Ustaw ARW dla bloku nr. 0. 
• Zakres nastawy: 0 do 100%. 

   
   

Zakres proporcjonalności OUT2 dla bloku nr. 0 
• Ustaw zakres proporcjonalności OUT2 dla bloku nr. 0. 

Zakres proporcjonalności OUT2: Zwielokrotniona wartość zakresu propor-
cjonalności OUT1. 
Zakres proporcjonalności OUT2 = zakres proporcjonalności OUT1 x 
mnożnik. 
Gdy ustawiono 0 lub 0.0, wyjście OUT2 przechodzi na regulację ON/OFF. 
Gdy zakres proporcjonalności dla OUT1 ustawiono 0 lub 0.0, wyjście 
OUT2 przechodzi na regulację ON/OFF. 

• Zakres nastawy: 0.0 do 10.0 razy zakres proporcjonalności OUT2 dla blo-
ku nr. 0. 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS lub DA). 

   
   

Zakres proporcjonalności OUT1 dla bloku nr. 1 
• Ustaw zakres proporcjonalności OUT1 dla bloku nr. 1. 

Gdy ustawiono 0 lub 0.0, wyjście OUT1 przechodzi na regulację ON/OFF. 
• Zakres nastawy: 

Wejście termoparowe i RTD (bez przecinka): 0 do zakres wejścia °C (°F). 
Wejście termoparowe i RTD (z przecinkiem): 0.0 do zakres wejścia °C (°F). 
Wejście napięciowe lub prądowe: 0.0 do 1000.0%. 

  
Jeżeli jest to konieczne, powtórz ustawienia dla pozostałych bloków. 
 

   
   

Zakres proporcjonalności OUT2 dla bloku nr. 9 
• Ustaw zakres proporcjonalności OUT2 dla bloku nr. 9. 

Zakres proporcjonalności OUT2: Zwielokrotniona wartość zakresu propor-
cjonalności OUT1. 
Zakres proporcjonalności OUT2 = zakres proporcjonalności OUT1 x 
mnożnik. 
Gdy ustawiono 0 lub 0.0, wyjście OUT2 przechodzi na regulację ON/OFF. 
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

Gdy zakres proporcjonalności OUT1 ustawiono 0 lub 0.0, wyjście OUT2 
przechodzi na regulację ON/OFF. 

• Zakres nastawy: 0.0 do 10.0 razy zakres proporcjonalności OUT2 dla blo-
ku nr. 9. 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS lub DA). 

 
Na tym etapie ustawienia grupy programu są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 

 
6.2.2 Grupa nastaw bloku sygnału czasu 
W grupie nastaw bloku sygnałów czasu, mogą być wykonane ustawienia dla bloków 0 do 15: czas wyłączenia 
wyjścia sygnału czasu (OFF) oraz czasu załączenie wyjścia sygnału czasu (ON).  

Funkcje wyjścia sygnału czasu 
Ustawiany jest czas wyłączania wyjścia sygnału czasu (OFF) oraz czas włączenia wyjścia sygnału czasu 
(ON) dla każdego czasu kroku, a następnie są aktywowane w odpowiednim czasie podczas trwania regulacji 
programowej. 
Może być ustawionych max 8 punktów wyjścia sygnału czasu dla każdego kroku. 
Aby użyć funkcji wyjść sygnału czasu, ustaw numer bloku sygnału czasu (dla którego jest ustawiony czas 
wyłączania wyjścia sygnału czasu (OFF) i czas włączenia wyjścia sygnału czasu (ON)) dla poszczególnych 
kroków. Może być ustawionych do 16 bloków sygnału czasu. 
 

• Przykład ustawienia wzoru programu 
Wzór programu nr. 1 
Numer kroku 0 1 

500 
 
 
 
 
 

0 

  
  
  
  
  
  

Wartość zadana kroku 500 500 
Czas kroku (godz. :minut.) 0:30 1:00 
Numer bloku PID 1 1 
Numer bloku sygnału 
czasu 1 ON 
 OFF 

0 1 
  

Numer bloku sygnału 
czasu 2 ON 
 OFF 

2 2 
  

Numer bloku sygnału 
czasu 3 ON 
 OFF 

1 2 
  

Numer bloku sygnału 
czasu 4 ON 
 OFF 

1 1 
  

   
Numer bloku wyjścia 0 1 
 

Przykład ustawienia bloku sygnału czasu 
Numer bloku sygnału cza-

su 
Czas wyłączenia wyj-
ścia (godz. : minut.) 

Czas włączenia wyj-
ścia (godz. : minut.) 

0 0:00 0:00 
1 0:20 0:30 
2 0:00 0:30 

 

③ 

① 

② 
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① Wyjście sygnału czasu pracuje w następującej sekwencji, wyjście sygnału czasu wyłączone, a następnie 
włączone. Wyjście sygnału czasu wyłącza się automatycznie (OFF) po upłynie czas włączenia wyjścia 
sygnału czasu (ON) w danym kroku programu.  

② Jeżeli czas załączenia wyjścia sygnału czasu ma taką samą wartość jak czas ustawionego kroku, wyjście 
sygnału czasu zostanie wyłączone na krótką chwilę podczas zmiany numeru kroku. Dlatego należy usta-
wić czas włączania wyjścia sygnału czasu na dłuższy niż czas kroku tak żeby wyjście sygnału czasu mo-
gło być włączone nawet podczas zmiany kroków. 

③ Gdy czas włączenia nie posiada takie samej wartości jak czas kroku, z punktu gdzie krok przechodzi do 
następnego kroku, wyjście sygnału czasu jest wyłączone lub włączone podczas czasu następnego kroku, 
niezależnie od ustawienia wyjścia we wcześniejszym kroku.  

 
Ustawienia w grupie nastaw wyjść sygnału czasu zostały pokazane poniżej. 
Ustawienia dostępne tylko po dodaniu wyjścia sygnału czasu (opcja TS). 

Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Czas wyłączenia wyjścia sygnału czasu dla bloku nr. 0. 
• Ustaw czas wyłączenia wyjścia sygnału czasu dla bloku nr. 0. 
• Zakres nastawy: 00:00 do 99:59. 

   
   

Czas włączenia wyjścia sygnału czasu dla bloku nr. 0. 
• Ustaw czas włączenia wyjścia sygnału czasu dla bloku nr. 0. 
• Zakres nastawy: 00:00 do 99:59. 

   
   

Czas wyłączenia wyjścia sygnału czasu dla bloku nr. 1. 
• Ustaw czas wyłączenia wyjścia sygnału czasu dla bloku nr. 1. 
• Zakres nastawy: 00:00 do 99:59. 

  
Jeżeli jest to konieczne to powtórz powyższe ustawienia dla pozostałych 
bloków. 
 

   
   

Czas włączenia wyjścia sygnału czasu dla bloku nr. 15. 
• Ustaw czas włączenia wyjścia sygnału czasu dla bloku nr. 15. 
• Zakres nastawy: 00:00 do 99:59. 

 
Na tym etapie ustawienia grupy bloku sygnału czasu są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 
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6.2.3 Grupa nastaw bloku oczekiwania 
W grupie nastaw bloku oczekiwania mogą być ustawione wartości dla bloków nr. 0 do 9. 

 
 Funkcja oczekiwania 

Podczas trwania regulacji programowej, regulator nie przejdzie do następnego kroku do momentu, 
gdy odchyłka na końcu kroku pomiędzy wartością mierzoną i zadaną nie znajdzie się w ustawionym 
zakresie oczekiwania (SV ± wartość oczekiwania). Gdy aktywna jest funkcja oczekiwania miga wy-
świetlacz STEP. 

 
 Wyjaśnienie działania funkcji oczekiwania. 
 Program z krokiem rosnącym. 

 
 

 Program z krokiem opadającym. 
 

 
 Jak wyłączyć działanie funkcji oczekiwania. 

Wciśnij klawisz  lub  aby wyłączyć działanie funkcji oczekiwania. 
Użyj wejścia zdalnego sterowania [ADV] lub [STOP] aby wyłączyć funkcję oczekiwania. 

T T 

Wartość oczekiwania 10°C 

500°C 
490°C 

Gdy PV dojdzie do 490°C, funkcja oczekiwania zostanie wyłączana, regulacja przecho-
dzi do następnego kroku. 

Gdy PV nie znajduje się w zakresie [SV - wartość oczekiwania], funkcja oczekiwania jest 
aktywna, a regulator nie przejdzie do następnego kroku. Miga wyświetlacz STEP podczas 
działania funkcji oczekiwania. 

czas 

SV 

T T 

Wartość oczekiwania 10°C 
 

500°C 
510°C

C 

Gdy PV dojdzie do 510°C, funkcja oczekiwania zostanie wyłączana, regulacja 
przechodzi do następnego kroku. 
 

Gdy PV nie znajduje się w zakresie [SV + wartość oczekiwania], funkcja oczekiwania 
jest aktywna, a regulator nie przejdzie do następnego kroku. Miga wyświetlacz STEP 
podczas działania funkcji oczekiwania. 

Program 
Wartość mierzona PV 
Program opóźniony o czas T spowodowany działaniem funkcji oczekiwania 

SV 

czas 
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Ustawienia w grupie nastaw oczekiwania zostały pokazane poniżej. 

Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Wartość oczekiwania dla bloku nr. 0. 
 Ustaw wartość oczekiwania dla bloku nr. 0. 

Gdy ustawiono 0 lub 0.0, funkcja oczekiwania jest wyłączona. 
 Zakres nastawy: 

Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do 100°C (°F). 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do 100.0°C (°F). 
Wejście napięciowe i prądowe: 0 do 1000 (z ustawionym przecinkiem). 

   
   

Wartość oczekiwania dla bloku nr. 1. 
 Ustaw wartość oczekiwania dla bloku nr. 1. 

Gdy ustawiono 0 lub 0.0, funkcja oczekiwania jest wyłączona. 
 Zakres nastawy: 

Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do 100°C (°F). 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do 100.0°C (°F). 
Wejście napięciowe i prądowe: 0 do 1000 (z ustawionym przecinkiem). 

  
Jeżeli jest to konieczne to powtórz powyższe ustawienia dla pozostałych 
bloków. 
 

   
   

Wartość oczekiwania dla bloku nr. 9. 
 Ustaw wartość oczekiwania dla bloku nr. 9. 

Gdy ustawiono 0 lub 0.0, funkcja oczekiwania jest wyłączona. 
 Zakres nastawy: 

Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do 100°C (°F). 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do 100.0°C (°F). 
Wejście napięciowe i prądowe: 0 do 1000 (z ustawionym przecinkiem). 

 
Na tym etapie ustawienia grupy nastaw bloku oczekiwania są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 
 
 

6.2.4 Grupa ustawień bloku alarmu 
W grupie nastaw bloku alarmu mogą być ustawione wartości dla bloków nr. 0 do 9: wartość alarmu EV1, war-
tość alarmu EV2, wartość alarmu EV3 i wartość alarmu EV4. 

 
 Wyjście alarmowe 

Działanie wyjścia alarmowego EV1 zostało pokazane poniżej. 
To samo dotyczy wyjść alarmowych EV2, wyjścia alarmowego EV3 i wyjścia alarmowego EV4. 

 
 
• Górna odchyłka • Górna odchyłka z oczekiwaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie czuwania. 
 
 (Rys. 7.2.4-1) (Rys. 7.2.4-2) 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość +EV1 Wartość -EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

Wartość -EV1 SV Wartość +EV1 
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• Dolna odchyłka • Dolna odchyłka z oczekiwaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Wyjście alarmowe w trybie czuwania. 
  
 (Rys. 7.2.4-3) (Rys. 7.2.4-4) 
 
• Obustronna odchyłka • Obustronna odchyłka z oczekiwania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie czuwania. 
 
 (Rys. 7.2.4-5) (Rys. 7.2.4-6) 
 
• Zakres odchyłki • Zakres odchyłki z oczekiwaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie czuwania. 
 
 (Rys. 7.2.4-7) (Rys. 7.2.4-8) 
 
• Górny próg • Górny próg z oczekiwaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie czuwania. 
 
 (Rys. 7.2.4-9) (Rys. 7.2.4-10) 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

Wartość EV1 
 

SV Wartość EV1 
 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość -EV1 Wartość +EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość -EV1 Wartość +EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość EV1 Wartość EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość EV1 
 

Wartość EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość EV1 
 

Wartość EV1 
 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

Wartość EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

Wartość EV1 
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• Dolny próg     • Dolny próg z oczekiwaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie czuwania. 
 
 (Rys. 7.2.4-11) (Rys. 7.2.4-12) 
 

Dla alarmów typu górna odchyłka, obustronna odchyłka i górny próg, wyjście alarmowe jest aktywne, gdy 
wskazanie przekroczone jest w górę, a funkcja czuwania jest dostępna tylko dla alarmów z funkcją czuwania. 
Dla alarmów typu dolna odchyłka, obustronna odchyłka i dolny próg, wyjście alarmowe jest aktywne, gdy 
wskazanie przekroczone jest w dół, a funkcja czuwania jest dostępna tylko dla alarmów z funkcją czuwania. 
 
 

Gdy wybrano działanie wyjścia alarmu jako rozwieranie, wyjście działa odwrotnie do poniższego działania. 
 Zwieranie (normalnie rozwarte) Rozwieranie (normalnie zwarte) 
Kontrolka zdarzeń  Świeci Świeci 
Wyjście zdarzeń ON OFF 

 
Wszystkie ustawienie w grupie nastaw bloku alarmu zostały pokazane poniżej. 
Gdy dla wyjścia zdarzeń EV… wybrano funkcję jako wyjście alarmowe (ustawienia: 001 do 012). 

Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Wartość alarmu EV1 dla bloku nr. 0 
• Ustaw wartość alarmu EV1 dla bloku nr. 0. 
• Zakres nastawy: 

Typ Zakres nastawy 
Brak działania  
Górna odchyłka – (zakres wejścia) do zakres wejścia (*1) 

(Działanie wyłączone gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 
Górna odchyłka 
z czuwaniem 

– (zakres wejścia) do zakres wejścia (*1) 
(Działanie wyłączone gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Dolna odchyłka – (zakres wejścia) do zakres wejścia (*1) 
(Działanie wyłączone gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Dolna odchyłka 
z czuwaniem 

– (zakres wejścia) do zakres wejścia (*1) 
(Działanie wyłączone gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Obustronna od-
chyłka 

0 do zakres wejścia (*1) 
(Działanie wyłączone gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Obustronna od-
chyłka 
z czuwaniem 

0 do zakres wejścia (*1) 
(Działanie wyłączone gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Zakres odchyłki 0 do zakres wejścia (*1) 
(Działanie wyłączone gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Zakres odchyłki 
z czuwaniem 

0 do zakres wejścia (*1) 
(Działanie wyłączone gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Górny próg Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wej-
ścia (*2) 

Górny próg 
z czuwaniem 

Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wej-
ścia (*2) 

Dolny próg Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wej-
ścia (*2) 

Dony próg 
z czuwaniem 

Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wej-
ścia (*2) 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

Wartość EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

Wartość EV1 
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

(*1) Dla wejścia napięciowego i prądowego zakres wejścia jest taki sam jak zakres ska-
lowania wejścia. 
(*2) Dla wejścia napięciowego i prądowego, dolny (lub górny) limit zakresu wejścia jest 
taki sam jak dolny (lub górny) limit skalowania wejścia. 

Nastawa dostępna, gdy wybrano EV1 jako wyjście alarmowe (001 do 012). 
   
   

Wartość alarmu EV2 dla bloku nr. 0 
• Ustaw wartość alarmu EV2 dla bloku nr. 0. 
• Zakres nastawy: Taki sam jak dla wartości alarmu EV1 dla bloku nr. 0. 

Nastawa dostępna, gdy wybrano EV2 jako wyjście alarmowe (001 do 012). 
   
   

Wartość alarmu EV3 dla bloku nr. 0 
• Ustaw wartość alarmu EV3 dla bloku nr. 0. 
• Zakres nastawy: Taki sam jak dla wartości alarmu EV1 dla bloku nr. 0. 

Nastawa dostępna, gdy wybrano EV3 jako wyjście alarmowe (001 do 012). 
   
   

Wartość alarmu EV4 dla bloku nr. 0 
• Ustaw wartość alarmu EV4 dla bloku nr. 0. 
• Zakres nastawy: Taki sam jak dla wartości alarmu EV1 dla bloku nr. 0. 

Nastawa dostępna, gdy wybrano EV4 jako wyjście alarmowe (001 do 012). 
   
   

Wartość alarmu EV1 dla bloku nr. 1 
• Ustaw wartość alarmu EV1 dla bloku nr. 1. 
• Zakres nastawy: Taki sam jak dla wartości alarmu EV1 dla bloku nr. 0. 

Nastawa dostępna, gdy wybrano EV1 jako wyjście alarmowe (001 do 012). 
  

Jeżeli jest to konieczne to powtórz powyższe ustawienia dla pozostałych 
bloków. 
 

   
   

Wartość alarmu EV4 dla bloku nr. 9 
• Ustaw wartość alarmu EV4 dla bloku nr. 9. 
• Zakres nastawy: Taki sam jak dla wartości alarmu EV1 dla bloku nr. 0. 

Nastawa dostępna, gdy wybrano EV4 jako wyjście alarmowe (001 do 012). 
 

Na tym etapie ustawienia grupy bloku alarmu są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 
 
 

6.2.5 Grupa nastaw bloku wyjścia 
W grupie nastaw bloku wyjścia mogą być ustawione wartości dla bloków 0 do 9: górny limit OUT1, dolny limit 
OUT1, górny limit OUT2 (opcja DR, DS lub DA), dolny limit OUT2 (opcja DR, DS lub DA), prędkość zmian 
wyjścia OUT1.  

 
Wszystkie ustawienie w grupie nastaw bloku wyjścia są pokazane poniżej. 

Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Górny limit OUT1 dla bloku nr. 0 
• Ustaw górny limit OUT1 dla bloku 0. 
• Zakres nastawy: Dolny limit OUT1 do 100% (dla wyjścia prądowego: dolny 

limit OUT1 do 105%). 
   
   

Dolny limit OUT1 dla bloku nr. 0 
• Ustaw dolny limit OUT1 dla bloku 0. 
• Zakres nastawy: 0% do górny limit OUT1 (dla wyjścia prądowego: -5 do 

górny limit OUT1). 
   
   

Górny limit OUT2 dla bloku nr. 0 
• Ustaw górny limit OUT2 dla bloku 0. 
• Zakres nastawy: Dolny limit OUT2 do 100% (dla wyjścia prądowego: dolny 

limit OUT2 do 105%). 
Nastawa dostępna dla regulacji grzanie/chłodzenie (opcje DR, DS lub DA). 

   
   

Dolny limit OUT2 dla bloku nr. 0 
• Ustaw dolny limit OUT2 dla bloku 0. 
• Zakres nastawy: 0% do górny limit OUT2 (dla wyjścia prądowego: -5 do 

górny limit OUT2). 
Nastawa dostępna dla regulacji grzanie/chłodzenie (opcje DR, DS lub DA). 
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Prędkość zmian wyjścia OUT1 dla bloku nr. 0 
• Ustaw prędkość zmian wyjścia OUT1 (zmiany wartości OUT1 MV na 1s). 

Ustawienie wartości 0 skutkuje wyłączeniem funkcji. 
[Prędkość zmian wyjścia OUT1] 

Standardowo dla wyjścia grzania, jeżeli PV jest niższa niż SV, MV OUT1 
zmienia się jak pokazano na rysunku (Rys. 7.2.5-1). Jeżeli jest ustawiona 
prędkość zmian OUT1, MV OUT1 może zmieniać się zgodnie z ustawioną 
prędkością zmiany (Rys. 7.2.5-2). 
Tego typu sterowanie zalecane jest dla grzałek wysokotemperaturowych 
(dla których wymagana wolna zmiana temperatury i które używane są 
w temperaturach ok. 1500 do 1800°C), które łatwo mogą być uszkodzone 
w przypadku gwałtownego włączania dużego prądu. 

 

 (Rys. 7.2.5-1) 

 

 (Rys. 7.2.5-2) 
• Zakres nastawy: 0 do 100 %/s 

   
   

Górny limit OUT1 dla bloku nr. 1 
• Ustaw górny limit OUT1 dla bloku nr. 1.  
• Zakres nastawy: Dolny limit OUT1 do 100% (dla wyjścia prądowego: dolny 

limit OUT1 do 105%). 
  

Jeżeli jest to konieczne to powtórz powyższe ustawienia dla pozostałych 
bloków. 
 

   
   

Prędkość zmian wyjścia OUT1 dla bloku nr. 9 
• Ustaw prędkość zmian wyjścia OUT1 (zmiany wartości OUT1 MV na 1s) 

dla bloku nr. 9. 
• Zakres nastawy: 0 do 100 %/s. 

 
Na tym etapie ustawienia grupy bloku wyjścia są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 

 
6.3 Grupa nastaw powtórzeń i łączenia programu 
W grupie nastaw powtórzeń i łączenia programu mogą być następujące ustawienia: ilość powtórzeń i łączenie 
programu. 

 
Programy nr. 0 do 15 mogą być łączone z następnym programem. Mogą być łączone tylko kolejne numery 
programu. Program nr. 15 może być łączony tylko z programem nr. 0. Losowa wybrane numery programów 
nie mogą być łączone (np. program nr. 0 i program nr. 3). 

ON (100%) 

OFF (0%) 

100%/s 20%/s 10%/s 

1s 5s 10s 

ON (100%) 

OFF (0%) 
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Ilość powtórzeń programów 0 do 15: 0 do 9999 razy. 
W przypadku powtarzania połączonych programów, połączony program będzie powtarzamy tyle raz ile usta-
wiono dla program rozpoczynającego. 
Np. Jeżeli program 1 i 2 są połączone, a ilość powtórzeń program 1 jest ustawiona jako 2 razy, cały program 
składający się z program 1 i program 2 będzie powtórzony 2 razy. 

 
 Aby przejść do grupy nastaw powtórzeń i łączeń programu. 

Wciśnij klawisz  (raz) w trybie RUN, a następnie wciśnij dwa razy klawisz . Wyświetlacz PV 
wskaże , a regulator przejdzie do grupy nastaw powtórzeń i łączeń programu. Wciśnij klawisz 

 w grupie nastaw powtórzeń i łączeń program. Wyświetlacz PV wskaże , a regulator 
przejdzie do ustawienia powtórzenia program nr. 0. 

 
• Wyjaśnienie ustawień 

Góra lewa strona: Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV 
 Wyświetlacz PTN wyświetla ustawiony numer programu, a wyświetlacz PV kod 
nastawy. 

Dół lewa strona: Wyświetlacz PTN, Wyświetlacz SV/MV/TIME 
Wyświetlacz STEP wyświetla ustawiony numer kroku, a wyświetlacz 
SV/MV/TIME wyświetla wartość domyślną nastawy. 

Prawa strona:   Nazwa, opis i zakres nastawy (lub ustawienia). 
 

 
 
 

   
   

Powtórzenia dla programu nr. 0 
• Ustaw ilość powtórzeń dla programu nr. 0. 
• Zakres nastawy: 0 do 9999 razy. 

 
 
 
 
 
 

Wszystkie ustawienie w grupie nastaw powtórzeń i łączeń programu pokazano poniżej. 
Kod 

Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Powtórzenia dla programu nr. 0 
• Ustaw ilość powtórzeń dla programu nr. 0.  
• Zakres nastawy: 0 do 9999 razy. 

   
   

Połączenie pomiędzy programem nr. 0 i programem nr. 1 
• Wł./wył. połączenia pomiędzy programem nr. 0 i programem nr. 1. 
• Zakres nastawy: 

 : Połączenie wyłączone 
 : Połączenie włączone 

   
   

Powtórzenia dla programu nr. 1 
• Ustaw ilość powtórzeń dla programu nr. 1. 
• Zakres nastawy: 0 do 9999 razy. 

  
Jeżeli jest to konieczne to powtórz powyższe ustawienia dla pozostałych pro-
gramów. 
 

   
   

Połączenie pomiędzy programem nr. 15 i programem nr. 0 
• Wł./wył. połączenia pomiędzy programem nr. 15 i programem nr. 0. 
• Zakres nastawy: 

 : Połączenie wyłączone 
 : Połączenie włączone 

 
Na tym etapie ustawienia grupy nastaw powtórzeń i łączeń programu są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 

Wyświetlacz PTN 

Wyświetlacz STEP 

Wyświetlacz PV 

Wyświetlacz SV/MV/TIME 

Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy (lub ustawienia) 
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6.4 Grupa wykonania AT 
W grupie wykonywania AT mogą być wykonane następujące ustawienia: tryb AT, włączenie/wyłączenie AT, 
przesunięcie AT. 

 
 Aby przejść do grupy wykonywania AT. 

Wciśnij klawisz  (raz) w trybie RUN, a następnie wciśnij 3 razy klawisz . Wyświetlacz PV wska-
że , a regulator przejdzie do grupy wykonywania AT. Wciśnij klawisza  w grupie wykony-
wania AT. Wyświetlacz PV wskaże , a regulator przejdzie do trybu AT. 

• Wyjaśnienie ustawień 
Góra lewa strona: Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV 

 Wyświetlacz PTN wyświetla ustawiony numer programu, a wyświetlacz PV kod 
nastawy. 

Dół lewa strona: Wyświetlacz PTN, Wyświetlacz SV/MV/TIME 
Wyświetlacz STEP wyświetla ustawiony numer kroku, a wyświetlacz 
SV/MV/TIME wyświetla wartość domyślną nastawy. 

Prawa strona:   Nazwa, opis i zakres nastawy (lub ustawienia). 
 
 
 
 

   
   

Tryb AT 
• Wybierz tryb AT. 
• Zakres nastawy:  

 : Tryb normalny 
 
 
 
 

Wszystkie ustawienie w grupie nastaw powtórzeń i łączeń programu pokazano poniżej. 
Kod 

Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Tryb auto-tuningu (AT) 
• Wybierz tryb AT. 

Tryb multi jest dostępny tylko podczas regulacji programowej. 
• Zakres nastawy: 

: Tryb normalny 
 Gdy wybrano wykonaj AT, AT rozpoczyna się natychmiast. 

: Tryb multi 
AT jest wykonywany automatycznie w momencie, gdy upłynie 
90% postępującego czasu kroku. Jeśli numery bloku PID są takie 
same w programie, AT odbywa się tylko w pierwszym kroku. 

   
   

Włączenie/wyłączenie AT 
• Włącz lub wyłącz AT. 

AT jest kontynuowany nawet, gdy wystąpi błąd wejścia (przekroczenie zakre-
su w górę lub w dół). 
AT będzie zatrzymany, jeśli nie zostanie zakończony w ciągu 4 godzin. 

• Zakres nastawy: 
: AT wyłącz 
: AT włącza 

   
   

Przesunięcie AT 
• Ustaw wartość przesunięcia wykonania AT. (patrz str.117)  

Punkt AT jest określany automatycznie w zależności od odchyłki pomiędzy 
wartością mierzoną (PV) i zadaną (SV). 
Ustawienie przesunięcia AT jest dostępne dla regulacji stałowartościowej. 

• Zakres nastawy: 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do 50°C (0 do 100°C) 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do 50.0°C (0.0 do 100.0°C) 

Na tym etapie ustawienia grupy AT są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 

Wyświetlacz PTN 

Wyświetlacz STEP 

Wyświetlacz PV 

Wyświetlacz SV/MV/TIME 

Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy (lub ustawienia) 
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6.5 Grupa nastaw inżynierskich 
W grupie nastaw inżynierskich mogą być wykonane ustawienia następujących grupy nastaw: grupa nastaw 
parametrów wejścia, grupa nastaw parametrów wyjścia, grupa nastaw parametrów wyjścia zdarzeń, grupa 
nastaw ograniczenia SV, grupa nastaw parametru wyjścia retransmisyjnego, grupa nastaw parametrów ko-
munikacji, grupa nastaw pozostałych parametrów.  
 

• Aby wejść do grupy nastaw inżynierskich 
Wciśnij klawisz  (raz) w trybie podstawowym RUN, a następnie wciśnij 4 razy klawisz . Wy-
świetlacz PV wskaże , a regulator przejdzie do grupy nastaw inżynierskich. Wciśnij klawisz 

 w grupie nastaw inżynierskich. Wyświetlacz PV wskaże , a regulator przejdzie do grupy 
nastaw parametrów wejścia.  Przy każdym naciśnięciu klawisza , grupy nastaw są przełączane jak 
poniżej. Naciskając klawisz , regulator przejdzie do ustawienia wybranej grupy. 

(*1) Nastawy dostępne, gdy dodano wyjście retransmisyjne (opcja TA lub TV). 
(*2) Nastawy dostępne, gdy dodano interfejs komunikacyjny (opcja C lub C5). 
 

• Wyjaśnienie ustawień 
Góra lewa strona: Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV 

 Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskakuje kod nastawy. 
Dół lewa strona: Wyświetlacz PTN, Wyświetlacz SV/MV/TIME 

Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wyświetla wartość 
domyślną nastawy. 

Prawa strona:   Nazwa, opis i zakres nastawy (lub ustawienia). 
 
 
 
 

   
   

Typ wejścia 
• Wybierz typ wejścia. 
• Zakres nastawy:  

 K -200 do 1370°C 
 
 
 

 

Grupa nastaw parametrów wejścia 

Grupa nastaw parametrów wyjścia 

Grupa nastaw parametrów wyjścia zdarzeń 

Grupa nastaw ograniczenia SV 

Grupa nastaw wyjścia retransmisyjnego (*1) 

Ustawienia w tej grupie 

Ustawienia w tej grupie 

Ustawienia w tej grupie 

Ustawienia w tej grupie 

Ustawienia w tej grupie 

Grupa nastaw parametrów komunikacji (*2) 

Grupa nastaw pozostałych parametrów 

Ustawienia w tej grupie 

Ustawienia w tej grupie 

Wyświetlacz PTN 

Wyświetlacz STEP 

Wyświetlacz PV 

Wyświetlacz SV/MV/TIME 

Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy (lub ustawienia) 
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6.5.1 Grupa nastaw parametrów wejścia pomiarowego 
W grupie nastaw parametrów wejścia pomiarowego mogą być ustawione: typ wejścia, górny limit skalowania, 
dolny limit skalowania, korekcja czujnika, stała czasowa filtra, itp.  

 
Wszystkie ustawienie w grupie nastaw parametrów wejścia pokazano poniżej. 

Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Typ wejścia 
• Wybierz typ wejścia. 

Jeżeli typ wejścia zostanie zmieniony, następujące nastawy powrócą do 
wartości fabrycznych: górny limit skalowania, dolny limit skalowania, ko-
rekcja czujnika, górny limit SV, dolny limit SV, górny limit wyjścia re-
transmisyjnego (oprócz MV), dolny limit wyjścia retransmisyjnego (oprócz 
MV), wartość zadań kroku, zakres koloru PV, czas alarmu przerwania pętli 
regulacji, zakres czas przerwania pętli regulacji, przesuniecie AT. 

• Zakres nastawy: 
   : K  -200 do 1370°C 
   : K  -200.0 do 400.0°C 
   : J  -200 do 1000°C 
   : R  0 do 1760°C 
   : S  0 do 1760°C 
   : B  0 do 1820°C 
   : E  -200 do 800°C 
   : T  -200.0 do 400.0°C 
   : N  -200 do 1300°C 
   : PL-II  0 do 1390°C 
   : C(W/Re5-26)  0 do 2315°C 
   : Pt100  -200.0 do 850.0°C 
   : JPt100  -200.0 do 500.0°C 
   : Pt100  -200 do 850°C 
   : JPt100  -200 do 500°C 
   : Pt100  -100.0 do 100.0°C 
   : Pt100  -100.0 do 500.0°C 
   : K  -328 do 2498°F 
    : K  -328.0 do 752.0°F 
   : J  -328 do 1832°F 
   : R  32 do 3200°F 
   : S  32 do 3200°F 
   : B  32 do 3308°F 
   : E  -328 do 1472°F 
   : T  -328.0 do 752.0°F 
   : N  -328 do 2372°F 
   : PL-II  32 do 2534°F 
   : C(W/Re5-26)  32 do 4199°F 
   : Pt100  -328.0 do 1562.0°F 
   : JPt100  -328.0 do 932.0°F 
   : Pt100  -328 do 1562°F 
   : JPt100  -328 do 932°F 
   : Pt100  -148.0 to 212.0°F 
   : Pt100  -148.0 do 932.0°F 
   : 4 do 20mA DC  -2000 do 10000 
   : 0 do 20mA DC  -2000 do 10000 
   : 0 do 10mV DC  -2000 do 10000 
   : -10 do 10mV DC  -2000 do 10000 
   : 0 do 50mV DC  -2000 do 10000 
   : 0 do 100mV DC  -2000 do 10000 
   : 0 do 1V DC  -2000 do 10000 
   : 0 do 5V DC  -2000 do 10000 
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   : 1 do 5V DC  -2000 do 10000 
   : 0 do 10V DC  -2000 do 10000 

   
   

Górny limit skalowania wejścia 
• Ustaw górny limit skalowania wejścia. 
• Zakres nastawy: Wartość dolnego limitu skalowania wejścia do wartość 

górnego limitu zakresu wejścia. 
   
   

Dolny limit skalowania wejścia 
• Ustaw dolny limit skalowania wejścia. 
• Zakres nastawy: Wartość dolnego limitu zakresu wejścia do wartość gór-

nego limitu skalowania wejścia. 
   
   

Położenie punktu dziesiętnego 
• Wybierz położenie punktu dziesiętnego 
• Zakres nastawy: 
   : Brak przecinka 
   : 1 cyfra po przecinku 
   : 2 cyfry po przecinku 
   : 3 cyfry po przecinku 
   : 4 cyfry po przecinku 
  Nastawa dostępna tylko dla wejścia napięciowego lub prądowego. 

   
   

Korekcja czujnika 
• Ustaw wartość korekcji czujnika. 
[Funkcja korekcji czujnika] 

Gdy czujnik nie może być zamontowany dokładnie w miejscu, gdzie wymaga-
na jest regulacja, temperatura mierzona przez czujnik może różnić się od 
temperatury w miejscu regulacji. Również podczas korzystania z wielu regula-
torów, czasami zmierzone temperatury nie pokrywają się z powodu różnic 
w dokładności czujników lub rozkładu obciążeń. W takim przypadku, regulator 
może być ustawiony na żądaną temperaturę, regulując wartość mierzoną za 
pomocą czujnika. Jednakże, jest to efektywne w zakresie nominalnym wej-
ścia, niezależnie od wartości korekcji czujnika. 
PV po korekcie = Aktualne PV + (Wartość korekcji czujnika) 

• Zakres nastawy: 
Wejście termoparowe i RTD: -200.0 do 200.0°C (°F). 
Wejście napięciowe i prądowe: -2000 do 2000 (z ustawionym przecinkiem) 

   
   

Stała czasowa filtru PV 
• Ustaw wartość stałej czasowej filtru. 

Jeżeli wartość jest zbyt wysoka, to wpływa na wyniki regulacji z uwagi na 
opóźnienia odpowiedzi. 

[Stała czasowa PV] 
Jest to filtr programowy, który ma taki sam efekt jak filtr CR. Obliczając sta-
łą czasową członu pierwszego rzędu PV, tłumi wahania sygnału wejścio-
wego spowodowanego przez zakłócenia. Gdy wartość wejścia zmienia się 
jak pokazano na rys. 7.5.1-1, funkcja ta sprawia, że zmiana sygnału wej-
ściowego są wolniejsze jak pokazano na rys. 7.5.1-2. 
T (stała czasowa filtra PV) jest to czas, po którym zmiana wejścia osiągnie 
63% żądanej wartości PV. 

 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.1-1) (Rys. 7.5.1-2) 
• Zakres nastawy: 0.0 do 100.0s 

 
Na tym etapie ustawienia grupy parametrów wejścia są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 

100% 

63% 

T 
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6.5.2 Grupa nastaw parametrów wyjścia regulacyjnego 
W grupie nastaw parametrów wyjścia mogą być ustawione: cykl proporcjonalności OUT1, histereza OUT1 
ON/OFF, cykl proporcjonalności OUT2 (opcja DR, DS lub DA), metoda chłodzenia OUT2 (opcja DR, DS lub 
DA, działanie wprost/odwrotne, itp. 

 
Wszystkie ustawienie w grupie nastaw parametrów wejścia pokazano poniżej. 

Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

• Przekaźnikowe: 30s 
• Napięciowe: 3s 

Cykl proporcjonalności OUT1 
• Ustaw cykl proporcjonalności OUT1. 
• Zakres nastawy: 1 do 120s 

Nastawa dostępna tylko dla wyjścia regulacyjnego przekaźnikowego lub napięciowego logicznego. 
   
   

Histereza OUT1 ON/OFF 
Ustaw histerezę OUT1 ON/OFF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.2-1) 
• Zakres nastawy: 

Wejście termoparowe i RTD: 0.1 do 1000.0°C (°F) 
Wejście prądowe i napięciowe: 1 do 10000 (z ustawionym przecinkiem) 

   
   

• DR: 30s 
• DS: 3s 

Cykl proporcjonalności OUT2 
• Ustaw cykl proporcjonalności OUT1. 
• Zakres nastawy: 1 do 120s 

Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (opcja DR lub DS). 
   
   

Metoda chłodzenia OUT2 
• Wybierz metodę chłodzenia dla OUT2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.2-2) 
• Zakres nastawy: 
   : Chłodzenie powietrzem (charakterystyka liniowa) 
   : Chłodzenie olejem (1,5mocy charakterystyki liniowej) 
   : Chłodzenie wodą (2-krotna moc charakterystyki liniowej) 
  Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS lub DA). 

   
   

OUT2 ON/OFF hysteresis 
• Ustaw histerezę regulacji ON/OFF dla OUT2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.2-3) 

ON 

OFF 

SV Histereza OUT1 

Histereza 

Zakres proporcjonalności OUT2 

SV 

Powietrze 

Olej 
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

• Zakres nastawy: 
Wejście termoparowe i RTD: 0.1 do 1000.0°C (°F) 
Wejście prądowe i napięciowe: 1 do 10000 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS lub DA). 

   
   

Strefa pokrycia/Strefa martwa 
• Ustaw strefę pokrycia lub martwą dla wyjść OUT1 i OUT2. 

Ustawiona wartość +: Strefa martwa 
Ustawiona wartość –: Strefa pokrycia 

 
[Strefa pokrycia] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.2-4) 
[Strefa martwa] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.2-5) 
• Zakres nastawy: 

Wejście termoparowe i RTD: -200.0 do 200.0°C (°F) 
Wejście prądowe i napięciowe: -2000 do 2000 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS lub DA). 

   
   

Działanie wyjścia regulacyjnego (wprost/odwrotne) 
• Wybierz działanie wyjścia odwrotne (grzanie) lub wprost (chłodzenie). 
   : Działanie odwrotne (grzanie) 
   : Działanie wprost (chłodzenie) 

 
Na tym etapie ustawienia grupy parametrów wyjścia regulacyjnego są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 

 
6.5.3 Grupa nastaw parametrów wyjść zdarzeń 
W grupie nastaw parametrów wyjść zdarzeń mogą być ustawione: funkcja wyjścia zdarzeń EV1, funkcja wyj-
ścia zdarzeń EV2, funkcja wyjścia zdarzeń EV3, funkcja wyjścia zdarzeń EV4. Jako funkcja wyjść zdarzeń 
(EV1…EV2) może być wybrane: wyjcie alarmowe, wyjście końca programu, alarm przerwania pętli regulacji, 
wyjście podczas auto-tuningu. 

Zakres proporcjonalności OUT1 

ON 

OFF 

SV 

Zakres proporcjonalności OUT2 

Strefa pokrycia 

OUT1 OUT2 

ON 

OFF 

ON 

OFF 

OUT1 

Zakres proporcjonalności OUT1 Zakres proporcjonalności OUT2 

Strefa martwa 
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SV 
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Fabryczne ustawienia dla EV1, EV2, EV i EV4: 
EV1: Wyjście końca programu 
EV2: Brak działania 
EV3: Wyjście alarmowe, górna odchyłka 
EV4: Wyjście alarmowe, dolna odchyłka  
 
Działanie wyjścia alarmowego zostało opisane poniżej. 
 
• Górna odchyłka • Górna odchyłka z standby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie standby. 
 
 (Rys. 7.5.3-1) (Rys. 7.5.3-2) 
 
• Dolna odchyłka • Dolna odchyłka z standby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie standby. 
 
 (Rys. 7.5.3-3) (Rys. 7.5.3-4) 
 
• Obustronna odchyłka • Obustronna odchyłka z standby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie standby. 
 
 (Rys. 7.5.3-5) (Rys. 7.5.3-6) 
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• Strefa odchyłki     • Strefa odchyłki z standby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie standby. 
 
 (Rys. 7.5.3-7) (Rys. 7.5.3-8) 
 
• Górny próg • Górny próg z standby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie standby. 
 
 (Rys. 7.5.3-9) (Rys. 7.5.3-10) 
 
• Dolny próg • Dolny próg z standby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie standby. 
 
  (Rys. 7.5.3-11)     (Rys. 7.5.3-12) 
 

Dla alarmów typu (górna odchyłka, obustronna odchyłka i górny próg), wyjście alarmowe jest aktywowane gdy 
wskazanie zostanie przekroczone w górę, a funkcja standby będzie zwolniona dla alarmów z funkcją standby.  
 
Dla alarmów typu (dolna odchyłka, obustronna odchyłka i dolny próg), wyjście alarmowe jest aktywowane gdy 
wskazanie zostanie przekroczone w dół, a funkcja standby będzie zwolniona dla alarmów z funkcją standby.  
 
Gdy działanie wyjścia alarmu jest wybrane jako rozwieranie, wyjście działa odwrotnie do działania alarmu 
opisanego powyżej. Kontrolki zdarzeń działają tak samo, jak przy działaniu wyjścia typu zwieranie(wyjście 
normalnie rozwarte). 

 
 Zwieranie Rozwieranie 
Kontrolki zdarzeń Świeci Świeci 
Wyjście zdarzeń ON OFF 
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SV Wartość EV1 Wartość EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość EV1 Wartość EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 
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Wszystkie ustawienie w grupie nastaw parametrów wyjść zdarzeń pokazano poniżej. 
Kod 

Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Funkcja wyjścia zdarzeń EV1 
• Wybierz funkcję wyjścia zdarzeń EV1 zgodnie z poniższą tabelą. 

Dla wyjścia alarmowego, wartość alarmu jest ustawiana jako odchyłka (±) 
od wartości zadanej SV (oprócz górnego i dolnego progu), a jeśli wejście 
wychodzi poza zakres, wyjście alarmowe jest aktywowane (jest dezakty-
wowane dla alarmu typu obustronny zakres odchyłki). 
Gdy jest wybrano działanie jako rozwieranie wyjścia, wyjście działa na 
odwrót. 
Wyjście końca programu jest aktywowane po zakończeniu programu. 
Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji jest aktywowane po wykryciu 
problemów z elementem wykonawczym (przepalenie grzałki) lub uszko-
dzenie czujnika. 
Wyście podczas AT jest aktywne podczas wykonywania auto-tuningu. 

• Zakres nastawy: 
[Tabela funkcji wyjścia zdarzeń] 

Typ Opis Uwagi 
 Brak działania  
 Alarm typu górna odchyłka  
 Alarm typu górna odchyłka z standby  
 Alarm typu dolna odchyłka  
 Alarm typu dolna odchyłka z standby  
 Alarm typu obustronna odchyłka  
 Alarm typu obustronna odchyłka z standby  
 Alarm typu zakres odchyłki  
 Alarm typu zakres odchyłki z standby  
 Alarm typu górny próg  
 Alarm typu górny próg z standby  
 Alarm typu dolny próg  
 Alarm typu dolny próg z standby  
 Wyjście końca programu  
 Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji  
 Wyjście podczas AT Aktywne pod-

czas AT. 
Gdy wybrano wyjście alarmowe (001 do 012), jeden alarm może być ustawiony dla 
jednego wyjścia zdarzeń. Gdy wybrano 013 do 015, każde wyjście jest wspólne dla 
wielu wyjść alarmowych. 

   
   

Histereza alarmu EV1 
• Ustaw histerezę alarmu EV1. 
• Zakres nastawy: 

Dla wejścia termoparowego i RTD: 0.1 do 1000.0°C (°F) 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 1 do 10000 (z ustawionym przecin-
kiem) 
Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście alarmowe (001…012) dla wyjścia zdarzeń. 

   
   

Opóźnienie zadziałania alarmu EV1 
• Ustaw opóźnienie zadziałania alarmu EV1. 

Gdy ustawiony czasu upłynie od wejścia PV w zakres działania alarmu, 
alarm jest aktywowany. 

• Zakres nastawy: 0 do 10000s 
Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście alarmowe (001…012) dla wyjścia zdarzeń. 

   
   

Zwieranie/rozwieranie wyjścia alarmowego EV1 
• Wybierz status wyjścia alarmowego EV1 jako zwieranie/rozwieranie. 

Gdy wybrano zwieranie, wyjście zdarzeń EV1 jest w stanie przewodzenia 
(ON) podczas, gdy świeci kontrolka EV1. Wyjście zdarzeń EV1 jest 
w stanie nie przewodzenia (OFF) podczas, gdy nie świeci kontrolka EV1. 
Gdy wybrano rozwieranie, wyjście zdarzeń EV1 jest w stanie nie przewo-
dzenia (OFF) podczas, gdy świeci kontrolka EV1. Wyjście zdarzeń EV1 
jest w stanie przewodzenia (ON) podczas, gdy nie świeci kontrolka EV1. 
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

 Górna odchyłka (zwieranie) Górna odchyłka (rozwieranie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.3-13) (Rys. 7.5.3-14) 
 
• Zakres nastawy: 

: Zwieranie 
: Rozwieranie 

Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście alarmowe (001…012) dla wyjścia zdarzeń. 
   
   

Czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
• Ustaw czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
[Alarm przerwania pętli regulacji] 

Gdy działanie regulacyjne wyjścia jest odwrotne (grzanie): 
Jeśli PV nie osiągnie ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu 
przerwania pętli regulacji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu 
utrzymuje maksymalny sygnał regulacyjny (100% lub wartość górnego 
limitu OUT1) alarm będzie aktywowany.  
Alarm również zostanie aktywowany w przypadku gdy PV nie spadnie do 
ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu przerwania pętli regula-
cji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu utrzymuje minimalny sygnał 
regulacyjny (0%MV lub wartość dolnego limitu OUT1). 
Gdy działanie regulacyjne wyjścia jest wprost (chłodzenie): 
Jeśli PV nie spadnie do ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu 
przerwania pętli regulacji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu 
utrzymuje maksymalny sygnał regulacyjny (100% lub wartość górnego 
limitu OUT1) alarm będzie aktywowany.  
Alarm również zostanie aktywowany w przypadku gdy PV nie osiągnie 
ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu przerwania pętli regula-
cji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu utrzymuje minimalny sygnał 
regulacyjny (0%MV lub wartość dolnego limitu OUT1).  

• Zakres nastawy: 0 do 200 minut 
Ustawienie 0 (zera) wyłącza alarm przerwania pętli regulacji. 
Nastawa dostępna, gdy wybrano alarm przerwania pętli regulacji (014) dla wyjścia 
zdarzeń. 

   
   

Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
• Ustaw zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
• Zakres nastawy: 

Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do 150°C (°F) 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do 150.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1 do 1500 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna, gdy wybrano alarm przerwania pętli regulacji (014) dla wyjścia 
zdarzeń. 

   
   

Funkcja wyjścia zdarzeń EV2 
• Wybierz funkcję wyjścia zdarzeń EV2 zgodnie z poniższą tabelą. 

Dla wyjścia alarmowego, wartość alarmu jest ustawiana jako odchyłka (±) 
od wartości zadanej SV (oprócz górnego i dolnego progu), a jeśli wejście 
wychodzi poza zakres, wyjście alarmowe jest aktywowane (jest dezakty-
wowane dla alarmu typu obustronny zakres odchyłki). 
Gdy jest wybrane działanie jako rozwieranie wyjścia, wyjście jest akty-
wowane na odwrót. 
Wyjście końca programu jest aktywowane po zakończeniu programu. 
Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji jest aktywowane po wykryciu 
problemów z elementem wykonawczym (przepalenie grzałki) lub uszko-
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

dzenie czujnika.  
Wyście podczas AT jest aktywne podczas trwania auto-tuningu. 

• Zakres nastawy: 
[Tabela funkcji wyjścia zdarzeń] 

Typ Opis Uwagi 
 Brak działania  
 Alarm typu górna odchyłka  
 Alarm typu górna odchyłka z standby  
 Alarm typu dolna odchyłka  
 Alarm typu dolna odchyłka z standby  
 Alarm typu obustronna odchyłka  
 Alarm typu obustronna odchyłka z standby  
 Alarm typu zakres odchyłki  
 Alarm typu zakres odchyłki z standby  
 Alarm typu górny próg  
 Alarm typu górny próg z standby  
 Alarm typu dolny próg  
 Alarm typu dolny próg z standby  
 Wyjście końca programu  
 Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji  
 Wyjście podczas AT Aktywne pod-

czas AT. 
Gdy wybrano wyjście alarmowe (001 do 012), jeden alarm może być ustawiony dla 
jednego wyjścia zdarzeń. Gdy wybrano 013 do 015, każde wyjście jest wspólne dla 
wielu wyjść alarmowych. 

   
   

Histereza alarmu EV2 
• Ustaw histerezę alarmu EV2. 
• Zakres nastawy: 

Dla wejścia termoparowego i RTD: 0.1 do 1000.0°C (°F) 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 1 do 10000 (z ustawionym przecin-
kiem) 
Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście alarmowe (001…012) dla wyjścia zdarzeń. 

   
   

Opóźnienie zadziałania alarmu EV2 
• Ustaw opóźnienie zadziałania alarmu EV2. 

Gdy ustawiony czasu upłynie od wejścia PV w zakres działania alarmu, 
alarm jest aktywowany. 

• Zakres nastawy: 0 do 10000s 
Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście alarmowe (001…012) dla wyjścia zdarzeń. 

   
   

Zwieranie/rozwieranie wyjścia alarmowego EV2 
• Wybierz status wyjścia alarmowego EV2 jako zwieranie/rozwieranie. 

Gdy wybrano zwieranie, wyjście zdarzeń EV2 jest w stanie przewodzenia 
(ON) podczas gdy świeci kontrolka EV2. Wyjście zdarzeń EV2 jest w sta-
nie nie przewodzenia (OFF) podczas, gdy nie świeci kontrolka EV21. 
Gdy wybrano rozwieranie, wyjście zdarzeń EV2 jest w stanie nie przewo-
dzenia (OFF) podczas gdy świeci kontrolka EV2. Wyjście zdarzeń EV2 
jest w stanie przewodzenia (ON) podczas, gdy nie świeci kontrolka EV2. 

 
 Górna odchyłka (zwieranie) Górna odchyłka (rozwieranie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.3-15) (Rys. 7.5.3-16) 
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

• Zakres nastawy: 
: Zwieranie 
: Rozwieranie 

Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście alarmowe (001…012) dla wyjścia zdarzeń. 
   
   

Czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
• Ustaw czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
[Alarm przerwania pętli regulacji] 

Gdy działanie regulacyjne wyjścia jest odwrotne (grzanie): 
Jeśli PV nie osiągnie ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu 
przerwania pętli regulacji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu 
utrzymuje maksymalny sygnał regulacyjny (100% lub wartość górnego 
limitu OUT1) alarm będzie aktywowany.  
Alarm również zostanie aktywowany w przypadku gdy PV nie spadnie 
do ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu przerwania pętli re-
gulacji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu utrzymuje minimalny 
sygnał regulacyjny (0%MV lub wartość dolnego limitu OUT1). 
Gdy działanie regulacyjne wyjścia jest wprost (chłodzenie): 
Jeśli PV nie spadnie do ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu 
przerwania pętli regulacji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu 
utrzymuje maksymalny sygnał regulacyjny (100% lub wartość górnego 
limitu OUT1) alarm będzie aktywowany.  
Alarm również zostanie aktywowany w przypadku gdy PV nie osiągnie 
ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu przerwania pętli regula-
cji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu utrzymuje minimalny sy-
gnał regulacyjny (0%MV lub wartość dolnego limitu OUT1).  

• Zakres nastawy: 0 do 200 minut  
Ustawienie 0 (zera) wyłącza alarm przerwania pętli regulacji. 
Nastawa dostępna, gdy wybrano alarm przerwania pętli regulacji (014) dla wyjścia 
zdarzeń EV2. 

   
   

Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
• Ustaw zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
• Zakres nastawy: 

Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do 150°C (°F) 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do 150.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1 do 1500 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna, gdy wybrano alarm przerwania pętli regulacji (014) dla wyjścia 
zdarzeń.EV2. 

   
   

Funkcja wyjścia zdarzeń EV2 
• Wybierz funkcję wyjścia zdarzeń EV2 zgodnie z poniższą tabelą. 

Dla wyjścia alarmowego, wartość alarmu jest ustawiana jako odchyłka (±) 
od wartości zadanej SV (oprócz górnego i dolnego progu), a jeśli wejście 
wychodzi poza zakres, wyjście alarmowe jest aktywowane (jest dezakty-
wowane dla alarmu typu obustronny zakres odchyłki). 
Gdy jest wybrane działanie jako rozwieranie wyjścia, wyjście jest akty-
wowane na odwrót. 
Wyjście końca programu jest aktywowane po zakończeniu programu. 
Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji jest aktywowane po wykryciu 
problemów z elementem wykonawczym (przepalenie grzałki) lub uszko-
dzenie czujnika. 
Wyście podczas AT jest aktywne podczas trwania auto-tuningu. 

• Zakres nastawy: 
[Tabela funkcji wyjścia zdarzeń] 

Typ Opis Uwagi 
 Brak działania  
 Alarm typu górna odchyłka  
 Alarm typu górna odchyłka z standby  
 Alarm typu dolna odchyłka  
 Alarm typu dolna odchyłka z standby  
 Alarm typu obustronna odchyłka  
 Alarm typu obustronna odchyłka z standby  
 Alarm typu zakres odchyłki  
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

 Alarm typu zakres odchyłki z standby  
 Alarm typu górny próg  
 Alarm typu górny próg z standby  
 Alarm typu dolny próg  
 Alarm typu dolny próg z standby  
 Wyjście końca programu  
 Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji  
 Wyjście podczas AT Aktywne pod-

czas AT. 
Gdy wybrano wyjście alarmowe (001 do 012), jeden alarm może być ustawiony dla 
jednego wyjścia zdarzeń. Gdy wybrano 013 do 015, każde wyjście jest wspólne dla 
wielu wyjść alarmowych. 

   
   

Histereza alarmu EV3 
• Ustaw histerezę alarmu EV3. 
• Zakres nastawy: 

Dla wejścia termoparowego i RTD: 0.1 do 1000.0°C (°F) 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 1 do 10000 (z ustawionym przecin-
kiem) 
Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście alarmowe (001…012) dla wyjścia zdarzeń. 

   
   

Opóźnienie zadziałania alarmu EV3 
• Ustaw opóźnienie zadziałania alarmu EV3. 

Gdy ustawiony czasu upłynie od wejścia PV w zakres działania alarmu, 
alarm jest aktywowany. 

• Zakres nastawy: 0 do 10000s 
Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście alarmowe (001…012) dla wyjścia zdarzeń. 

   
   

Zwieranie/rozwieranie wyjścia alarmowego EV3 
• Wybierz status wyjścia alarmowego EV3 jako zwieranie/rozwieranie. 

Gdy wybrano zwieranie, wyjście zdarzeń EV3 jest w stanie przewodzenia 
(ON) podczas gdy świeci kontrolka EV3. Wyjście zdarzeń EV3 jest w sta-
nie nie przewodzenia (OFF) podczas, gdy nie świeci kontrolka EV3. 
Gdy wybrano rozwieranie, wyjście zdarzeń EV3 jest w stanie nie przewo-
dzenia (OFF) podczas gdy świeci kontrolka EV2. Wyjście zdarzeń EV3 
jest w stanie przewodzenia (ON) podczas, gdy nie świeci kontrolka EV3. 

 
 Górna odchyłka (zwieranie) Górna odchyłka (rozwieranie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.3-17) (Rys. 7.5.3-18) 
 
• Zakres nastawy: 

 : Zwieranie 
 : Rozwieranie 

Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście alarmowe (001…012) dla wyjścia zdarzeń. 
   
   

Czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
• Ustaw czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
[Alarm przerwania pętli regulacji] 

Gdy działanie regulacyjne wyjścia jest odwrotne (grzanie): 
Jeśli PV nie osiągnie ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu 
przerwania pętli regulacji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu 
utrzymuje maksymalny sygnał regulacyjny (100% lub wartość górnego 
limitu OUT1) alarm będzie aktywowany.  
Alarm również zostanie aktywowany w przypadku gdy PV nie spadnie do 
ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu przerwania pętli regula-

ON 

Histereza EV3 

OFF 

SV + wartość EV3 

ON 

Histereza EV3 

OFF 

SV + wartość EV3 
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cji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu utrzymuje minimalny sygnał 
regulacyjny (0%MV lub wartość dolnego limitu OUT1).  
Gdy działanie regulacyjne wyjścia jest wprost (chłodzenie): 
Jeśli PV nie spadnie do ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu 
przerwania pętli regulacji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu 
utrzymuje maksymalny sygnał regulacyjny (100% lub wartość górnego 
limitu OUT1) alarm będzie aktywowany.  
Alarm również zostanie aktywowany w przypadku gdy PV nie osiągnie 
ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu przerwania pętli regula-
cji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu utrzymuje minimalny sygnał 
regulacyjny (0%MV lub wartość dolnego limitu OUT1). 

• Zakres nastawy: 0 do 200 minut  
Ustawienie 0 (zera) wyłącza alarm przerwania pętli regulacji. 
Nastawa dostępna, gdy wybrano alarm przerwania pętli regulacji (014) dla wyjścia 
zdarzeń.EV3. 

   
   

Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
• Ustaw zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
• Zakres nastawy: 

Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do 150°C (°F) 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do 150.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1 do 1500 (z ustawionym przecinkiem) 
Ustawienie 0 (zera) wyłącza alarm przerwania pętli regulacji. 
Nastawa dostępna, gdy wybrano alarm przerwania pętli regulacji (014) dla wyjścia 
zdarzeń.EV3. 

   
   

Funkcja wyjścia zdarzeń EV4 
• Wybierz funkcję wyjścia zdarzeń EV4 zgodnie z poniższą tabelą. 

Dla wyjścia alarmowego, wartość alarmu jest ustawiana jako odchyłka (±) 
od wartości zadanej SV (oprócz górnego i dolnego progu), a jeśli wejście 
wychodzi poza zakres, wyjście alarmowe jest aktywowane (jest dezakty-
wowane dla alarmu typu obustronny zakres odchyłki). 
Gdy jest wybrane działanie jako rozwieranie wyjścia, wyjście jest akty-
wowane na odwrót. 
Wyjście końca programu jest aktywowane po zakończeniu programu. 
Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji jest aktywowane po wykryciu 
problemów z elementem wykonawczym (przepalenie grzałki) lub uszko-
dzenie czujnika. 
Wyście podczas AT jest aktywne podczas trwania auto-tuningu. 

• Zakres nastawy: 
[Tabela funkcji wyjścia zdarzeń] 

Typ Opis Uwagi 
 Brak działania  
 Alarm typu górna odchyłka  
 Alarm typu górna odchyłka z standby  
 Alarm typu dolna odchyłka  
 Alarm typu dolna odchyłka z standby  
 Alarm typu obustronna odchyłka  
 Alarm typu obustronna odchyłka z standby  
 Alarm typu zakres odchyłki  
 Alarm typu zakres odchyłki z standby  
 Alarm typu górny próg  
 Alarm typu górny próg z standby  
 Alarm typu dolny próg  
 Alarm typu dolny próg z standby  
 Wyjście końca programu  
 Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji  
 Wyjście podczas AT Aktywne pod-

czas AT. 
Gdy wybrano wyjście alarmowe (001 do 012), jeden alarm może być ustawiony dla 
jednego wyjścia zdarzeń. Gdy wybrano 013 do 015, każde wyjście jest wspólne dla 
wielu wyjść alarmowych. 

   Histereza alarmu EV4 
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   • Ustaw histerezę alarmu EV4. 
• Zakres nastawy: 

Dla wejścia termoparowego i RTD: 0.1 do 1000.0°C (°F) 
Dla wejścia napięciowego i prądowego: 1 do 10000 (z ustawionym przecin-
kiem) 
Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście alarmowe (001…012) dla wyjścia zdarzeń. 

   
   

Opóźnienie zadziałania alarmu EV4 
• Ustaw opóźnienie zadziałania alarmu EV4. 

Gdy ustawiony czasu upłynie od wejścia PV w zakres działania alarmu, 
alarm jest aktywowany. 

• Zakres nastawy: 0 do 10000s 
Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście alarmowe (001…012) dla wyjścia zdarzeń. 

   
   

Zwieranie/rozwieranie wyjścia alarmowego EV4 
• Wybierz status wyjścia alarmowego EV4 jako zwieranie/rozwieranie. 

Gdy wybrano zwieranie, wyjście zdarzeń EV4 jest w stanie przewodzenia 
(ON) podczas gdy świeci kontrolka EV4. Wyjście zdarzeń EV4 jest w sta-
nie nie przewodzenia (OFF) podczas, gdy nie świeci kontrolka EV4. 
Gdy wybrano rozwieranie, wyjście zdarzeń EV4 jest w stanie nie przewo-
dzenia (OFF) podczas gdy świeci kontrolka EV4. Wyjście zdarzeń EV4 
jest w stanie przewodzenia (ON) podczas, gdy nie świeci kontrolka EV4. 

 
 Górna odchyłka (zwieranie) Górna odchyłka (rozwieranie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.3-19) (Rys. 7.5.3-20) 
 
• Zakres nastawy: 

 : Zwieranie 
 : Rozwieranie 

Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście alarmowe (001…012) dla wyjścia zdarzeń. 
   
   

Czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
• Ustaw czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
[Alarm przerwania pętli regulacji] 

Gdy działanie regulacyjne wyjścia jest odwrotne (grzanie): 
Jeśli PV nie osiągnie ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu 
przerwania pętli regulacji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu 
utrzymuje maksymalny sygnał regulacyjny (100% lub wartość górnego 
limitu OUT1) alarm będzie aktywowany. 
Alarm również zostanie aktywowany w przypadku gdy PV nie spadnie do 
ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu przerwania pętli regula-
cji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu utrzymuje minimalny sygnał 
regulacyjny (0%MV lub wartość dolnego limitu OUT1). 
Gdy działanie regulacyjne wyjścia jest wprost (chłodzenie): 
Jeśli PV nie spadnie do ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu 
przerwania pętli regulacji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu 
utrzymuje maksymalny sygnał regulacyjny (100% lub wartość górnego 
limitu OUT1) alarm będzie aktywowany.  
Alarm również zostanie aktywowany w przypadku gdy PV nie osiągnie 
ustawionej wartości zakresu zadziałania alarmu przerwania pętli regula-
cji w ustawionym czasie mimo że na wyjściu utrzymuje minimalny sygnał 
regulacyjny (0%MV lub wartość dolnego limitu OUT1). 

• Zakres nastawy: 0 do 200 minut 
Ustawienie 0 (zera) wyłącza alarm przerwania pętli regulacji. 

ON 

Histereza EV4 

OFF 

SV + wartość EV4 

ON 
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Nastawa dostępna, gdy wybrano alarm przerwania pętli regulacji (014) dla wyjścia 
zdarzeń.EV4. 

   
   

Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
• Ustaw zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
• Zakres nastawy: 

Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do 150°C (°F) 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do 150.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1 do 1500 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna, gdy wybrano alarm przerwania pętli regulacji (014) dla wyjścia 
zdarzeń.EV4. 

 
Na tym etapie ustawienia grupy parametrów wyjść zdarzeń są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 
 

6.5.4 Grupa nastaw ograniczenia wartości zadanej SV 
W grupie nastaw ograniczenia wartości zadanej SV: górny limit SV i dolny limit SV. 

 
Wszystkie ustawienie w grupie nastaw ograniczenia wartości zadanej SV pokazano poniżej. 

Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Górny limit wartości zadanej SV 
• Ustaw wartość górnego limitu wartości zadanej. 
• Zakres nastawy: Dolny limit SV do górny limit skalowania 

   
   

Dolny limit wartości zadanej SV 
• Ustaw wartość dolnego limitu wartości zadanej. 
• Zakres nastawy: Dolny limit skalowania do górny limit SV. 

 
Na tym etapie ustawienia grupy nastaw limitu wartości zadanej są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 

 
6.5.5 Grupa nastaw parametrów wyjścia retransmisyjnego 
W grupie nastaw parametrów wyjścia retransmisyjnego mogą być wykonane następujące ustawienia: typ pa-
rametru retransmitowanego, górny limit wyjścia retransmisyjnego i dolny limit wyjścia retransmisyjnego.  

 
Wszystkie ustawienie w grupie nastaw parametrów wyjścia retransmisyjnego pokazano poniżej. 
Nastawy dostępne po dodaniu wyjścia retransmisyjnego (opcja TA lub TV).  

Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Typ parametru retransmitowanego 
• Wybierz typ parametru retransmitowanego. 

Przetwarza wartość (PV, SV lub MV) na analogowy sygnał z częstotliwo-
ścią co 125ms, wysyłając wartość w postaci sygnału prądowego lub na-
pięciowego. 

• Zakres nastawy: 
   : Retransmisja wartości mierzonej PV 
   : Retransmisja wartości zadanej SV 
   : Retransmisja wartości sygnału regulacyjnego MV 

   
   

Górny limit wyjścia retransmisyjnego 
• Ustaw wartość górnego limitu wyjścia retransmisyjnego. 

Wartość ta odpowiada 20mA lub 1V na wyjściu. 
Jeżeli górny i dolny limitu wyjścia retransmisyjnego ma ustawione takie 
same wartości to retransmitowana jest wartość dolnego limitu wyjścia re-
transmisyjnego. 
Jeżeli wybrano retransmisję SV lub MV, będzie retransmitowana wartość 
odpowiadająca 4 mA lub 0 V, gdy regulacja programowa będzie zatrzyma-
na (standby). 

• Zakres nastawy: 
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Gdy wybrano retransmisję PV lub SV: dolny limit wyjścia retransmisyjnego 
do górny limit zakresu wejścia. 
Gdy wybrano retransmisję MV: dolny limit wyjścia retransmisyjnego do 
105.0%. 

   
   

Dolny limit wyjścia retransmisyjnego 
• Ustaw wartość dolnego limitu wyjścia retransmisyjnego. 

Wartość ta odpowiada 4mA lub 0V na wyjściu. 
Jeżeli dla górnego i dolnego limitu wyjścia retransmisyjnego są ustawione 
takie same wartości to retransmitowana jest wartość dolnego limitu wyjścia 
retransmisyjnego. 
Jeżeli wybrano retransmisję SV lub MV, będzie retransmitowana wartość 
odpowiadająca 4 mA lub 0 V, gdy regulacja programowa będzie zatrzyma-
na (standby). 

• Zakres nastawy: 
Gdy wybrano retransmisję PV lub SV: dolny limit zakresu wejścia do górny 
limit wyjścia retransmisyjnego. 
Gdy wybrano retransmisję MV: -5.0% do górny limit wyjścia retransmisyj-
nego. 

 
Na tym etapie ustawienia grupy nastaw parametrów wyjścia retransmisyjnego są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 

 
 
6.5.6 Grupa nastaw parametrów komunikacji 
 
W grupie nastaw parametrów komunikacji mogą być wykonane następujące ustawienia: protokół komunika-
cyjny, adres sieciowy, prędkość komunikacji, czas opóźnienia odpowiedzi, itp. 

 
Wszystkie ustawienie w grupie nastaw parametrów komunikacji pokazano poniżej. 
Nastawy dostępne po dodaniu interfejsu komunikacyjnego (opcja C lub C5). 
 

Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Protokół komunikacyjny 
• Ustaw protokół komunikacyjny. 
• Zakres nastawy: 
   : Protokół producenta (Shinko) 
   : Modbus ASCII 
   : Modbus RTU 
   : Cyfrowa transmisja wartości zadanej (SV) 

   
   

Adres komunikacyjny 
• Ustaw adres komunikacyjny regulatora 

W przypadku podłączenia wielu regulatorów adresy komunikacyjne regula-
torów powinny być ustawione kolejno jeden po drugim, w przeciwnym wy-
padku komunikacja będzie niemożliwa. 

• Zakres nastawy: 0 do 95 
   
   

Prędkość komunikacji 
• Wybierz prędkość komunikacji odpowiadającą hostowi. 
• Zakres nastawy: 
   : 9600 bps 
   : 19200 bps 
   : 38400 bps 

   
   

Liczba bitów danych/ bit parzystości 
• Wybierz liczbę bitów danych i bit parzystości. 
• Zakres nastawy: 
   : 8 bitów/brak kontroli parzystości 
   : 7 bitów/brak kontroli parzystości 
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   : 8 bitów/ parzystość 
   : 7 bitów/ parzystość 
   : 8 bitów/ nieparzystość 
   : 7 bitów/ nieparzystość 

   
   

Bit stopu 
• Wybierz bit stopu. 
• Zakres nastawy: 
   : 1 bit 
   : 2 bity 

   
   

Czas opóźnienia odpowiedzi 
• Odpowiedź z regulatora mogą zostać opóźniona po otrzymaniu polecenia 

z komputera. 
Jeśli czas opóźnienia jest zmieniany za pomocą oprogramowania komuni-
kacyjnego, zmieniony czas opóźnienia zostanie odbity od tych danych od-
powiedzi. 

• Zakres nastawy: 0 do 1000ms 
 

Na tym etapie ustawienia grupy nastaw parametrów komunikacji są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 

 
 
6.5.7 Grupa nastaw pozostałych parametrów 
 
W grupie nastaw pozostałych parametrów mogą być ustawione: blokada nastaw, start programu (automa-
tyczny/ręczny), typ startu programu, działanie po przywróceniu zasilania, itp. 

 
Wszystkie ustawienie w grupie nastaw pozostałych parametrów pokazano poniżej. 

Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Blokada nastaw 
• Włącz lub wyłącz blokadę nastaw. 
• Zakres nastawy: 

   : Blokada wyłączona 
   : Blokada włączona (żądane nastawy nie mogą być zmieniane). 

   
   

Start regulacji programowej automatyczny/ręczny 
• Wybierz sposób startu regulacji programowej po włączeniu zasilania. 
• Zakres nastawy: 
   : Start ręczny 

Gdy zostanie wciśnięty klawisz  rozpocznie się regulacja 
programowa od kroku nr. 0. 

   : Start automatyczny 
Regulacja programowa rozpocznie się automatycznie po włą-
czeniu zasilania regulatora. 

   
   

Wartość SV kroku podczas rozpoczęcia regulacji programuje. 
• Ustaw wartość SV dla rozpoczęcia regulacji programowej. 
• Zakres nastawy: Dolny limit SV do górny limit SV 

   
   

Typ rozpoczęcia regulacji programowej 
• Wybierz typ rozpoczęcia regulacji programowej. 
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  PV start, PVR start 

 

 (Rys. 7.5.7-1) 
SV start 

 

 
 (Rys. 7.5.7-2) 
• Zakres nastawy: 
   : Start PV 

Gdy regulacja programowa rozpoczną się, wartość zadana 
kroku SV jest opuszczana do aktualnej wartości mierzonej PV, 
następnie rozpoczyna się regulacja programowa. 

   : Start PVR 
Gdy regulacja programowa rozpoczną się a program jest po-
wtarzany, wartość zadana kroku SV jest opuszczana do aktu-
alnej wartości mierzonej PV, następnie rozpoczyna się regula-
cja programowa. 

   : Start SV 
Regulacja programowa rozpoczną się od ustawionej wartości 
rozpoczęcia regulacji programowej SV. 

   
   

Działanie po przywróceniu zasilania 
• Wybierz status działania po przywróceniu zasilania w środku regulacji pro-

gramowej. 
• Zakres nastawy: 
   : Zatrzymanie po przywróceniu zasilania. 
  Regulacja programowa zatrzymana i powrót do stanu standby. 
   : Kontynuacja po przywróceniu zasilania. 

Kontynuacja (powrót) wcześniej wykonywanego program po 
przywróceniu zasilania. 

   : Zawiesza regulację po przywróceniu zasilania. 

100°C 

1:00 

Czas 

Rozpoczęcie regulacji programowej 
Regulacja programowa rozpoczyna się od wartości 
kroku SV ustawionej dla rozpoczęcia regulacji 
programowej. 

100°C 

1:00 

Czas 

PV – punkt rozpoczęcia 

Podczas rozpoczęcia regulacji programowej, war-
tość SV jest pomijana do wartości PV (25°C), na-
stępnie rozpoczyna się regulacja programowa. 

25°C 

0:45 
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Zawiesza (Hold) wykonywanie regulacji programowej, a wy-
konywana jest regulacja stałowartościowa przy użyciu ostat-
nie wartości zadanej przed przywrócenia zasilania. 
Naciśnięcie przycisku  powoduje wyłączenie zawieszenia 
i kontynuację regulacji programowej. 

   
   

Jednostka czasu kroku 
• Wybierz jednostkę czasu kroku. 
• Zakres nastawy: 
   : Godziny : Minuty 
   : Minuty : Sekundy 

   
   

Wyświetlanie czasu kroku 
• Podczas regulacji programowej wybierz sposób wyświetlania czasu kroku, 

gdy wyświetlacz SV/MV/TIME jest przełączony do wyświetlania czasu. 
• Zakres nastawy: 
   : Pozostały czas 
  Wskazuje pozostały czas kroku. 
   : Czas kroku 
  Wskazuje czas kroku, który został ustawiony. 

   
   

Wyświetlanie wartości SV kroku 
• Podczas regulacji wybierz sposób wyświetlania wartości SV kroku, gdy 

wyświetlacz SV/MV/TIME jest przełączony do trybu wyświetlania wartości 
kroku SV. 

• Zakres nastawy: 
   : Wartość SV odpowiadająca postępującemu czasowi kroku. 

Aktualizacje wartości kroku SV odpowiadająca postępowi cza-
su kroku. 

   : Wartość SV 
Wskazuje wartość SV kroku, która została ustawiona podczas 
ustawiania programu. 

   
   

Czas działania wyjścia zakończenia programu 
• Ustaw czas działania wyjścia zakończenia programu po tym jak regulacja 

programowa zostanie zakończona. 
Jeżeli dla dowolnego wyjścia zdarzeń EV  wybrano funkcję wyjścia za-
kończenia programu. Wyjście to jest aktywowane po zakończeniu wyko-
nywania programu, wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje komunikat 

. 
Ustawienie czasu 0 (zero) powoduje, że wyjście pozostaje aktywne do 
momentu wciśnięcia klawisza  przez ok. 1s lub do momentu wyłącze-
nia zasilania regulatora. 
Wciskając klawisz  przez ok. 1s wyjście zakończania programu jest 
dezaktywowane, a regulator powraca do trybu oczekiwania na nową regu-
lację programową (standby). 
Gdy ustawiono czas od 1 do 10000s, wyjście jest automatycznie dezakty-
wowane po upływie ustawionego czasu, a regulator powraca do trybu 
oczekiwania na nową regulację programową (standby). 

• Zakres nastawy: 0 do 10000s 
   
   

Funkcja zawieszenia wartości SV kroku, gdy program się skończy 
• Wybierz czy funkcja zawieszenia kroku SV jest aktywna czy też nieaktyw-

na po zakończeniu regulacji programowej. 
Jeżeli wybrano zawieszenie, wyświetlacz PTN będzie migał po zakończe-
niu programu, a regulacja bezie wykonywana przy użyciu ostatniej wartości 
SV kroku. 
Wciskając klawisz  przez 1s, funkcja zawieszenia kroku SV zostanie 
dezaktywowana, a regulator powróci do trybu oczekiwania na regulację 
programową. 

Jak ustawić program, gdy wybrano funkcję zawieszenia kroku SV: 
Ustaw ostatnią wartość kroku program (z wyjątkiem czasu kroku) dla 
wszystkich kroków, które jeszcze nie zostały ustalone. 
Ustaw czas kroku na 0:00. 
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

• Zakres nastawy: 
   : Brak zawieszenia 
   : Zawieszenie  

   
   

Wyjście sygnału czasu TS1 / wyjście statusu (RUN) 
• Wybierz wyjście sygnału czasu lub wyjście statusu (RUN) dla wyjścia sy-

gnału czasu TS1. 
• Zakres nastawy: 
   : Wyjście sygnału czasu TS1 
   : Wyjście statusu (RUN) 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia sygnału czasu (opcja TS). 
   
   

Wyjście sygnału czasu TS2 / wyjście statusu (HOLD) 
• Wybierz wyjście sygnału czasu lub wyjście statusu (HOLD) dla wyjścia 

sygnału czasu TS2. 
• Zakres nastawy: 
   : Wyjście sygnału czasu TS2 
   : Wyjście statusu (HOLD) 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia sygnału czasu (opcja TS). 
   
   

Wyjście sygnału czasu TS3 / wyjście statusu (WAIT) 
• Wybierz wyjście sygnału czasu lub wyjście statusu (WAIT) dla wyjścia sy-

gnału czasu TS3. 
• Zakres nastawy: 
   : Wyjście sygnału czasu TS3 
   : Wyjście statusu (WAIT) 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia sygnału czasu (opcja TS). 
   
   

Wyjście sygnału czasu TS4 / wyjście statusu (FAST) 
• Wybierz wyjście sygnału czasu lub wyjście statusu (FAST) dla wyjścia sy-

gnału czasu TS4. 
• Zakres nastawy: 
   : Wyjście sygnału czasu TS4 
   : Wyjście statusu (FAST) 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia sygnału czasu (opcja TS). 
   
   

Wyjście sygnału czasu TS5 / wyjście statusu (STOP) 
• Wybierz wyjście sygnału czasu lub wyjście status (STOP) dla wyjścia sy-

gnału czasu TS5. 
• Zakres nastawy: 
   : Wyjście sygnału czasu TS5 
   : Wyjście statusu (STOP) 

Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia sygnału czasu (opcja TS). 
   
   

Tłumienie przeregulowań Włączenie/Wyłączenie 
• Wybierz czy tłumienie przeregulowań ma być włączone czy wyłączone. 
• Zakres nastawy: 
   : Tłumienie przeregulowań wyłączone 
   : Tłumienie przeregulowań włączone 

  
   
   

Współczynnik tłumienia przeregulowań 
• Ustaw współczynnik tłumienia przeregulowań. 
[Współczynnik tłumienia przeregulowań] 

Gdy występują przeregulowania w punkcie zmiany kroku podczas regulacji 
programowej, jeżeli zostanie ustawiony współczynnik tłumienia przeregu-
lowań, przeregulowania mogą być tłumione. 
Jeżeli wystąpi przeregulowanie jak dla 1 , zrób współczynnik większy. Gdy 
potrzeba czasu do ustabilizowania regulacji jak dla 2 , zrób współczynnik 
mniejszy. 
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.7-3) 
• Zakres nastawy: 0.1 do 10.0 

Nastawa dostępna tylko po włączeniu tłumienia przeregulowań 
   
   

Status wyjścia gdy wystąpi błąd na wejściu 
• Wybierz status wyjścia regulacyjnego, gdy na wejściu wystąpi błąd (prze-

kroczenie zakresu w górę lub w dół). 
• Zakres nastawy: 
   : Wyjście wyłączone (OFF) 
   : Wyjście włączone (ON) 

Nastawa dostępna tylko dla wejścia napięciowego lub prądowego i wyjścia prądowego. 
   
   

Wybór podświetlania 
• Wybierz wyświetlacz do podświetlania. 
• Zakres nastawy: 
   : Wszystkie wyświetlacze podświetlane. 
   : Podświetlany tylko wyświetlacz PV. 

   
   

Kolor wyświetlacza PV 
• Wybierz kolor wyświetlacza PV. 
• Zakres nastawy: 
   : Zielony 
   : Czerwony 
   : Pomarańczowy 
   : Gdy alarm (EV1 do EV4) jest aktywny: zielony  czerwony 
  Gdy alarm jest nieaktywny: zielony 

Gdy alarm (EV1 do EV4) jest aktywny: kolor PV zmienia się 
z zielonego na czerwony w zależności od alarmu. 

   : Gdy alarm (EV1 do EV4) jest aktywny: pomarańczowy  
czerwony 

  Gdy alarm jest nieaktywny: pomarańczowy 
  Gdy alarm (EV1 do EV4) jest aktywny: kolor PV zmienia się 

z pomarańczowego na czerwony w zależności od alarmu. 
   : Kolor PV zmienia się w sposób ciągły. 

Kolor PV zmienia się w sposób ciągły zgodnie z ustawionym 
zakresem zmiany koloru PV. 

    PV mniejsze niż [SV – zakres koloru PV]: pomarańczowy 
    PV w przedziale [SV± zakres koloru PV]: zielony 
    PV większe niż [SV+ zakres koloru PV]: czerwony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.7-4) 
   : Kolor PV zmienia się w sposób ciągły + gdy aktywny jest 

dowolny alarm (EV1 do EV4): czerwony 

SV 

Czas 

1 

2 

SV 

Zielony Czerwony Pomarańczowy 

Zakres koloru 
PV 

Zakres koloru 
PV 

Zielony 
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Kod 
Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

Kolor PV jest zmieniany w sposób ciągły zgodnie z ustawio-
nym zakresem zmiany koloru PV oraz dodatkowo, gdy dowol-
ny alarm (EV1 do EV4) jest aktywny: czerwony 

    PV mniejsze niż [SV – zakres koloru PV]: pomarańczowy 
    PV w przedziale [SV± zakres koloru PV]: zielony 
    PV większe niż [SV+ zakres koloru PV]: czerwony 
    Dowolny alarm (EV1 do EV4) jest aktywny: czerwony 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 7.5.7-5) 

   
   

Zakres koloru PV 
• Ustaw zakres zmiany koloru PV. 
• Zakres nastawy: 

Wejście termoparowe i RTD: 0.1 do 200.0°C(°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1 do 2000 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna, gdy wybrano ciągłą zmianę koloru PV( ) lub ciągłą zmianę 
koloru PV + dowolny alarm (EV1 do EV4) ( ). 

   
   

Czas podświetlania wyświetlaczy 
• Ustaw czas podświetlania wyświetlaczy. 

Ustaw czas podświetlania wyświetlaczy od momentu braku obsługi do 
momentu wyłączenia podświetlania. 
Gdy ustawiono 0 (zero), wyświetlacze będą stale podświetlanie. 
Podświetlanie wyświetlaczy powróci, gdy jest wyłączone po wciśnięciu do-
wolnego klawisza. 

• Zakres nastawy: 0 do 99 minut 
 

Na tym etapie ustawienia grupy nastaw pozostałych parametrów są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 

 
6.6 Grupa przełączania regulacji automatyczna/ręczna 
W grupie przełączania regulacji automatycznej/ręcznej, regulacja może być przełączana pomiędzy automa-
tyczna a ręczną i vice versa. 

 
 Aby wejść do grupy przełączania regulacji  

Wciśnij klawisz  (raz) w trybie RUN, a następnie wciśnij 5 razy klawisz . Wyświetlacz PV wska-
że , a regulator przejdzie do grupy przełączania regulacji pomiędzy automatyczną i ręczną.  
Wciśnij klawisz  aby przełączyć pomiędzy regulacją automatyczną/ręczną. Wyświetlacz PV wska-
że , a regulator przejdzie do regulacji ręcznej. 

 
• Wyjaśnienie ustawień 

Góra lewa strona: Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV 
 Wyświetlacz PTN wskazuje numer programu, a wyświetlacz PV wskakuje kod 
nastawy. 

Dół lewa strona: Wyświetlacz PTN, Wyświetlacz SV/MV/TIME 
Wyświetlacz STEP wskazuje numer kroku,  a wyświetlacz SV/MV/TIME wy-
świetla domyślną wartość nastawy. 

Prawa strona:   Nazwa, opis i zakres nastawy (lub ustawienia). 

SV 

Zielony Czerwony Pomarańczowy 
 

Zakres koloru 
PV 

Zakres koloru 
PV 

Czerwony Czerwony 

Zielony 

Wartość EV1 
(Górna odchyłka) 

Wartość EV2 
(Dolna odchyłka) 
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Przełączanie regulacji auto/manual 
• Przełączanie pomiędzy regulacją automatyczną a ręczną. 
• Zakres nastawy 
   : Regulacja automatyczna 

 
 
 

 
 
 

Ustawienia w grupie przełączania regulacji auto/manual zostały pokazane poniżej.  
Kod 

Wart. domyślna Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy 

   
   

Przełączanie pomiędzy regulacją automatyczną a ręczną 
• Przełączanie pomiędzy regulacją automatyczną a ręczną. 

Jeżeli regulacja jest przełączana z automatycznej na ręczą i vice versa, działa 
funkcja zabezpieczająca przed gwałtownymi zmianami sygnału regulacyjnego 
MV. 
Gdy regulacja jest przełączana na regulację ręczną, zapalają się kontrolki 
MAN i MV, wyświetlacz STEP wskazuje , a wyświetlacz SV/MV/TIME wska-
zuje wartość ustawionego sygnału regulacyjnego MV.  
Zmiana sygnału MV odbywa się za pomocą klawisza  lub . 
Jeżeli regulacja zostanie przełączona na automatyczną, wyświetlacz 
SV/MV/TIME wskazuje wartość zadaną SV. 

• Zakres nastawy: 
   : Auto (regulacja automatyczna) 
   : Manual (regulacja ręczna) 

 
Na tym etapie ustawienia grupy przełączania regulacji auto/manual są kompletne. 
Jeżeli klawisze  i  zostaną wciśnięte razem w tym samym czasie, regulator powróci trybu wybo-
ru grupy nastaw. Wciśnięcie klawisza , powoduje powrót regulatora RUN. 

 
6.7 Przywracanie ustawień fabrycznych 
Istnieją dwie metody przywracania ustawień fabrycznych. 

 Kasowanie ustawień programu:  
W danym programie mogą być skasowane wstawienia aktualnego kroku oraz wszystkich następnych 
kroków. 

 Przywracanie wszystkich ustawień fabrycznych: 
Wszystkie ustawienia – oprócz typu wejścia, cyklu proporcjonalności OUT1, cyklu proporcjonalności 
OUT2 są kasowane i przywracane są ustawienia fabryczne. Gdy ustawienia zostaną omyłkowo usu-
nięte, ustawienia powinny być ponownie wprowadzone. Skasowane ustawienia nie mogą zostać przy-
wrócone ponownie. 

 
Metody kasowanie ustawień zostały pokazane poniżej: 
 

 Kasowanie ustawień programu 
Gdy regulacja programowa jest zatrzymana (tryb standby) i zostanie wciśnięty przez 3s klawisz  
w dowolnym miejscu programu, ustawienia programu (dla aktualnego wyświetlanego kroku i wszystkie 
następne kroki) powrócą do wartości domyślnych. 
 
Np. 
Aby usunąć ustawienia programu 1, od kroku 3 i wszystkich z następnych kroków. Wciśnij klawisz  
przez ok. 3s w dowolnym ustawieniu programu 1 podczas gdy wyświetlany jest krok 3. 
Wszystkie ustawienia programu 1 od kroku 3 do kroku 15 będą skasowane. 
Wszystkie ustawienia programu 1 od kroku 0 do 2 nie będą skasowane. 
Wszystkie ustawienia programu 0 oraz programów 2 do 15 nie zostaną skasowane. 

 

Wyświetlacz PTN 

Wyświetlacz STEP 

Wyświetlacz PV 

Wyświetlacz SV/MV/TIME 

Ustawiana pozycja, funkcja, zakres nastawy (lub ustawienia) 
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 Przywracanie ustawień fabrycznych:  
Podczas, gdy regulacja programowa jest zatrzymana (tryb czuwania), gdy zostaną wciśnięte klawisze 

,  i  przez ok. 3s, wyświetlacz PV wskaże , a wszystkie ustawienia oprócz typu 
wejścia, cyklu proporcjonalności OUT1, cyklu proporcjonalności OUT2 będą skasowane i powrócą do 
wartości domyślnych. Proces kasowania i przywracania ustawień fabrycznych trwa ok. 30s. Po zakoń-
czeniu przywracania ustawień z wyświetlacza PV zniknie wskazanie , a następnie regulator 
powróci do trybu czuwania (zatrzyma regulacja programowa). 
 
 

7 Obsługa regulatora 
7.1 Wykonywanie regulacji programowej 
7.1.1 Wykonywanie regulacji programowej 

(1) Przed włączeniem zasilania 
Sprawdź rozdziały "3 Montaż regulatora" oraz "3.4 Podłączenie". 
 

(2) Po włączeniu zasilania 
Zestaw niezbędnych ustawień po włączeniu zasilania. 
Zobacz rozdziały “4 Zarys obsługi i wyjaśnienie grup nastaw”, “5. Podstawowe procedury po włą-
czeniu zasilania i przykładowe ustawienia” i “6. Ustawianie nastaw”. 
 

(3) Wybierz numer programu do wykonania 
Dostępne są dwie metody wyboru numeru programu. Przy użyciu klawisza  oraz przy użyciu 
wejścia zdarzeń (binarnego). Wybór programu za pomocą wejścia zdarzeń ma wyższy priorytet 
niż wybór za pomocą klawisza . 
 
 Używając klawisza  
Wybierz numer programu 0 – 15 w trybie czuwania (oczekiwania na regulację programową) za pomo-
cą klawisza . 
 
 Używając wejścia zdarzeń (binarnego) 
Wybierz numer programu 0 – 15 za pomocą kombinacji zacisków (DI1 do DI4) i zacisku COM (zwar-
ty/rozwarty). Jeżeli dodany jest interfejs komunikacyjny (opcja C lub C5), mogą być użyte tylko za-
ciski DI1 i DI2.  
Wybór numeru programu 0 – 3 za pomocą kombinacji zacisków (DI1 i DI2) oraz zacisku COM 
(zwarty/rozwarty). 
Natomiast aby wybrać pogram nr. 4 – 15, wciśnij klawisz . 

 
Wejścia zdarzeń DI1 do DI4: 
Wybierz numer programu przez zwarcie odpowiednich zacisków (DI1 do DI4) i zacisku COM. 

: Zacisk (DI1 – DI4) i zacisk COM zwarte. 
Np. Aby wybrać program nr. 7 zewrzyj zaciski ⑪ & ⑮, ⑫ & ⑮ i ⑬ & ⑮. 

 
(Tabela 8.1.1-1) 
      Program 
                 nr. 
Zacisk nr. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

⑪ DI1                 
⑫ DI2                 
⑬ DI3                 
⑭ DI4                 
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Wejścia zdarzeń DI1 i DI2: 
Wybierz numer programu przez zwarcie odpowiednich zacisków (DI1 i DI2) oraz zacisku COM. 

: Zacisk DI1 lub DI2 i zacisk COM zwarte. 
Np. Aby wybrać program nr. 3 zewrzyj zaciski ⑪ & ⑮, ⑫ & ⑮. 

 
(Tabela 8.1.1-2) 
       Program 
                nr. 
Zacisk nr. 

0 1 2 3 

⑪ DI1     
⑫ DI2     

 
(4) Wykonywanie regulacji programowej 

Regulacja programowa może się rozpocząć automatycznie po włączeniu zasilania lub ręcznie za 
pomocą klawisza. 
Ustawienie domyślne: Ręczny start regulacji programowej. 
 
Ręczny start: Gdy regulator ma włączone zasilanie i gdy regulacja programowa jest zatrzymana 
(status standby), wybrany podczas kroku 3 program może zostać uruchomiony od kroku 0 poprzez 
wciśnięcie klawisza . 
 
Automatyczny start: Gdy zasilanie regulatora zostanie włączone, wybrany w kroku 3 program 
rozpocznie się automatycznie od kroku 0. 
 
W przypadku ręcznego startu dostępne są dwa sposoby uruchomienia regulacji programowej, przy 
użyciu klawisza  lub przy użyciu wejścia zdalnego sterowania. 
 
 Przy użyciu klawisza  

Wciśnij klawisz , gdy regulacja programowa jest zatrzymana (tryb standby). 
Regulacja programowa rozpoczyna się. 

 
 Przy użyciu wejścia zdalnego sterowania 

Zewrzyj zaciski 26 (RUN) i 27 (COM) wejścia zdalnego sterowania. 
Regulacja programowa rozpoczyna się. 

 

 
(Rys. 8.1.1-1) 

 
[Typ rozpoczęcia regulacji programowej] 

Typ rozpoczęcia regulacji programowej może zostać wybrany za pomocą ustawienia pt. „Typ rozpoczę-
cia regulacji programowej” z menu regulatora. 

Program zatrzymany (tryb standby) Program działa (RUN) 

0.1s 

Min .0.1s 

Zwarte zaciski 26 (RUN) 
i 27 (COM) 
Closed (ON) 
Rozwarte zaciski 26 (RUN) 
i 27 (COM) 

Działanie regulacji 

Regulacja programowa rozpoczyna się po wykryciu zbocza wyzwala-
jącego (z OFF/ON) dla zacisków 26 (RUN) i 27 (COM). 
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Start PV: Tylko gdy rozpoczyna się regulacja programowa, wartość zdana SV kroku i czas kroku są 
pomijane do aktualnie mierzonej wartości PV, następnie rozpoczyna się właściwa regulacja progra-
mowa. Jednak, gdy wartość zadana SV kroku w chwili rozpoczęcia programu kontrolnego jest większa 
niż PV, regulacja programowa rozpocznie się od ustawionej wartości SV [Wartość SV gdy program 
rozpoczyna się]. 

 

(Rys. 8.1.1-2) 
 
Start PVR: Gdy program rozpoczyna się i jest powtarzany, wartość zadana kroku SV i czas kroku 
są opuszczane do wartości PV, następnie rozpoczyna się regulacja programowa. Działanie jest 
takie same jak dla startu PV. Zobacz rysunek rys. 8.1.1-2. 
Start SV: Program rozpoczyna się od ustawionej wartości zadanej SV [Wartość SV, gdy rozpo-
czyna się program]. 

 

(Rys. 8.1.1-3) 
 

[Działanie po przywróceniu zasilanie] 
Jeżeli awaria zasilania wystąpi podczas trwania regulacji programowej, działanie regulatora zależy 
od dokonanego wyboru w [Działanie po przywróceniu zasilania]. 
Błąd postępu czasu po przywróceniu zasilania wynosi: 1 minuta 

 
• Zatrzymanie regulacji programowej po przywróceniu zasilania. 

Po przywróceniu zasilania regulacja jest zatrzymywana, a regulator powraca do trybu standby. 
• Kontynuacja regulacji programowej po przywróceniu zasilania. 

Po przywróceniu zasilania regulacja programowa jest kontynuowana (wznawiana). 
• Zawieszenie regulacji programowej po przywróceniu zasilania. 

Po przywróceniu zasilania regulacja programowa jest zawieszana, a wykonywana jest regulacja stało-
wartościowa przy użyciu wartości zadanej SV z punktu zawieszenia regulacji. Wciskając klawisz  
anulowane jest zawieszenie, a regulator powraca do regulacji programowej. 

100°C 

1:00 

Czas 

Punkt startu PV 

Gdy program rozpoczyna się, krok SV jest 
opuszczany do wartości PV (25°C). 

25°C 

0:45 

100°C 

1:00 

Czas 

Rozpoczęcie programu. 
Program rozpoczyna się od ustawionej wartości 
SV dla [Wartość SV, gdy rozpoczyna się program]. 
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[Funkcja oczekiwania] 
Podczas działania regulacji programowej, program nie przejdzie do następnego kroku aż do mo-
mentu, gdy odchyłka pomiędzy wartością mierzoną (PV) i wartością zadana (SV) nie wejdzie w za-
kres SV ±wartość oczekiwania na końcu kroku. 
Podczas działania funkcji oczekiwania miga wyświetlacz STEP. 
 
Wyjaśnienie działania funkcji oczekiwania 

• Gdy program jest rosnący: 
 

 
 (Rys. 8.1.1-4) 
 
• Gdy program jest opadający 

 
 (Rys. 8.1.1-5) 
 
 Jak wyłączyć działanie funkcji oczekiwania 
Aby wyłączyć funkcję oczekiwania wciśnij klawisz  lub . Funkcja oczekiwania może być 
również wyłączona za pomocą wejścia zdalnego sterownaia [ADV] lub [STOP]. 

T T 

Wartość oczekiwania 10°C 

500°C 
490°C 

Jeżeli PV uzyska 490°C, funkcja oczekiwania będzie wyłą-
czona, a regulator przejdzie do następnego kroku. 

Jeżeli PV nie znajdzie się w zakresie [SV + wartość ocze-
kiwania], regulator jest w stanie oczekiwania i nie przej-
dzie do następnego kroku. 

Czas 

SV 

T T 

Wartość oczekiwania 10°C 
 

500°C 
510°C 

Jeżeli PV uzyska 510°C, funkcja oczekiwania będzie wyłą-
czona, a regulator przejdzie do następnego kroku. 

Jeżeli PV nie znajdzie się w zakresie [SV + wartość ocze-
kiwania], regulator jest w stanie oczekiwania i nie przej-
dzie do następnego kroku. 

Program 
Wartość PV 
Program opóźniony działaniem funkcji oczekiwani o czas T 

SV 

Czas 
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7.1.2 Zatrzymanie regulacji programowej 
Aby zatrzymać regulację programową, wciśnij klawisz  lub użyj wejścia zdalnego sterowania. 

 
 Przy użyciu klawisza  
Wciśnij klawisz  przez ok 1s podczas trwania regulacji programowej. Regulacja programowa 
zostanie zatrzymana. 

 
 Przy użyciu wejścia zdalnego sterowania 
Zewrzyj zaciski 23 (STOP) i 27 (COM) wejścia zdalnego sterowania. Regulacja programowa zosta-
nie zatrzymana. 

 
(Rys. 8.1.2-1) 

 
7.1.3 Zawieszenie regulacji programowej (funkcja HOLD) 
Podczas regulacji programowej, postęp aktualnie wykonywanego kroku może być zawieszony (zatrzymany). 
Wciśnij klawisz  aby anulować zawieszenie, regulator powróci do regulacji programowej. Podczas regula-
cji stałowartościowej zawieszenie nie może być użyte. 
Regulacja programowa może być zawieszona na dwa sposoby, przy użyciu klawisza  lub przy użyciu wej-
ścia zdalnego sterowania. 
 

 Przy użyciu klawisza  
Naciśnij klawisz podczas regulacji programowej. Postęp aktualnie wykonywanego programu jest 
zawieszany, a następnie wykonywana jest regulacja stałowartościowa przy użyciu wartości zada-
nej (SV) z chwili wstrzymania regulacji programowej. Miga kontrolka HOLD. 
 
 Przy użyciu wejścia zdalnego sterowania 
Zewrzyj zaciski 24 (HOLD) i 27 (COM) wejścia zdalnego sterowania. Postęp aktualnie wykonywa-
nego programu jest zawieszany, a następnie wykonywana jest regulacja stałowartościowa przy 
użyciu wartości zadanej SV z chwili wstrzymania regulacji programowej. Miga kontrolka HOLD. 

 
 (Rys. 8.1.3-1) 

Program zatrzymany (tryb standby) Program działa (RUN) 

0.1s 

Min .0.1s 

Zwarte zaciski 26 (RUN) 
i 27 (COM) 
Closed (ON) 
Rozwarte zaciski 26 (RUN) 
i 27 (COM) 

Działanie regulacji 

Regulacja programowa rozpoczną się po wykryciu zbocza wyzwalają-
cego (z OFF/ON) dla zacisków 26 (RUN) i 27 (COM). 

Regulacja programowa (RUN) Regulacja programowa zawieszona 

0.1s 

Min. 0.1s. 

Zwarte zaciski 24 (HOLD) 
i 27 (COM)  

Rozwarte zaciski 
24 (HOLD) i 27 (COM) 

Działanie regulatora 

Regulacja programowa zawieszona po wykryciu zbocza wyzwala-
jącego z OFF/ON zacisków 24 (HOLD) i 27 (COM). 

24 (HOLD) and 27 (COM). 
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7.1.4 Postęp kroku program (funkcja postępu) 
Przerywa aktualnie wykonywany krok, podczas trwania regulacji programowej, a regulator przechodzi do 
początku następnego kroku. Podczas działania funkcji oczekiwania, funkcja oczekiwania jest wyłączana, a 
regulator przechodzi do początku następnego kroku. 
 
Funkcja postępu kroku może być wykonana na dwa sposoby, przy użyciu klawisza  lub przy użyciu wej-
ścia zdalnego sterowania. 

 
 Przy użyciu klawisza  
Wciśnij klawisz  podczas regulacji programowej. Aktualnie wykonywany krok jest zatrzymywa-
ny, a regulator przechodzi do początku następnego kroku. Każde wciśnięcie klawisza  powo-
duje przejście do następnego kroku. 
 
 Przy użyciu wejścia zdalnego sterowania 
Zewrzyj zaciski 25 (ADV) i 27 (COM) wejścia zalanego sterowania. Aktualnie wykonywany krok jest 
zatrzymywany, a regulator przechodzi do początku następnego kroku. Każde rozwarcie i zwarcie 
zacisków 25 (ADV) i 27 (COM) powoduje że regulator przechodzi do początku następnego kroku. 

 
(Rys. 8.1.4-1) 

 
7.1.5 Powrót do wcześniej wykonywanego kroku 
Zatrzymanie aktualnie wykonywanego kroku programu i powrót do wcześniejszego kroku programu.  
Jeśli czas, jaki minął aktualnie wykonywanego kroku jest krótszy niż 1 minuta, regulacja powraca do początku 
poprzedniego kroku. Jeśli czas, jaki upłynął aktualnie wykonywanego kroku jest dłuższy niż 1 minuta, regula-
cja powraca do początku bieżącego kroku. Gdy funkcja zostanie aktywowana w kroku 0 rozpoczynający pro-
gram, funkcja ta jest wyłączona, ale program wraca do początku kroku 0. 

 
Aby powrócić do wcześniejszego kroku wciśnij razem klawisze  i  (w tej kolejności). Aktualnie wyko-
nywany krok jest zatrzymywany, a regulator powraca do wcześniejszego kroku lub początku aktualnie wyko-
nywanego kroku.  

 
 

7.1.6 Przyspieszenie czasu kroku (funkcja przyspieszenia czasu kroku) 
Aby przyspieszyć czas kroku, wciśnij klawisz . 
Naciśnięcie klawisza powoduje że czas kroku zacznie biec 60 razy szybciej. Jeżeli jest ustawiona funkcja 
oczekiwania, funkcja przyspieszenia kroku zostanie wyłączona, funkcja oczekiwania ma pierwszeństwo. 

 
 

Regulacja programowa RUN (krok 0) Regulacja programowa RUN (krok 1) 

0.1s 

Min. 0.1s 

Zaciski 25 (ADV) 
i 27 (COM) zwarte 

Zaciski 25 (ADV) 
i 27 (COM) rozwarte 

Działanie regulatora 

Przejście do następnego kroku jest wykonywane po wykryciu zbo-
cza wyzwalającego (OFF/ON) dla zacisków 25 (ADV) i 27 (COM). 
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7.1.7 Zmiana kroku SV i czasu kroku.  
 

Gdy krok SV i czas kroku są zmieniane w trakcie regulacji programowej, będą one zmieniać w następujący 
sposób.  

 
 Przy zmianie kroku SV od 500 na 700°C 

 

 (Rys. 8.1.7-1) 
 
 Przy zmianie czasu kroku z 0:30 na 0:50 

 

 

(Rys. 8.1.7-2) 
 

500°C 

0 
Czas 

Numer kroku 1 2 

700°C 

SV 

: Program przed zmianą 

: Program po zmianie 
 

Punkt zmiany 

0 
Czas 

Numer skoku 1 2 

SV 

: Program przed zmianą 
 
: Program po zmianie 
 

Punkt zmiany 

0:30 

0:50 
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7.1.8 Zakończenie program (funkcja zakończenia program) 
Jeżeli wybrano wyjście zakończenia program jako funkcja wyjścia zdarzeń EV , wyjście zakończenia pro-
gramu jest aktywowane po zakończeniu regulacji programowej. Na wyświetlaczu SV/MV/TIME miga komuni-
kat . 
 
Wciskając klawisz  przez ok. 1s, wyjście zakończenia program jest wyłączane, a regulator powraca do 
trybu oczekiwania na regulację programową. 

 
Jeżeli ustawiono czas wyjścia końca programu, wyjście końca program jest automatycznie wyłączane po tym 
jak minie ustawiony czas. A regulator powraca do trybu oczekiwania na regulację programową. 

 
[Funkcja HOLD kroku SV gdy program zostanie zakończony] 
Jeżeli wybrano funkcja HOLD (wstrzymania) gdy program się kończy, miga wyświetlacz PTN gdy program się 
skończy, a regulacja jest wykonywana przy użyciu wartości zadanej kroku (SV) dla ostatniego kroku. 
 
Wciskając klawisz  przez ok. 1s, funkcja zostanie wyłączana, a regulator powraca do trybu oczekiwania na 
regulację programową. 

 
Jeżeli nie wybrano funkcji HOLD (wstrzymania) gdy program się kończy, program będzie zakończony. 
Jeżeli wybrano wyjście końca programu jako funkcję wyjścia zdarzeń EV , wyjście końca programu jest ak-
tywowane po zakończeniu regulacji programowej, a na wyświetlaczu SV/MV/TIME miga . 

 
 

7.2 Wykonywanie regulacji stałowartościowej 
7.2.1 Wykonywanie regulacji stałowartościowej 
Regulacja stałowartościowa jest wykonywana przy użyciu ustawionej wartości zadanej kroku (SV). Aby wyko-
nać regulację stałowartościową, ustaw czas kroku (dla wymaganej wartości zadanej kroku) na . 

Np. 
Ustaw wartość zadaną dla kroku 0 dla programu 0 na 500°C, a następnie ustaw czas kroku . 
Teraz wciśnij klawisz . Rozpocznie się regulacja stałowartościowa na poziomie 500°C. 

 
(1) Przed włączeniem zasilania 

Sprawdź rozdziały "3. Montaż regulatora" oraz "3.4. Podłączenie" przed włączeniem zasilania”. 
 

(2) Po włączeniu zasilania 
Zestaw niezbędnych ustawień po włączeniu zasilania. 
Zobacz rozdziały “4. Zarys obsługi i wyjaśnienie grup nastaw”, “5. Podstawowe procedury po włą-
czeniu zasilania i przykładowe ustawienia” i “6. Ustawianie nastaw”. 
Aby wykonać regulację stałowartościową ustaw wartość zadaną kroku i czas kroku dla wymaga-
nego programu. 
Aby ustawić czas kroku, wciśnij klawisz  zostanie wybrane ustawienie . 
Wybierz numer bloku PID, numer bloku alarmu i numer bloku wyjścia. 
Dla regulacji stałowartościowej, numer bloku oczekiwania i numer bloku sygnału czasu są niedo-
stępne. 
 

(3) Wybierz numer program do wykonania 
Dostępne są dwie metody wyboru numeru program, przy użyciu klawisza  lub przy użyciu wej-
ścia zdarzeń (binarnego). Wybór za pomocą wejścia zdarzeń (binarnego) ma wyższy priorytet od 
wyboru za pomocą klawisza . 

 Przy użyciu klawisza  
Wybierz numer program z pośród programów 0 – 15 dla którego ustawiono czas kroku  
przy użyciu klawisza . 
 

 Przy użyciu wejścia zdarzeń (binarnego) 
Wybierz numer program z pośród programów 0 – 15 dla którego ustawiono czas kroku  
przy użyciu odpowiedniej kombinacji zacisków (DI1 do DI4) i zacisku COM.  
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Jeżeli dodano komunikację szeregową (opcja C lub C5) mogą być użyte tylko zaciski DI1 i DI2. 
Wybierz numer program z pośród programów 0 – 3 dla którego ustawiono czas kroku  
przy użyciu odpowiedniej kombinacji zacisków DI1 i DI2 oraz zacisku COM. 
Aby wybrać program 4-15 użyj klawisza . 
Poziom działania używany do określenia ON lub OFF. 
Kiedy zasilanie jest włączone, włączony jest poziom działania 

 
Wejścia zdarzeń (binarne) DI1 do DI4: 

Wybierz numer program dla którego ustawiono czas kroku  zwierając dowolny zacisk 
DI1 do DI4 oraz zacisk COM. 

 
: Zwarty zacisk (DI1 – DI4) I zacisk COM. 

Np. Aby wybrać program nr. 7 zewrzyj odpowiednio zaciski ⑪ & ⑮, ⑫ & ⑮ i⑬ & ⑮. 
 

(Tabela 8.2.1-1) 
        Program 
                  nr. 
Zacisk nr. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

⑪ DI1                 
⑫ DI2                 
⑬ DI3                 
⑭ DI4                 

 
Wejścia zdarzeń (binarne) DI1 i DI2: 

Wybierz numer program dla którego ustawiono czas kroku  zwierając zacisk DI1 lub 
DI2 oraz zacisk COM. 
 

: Zwarty zacisk DI1 lub DI2 oraz zacisk COM. 
Np. Aby wybrać program nr. 3 zewrzyj odpowiednio zaciski ⑪ & ⑮ i ⑫ & ⑮. 
 
(Tabela 8.2.1-2) 
         Program 
                   nr. 
Zacisk nr. 

0 1 2 3 

⑪ DI1     
⑫ DI2     

 
(4) Wykonaj regulację stałowartościową 

Dostępne są dwa sposoby aby wykonać regulację stałowartościową: przy użyciu klawisza lub 
przy użyciu wejścia zdalnego sterowania. 

 Przy użyciu klawisza . 
Wciśnij klawisz  w trybie oczekiwania na regulację. 
Krok dla którego ustawiono czas kroku  wykonywany jest jako regulacja stałowarto-
ściowa przy użyciu ustawionej wartości zadanej kroku. Podczas regulacji stałowartościowej miga 
kontrolka RUN. 

 Przy użyciu wejścia zdalnego sterowania 
Zewrzyj zaciski 26 (RUN) i 27 (COM) wejścia zdalnego sterowania. 
Krok dla którego ustawiono czas kroku  wykonywany jest jako regulacja stałowarto-
ściowa przy użyciu ustawionej wartości SV kroku. Podczas regulacji stałowartościowej miga kon-
trolka RUN. 
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(Rys. 8.2.1-1) 

 
7.2.2 Zakończenie regulacji stałowartościowej 
Dostępne są dwa sposoby zakończenia regulacji stałowartościowej, przy użyciu klawisza  lub wejścia 
zdalnego sterowania. 

 

 Przy użyciu klawisza  

Wciśnij klawisz  przez ok. 1s podczas regulacji stałowartościowej. Regulacja stałowarto-
ściowa będzie zatrzymana, a regulator powróci to trybu oczekiwania na regulację. 

 
 Przy użyciu wejścia zdalnego sterowania 
Zewrzyj zaciski 23 (STOP) i 27 (COM) wejścia zdalnego sterowania. Regulacja stałowartościowa 
będzie zatrzymana, a regulator powróci to trybu oczekiwania na regulację. 
 

 
 (Rys. 8.2.2-1) 
 

7.3 Przełączenie regulacji pomiędzy regulacją automatyczną i ręczną 
Regulacja może zostać przełączona w grupie przełączania regulacji Auto/Manual. 

 
Jeżeli regulację przełączono z automatycznej na ręczną i vice versa, działa funkcja zabezpieczająca przed 
gwałtownymi zmianami sygnału regulacyjnego MV. 

 Gdy regulację przełączano z automatycznej na ręczną, to sygnał regulacyjny MV z chwili prze-
łączenia regulacji będzie domyślną wartością sygnału dla regulacji ręcznej. 

 Gdy regulację przełączano z ręcznej na automatyczną, to sygnał regulacyjny MV z chwili prze-
łączenia regulacji będzie domyślną wartością sygnału dla regulacji automatycznej. 

Oczekiwanie na regulację Regulacja stałowartościowa 

0.1s 

Min. 0.1s 

Zaciski 26 (RUN) 
i 27 (COM) zwarte 

Zaciski 26 (RUN) 
i 27 (COM) rozwarte 

 

Działanie regulatora 

Po zwarciu zacisków 26 (RUN) i 27 (COM) wykonywana jest regu-
lacja stałowartościowa. 

Regulacja stałowartościowa Regulacja zakończona 

0.1s 

Min. 0.1s 

Zwarte zaciski 23 (STOP) 
i 27 (COM). 

Rozwarte zaciski 
23 (STOP) i 27 (COM). 

 

Działanie regulatora 

Po zwarciu zacisków 23 (STOP) i 27 (COM) wykonywana regula-
cja stałowartościowa jest zatrzymywana. 
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7.3.1 Przełączanie na regulację ręczną 
Aby przejść na regulację ręczną, wybierz ustawienie “  (Manual)”, a następnie wciśnij klawisz . 
Po przełączeniu na regulację ręczną, świecą się kontrolki MAN i MV, wyświetlacz STEP wskazuje , a wy-
świetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość MV. 

 
Aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość sygnału regulacyjnego (MV), użyj klawisza  lub . 
Wciśnięcie klawisza  lub  i klawisza  w tym samym czasie, powoduje że wartość sygnału 
regulacyjnego zmienia się szybciej. 
Zakres nastawy MV: [Dolny limit wyjścia OUT1 bloku 0] do [Górny limit wyjścia OUT1 bloku 0] 

Gdy dodano wyjście grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS lub DA): [-(Górny limit 
wyjścia OUT2 bloku 0] do [Dolny limit wyjścia OUT2 bloku 0] 

 
Regulacja ręczna jest wykonywana za połomocą zwiększania lub zmniejszania wartości sygnału regu-
lacyjnego (MV). 

 

 

 
 

Włączenie zasilania 

Procedura podstawowa 

Tryb RUN  
 

Tryb RUN [oczekiwania na regulację] 

 
 

Grupa nastaw programu 

 
 

Grupa przełączania regulacji auto/manual 

(5 razy) 

Szczegóły ustawienia 

Włączenie 

Grupa przełączania 
regulacji auto/manual 

 
 

Przełączanie regulacji auto/manual 

 
 

 
 

Regulacja ręczna 

Przełączanie regulacji auto/manual 
Regulacja ręczna 

Regulacja ręczna 
Świecą się kontrolki MAN i MV, a wyświe-
tlacz STEP wskazuje . 

lub 

 
 

Regulacja ręczna 
Np. 30.0% 
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7.3.2 Przełączanie na regulację automatyczną 
Aby przejść na regulację automatyczną wybierz  (Automatic)”, a następnie wciśnij klawisz . 

 
Gdy regulacja zostanie przełączona na regulację automatyczną, wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje war-
tość zadaną SV. 

 

 
7.4 Przełączanie wyświetlacza SV/MV/TIME 
Aby przełączyć wyświetlaną wartość na wyświetlaczu SV/MV/TIME użyj wyświetlacza . Każde wciśnięcie 
klawisza  powoduje że wyświetlanie zmienia sią jak poniżej. 

 
[Regulacja programowa] 
 

 

Procedura podstawowa Szczegóły ustawienia 
 

Tryb RUN  
 

Tryb RUN [oczekiwania na regulację] 

 
 

Grupa nastaw programu 

 
 

Grupa przełączania regulacji auto/manual 

(5 razy) 

Grupa przełączania 
regulacji auto/manual 

 
 

Przełączanie regulacji auto/manual 

 
 

Regulacja ręczna 

Przełączanie regulacji auto/manual 
Regulacja automatyczna 
 

 
 

Regulacja ręczna 
Np. 30.0% 

Świeci się kontrolka SV 
Wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość zadaną 
kroku (SV). 

Miga kontrolka MV (OUT1) 
Wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość sygna-
łu regulacyjnego (MV) dla OUT1. 

Miga kontrolka MV (OUT2). 
Wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość sygna-
łu regulacyjnego (MV) dla OUT2. Gdy dodano opcję 
DR, DS lub DA). 

Świeci się kontrolka TIME. Wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje czas kroku. 
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[Regulacja stałowartościowa] 
 

 
 
 

7.5 Wykonywanie auto-tuningu (AT) 
7.5.1 Uwagi odnośnie wykonywania auto-tuningu (AT) 

 Wykonaj auto-tuning (AT) podczas próbnego rozruchu. 
 Auto-tuning nie będzie dostępny po włączeniu blokady nastaw ( ). 
 Podczas auto-tuningu (AT), żadne ustawienia nie mogą być wykonane – oprócz wyłączenia au-

to-tuningu. 
 Jeżeli auto-tuning (AT) zostanie wyłączony podczas jego trwania, zakres proporcjonalności 

OUT1, czas zdwojenia, czas wyprzedzenia, ARW i zakres proporcjonalności OUT2 powrócą do 
wartości ustawionych przed włączeniem auto-tuningu (AT). 
Auto-tuning (AT) będzie zatrzymany automatycznie jeżeli nie będzie ukończony w ciągu 4 go-
dzin. Zakres proporcjonalności OUT1, czas zdwojenia, czas wyprzedzenia, ARW i zakres pro-
porcjonalności OUT2 powrócą do wartości ustawionych przed włączeniem auto-tuningu (AT). 

 
[Uwagi gdy auto-tuning jest wykonywany podczas regulacji programowej] 

Jeżeli auto-tuning (AT) jest wykonywany, auto-tuning (AT) rozpoczyna się od punktu początkowego 
AT, a czas kroku nie postępuje aż do momentu zakończenia auto-tuningu (AT). Po zakończeniu 
auto-tuning (AT) pozostała krok zostanie wykonany. 

 

 
 (Rys. 8.5.1-1) 

 

Świeci się kontrolka SV 
 

Wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość zadaną 
(SV). 
 

Miga kontrolka MV (OUT1) 
 (OUT1). 

Wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość sygna-
łu regulacyjnego (MV) dla OUT1. 

Miga kontrolka MV (OUT2) 
 

Wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość sygna-
łu regulacyjnego (MV) dla OUT2. Gdy dodano opcję 
DR, DS lub DA). 

Świeci się kontrolka TIME. 
 

Wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje . 

T 

Koniec AT 

Start AT 

Czas 

SV 

T 

T T 

T 

: Program przed wykonaniem auto-tuningu (AT). 

: Program po wykonaniu auto-tuningu (AT). 

T : Opóźnienie spowodowane auto-tuningiem (AT). 
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 Gdy wybrano tryb normalny auto-tuningu ( ), ręcznie wykonaj auto-tuning dla każdego kroku, 
który ma inny numer bloku PID. 

 
 Gdy wybrano tryb multi auto-tuningu ( ), auto-tuning (AT) jest wykonywany automatycznie 

w punkcie „A” dla którego minie 90% czasu kroku, w każdym kroku. Jednak, gdy nie numery bloku 
PID nie są takie same dla całego programu jak pokazana na rys. 8.5.1-2: 

Blok nastaw PID nr 1 jest stosowany dla kroków 0, 1 i 4. 
Blok nastaw PID nr 2 jest stosowany dla kroków 2 i 3. 
AT będzie wykonywany dla kroków nr. 0 i 2. 
AT nie będzie wykonywany dla kroków nr. 1, 3 i 4. 

 

 
(Rys. 8.5.1-2) 

 
Gdy auto-tuning jest wykonywany w trybie multi, świeci kontrolka AT w trybie oczekiwania AT, a miga pod-
czas wykonywania auto-tuningu. Po zakończeniu AT dla każdego kroku, następujące wartości są automa-
tycznie ustawiane dla wybranych bloków PID dla każdego kroku: zakres proporcjonalności OUT1, czas zdwo-
jenia, czas wyprzedzenia, ARW i zakres proporcjonalności OUT2. 

Podczas regulacji stałowartościowej, tryb multi nie jest dostępny. 
 

7.5.2 Działanie auto-tuningu (AT) 
W przypadku automatycznego doboru wartości P, I, D i ARW, auto-tuning wykonuje fluktuacje w celu 
otrzymania optymalnej wartości. Dla wejścia napięciowego i prądowego wykonuje fluktuacje wokół 
wartości zadanej SV dla następujących warunków [A], [B] i [C] jak poniżej. 
Jeden z 3 typów fluktuacji jest wybierana automatycznie w zależności od odchyłki pomiędzy SV i PV. 
 
[A] Jeżeli istnieje duża różnica między SV i PV gdy temperatura wzrasta 
Gdy przesunięcie AT jest ustawione na 20°CC, auto-tuning (AT) wykonuje fluktuacje w temperaturze o 
20°C niższej niż wartość zadana SV. 

 
(1) Obliczanie PID 
(2) Obliczone parametry PID 
(3) Regulacja z parametrami PID ustawio-

nymi za pomocą AT. 
(4) Wartość przesunięcia AT (domyślnie: 

20°C) 
 

 
 

  
 
 (Rys. 8.5.2-1)  

Czas 

SV 

Start AT w punkcie „A”. 

Numer kroku 

Numer bloku PID 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 
 

A 

A 

 

(1) (2) (3) 

(4) 

Punkt rozpoczęcia AT  

SV 

Temperatura 

Czas 
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[B] Gdy regulacja jest stabilna 
Auto-tuning (AT) wykonuje fluktuacje wokół wartości SV. 

 
 

(1) Obliczanie PID 
(2) Obliczone parametry PID 
(3) Regulacja z parametrami PID ustawio-

nymi za pomocą AT. 
  
  
  

 (Rys. 8.5.2-2) 
 

[C] Jeżeli istnieje duża różnica między SV i PV gdy temperatura opada 
Gdy przesunięcie AT jest ustawione na 20°C, auto-tuning (AT) wykonuje fluktuacje w temperaturze o 
20°C wyższej niż wartość zadana SV. 

 
  

(1) Obliczanie PID 
(2) Obliczone parametry PID 
(3) Regulacja z parametrami PID ustawio-

nymi za pomocą AT. 
(4) Wartość przesunięcia AT (domyślnie: 

20°C) 
 

 
 
 
 (Rys. 8.5.2-3) 
 

7.5.3 Wykonywanie AT 
Aby wykonać AT, wybierz ( ) w grupie wykonania AT. Wciśnij klawisz . 

 

Procedura podstawowa Szczegóły ustawienia 

Tryb RUN  
 

Tryb RUN (wykonywanie AT) 
Podczas AT miga kontrolka AT. 

 
 

Grupa nastaw programu 
 

 
 

Grupa wykonania AT 

(3 razy) 

Grupa wykonania AT 

 
 

Wykonaj/wyłącz AT 

 
 

Tryb RUN 

Wykonaj/wyłącz AT 
Wykonaj AT 
 

 
 

Regulacja programowa (RUN) 

(Dwa razy) 

Punkt rozpoczęcia AT  

(1) (2) (3) 

(4) 

Temperatura 

SV 

Czas 

Punkt rozpoczęcia AT  

(1) (2) (3) 

Temperatura 

SV 

Czas 

Temperatura o 20°C wyższa niż SV 
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8 Objaśnienie działania wyjść 
8.1 Działanie wyjścia OUT1 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

: Wyjście włączone (świeci) lub wyłączone (nie świeci). 

Wyjście  
przekaźni-
kowe 

OFF 

ON 

SV 
OFF 

ON 

SV 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

+ 

6 - 

5 

Zmiany ciągłe sygnału 
zgodnie z odchyłką . 

Działanie 
regulacji 

.  

Działanie odwrotne (grzanie) Działanie wprost (chłodzenie) 

Zakres proporcjonalności Zakres proporcjonalności 

Zmiany ciągłe sygnału zgod-
nie z odchyłką . 

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  .  

Nie świeci Świeci Nie świeci Świeci 

Kontrolka 
(OUT1) 

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

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

Wyjście 
0/12V 
(do SSR) 

- 

Wyjście 
prądowe  

Cykl działania zgodny odchyłką 

Cykl działania zgodny odchyłką Cykl działania zgodny odchyłką 
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8.2 Działanie wyjścia OUT1 (regulacja ON/OFF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

: Wyjście włączone (świeci) lub wyłączone (nie świeci). 

Wyjście  
przekaź-
nikowe 

Wyjście 
0/12V 
(do SSR) 

Wyjście 
prądowe  

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

OFF 

ON 

SV 
OFF 

ON 

SV 

Działanie wprost (chłodzenie) Działanie odwrotne (grzanie)  

Świeci Nie świeci 

Histereza Histereza 

Działanie 
regulacji 

Kontrolka 
(OUT1) 

Świeci Nie świeci 

5 + 

6 - 
12V DC 

5 + 

6 - 
0V DC 

5 + 

6 - 
0V DC 

5 + 

6 - 
12V DC 

5 + 

6 - 
20mA DC 

5 + 

6 - 
4mA DC 

5 + 

6 - 
4mA DC 

5 + 

6 - 
20mA DC 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 
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8.3 Działanie wyjścia OUT2 (regulacja grzanie/chłodzenie) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Wyjście włączone (świeci) lub wyłączone (nie świeci). 
: Reprezentuje działanie grzania. 
: Reprezentuje działanie chłodzenie. 

 
 
 
 
 

Wyjście 
przekaźni-
kowe 

Wyjście 
0/12V 
(do SSR) 

- 

Wyjście 
prądowe 

OFF 

ON 

SV 

5 + 

6 - 
12 V DC 

5 + 

6 - 
12 / 0 V DC 

5 + 

6 - 
0 V DC 

5 + 

6 - 
20mA DC 

5 + 

6 - 
20…4mA DC 

5 + 

6 - 
4mA DC 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

7 

8 

7 

8 

7 

8 DR 

7 + 

8 - 
0V DC 

7 + 

8 - 
12V DC 

7 + 

8 - 
0/12V DC 

DS 

7 + 

8 - 
4…20mA DC 

7 + 

8 - 
4mA DC 

7 + 

8 - 
20mA DC 

DA 

OFF 

ON 

Zmiany ciągłe sygnału zgodnie z odchyłką 
.  

Grzanie Działanie 
regulacji 

Chłodzenie 

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  

Zmiany ciągłe sygnału zgodnie z odchyłką 
.  

Nie świeci 

Świeci 
Kontrolka 
(OUT1) 
Kontrolka 
(OUT2) 

Nie świeci 

Świeci 

Grzanie zakres P Chłodzenie zakres P 
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8.4 Działanie wyjścia OUT2 (regulacja grzanie/chłodzenie z ustawioną strefą martwą) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
: Wyjście włączone (świeci) lub wyłączone (nie świeci). 
: Reprezentuje działanie grzania. 
: Reprezentuje działanie chłodzenie. 

OFF 

ON 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

7 + 

8 - 
0V DC 

7 + 

8 - 
12V DC 

7 + 

8 - 
0/12V DC 

DS 

7 + 

8 - 
4…20mA DC 

7 + 

8 - 
4mA DC 

7 + 

8 - 
20mA DC 

DA 

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  

Zmiany ciągłe sygnału zgodnie z odchyłką 
.  

Zmiany ciągłe sygnału  zgodnie z odchyłką 
.  

Świeci Nie świeci 

Nie świeci Świeci 

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  

Grzanie Chłodzenie  

Chłodzenie zakre P Grzanie zakres P Strefa martwa 

Działanie 
regulacji 

Kontrolka 
(OUT1) 

Kontrolka 
(OUT2) 

Przekaźni-
kowe 

OFF 

ON 

SV 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

7 

8 

7 

8 

7 

8 DR 

Wyjście 
0/12V 
(do SSR) 

Wyjście 
prądowe 

5 + 

6 - 
12V DC 

5 + 

6 - 
12/0V DC 

5 + 

6 - 
0V DC 

5 + 

6 - 
20 mA DC 

5 + 

6 - 
20…4mA DC 

5 + 

6 - 
4mA DC 
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8.5 Działanie wyjścia OUT2 (regulacja grzanie/chłodzenie z ustawioną strefą pokrycia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Wyjście włączone (świeci) lub wyłączone (nie świeci). 
: Reprezentuje działanie grzania. 
: Reprezentuje działanie chłodzenie. 

 

Wyjście 
przekaźni-
kowe 

DR 

OFF 

ON 

SV 
OFF 

ON 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

4 

5 

6 

H 

C 

L 

7 

8 

7 

8 

7 

8 

Wyjście 
0/12V 
(dla SSR) 

Wyjście 
prądowe 

5 + 

6 - 
12V DC 

8 - 
0V DC 

7 + 

8 - 
12V DC 

7 + 

8 - 
0/12V DC 

DS 

7 + 

8 - 

7 + 

8 - 
4mA DC 

7 + 

8 - 
20mA DC 

DA 

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  

Grzanie zakres P 

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  

Cykl działania zgodny odchyłką 
.  

Zmiany ciągłe sygnału zgodnie z odchyłką 
.  

Zmiany ciągłe sygnału zgodnie z odchyłką 
.  

Nie świeci 

Świeci Nie świeci 

Świeci 

Kontrolka 
(OUT1) 

Kontrolka 
(OUT2) 

4…20mA DC 

20…4mA DC 

Chłodzenie  Grzanie 

Strefa 
pokrycia 

Działanie 
regulacji 

Chłodzenie zakres P 

5 + 

6 - 
12/0V DC 

5 + 

6 - 
0V DC 

5 + 

6 - 
20mA DC 

5 + 

6 - 

5 + 

6 - 
4mA DC 

7 + 
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8.6 Działanie wyjścia alarmowego 
• Alarm typu górna odchyłka • Alarm typu górna odchyłka z standby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie gotowości. 
  
• Alarm typu dolna odchyłka • Alarm typu dolna odchyłka z standby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie gotowości. 
 
 
• Alarm typu obustronna odchyłka • Alarm typu obustronna odchyłka z standby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie gotowości. 
  
• Alarm typu strefa odchyłki • Alarm typu strefa odchyłki z standby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie gotowości. 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość +EV1 Wartość -EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

Wartość -EV1 SV Wartość +EV 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość -EV1 Wartość +EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość -EV1 Wartość +EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość EV1 Wartość EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

Wartość EV1 SV Wartość EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość EV1 Wartość EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

SV Wartość EV1 Wartość EV1 
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• Alarm typu górny próg • Alarm typu górny próg z standby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie gotowości. 
 
• Alarm typu dolny próg • Alarm typu dolny próg z standby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wyjście alarmowe w trybie gotowości. 
 
 

 
Wartość EV1 i histereza EV1 reprezentuje odpowiednio wartość alarmu EV1 i histerezę alarmu EV1. 
To samo odnosi się do alarmów EV2, EV3 i EV4. 
 
Kontrolka EVT1: Świeci gdy zaciski EV1 ( 9  i 10 ) są zwarte, a nie świeci gdy jest rozwarte. 
Kontrolka EVT2: Świeci gdy zaciski EV2 ( 7  i 8 ) są zwarte, a nie świeci gdy jest rozwarte. 
Kontrolka EVT3: Świeci gdy zaciski EV3 ( 29  i 30 ) są zwarte, a nie świeci gdy jest rozwarte. 
Kontrolka EVT4: Świeci gdy zaciski EV4 ( 28  i 30 ) są zwarte, a nie świeci gdy jest rozwarte. 
 
Dla alarmu typu górny limit, obustronny limit i górny próg, wyjście alarmowe jest aktywowane, gdy 
wskazanie jest przekroczone w górę, a funkcja standby jest dostępna tylko dla alarmów z funkcją 
czuwania. 
Dla alarmu typu dolny limit, obustronny limit i dolny próg, wyjście alarmowe jest aktywowane, gdy 
wskazanie jest przekroczone w dół, a funkcja standby jest dostępna tylko dla alarmów z funkcją czu-
wania. 
 

Gdy wybrano działania wyjścia alarmowego jako rozwieranie, działanie wyjścia jest odwrotne do dzia-
łania opisanego powyżej. Kontrolka wyjścia działa tak samo jak dla działania typu zwieranie. 

 
 Zwierania Rozwieranie 
Kontrolka zdarzeń  Świeci Świeci 
Wyjście zdarzeń Zwarte Rozwarte 
 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

Wartość EV1 

ON 

Histereza EV1 

OFF 

Wartość EV1 

ON 

Historia EV1 

OFF 

Wartość EV1 

ON 

Historia EV1 

OFF 

Wartość EV1 
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8.7 Działanie wyjścia końca programu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeżeli wybrano wyjście zakończenia programu jako funkcję wyjścia zdarzeń EV , wyjście jest aktywne po 
zakończeniu programu. Na wyświetlaczu SV/MV/TIME miga komunikat . 
 
Wciskając klawisz   przez ok 1s,wyjście końca program jest wyłączane, a regulator przechodzi do trybu 
oczekiwania na regulację. Jeżeli ustawiono czas wyłączenia wyjścia końca programu, wyjście jest automa-
tycznie wyłączane, gdy minie ustawiony czas, a regulator przechodzi do trybu oczekiwania na regulację. 
 
9 Specyfikacja techniczna 
9.1 Specyfikacja techniczna 

 
Zakresy pomiarowe Wejście Zakresy pomiarowe Rozdziel-

czość 

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) 
-100.0...100.0°C -148.0...212.0°F 0.1°C (°F) 
-100.0...500.0°C -148.0...932.0°F 1°C (°F) 
-200...850°C -328...1562°F 0.1°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…10mV -2000...10000 (*) 1 
-10...10mV -2000...10000 (*) 1 
0...50mV -2000...10000 (*) 1 
0...100mV -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 
(*) Możliwe jest skalowanie i wybór położenia punktu dziesiętnego. 

Wciśnij klawisz  przez ok. 1s. 
(Wyjście końca programu wyłączone) 

Koniec regulacji programowej 

ON 

OFF 

Regulacja programowa Wyjście końca programu Tryb oczekiwania na regulację 
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Wejście 
Wejście Termoparowe K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C (W/Re5-26) 

  Rezystancja zewnętrzna: max 100Ω 
  Dla wejścia typu B, rezystancja zewnętrzna: max 40Ω 

RTD Pt100, JPt100 linia 3-przewodowa 
  Dopuszczalna rezystancja przewodów: max 10Ω na przewód 
  Jednak dla zakresu Pt100: -100.0...100.0°C: max 5Ω na przewód 

Prądowe 0...20mA DC, 4...20mA DC 
  Impedancja wejścia: 50Ω 
  Dopuszczalny prąd wejścia: max 100 mA 

Napięciowe 0...10mV, -10...10mV, 0...50mV, 0...100mV, 0...1V 
  Impedancja wejścia: min 1MΩ 
  Dopuszczalne napięcie wejścia: max 5 V DC 
  Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału:  
 2kΩ, max. (0...1V DC) 
 200Ω, max. (0...100mV DC, 0...50 mV DC) 
 40Ω, max. (-10...10mV DC) 
 20Ω, max. (0...10mV DC) 
0...5V, 1...5V, 0...10V: 
  Impedancja wejścia: min 100kΩ 
  Dopuszczalne napięcie wejścia: max 15V DC 
  Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: max 100Ω 

Wejście zda-
rzeń 

Ilość punktów Max. 4 punktu (gdy dodano opcję C lub C5: 2 punkty) 
Prąd obwodu Ok. 16mA 

Wejście zdal-
nego stero-
wania 

Ilość punktów 4 punkty (STOP, HOLD, ADV, RUN) 
Prąd obwodu Ok. 16mA 
Działanie Działanie zbocza sygnału, gdy zasilanie jest włączone. 

 
Wyjście 
Wyjście regu-
lacyjne OUT1 

Przekaźnikowe 
1a 1b 

3 A 250 V AC (obciążenie rezystancyjne) 
1 A 250 V AC (obciążenie indukcyjne cos=0.4) 
Żywotność: 100,000 cykli 

Napięciowe 
logiczne (SSR) 

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

Prądowe 4...20mA DC (rozdzielczość: 12000) 
Obciążenie rezystancyjne: Max. 600Ω 

Napięciowe 
liniowe 

0...10V DC (rozdzielczość: 12000) 
Obciążenie rezystancyjne: min. 1MΩ 

Wyjście zda-
rzeń EV1 

Przekaźnikowe 
1a 

3A 250 V AC (obciążenie rezystancyjne) 
1A 250 V AC (obciążenie indukcyjne cos=0.4) 
Żywotność: 100,000 cykli 

Wyjście zda-
rzeń EV2 

Przekaźnikowe 
1a 

3A 250 V AC (obciążenie rezystancyjne) 
1A 250 V AC (obciążenie indukcyjne cos=0.4) 
Żywotność: 100,000 cykli 

Wyjście zda-
rzeń EV3, 
EV4 

Przekaźnikowe 
1a 

3A 250 V AC (obciążenie rezystancyjne) 
1A 250 V AC (obciążenie indukcyjne cos=0.4) 
Żywotność: 100,000 cykli  
Wyjścia zdarzeń EV3 i EV4 mają jeden wspólny zacisk. 

Wyjścia sy-
gnałów cza-
sów (opcja TS) 

Ilość 8 
Open 
collector 

24V DC 
Max. 50mA 

Wyjście regu-
lacyjne OUT2 
(opcja D ) 

Przekaźnikowe 
1a 1b (opcja DR) 

3 A 250 V AC (obciążenie rezystancyjne) 
1 A 250 V AC (obciążenie indukcyjne cos=0.4) 
Żywotność: 100,000 cykli  

Napięciowe 
logiczne (SSR) 
(opcja DS) 

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

Prądowe (opcja 
DA) 

4...20mA DC (rozdzielczość: 12000) 
Obciążenie rezystancyjne: Max. 600Ω 

Wyjście re-
transmisyjne 

Rozdzielczość 12000 
Wyjście TA: 4...20mA DC (obciążenie rezystancyjne: max. 500Ω) 
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(opcja T ) TV: 0...1V DC (obciążenie rezystancyjne: Min.100kΩ) 
Dokładność ±0.3% zakresu retransmitowanego 
Czas odpowie-
dzi 

400ms + Okres próbkowania wejścia (0%→90%) 

 
Zasilanie 
Napięcie zasilania Model PCA1 00-  PCA1 10-  

Napięcie 100...240V AC, 50/60Hz 24V AC/DC, 50/60Hz 
Dopuszczalne 
zmiany napięcia 

85...264V AC 20...28V AC/DC 

Pobór mocy Ok.14 VA 
Konfiguracja obwodu izola-
cji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 10.1-1) 
 
(*) Gdy oba wyjścia OUT1 i OUT2 są napięciowe (SSR) lub prądowe, wyjście 
OUT1 nie jest elektrycznie izolowane od OUT2. 
Rezystancja izolacji: 10MΩ min. przy 500 V DC 

Wytrzymałość elektryczna Pomiędzy zaciskami zasilania i uziemienia: 1.5kV AC przez 1 minutę 
Pomiędzy zaciskami wejścia i uziemienia: 1.5kV AC przez 1 minutę 
Pomiędzy zaciskami wejścia i zasilania 1.5kV AC przez 1 minutę 

 
Zalecane warunki pracy 
Temperatura otoczenia 0...50°C 
Wilgotność otoczenia 35...85 %RH (bez kondensacji) 
Specyfikacja środowiskowa Zgodność z dyrektywą RoHS 
 

(*) 

Zasilanie 

Iz
ol

ac
ja

 e
le

kt
ry

cz
na

 

Wyjście regulacyjne 
OUT1 

Wyjście zdarzeń EV2 
(Wyjście OUT2) 

Wyjście zdarzeń EV1 

Wyjście zdarzeń EV3 

Wyjście zdarzeń EV4 

Wejście zdarzeń 

Interfejs komunika-
cyjny 

Wyjście retransmisyj-
ne 

Wyjście sygnału cza-
su 

Wejście 

GND 
GND 
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Wykonanie 
Dokładność 
podstawowa 

Termopary ±0.2% każdego zakresu wejścia ±1 cyfra 
Jednak, wejście R i S, 0...200°C (32...392°F): ±6°C (12°F) 
Wejście B, 0...300°C (0...572°F): dokładność niegwarantowana 
Wejście K, J, E, T, N, poniżej 0°C (32°F): ±0.4% zakresu wejścia 
±1 cyfra 

RTD ±0.1% każdego zakresu wejścia ±1 cyfra 
Prądowe i na-
pięciowe 

±0.2% każdego zakresu wejścia ±1 cyfra 

Dokładność kompensacji ±1°C dla 0...50°C 
Wpływ temperatury otoczenia 50ppm/°C każdego zakresu wejścia 
Próbkowanie wejścia 125 ms 
Dokładność czasu ±0.1% ustawionego czasu 
Dokładność ustawienia Dokładność podstawowa + dokładność kompensacji zimnych koń-

ców  
Dokładność ustawienia czasu ±0.1% ustawionego czasu 
Rozdzielczość 
ustawienia 

Temperatura Wejście termoparowe i RTDS bez przecinka: 1°C (°F) 
Wejście termoparowe i RTDS z przecinkiem: 0.1°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1 

Czas 1 minuta lub 1 sekunda 
 
Ogólna budowa 
Waga Ok. 460 g 
Wymiary zewnętrzne 96 x 96 x 98.5 mm (W x H x D) 
Montaż Panelowy (grubość panelu: 1...8 mm) 
Obudowa Żywica ognioodporna, kolor: czarny 
Panel frontowy Membrana foliowa 
Stopień ochrony IP66 (dla panelu przedniego) 
Wyświetlacz Wyświetlacz PV Wskazuje PV w trybie RUN. 

Wskazuje kod nastawy w trybie nastaw. 
11-segmentowy, LCD, 5-cyfr podświetlanych na czerwo-
no/zielono/pomarańczowo 
Wielkość znaków: 24.0 x 11.0mm (H x W) 

Wyświetlacz 
SV/MV/TIME 

Wskazuje SV, MV lub TIME w trybie RUN. 
Zachowuje wskazania wyświetlacza, gdy zasilanie jest wyłączone. 
Wskazuje wartość nastawy w trybie nastaw. 
11-segmentowy, LCD, 5-cyfr podświetlanych na czerwo-
no/zielono/pomarańczowo. 
Wielkość znaków: 14.0 x 7.0mm (H x W) 

Wyświetlacz 
PTN 

Wskazuje numer programu. 
Miga podczas wstrzymania regulacji gdy program się skończy. 
11-segmentowy, LCD, 2-cyfry podświetlane na pomarańczowo. 
Wielkość znaków: 10.0 x 5.0mm (H x W) 

Wyświetlacz 
STEP 

Wskazuje numer kroku. 
Miga podczas oczekiwania. 
Wskazuje  podczas regulacji ręcznej. 
11-segmentowy, LCD, 2-cyfry podświetlane na pomarańczowo. 
Wielkość znaków: 10.0 x 5.0mm (H x W) 
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Kontrolki Kontrolka PV Świeci, gdy wy wyświetlane jest PV w trybie RUN. 
Podświetlana: czerwono/zielono/pomarańczowo. 

Kontrolka SV Świeci, gdy wy wyświetlane jest SV na wyświetlaczu SV/MV/TIME. 
Zachowuje wskazania wyświetlacza, gdy zasilanie jest wyłączone. 
Podświetlana: zielono. 

Kontrolka MV Świeci, gdy wy wyświetlane jest OUT1 MV na wyświetlaczu 
SV/MV/TIME. 
Miga, gdy wy wyświetlane jest OUT2 MV na wyświetlaczu 
SV/MV/TIME. 
Zachowuje wskazania wyświetlacza, gdy zasilanie jest wyłączone. 
Podświetlana: zielono. 

Kontrolka TIME Świeci, gdy wy wyświetlane jest TIME na wyświetlaczu SV/MV/TIME. 
Zachowuje wskazania wyświetlacza, gdy zasilanie jest wyłączone. 
Podświetlana: zielono. 

Kontrolka PTN Świeci gdy wyświetlany jest numer programu. 
Podświetlana: pomarańczowo. 

Kontrolka 
STEP 

Świeci gdy wyświetlany jest numer kroku. 
Podświetlana: pomarańczowo. 

Kontrolka 
PROFILE 

Podczas regulacji programowej, kontrolki świecą się w zależności od 
ustawionego programu jak niżej: 
 : Świeci się, gdy krok SV jest rosnący. 
 : Świeci się, gdy krok SV jest stały. 
 : Świeci się, gdy krok SV jest opadający. 
Nie świeci się podczas wykonywania regulacji stałowartościowej. 
Podświetlana: zielono. 

Kontrolka cza-
su 

Gdy na wyświetlaczu SV/MV/TIME wyświetlany jest TIME, świeci w 
zależności od wybranej jednostki czasu jak niżej: 
M: Świeci dla jednostki czasu: godziny : minuty  
S: Świeci dla jednostki czasu: minuty : sekundy. 
Podświetlana: zielono. 

Kontrolki dzia-
łania 

Podświetlane: pomarańczowo. 
OUT1 Świeci, gdy wyjście regulacyjne OUT1 jest aktywne. 

Dla wyjścia prądowego miga zgodnie z MV, w cyklu 125ms. 
OUT2 Świeci, gdy wyjście regulacyjne OUT2 (opcja DR, DS. lub 

DA) jest aktywne. 
Dla wyjścia prądowego miga zgodnie z MV, w cyklu 125ms. 

EVT1 Świeci, gdy wyjście zdarzeń EV1 jest aktywne. 
EVT2 Świeci, gdy wyjście zdarzeń EV2 jest aktywne. 
EVT3 Świeci, gdy wyjście zdarzeń EV3 jest aktywne. 
EVT4 Świeci, gdy wyjście zdarzeń EV4 jest aktywne. 
MAN Świeci podczas wykonywania regulacji stałowartościowej. 
T/R Świeci podczas komunikacji szeregowej (opcja C lub C5), 

podczas wysyłania (TX). 
AT Miga podczas auto-tuningu (AT). 

Świeci podczas trybu standby AT, podczas gdy wybrano tryb 
AT jako multi. 

LOCK Świeci, gdy jest włączona blokada nastaw. 
RUN Świeci podczas trwania regulacji programowej (RUN). 

Miga podczas trwania regulacji stałowartościowej. 
HOLD Miga podczas wstrzymania regulacji programowej (HOLD). 
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Ustawianie 
Funkcja klawisza  Klawisz RUN Uruchamia regulację programową. 

Wyłącza HOLD podczas regulacji programowej.  

 Klawisz PATTERN Wybiera numer programu. 
Klawisz UP Zwiększa wartość podczas trybu ustawień. 

 Klawisz FAST 

Podczas regulacji programowej powoduje przy-
spieszenie czasu 60razy. 
W trybie nastaw powoduje przyspieszenie zmiany 
wartości nastawy. 

 
Klawisz ADVAN-
CE 

Podczas regulacji programowej powoduje opusz-
czenie aktualnego kroku i przejście do następne-
go kroku (funkcja postępu). 

Klawisz DOWN Zmniejsza wartość podczas trybu ustawień. 

 Klawisz SET Powoduje przejście do trybu nastaw. 
Klawisz RESET Powoduje powrót do trybu RUN. 

 Klawisz STOP Zatrzymuje regulację programową lub wyłącza 
wyjście końca programu. 

Klawisz MODE Przełącza lub wybiera tryb nastaw. 

 
Klawisz DISPLAY Przełącza wskazanie na wyświetlaczu 

SV/MV/TIME. 
Klawisz BACK 
MODE 

Powoduje przejście do wcześniejszego trybu. 

 
Klawisz HOLD 

Podczas regulacji programowej, postęp czasu 
jest zatrzymywany, a regulacja jest kontynuowa-
na przy użyciu SV z tego czasu (funkcja HOLD). 

Klawisz ENTER Zapisuje ustawioną wartość przechodzi na na-
stępnej nastawy.  

Program 
Ilość programów 16 (łączone) 
Ilość kroków 256 (16 kroków/program) 
Ilość powtórzeń 0...9999 razy (domyślnie ustawiona liczba powtórzeń na 0) 
Zakres czasu programu 0...99godzin 59 minut/krok lub 0...99 minut 59 sekund/krok 

Gdy wybrano : wykonywana jest regulacja stałowartościowa 
przy użyciu wartości zadanej kroku. 

Wartość oczekiwania Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: ±(0...100)°C (°F) 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: ±(0,0...100.0)°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: (0.±..1000)(z ustawionym przecinkiem) 
(Funkcja oczekiwania wyłączono, gdy ustawiono wartość 0 lub 0.0.) 

Regulacja 
Regulacja PID (z funkcją auto-tuningu) 

ON/OFF 
 Zakres proporcjonalno-

ści OUT1 (P) 
0 do zakres wejścia °C (°F) 
Dla wejścia napięciowego i prądowego : 0.0...1000.0% 
(Regulacja ON/OFF gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Czas zdwojenia (I) 0...3600s (ustawienie 0 wyłącza funkcję) 
Czas wyprzedzenia (D) 0...1800s (ustawienie 0 wyłącza funkcję) 
Cykl proporcjonalności 
OUT1 

1...120s 

ARW 0...100% 
Histereza OUT1 
ON/OFF 

0.1...1000.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1.,.1000)(z ustawionym przecinkiem) 

Górny i dolny limit OUT1 0...100% (dla wyjścia prądowego: -5...105%) 
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Funkcje standardowe 
Funkcja oczekiwania Podczas regulacji programowej, program nie przechodzi do następne-

go kroku, aż do momentu gdy odchyłka pomiędzy PV i SV nie wejdzie 
w zakres SV ± wartość oczekiwania. Podczas działania oczekiwania 
miga kontrolka STEP. 

Funkcja HOLD Podczas regulacji programowej, postęp czasu może być zatrzymany. 
Wciskając klawisz  zawieszenie czasu jest wyłączane, a regulator 
powraca do regulacji programowej. 

Funkcja opuszczania kroku Opuszcza aktualnie wykonywany krok podczas regulacji programowej, 
a regulacja przechodzi do początku następnego kroku. 

Funkcja powrotu do wcze-
śniejszego kroku 

Zatrzymuje aktualnie wykonywany krok, a regulacja powraca do wcze-
śniej wykonywanego kroku.  
Jeżeli upłynął czas krótszy niż 1 minuta, regulacja powraca do począt-
ku wcześniejszego kroku. 
Jeżeli upłynął czas dłuższy niż 1 minuta, regulacja powraca do po-
czątku aktualnie wykonywanego kroku. 
Funkcja ta nie jest dostępna dla kroku 0, regulacja powraca tylko do 
początku kroku 0. 

Funkcja powtarzania i łą-
czenia programów 

Programy 0 do 15 mogą być łączone z następnym programem. Tylko 
numery programów w porządku numerycznym mogą być połączone. 
Program 15 może być połączony z programem 0. 
Ilość powtórzeń programów 0 do 15: 0…9999 razy. 
W przypadku powtórzeń połączonych programów, cały połączony pro-
gram będzie powtarzany tyle razy, ile powtórzeń ma ustawiony rozpo-
czynający program. 

Funkcja przyspieszenia 
postępu czasu kroku 

Podczas regulacji programowej, czas aktualnie wykonywanego kroku 
jest przyspieszany 60 razy podczas gdy wciśnięty jest klawisz . 
Jeżeli jest ustawiona funkcja oczekiwania, funkcja ta ma priorytet. 

Kasowanie programu Podczas gdy regulacja programowa jest zatrzymana (tryb oczekiwa-
nia) i zostanie wciśnięty klawisz  przez 3s w dowolnej pozycji grupy 
nastaw programu, dane program są kasowane (dla aktualnie wyświe-
tlanego na wyświetlaczu STEP kroku i wszystkich następnych kroków. 

Działanie po przywróceniu 
zasilania 

Jeżeli wystąpi awaria zasilania podczas regulacji programowej, regula-
tor w zależności od wybranego ustawienia może działać ja poniżej:  
Zatrzymane po przywróceniu zasilania: zatrzymanie regulacji progra-
mowej i powrót do trybu oczekiwania.  
Kontynuacja po przywróceniu zasilania: Kontynuuje wcześniejszą re-
gulację programową po przywróceniu zasilnia.  
Wstrzymanie po przywrócenie zasilania: Wtrzymany aktualnie wyko-
nywany program, a regulacja odbywa się przy użyciu wartości kroku 
SV z momentu wyłączenia zasilania.  
Wciskając klawisz  wstrzymanie jest wyłączane, a regulator po-
wraca do regulacji programowej. 
Błąd postępu czasu po przywróceniu zasilania: 1 minuta 

Funkcja zakończenia pro-
gramu 

Jeżeli jest wybrane wyjście końca program jako funkcja wyjścia zda-
rzeń EV , wyjście końca program jest aktywowane po zakończeniu 
program. Na wyświetlaczu SV/MV/TIME miga . 
Wciskając klawisz  przez ok. 1s, wyjście końca program jest wyłą-
czane, a regulator powraca do trybu oczekiwania na regulację. Jeżeli 
został ustawiony czas wyjścia końca program, wyjście jest automa-
tycznie wyłączane gdy upłynie ustawiony czas wyłączenia wyjścia. 
Regulator powróci do trybu oczekiwania na regulację programową.  

Wyjście zdarzeń EV1 Wyjście jest aktywne lub nieaktywne w zależności od warunków jakie 
są wybrane dla działania wyjścia. 

Wyjście zdarzeń EV2 Wyjście jest aktywne lub nieaktywne w zależności od warunków jakie 
są wybrane dla działania wyjścia. 

Wyjścia zdarzeń EV3 i EV4 Wyjście jest aktywne lub nieaktywne w zależności od warunków jakie 
są wybrane dla działania wyjścia. 

Działanie alarmu Górna odchyłka, górna odchyłka z czuwaniem, dolna odchyłka, dolna 
odchyłka z czuwaniem, obustronna odchyłka, obustronna odchyłka z 
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czuwaniem, strefa odchyłki, strefa odchyłki z czuwaniem, górny próg, 
górny próg z czuwaniem, dolny próg i dolny próg z czuwaniem. 
Dla powyższych alarmów jest dostępne działanie wyjścia typu zwiera-
nie / rozwieranie, daje to w sumie 24rodzajów alarmów. Może być 
również wybrany brak działania alarmu. 

 Wartość nastawy Domyślnie: 0 
Działanie ON/OFF (włącz/wyłącz) 
Histereza alarmu 0.1…1000.0°C (°F) 

Dla wejścia napięciowego i prądowego: 1…10000 (z ustawionym 
przecinkiem). 

Wyjście Wyjście EV  dla którego wybrano funkcję alarmu (001 do 012). 
Alarm przerwania pętli re-
gulacji 

Gdy alarm przerwania pętli regulacji jest wybrany jako funkcja wyjścia 
zdarzeń EV  wykrywa problemy z elementem wykonawczym (uszko-
dzenia grzałki) i uszkodzenie czujnika. 

 Czas alarmu przerwania 
pętli regulacji 

0…200minut 

Zakres alarmu przerwa-
nia pętli regulacji 

Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0…150°C (°F) 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0…150.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 0…1500 (z ustawionym przecinkiem) 

Wyjście Wyjście EV  dla którego wybrano funkcję alarmu przerwania pętli 
regulacji (ustawienie: 014). 

Wejście zdarzeń Wybiera numer programu 0 – 15 w zależności od konfiguracji zwartych 
lub rozwartych zacisków (DI1 do DI4) i zacisku COM. 
Jeżeli jest dodany interfejs komunikacyjny (opcja C lub C5), mogą być 
użyte tylko zaciski DI1 i DI2, za pomocą których może być wybrany 
program 0 – 3. 
Numer program wybrany za pomocą wejść zdarzeń ma większy priory-
tet od paragramu wybranego za pomocą klawisza . 
Poziom działania jest używany do określenia ON lub OFF. 
Kiedy zasilanie jest włączone, poziom działania jest włączony. 

Wejścia zdalnego sterowa-
nia 

Po wykryciu sygnału wyzwalającego działanie, zmian z rozwartego 
(OFF) na zwarte (ON) może być wykonana, zatrzymana, wstrzymana, 
lub przesunięta o krok regulacja programowa. 
Podczas regulacji ręcznej działanie wejścia zdalnego sterowania jest 
niedostępne. 
Poziom działania jest używany do określenia ON lub OFF. 
Kiedy zasilanie jest włączone, poziom działania jest włączony. 

 
 

Dodatkowe funkcje 
Korekcja czujnika Umożliwia przesunięcie wartości mierzonej (PV), gdy mierzona 

temperatura w miejscu regulacji nie odpowiada temperaturze w 
miejscu montażu czujnika. (Nastawa skuteczna w zakresie war-
tości znamionowej wejścia bez względu na wartość korekcji 
czujnika). 
Zakres korekcji: 
Wejście termoparowe i RTD: -200.0…200.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: -2000…2000 (z ustawionym 
przecinkiem) 

Blokada nastaw Blokuje wszystkie ustawienia, oprócz ustawienia blokady, aby 
zapobiec błędnym ustawieniom.  

Przełączanie pomiędzy regulacją 
automatyczną a ręczną 

Rodzaj regulacji (automatyczna lub ręczna) może być wybrany 
za pomocą ustawienia w grupie przełączania regulacji Au-
to/Manual. 
Jeżeli regulacja zostanie przełączona z automatycznej na 
ręczną i vice działa funkcja zabezpieczająca przed gwałtowną 
zmianą sygnału regulacyjnego MV. 
Podczas regulacji ręcznej świecą się kontrolki MAN i MV, wy-
świetlacz STEP wskazuje , a wyświetlacz SV/MV/TIME wska-
zuje wartość MV. 
Aby ustawić MV, użyj klawisza  lub . 
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Po przełączeniu na regulację automatyczną, wyświetlacz 
SV/MV/TIME pokaże wartość SV. Po włączeniu zasilania wy-
konywana jest automatyczna regulacja. 

Zabezpieczenie przed awarią zasi-
lania 

Wszystkie ustawienia są zapisane w nieulotnej pamięci regula-
tora. 

Samo diagnostyka Procesor CPU jest monitorowany przez układ wykrywający 
błędne działanie systemu, a jeśli wystąpi nienormalny stan, 
regulator jest restartowany, a wszystkie wyjścia wyłączane. 

Automatyczna kompensacja tem-
peratury zimnych końców. 

Regulator mierzy temperaturę na zaciskach podłączeniowych 
termopary i utrzymuje ją na tym samym poziomie, jak gdyby zaci-
ski znajdowały się w temperaturze odniesienia 0°C (32°F). 

Uszkodzenie czujnika (przekro-
czenie zakresu) 

Jeżeli wejście termoparowe lub RTD jest uszkodzone, na wy-
świetlaczu miga , a wyjścia OUT1 i OUT2 są wyłączo-
ne (wartość dolnego limitu OUT1). Dla regulacji ręcznej, usta-
wiona wartość MV. 

Błąd wejścia 

Komentarz, 
Wskazanie 

Stan wyjścia 
OUT1 OUT2 

Działanie 
wprost (chło-

dzenie) 

Działanie od-
wrotne (grza-

nie) 

Działanie wprost 
(chłodzenie) 

Działanie od-
wrotne (grzanie) 

Przekroczenie w 
górę. Jeżeli PV 
przekroczy górny 
limit zakresu 
wyświetlania 
miga . 

OFF (4mA) 
lub wartość 
dolny limitu 
OUT1 

OFF (4mA) 
lub wartość 
dolny limitu 
OUT1 

OFF lub war-
tość dolny 
limitu OUT2 

OFF lub war-
tość dolny 
limitu OUT2 

Przekroczenie w 
dół. Jeżeli PV 
spadnie poniżej 
dolnego limitu 
zakresu wyświe-
tlania miga 

. 

OFF (4mA) 
lub wartość 
dolny limitu 
OUT1 

OFF (4mA) 
lub wartość 
dolny limitu 
OUT1 

OFF lub war-
tość dolny 
limitu OUT2 

OFF lub war-
tość dolny 
limitu OUT2 

Dla regulacji ręcznej, nastawiona wartość MV. 
Wejście DC rozłączone: Jeżeli wejście napięciowe i prądowe jest odłączone, wska-
zanie zależy od zakresu wejścia j.n.: 
Wejście: 4…20mA DC, 1…5 V DC: na wyświetlaczu miga . 
Wejście: 0…10mV DC, -10…10mV DC, 0…50mV DC, 0…100mV DC, 0…1V DC: 
na wyświetlaczu miga . 
Wejście: 0…20mA, 0…5V DC, 0…10V DC: wyświetlacz wskazuje wartość odpo-
wiadająca 0mA DC lub 0V DC. 

Zakres wy-
świetlania 
Zakres regula-
cji 

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

Wskazania 
startowe 

Zaraz po włączeniu zasilania, wyświetlacz PV wskazuje ustawiony typ wejścia, a 
wyświetlacz SV wskazuje wartość górnego limitu zakresu wejścia (dla wejścia ter-
moparowego i RTD) lub wartość górnego limitu skalowania (dla wejścia napięcio-
wego i prądowego) przez 3 s. 

Złącze komu-
nikacyjne 

Po podłączeniu kabla komunikacyjnego USB (CMB-001, sprzedawany oddzielnie) 
do złącza komunikacyjnego regulatora (*), mogą być wykonywane następujące 
operacje za pomocą komputera PC i oprogramowania SWC- PCA01M. 
Złącze komunikacyjne i komunikacja szeregowa (opcja C lub C5) nie mogą być 
używane razem. 
(1) Odczyt i ustawianie SV, PID i pozostałych nastaw 
(2) Odczyt PV i status działania 
(3) Zmiana funkcji 
Interfejs komunikacyjny: poziom C-MOS 
(*) Podłącz kabel komunikacyjny USB (CMB-001) po wyłączeniu zasilania. Nigdy włączaj/wyłączaj 
zasilania po podłączeniu. 
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Zakres koloru 
PV 

Kolor wyświetlacza PV może być wybrany z pośród 7 typów jak poniżej. 

 Ustawienie Funkcja Kolor PV 
  Zielony Stale zielony 
  Czerwony Stale czerwony 
  Pomarańczowy Stale pomarańczowy 
  Gdy aktywny do-

wolny alarm 
(EV1…EV4):  
Zielony  Czer-
wony 

Gdy alarm jest nieaktywny: kolor zielony 
Gdy dowolny alarm (EV1…EV4) jest aktywny: kolor PV zmie-
nia się z zielonego na czerwony 

  Gdy aktywny do-
wolny alarm 
(EV1…EV4):  
Pomarańczowy  
Czerwony 

Gdy alarm jest nieaktywny: kolor zielony 
Gdy dowolny alarm (EV1…EV4) jest aktywny: kolor PV zmie-
nia się z pomarańczowego na czerwony 

  Ciągła zamian 
koloru PV 

Kolor PV zmienia się ciągle zgodnie z ustawionym zakresem 
koloru PV. 
PV niższe niż [SV – zakres koloru PV]: Pomarańczowy 
PV w zakresie [SV ± zakres koloru PV]: Zielona 
PV wyższe niż [SV + zakres koloru PV]: Czerwony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 10.1-2) 

  Ciągła zamian 
koloru PV + Gdy 
aktywny dowolny 
alarm (EV1…EV4): 
Czerwony 

Kolor PV zmienia się ciągle zgodnie z ustawionym zakresem 
koloru PV oraz gdy dowolny alarm (EV1…EV4) jest aktywny: 
kolor PV zmienia się na czerwony. 
PV niższe niż [SV – zakres koloru PV]: Pomarańczowy 
PV w zakresie [SV ± zakres koloru PV]: Zielona 
PV wyższe niż [SV + zakres koloru PV]: Czerwony 
Dowolny alarm jest aktywny (EV1…EV4): Czerwony 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 10.1-3) 

 

SV 

Zielony Czer
wony 

Poma-
rańczo-
wy 

Zakres koloru 
PV 

Zakres koloru 
PV 

Zielony 

SV 

Zielony 
Czer
wony 

Pomarań-
czowy 

 

Zakres koloru 
PV 

Zakres koloru 
PV 

Czerwony 
 

Czerwony 

Zielony 

Wartość EV1 
(Górna odchyłka) 

Wartość EV2 
(Dolna odchyłka) 
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9.2 Specyfikacja opcjonalna 
Komunikacja szeregowa 
(opcja C lub C5) 

Następujące operacje mogą być wykonywane za pomocą zewnętrz-
nego komputera PC. 
(1) Odczyt i ustawianie SV, PID i pozostałych nastaw 
(2) Odczyt PV i status działania 
(3) Zmiana funkcji 

 Linia komunikacyjna EIA RS-232C (opcja C) 
EIA RS-485 (opcja C5) 

Metoda komunikacji Komunikacja pół-duplex 
Prędkość komunikacji 9600, 19200, 38400bps (wybierana za pomocą klawiatury) 
Metoda komunikacji Synchronizacja start-stop 
Protokół komunikacyjny Protokół Shinko/Modbus ASCII/Modbus RTU (wybierany) 

Konwerter komunikacyjny IF-400 obsługuje protokół Shinko i Modbus. 
Bity danych/Parzystość Bity danych: 7 lub 8 

Parzystość: Even, Odd, No parity (wybierana za pomocą klawiatury) 
Bit stopu 1 lub 2 (wybierany za pomocą klawiatury) 
Format danych Protokół Shinko Modbus ASCII Modbus RTU 

Bit startu 1 1 1 
Biby danych 7  7 lub 8 (wybierany 8 

Parzystość Even Even, No parity, 
Odd (wybierana) 

Even, No parity, 
Odd (wybierana) 

Bit stopu 1 1 lub 2 (wybierany) 1 lub 2 (wybierany) 
Cyfrowa transmisja SV Jeżeli jest wybrana transmisja cyfrowa SV, wartość zadana SV może 

być transmitowana do regulatorów temperatury Shinko (z dodaną op-
cją komunikacji szeregowej C5). 
Cykl wysyłania: 250 ms 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 10.2-1) 

Wyjście sygnału czasu 
(Opcja TS) 

Czas wyłączenia/włączania wyjście sygnału czasu jest ustawiany dla 
każdego kroku, które są uruchamiane podczas regulacji programowej. 
Aby użyć funkcji wyjścia sygnału czasu, ustaw numer bloku sygnału 
czasu (dla którego został ustawiony czas wyłączania/włączenia wyj-
ścia sygnału czasu) dla każdego kroku.  
Wybierz jeden numer z 16 bloków sygnału czasu. 
Ten sam numer może zostać wybrana wiele razy. 
Max 8 punktów wyjścia sygnału czasu może być użyty dla jednego 
kroku.  
Wyjście sygnału czasu może być również użyte jako wyjście statusu 
regulacji programowej. 

• Wyjście sygnału czasu TS1  wyjście status (RUN) 
• Wyjście sygnału czasu TS2  wyjście status (HOLD) 
• Wyjście sygnału czasu TS3  wyjście status (WAIT) 
• Wyjście sygnału czasu TS4  wyjście status (FAST) 
• Wyjście sygnału czasu TS5  wyjście status (STOP) 

Wyjście retransmisyjne 
(opcja TA, TV) 

Przetwarza wartość (PV, SV lub MV) na analogowy sygnał wyjściowy 
(prądowy lub napięciowy) co 125ms. 

YA (-) ⑬ 

 

YB (+) ⑭ 

 

SG ⑮ 

 

 

 

 

YA (-) 
 

YB (+) 
 

SG 

 

 

 

 

YA (-) 
 

YB (+) 
 

SG 

 

 

 

 

YA (-) 
 

YB (+) 
 

SG 

 

 

 

 

PCA1 Regulatory temperatury z funkcją komunikacji szeregowej (Max. 31) 
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Jeżeli górny i dolny limit wyjścia retransmisyjnego posiadają taką 
samą wartość, retransmitowana jest wartość dolnego limitu wyjścia 
retransmisyjnego. 
Jeżeli wybrano wartość SV lub MV do retransmisji, retransmitowana 
będzie wartość 4mA lub 0V, gdy regulacja będzie zatrzymana (tryb 
oczekiwania). 

Wyjście grzanie/chłodzenie 
(opcja DR, DS lub DA) 

Wyjście odpowiada za regulację grzanie/chłodzenie. 
Jeżeli jest dodane opcjonalne wyjście D , wyjście zdarzeń EV2 nie 
jest dostępne. 

 Zakres proporcjonalno-
ści OUT2 (P) 

0.0…10.0 razy zakres proporcjonalności OUT1 (regulacja ON/OFF 
gdy ustawiono 0.0) 

Czas zdojenia (I) 0…3600s (ustawienie 0 wyłącza tą funkcję) 
Czas wyprzedzenia (D) 0…1800s (ustawienie 0 wyłącza tą funkcję) 
Cykl proporcjonalności 
OUT2 

1…120s 

Strefa pokrycia/martwa Wejście termoparowe i RTD: -200.0…200.0°C(°F) 
Wejście prądowe i napięciowe: -2000…2000 (z ustawionym przecin-
kiem) 

Histereza OUT2 
ON/OFF 

Wejście termoparowe i RTD: 0.1…1000.0°C(°F) 
Wejście prądowe i napięciowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 

Górny i dolny limit OUT2  0…100% (DA: -5…105%) 
Metoda chłodzenia 
OUT2 

(1) Chłodzenie powietrzem: charakterystyka liniowa 
(2) Chłodzenie olejem: 1.5 x moc charakterystyki liniowej 
(3) Chłodzenie wodą: 2x moc charakterystyki liniowej 

 
10 Rozwiązywanie problemów 

 Ostrzeżenie 
Wyłącz zasilanie regulatora przed wykonywaniem jakichkolwiek podłączeń lub ich sprawdza-
niem. Praca lub dotknięcie zacisków z włączonym zasilaniu może spowodować poważne obraże-
nia lub śmierć na skutek porażenia prądem. Urządzenie musi być uziemione przed włączeniem 
zasilania. 
 

W przypadku wystąpienia usterki, należy zapoznać się z poniższymi pozycjami po sprawdzeniu, że 
zasilanie jest dostarczane do regulatora. 
 

10.1 Wskazanie 
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 

Wyświetlacz PV wskazu-
je . 

Wewnętrzna pamięć nieulotna 
uszkodzona.  

Jeśli problem nie zostanie rozwią-
zany po wyłączeniu i ponownym 
włączeniu zasilania, skontaktuj się 
z naszym przedstawicielem lub z 
nami. 

Na wyświetlaczu PV 
miga . 

Wartość PV przekroczyła zakres 
wskazań i zakresu regulacji. 

Sprawdź źródło sygnału wejścio-
wego. 

Uszkodzona termopara, RTD lub 
rozłączone napięcie 
(0…10mV DC, -10…10mV DC, 
0…50mV DC, 0…100mV DC, 
0…1V DC)  

Wymienić czujnik. 
Jak sprawdzić czy czujnik jest 
uszkodzony. 
[Termopary] 
Jeżeli zaciski wejścia są zwarte, a 
wartość wyświetlana wskazuje 
temperaturę przybliżoną do tempe-
ratury otoczenia, przyrząd jest 
prawdopodobnie sprawny, czujnik 
może być uszkodzony. 
[RTD] 
Jeżeli do zacisków wejścia A-B jest 
podłączona rezystancja100Ω i za-
ciski B-B są zwarte oraz jest wy-
świetlana wartość 0°C (32°F), przy-
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 
rząd jest prawdopodobnie sprawny, 
czujnik może być uszkodzony. 
[Napięcie DC (0…10mV DC,  
-10…10mV DC, 0…50mV DC,  
0…100mV DC, 0…1V DC)] 
Jeżeli zaciski wejścia są zwarte, a 
wartość wyświetlana wskazuje  
odpowiada wartości przypisanej dla 
0mV lub 0 V, przyrząd może być 
sprawny, przewody sygnałowe 
mogą być rozłączone. 

Sprawdź, czy zaciski wejściowe 
termopary, RTD lub napięcia DC 
(0…10mV DC, -10…10mV DC, 
0…50mV DC, 0…100mV DC, 
0…1V DC) są pewnie przymoco-
wane do zacisków wejściowych 
urządzenia. 

Podłącz zaciski czujnika do zaci-
sków wejściowych urządzenia w 
prawidłowy sposób. 

Na wyświetlaczu PV 
miga . 

Wartość PV spadła poniżej zakresu 
wskazań i zakresu regulacji. 

Sprawdź źródło sygnału wejścio-
wego. 

Sprawdź, czy przewody sygnałowe 
dla napięcia DC (1…5V DC) lub 
prądu stałego (4… 20mA DC) nie 
są odłączone. 

Jak sprawdzić czy przewody 
sygnałowe nie są odłączone  
[Napięcie DC(1…5V DC)] 
Jeśli do zacisków wejściowych 
urządzenia jest podłączone napię-
cie 1V DC i jest wyświetlana war-
tość dolnego limitu skalowania, 
przyrząd jest prawdopodobnie 
sprawny, natomiast przewód sy-
gnałowe mogą być odłączone.  
[Prąd (4…20mA DC)]  
Jeśli do zacisków wejściowych 
urządzenia jest podłączony sygnał 
prądowy 4mA i jest wyświetlana 
wartość dolnego limitu skalowania, 
przyrząd jest prawdopodobnie 
sprawny, natomiast przewód sy-
gnałowe mogą być odłączone.  

Sprawdź, czy przewody sygnałowe 
dla napięcia DC (1…5V DC) lub prą-
du (4…20mA DC) są prawidłowo 
podłączone do zacisków wejścio-
wych urządzenia. 

Podłącz przewody sygnałowe do 
zacisków tego przyrządu w prawi-
dłowy sposób. 

Sprawdź, czy polaryzacja termopa-
ry lub przewodu kompensacyjnego 
jest poprawna. 
Sprawdź, czy znaki (A, B, B) czuj-
nika RTD zgadzają się z oznacze-
niem zacisków na urządzeniu. 

Podłączyć je prawidłowo. 

Wyświetlacz PV wskazu-
je wartość ustawioną dla 
dolnego limitu skalowa-
nia. 

Sprawdź, czy przewody sygnałowe 
dla napięcia DC (0…5V DC, 
0…10V DC) oraz prądu stałego 
(DC 0…20mA) nie są odłączone. 

Sprawdź przewody sygnałowe wej-
ścia napięciowego DC (0…5V DC, 
0…10V DC) oraz prądu stałego 
(0…20mA DC). 
Jak sprawdzić czy przewody sy-
gnałowe nie są odłączone  
[Napięcie (0…5V DC, 0…10V DC)] 
Jeśli do wejścia tego regulatora jest 
podłączone 1V DC, i jest wyświe-
tlana wartość (odpowiadająca 
ustawionemu górnemu lub dolnemu 
limitowi skalowaniem wejścia) od-
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Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 
powiadająca 1V DC, regulator jest 
prawdopodobnie sprawny jednak 
przewody sygnałowe mogą być 
odłączone. 
[Prąd (0…20mA DC)] 
Jeśli do zacisków wejściowych 
urządzenia jest podłączony sygnał 
prądowy 4mA i jest wyświetlana 
wartość w zakresie od górnego do 
dolnego limitu skalowania, przyrząd 
jest prawdopodobnie sprawny, na-
tomiast przewód sygnałowe mogą 
być odłączone. 

Sprawdź, czy zaciski wejściowe dla 
napięcia DC (0 do 5V DC, 0 do 10V 
DC) lub prądu stałego (0 do 20mA 
DC) są prawidłowo podłączone do 
zacisków wejściowych urządzenia. 

Podłącz przewody sygnałowe do 
zacisków tego przyrządu w prawi-
dłowy sposób. 

Wskazanie wyświetlacza 
PV jest nieprawidłowe 
lub niestabilne. 

Sprawdź, czy wejście czujnika lub 
jednostka temperatury (°C lub °F) 
jest prawidłowa. 

Wybierz prawidłowy typ wejścia 
oraz jednostkę temperatury (°C lub 
°F). 

Wartość korekcji czujnika jest nie-
prawidłowa. 

Ustaw prawidłową wartość. 

Sprawdź, czy przeznaczanie czuj-
ników jest poprawne. 

Użyj czujnika z odpowiednimi prze-
znaczeniem. 

Do obwodu czujnika dostaje się 
napięcie zmienne. 

Użyj czujnika odizolowanego. 

W pobliżu urządzenia znajduje się 
sprzęt który interferuje lub zakłóca. 

Przechowuj przyrząd z dala od 
jakiegokolwiek urządzeń potencjal-
nie niebezpiecznych. 

 
 
10.2 Klawisze obsługi 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 
Nie można ustawić żad-
nych wartości (wartość 
SV, czas kroku, zakres 
proporcjonalności OUT1, 
wartości alarmów EV , 
itp.). 

Włączona blokada nastaw. Wyłącz blokadę nastaw. 
Wykonywany jest auto-tuning (AT). Wyłącz auto-tuning (AT). 

Wskazanie ustawienia 
nie zmienia się w zakre-
sie wejścia, a nowe war-
tości nie mogą być 
ustawione. 

Może być ustawiona wartość górne 
lub dolnego ograniczenia wejścia w 
miejscu, gdzie wartość nie ulega 
zmianie. 

Ustawić je na odpowiednie warto-
ści. 

Numer programu nie 
można wybrać za pomo-
cą klawisza . 

Numer programu może być wybra-
ny za pomocą wejścia zdarzeń. 
Numer programu wybrany przez 
wejście zdarzeń ma pierwszeństwo 
przed numerem programu wybra-
nego za pomocą klawisza . 

Rozewrzyj zacisk COM oraz jeden 
dowolny zacisk wejścia zdarzeń 
(DI1 do DI4). 
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10.3 Regulacja 
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie problemu 

Mimo że regulacja pro-
gramowa jest wykony-
wana, regulacja jest 
opuszczana, a program 
jest wkrótce kończony. 

Czas kroku wykonywanego numer 
programu jest ustawiony na 0.00. 

Ustaw czas kroku na odpowiednią 
wartość. 

Krok nie postępuje. Regulacja programowa jest zawie-
szona (funkcja HOLD). 
Gdy regulacja programowa jest 
zawieszona, miga kontrolka HOLD. 

Wciśnij klawisz . 
Zawieszenie regulacji programowej 
powinno być wyłączona, regulacja 
programowa powinna być konty-
nuowana. 

Pracuje funkcja oczekiwania. 
Jeżeli funkcja oczekiwania pracuje, 
miga wyświetlacz STEP. 

Wyłącz funkcję oczekiwania wci-
skając klawisz  lub . 
Funkcja oczekiwania będzie wyłą-
czona, regulacja programowa bę-
dzie kontynuowana. 

Wartość PV nie rośnie 
lub nie opada. 

Czujnik jest uszkodzony. Wymień czujnik. 
Sprawdzić, czy zaciski wyjściowe 
czujnika i wyjścia regulacyjnego są 
poprawnie podłączone do zacisków 
wejściowych urządzenia. 

Upewnij się, czy zaciski wyjściowe 
czujnika lub wyjścia regulacyjnego 
są zamontowane do zacisków wej-
ściowych urządzenia prawidłowo. 

Sprawdzić, czy okablowanie zaci-
sków wyjściowych czujników i ste-
rowania jest prawidłowe. 

Podłączyć je prawidłowo. 

Wyjście OUT1 lub OUT2 
sterowania pozostaje w 
stanie włączonym (ON). 

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

Ustaw go na odpowiednią wartość. 

Wyjście OUT1 lub OUT2 
sterowania pozostaje w 
stanie wyłączone (OFF). 

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

Ustaw go na odpowiednią wartość. 

Funkcja Hold kroku SV 
nie działa 

Wybrano brak wstrzymania kroku, 
SV gdy program się skończy. 

Wybierz wstrzymania kroku SV, 
gdy program się skończy. 

Funkcja HOLD kroku SV 
nie działa, nawet jeśli 
została włączona 

Są to kroki, które nie zostały okre-
ślone w strukturze programu. 

Ustaw ostatnie wartości kroku (pro-
gramu w grupie nastaw programu - 
z wyjątkiem czasu kroku), do 
wszystkich kroków, które nie zosta-
ły jeszcze ustalone. 
Ustaw czas kroku do 0:00. 
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11 Tablica kodów 
11.1 Wybór grupy nastaw 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV 
   Wyświetlacz PTN nie świeci, wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy 
Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME 
   Wyświetlacz STEP i wyświetlacz SV/MV/TIME nie świecą. 
Prawa strona:   Wskazuje nazwę grupy. 

 
Kod, 

Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Grupa nastaw programu 

   
   

Grupa nastaw bloku 

   
   

Grupa nastaw powtórzeń i łączeń programów 

   
   

Grupa AT 

   
   

Grupa nastaw inżynierskich 

   
   

Grupa przełączania regulacji (Auto/manual) 

 
11.2 Grupa nastaw programu 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV 
Wyświetlacz PTN wskazuje ustawiany numer programu, a wyświetlacz PV 
wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME 
Wyświetlacz STEP wskazuje numer ustawianego kroku, wyświetlacz 
SV/MV/TIME wskazuje wartość domyślną nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje ustawianą nastawę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Wybór numeru programu 
0 do 15 

   
   

Wartość zadana SV dla kroku 0 
Dolny limit SV do górny limit SV 

   
   

Czas korku dla korku 0 
, 0:00 do 99:59 

Jeżeli zostanie wciśnięty klawisz  podczas wyświetlania 0:00, pojawia się 
ustawienie . Gdy wybrano , wykonywana jest regulacji stałowar-
tościowa przy użyciu wartości zadanej SV ustawionej dla kroku nr 0. 

   
   

Krok 0, numer bloku nastaw PID 
0 do 9 

   
   

Krok 0 numer bloku sygnału czasu 1 
0 do 15 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 

   
   

Krok 0 numer bloku sygnału czasu 2 
0 do 15 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 

   
   

Krok 0 numer bloku sygnału czasu 3 
0 do 15 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 

   
   

Krok 0 numer bloku sygnału czasu 4 
0 do 15 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 

   
   

Krok 0 numer bloku sygnału czasu 5 
0 do 15 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 
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Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Krok 0 numer bloku sygnału czasu 6 
0 do 15 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 

   
   

Krok 0 numer bloku sygnału czasu 7 
0 do 15 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 

   
   

Krok 0 numer bloku sygnału czasu 8 
0 do 15 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 

   
   

Krok 0 numer bloku oczekiwania 
0 do 9 

   
   

Krok 0 numer bloku alarmu 
0 do 9 

   
   

Krok 0 numer bloku wyjścia 
0 do 9 

   
   

Wartość zadana SV dla kroku 1 
Dolny limit SV do górny limit SV 

  
Powtórz powyższe ustawienia dla następnych kroków, taki sam sposób, jeśli jest 
to konieczne. 
 

   
   

Krok 15 numer bloku wyjścia 
0 do 9 

 
 

11.3 Grup ustawień bloku 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME 
Wyświetlacz STEP i wyświetlacz SV/MV/TIME nie świecą 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę grupy 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Grupa nastaw bloku PID 

   
   

Grupa nastaw bloku sygnału czasu (gdy dodano opcję TS) 

   
   

Grupa nastaw bloku oczekiwania 

   
   

Grupa nastaw bloku alarmu 

   
   

Grupa nastaw bloku wyjścia 
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11.4 Grupa ustawień bloku PID 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wartość domyślna 
nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Blok 0 – zakres proporcjonalności OUT1 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do zakres wejścia °C(°F). 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do zakres wejścia °C(°F). 
Wejście napięciowe i prądowe: 0.0 do 1000.0% 

   
   

Blok 0 – czas zdwojenia 
0 do 3600s 

   
   

Blok 0 – czas wyprzedzenia 
0 do 1800s 

   
   

Blok 0 - ARW 
0 do 100% 

   
   

Blok 0 - zakres proporcjonalności OUT2 
0.0 do 10.0 razy zakres proporcjonalności OUT1 dla bloku 0. 
Nastawa dostępna gdy dodana wyjście grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS lub DA). 

   
   

Blok 1 – zakres proporcjonalności OUT1 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do zakres wejścia °C(°F). 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do zakres wejścia °C(°F). 
Wejście napięciowe i prądowe: 0.0 do 1000.0% 

  
Powtórz powyższe ustawienia dla następnych bloków, taki sam sposób, jeśli jest 
to konieczne. 
 

   
   

Blok 9 - zakres proporcjonalności OUT2 
0.0 do 10.0 razy zakres proporcjonalności OUT1 dla bloku 9. 
Nastawa dostępna gdy dodana wyjście grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS lub DA). 

 
 

11.5 Grupa ustawień bloku sygnału czasu 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wartość domyślna 
nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Block 0 – czas wyłączenia wyjścia sygnału czasu 
00:00 do 99:59 

   
   

Block 0 – czas włączenia wyjścia sygnału czasu 
00:00 do 99:59 

   
   

Block 1 – czas wyłączenia wyjścia sygnału czasu 
00:00 do 99:59 

  
Jeśli jest to konieczne, powtórz powyższe ustawienia dla następnych bloków, w 
taki sam sposób. 
 

   
   

Block 15 – czas włączenia wyjścia sygnału czasu 
00:00 do 99:59 
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11.6 Grupa ustawień bloku oczekiwania 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wartość domyślna 
nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Block 0 – wartość oczekiwania 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do 100°C(°F). 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do 100.0°C(°F). 
Wejście napięciowe i prądowe: 0 do 1000 (z ustawionym przecinkiem). 

   
   

Block 1 – wartość oczekiwania 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do 100°C(°F). 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do 100.0°C(°F). 
Wejście napięciowe i prądowe: 0 do 1000 (z ustawionym przecinkiem). 

  
Jeśli jest to konieczne, powtórz powyższe ustawienia dla następnych bloków, w 
taki sam sposób. 
 

   
   

Block 9 – wartość oczekiwania 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do 100°C(°F). 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do 100.0°C(°F). 
Wejście napięciowe i prądowe: 0 do 1000 (z ustawionym przecinkiem). 

 
11.7 Grupa ustawień bloku alarmu 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wartość domyślną 
nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
Kod, 

Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Block 0 – wartość alarmu EV1 
Typ Zakres nastawy 

Brak działania  
Górna odchyłka – (zakres wejścia) do zakres wejścia (*1) 

(Brak działania alarmu, gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 
Górna odchyłka 
z standby 

– (zakres wejścia) do zakres wejścia (*1) 
(Brak działania alarmu, gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Dolna odchyłka – (zakres wejścia) do zakres wejścia (*1) 
(Brak działania alarmu, gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Dolna odchyłka 
z standby 

– (zakres wejścia) do zakres wejścia (*1) 
(Brak działania alarmu, gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Obustronna odchyłka 0 do zakres wejścia (*1) 
(Brak działania alarmu, gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Obustronna odchyłka 
z standby 

0 do zakres wejścia (*1) 
(Brak działania alarmu, gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Zakres odchyłki 0 do zakres wejścia (*1) 
(Brak działania alarmu, gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Zakres odchyłki 
z standby 

0 do zakres wejścia (*1) 
(Brak działania alarmu, gdy ustawiono 0 lub 0.0.) 

Górny próg Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wej-
ścia (*2) 

Górny próg z standby Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wej-
ścia (*2) 
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Dolny próg Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wej-
ścia (*2) 

Dolny próg z standby Dolny limit zakresu wejścia do górny limit zakresu wej-
ścia (*2) 

(*1) Dla wejścia napięciowego i prądowego zakres wejścia jest taki sam jak zakres skalowania. 
(*2) Dla wejścia napięciowego i prądowego, wartość dolnego (lub górnego) limitu zakresu wejścia jest taka 
sama jak wartość dolnego (lub górnego) limitu skalowania wejścia. 
Nastaw dostępna, gdy wybrano ustawienie 001 do 012 dla funkcji wyjścia zdarzeń EV1. 

   
   

Block 0 – wartość alarmu EV2 
Zakres taki sam jak w bloku 0 - wartość alarmu EV1. 
Nastaw dostępna, gdy wybrano ustawienie 001 do 012 dla funkcji wyjścia zdarzeń EV2. 

   
   

Block 0 – wartość alarmu EV3 
Zakres taki sam jak w bloku 0 - wartość alarmu EV1. 
Nastaw dostępna, gdy wybrano ustawienie 001 do 012 dla funkcji wyjścia zdarzeń EV3. 

   
   

Block 0 – wartość alarmu EV4 
Zakres taki sam jak w bloku 0 - wartość alarmu EV1. 
Nastaw dostępna, gdy wybrano ustawienie 001 do 012 dla funkcji wyjścia zdarzeń EV4. 

   
   

Block 1 – wartość alarmu EV1 
Zakres taki sam jak w bloku 0 - wartość alarmu EV1. 
Nastaw dostępna, gdy wybrano ustawienie 001 do 012 dla funkcji wyjścia zdarzeń EV1. 

  
Jeśli jest to konieczne, powtórz powyższe ustawienia dla następnych bloków, w 
taki sam sposób. 
 

   
   

Block 9 – wartość alarmu EV4 
Zakres taki sam jak w bloku 0 - wartość alarmu EV1. 
Nastaw dostępna, gdy wybrano ustawienie 001 do 012 dla funkcji wyjścia zdarzeń EV4. 

 
11.8 Grupa ustawień bloku wyjścia 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wartość domyślną 
nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Blok 0 – górny limit OUT1 
Dolny limit OUT1 do 100% (dla wyjścia prądowego: dolny limit OUT1 do 105%). 

   
   

Block 0 – dolny limit OUT1 
0% do górny limit OUT1 (dla wyjścia prądowego: -5% do górny limit wyjścia 
OUT1). 

   
   

Blok 0 – górny limit OUT2 
Dolny limit OUT1 do 100% (dla wyjścia prądowego: dolny limit OUT2 do 105%). 
Nastawa dostępna po dodaniu wyjścia grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS lub DA). 

   
   

Block 0 – dolny limit OUT2 
0% do górny limit OUT2 (dla wyjścia prądowego: -5% do górny limit wyjścia 
OUT2). 
Nastawa dostępna po dodaniu wyjścia grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS lub DA). 

   
   

Block 0 – prędkość zmian OUT1 
0 do 100 %/s 

   
   

Blok 1 – górny limit OUT1 
Dolny limit OUT1 do 100% (dla wyjścia prądowego: dolny limit OUT1 do 105%). 

  
Jeśli jest to konieczne, powtórz powyższe ustawienia dla następnych bloków, w 
taki sam sposób. 
 

   
   

Block 9 – prędkość zmian OUT1 
0 do 100 %/s 
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11.9 Grupa ustawień powtórzeń i łączenia programu 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN wskazuje ustawiany numer programu, a wyświetlacz PV 
wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wartość domyślną 
nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Powtórzenia dla program nr 0 
0 do 9999 razy 

   
   

Połączenie pomiędzy programem nr. 0 i programem nr. 1. 
   : Połączenie wyłączone 
   : Połączenie włączone 

   
   

Powtórzenia dla program nr 1 
0 do 9999 razy 

  
Jeśli jest to konieczne, powtórz powyższe ustawienia dla następnych bloków, w 
taki sam sposób. 
 

   
   

Połączenie pomiędzy programem nr. 15 i programem nr. 0. 
   : Połączenie wyłączone 
   : Połączenie włączone 

 
11.10 Grupa wykonania auto-tuningu 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wartość domyślną 
nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Tryb AT 
 :Tryb normalny 

 Gdy jest wybrane wykonywanie auto-tuningu, AT rozpoczyna się 
 natychmiast po włączeniu. 

 :Tryb multi 
 AT odbywa się automatycznie w momencie, gdy upłynie 90% postę-

pu czasu kroku. 
 Jeśli ustawione są takie same numery bloku PID dla jednego pro-

gramu, AT odbywa się tylko w pierwszym kroku. 
   
   

Włączenie/ wyłączenia wykonania AT 
 : AT wyłączony 
 : AT wykonywany 

   
   

Przesunięcie AT 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0 do 50°C (0 do 100°F). 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0 do 50.0°C (0.0 do 100.0°F). 
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11.11 Grupa nastaw inżynierskich 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wartość domyślną 
nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Grupa nastaw parametrów wejścia 

   
   

Grupa nastaw parametrów wyjścia 

   
   

Grupa nastaw parametrów wyjścia zdarzeń 

   
   

Grupa nastaw ograniczenia SV 

   
   

Grupa nastaw parametrów wyjścia retransmisyjnego 

   
   

Grupa nastaw parametrów komunikacji 

   
   

Grupa nastaw pozostałych parametrów 

 
11.12 Grupa nastaw parametrów wejścia 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wartość domyślną 
nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Typ wejścia 
   : K  -200...1370°C 
   : K  -200.0...400.0°C 
   : J  -200...1000°C 
   : R  0...1760°C 
   : S  0...1760°C 
   : B  0...1820°C 
   : E  -200...800°C 
   : T  -200.0...400.0°C 
   : N  -200...1300°C 
   : PL-II  0...1390°C 
   : C(W/Re5-26)  0...2315°C 
   : Pt100  -200.0...850.0°C 
   : JPt100  -200.0...500.0°C 
   : Pt100  -200...850°C 
   : JPt100  -200...500°C 
   : Pt100  -100.0...100.0°C 
   : Pt100  -100.0...500.0°C 
   : K  -328...2498°F 
    : K  -328.0...752.0°F 
   : J  -328...1832°F 
   : R  32...3200°F 
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Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   : S  32...3200°F 
   : B  32...3308°F 
   : E  -328...1472°F 
   : T  -328.0...752.0°F 
   : N  -328...2372°F 
   : PL-II  32...2534°F 
   : C(W/Re5-26)  32...4199°F 
   : Pt100  -328.0...1562.0°F 
   : JPt100  -328.0...932.0°F 
   : Pt100  -328...1562°F 
   : JPt100  -328...932°F 
   : Pt100  -148.0...212.0°F 
   : Pt100  -148.0...932.0°F 
   : 4...20mA DC  -2000...10000 
   : 0...20mA DC  -2000...10000 
   : 0...10mV DC  -2000...10000 
   : -10...10mV DC  -2000...10000 
   : 0...50mV DC  -2000...10000 
   : 0...100mV DC  -2000...10000 
   : 0...1V DC  -2000...10000 
   : 0...5V DC  -2000...10000 
   : 1...5V DC  -2000...10000 
   : 0…10V DC  -2000…10000 

   
   

Górny limit skalowania 
Wartość górnego limitu skalowania do wartość górnego limitu zakresu wejścia. 

   
   

Dolny limit skalowania 
Wartość dolnego limitu zakresu wejścia do wartość górnego limitu zakresu ska-
lowania. 

   
   

Położenie przecinka 
   : Brak przecinka 
   : 1 cyfra po przecinku 
   : 2 cyfry po przecinku 
   : 3 cyfry po przecinku 
   : 4 cyfry po przecinku 
Nastawa dostępna dla wejścia prądowego lub napięciowego. 

   
   

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

   
   

Stała czasowa PV 
0.0…100.0s 

 
11.13 Grupa nastaw parametrów wejścia 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wartość domyślną 
nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa 

   
   

Cykl proporcjonalności OUT1 
1…120s 
Nastawa dostępna tylko dla wyjścia przekaźnikowego lub napięciowego logicznego.  

 Wyjście przekaźnikowe: 30s 
 Wyjście napięciowe logiczne: 3s 
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Histereza regulacji ON/OFF dla OUT1 
Wejście termoparowe i RTD: 0.1…1000.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 

   
   

• DR: 30s 
• DS: 3s 

Cykl proporcjonalności OUT2 
1…120s 
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia grzanie/chłodzenie (opcja DR lub DS). 

   
   

Metoda chłodzenia OUT2 
   : Chłodzenie powietrzem (charakterystyka liniowa) 
   : Chłodzenie olejem (1.5-rej mocy charakterystyki liniowej) 
   : Chodzenie olejem (2 x moc charakterystyki liniowej) 
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia grzanie/chłodzenie (opcja DR, DA lub DA). 

   
   

Histereza regulacji ON/OFF dla OUT2 
Wejście termoparowe i RTD: 0.1…1000.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia grzanie/chłodzenie (opcja DR, DA lub DA). 

   
   

Strefa pokrycia/strefa martwa 
Wejście termoparowe i RTD: -200.0…200.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: -2000…20000 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna tylko po dodaniu wyjścia grzanie/chłodzenie (opcja DR, DA lub DA). 

   
   

Działanie regulacji 
   : Działanie odwrotne (grzanie) 
   : Działanie wprost (chłodzenie) 

 
11.14 Grupa nastaw parametrów wyjścia zdarzeń 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość 
domyślną nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa, zakres nastawy 

   
   

Funkcja wyjścia zdarzeń EV1 
[Tabela funkcji wyjścia zdarzeń] 

Wybór Wyjście zdarzeń Uwagi 
   Brak działania  
   Alarm typu górna odchyłka  
   Alarm typu górna odchyłka z standby  
   Alarm typu dolna odchyłka  
   Alarm typu dolna odchyłka z standby alarm  
   Alarm typu obustronna odchyłka  
   Alarm typu obustronna odchyłka z standby  
   Alarm typu zakres odchyłki  
   Alarm typu zakres odchyłki z standby  
   Alarm typu górny próg  
   Alarm typu górny próg z standby  
   Alarm typu dolny próg  
   Alarm typu dolny próg z standby  
   Wyjście końca programu  
   Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji  
   Wyjście podczas AT Włączone podczas AT. 
Gdy wybrany jest alarm (001 do 012), jeden alarm może być ustawiony dla każdego wyjścia. Po 
wybraniu 013 do 015, każde wyjście jest wspólne dla wielu zdarzeń. 

   
   

Histereza alarmu EV1 
Wejście termoparowe i RTD: 0.1…1000.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna gdy wybrano funkcję wyjścia zdarzeń jako wyjście alarmowe (nastawa 001 
do 012). 
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Czas opóźnienia alarmu EV1 
0…10000s 
Nastawa dostępna gdy wybrano funkcję wyjścia zdarzeń jako wyjście alarmowe (nastawa 001 
do 012). 

   
   

Zwieranie/rozwieranie wyjścia alarmowego EV1 
 : Normalnie rozwarte (zwieranie) 
 : Normalnie zwarte (rozwieranie) 

Nastawa dostępna gdy wybrano funkcję wyjścia zdarzeń jako wyjście alarmowe (nastawa 001 
do 012). 

   
   

Czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
0 do 200 minut [Zero (0) wyłącza działanie alarmu] 
Nastawa dostępna, gdy wybrano funkcję wyjścia alarmu przepalenia pętli (nastawa 014) dla 
wyjścia EV1. 

   
   

Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0…150°C (°F) 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0.0…150.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1 do 1500 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna, gdy wybrano funkcję wyjścia alarmu przepalenia pętli (nastawa 014) dla 
wyjścia EV1. 

   
   

Funkcja wyjścia zdarzeń EV2 
[Tabela funkcji wyjścia zdarzeń] 

Wybór Wyjście zdarzeń Uwagi 
 Brak działania  
 Alarm typu górna odchyłka  
 Alarm typu górna odchyłka z standby  
 Alarm typu dolna odchyłka  
 Alarm typu dolna odchyłka z standby alarm  
 Alarm typu obustronna odchyłka  
 Alarm typu obustronna odchyłka z standby  
 Alarm typu zakres odchyłki  
 Alarm typu zakres odchyłki z standby  
 Alarm typu górny próg  
 Alarm typu górny próg z standby  
 Alarm typu dolny próg  
 Alarm typu dolny próg z standby  
 Wyjście końca programu  
 Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji  
 Wyjście podczas AT Włączone podczas AT. 

Gdy wybrany jest alarm (001 do 012), jeden alarm może być ustawiony dla każdego wyjścia. Po 
wybraniu 013 do 015, każde wyjście jest wspólne dla wielu zdarzeń. 

   
   

Histereza alarmu EV2 
Wejście termoparowe i RTD: 0.1…1000.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna gdy wybrano funkcję wyjścia zdarzeń jako wyjście alarmowe (nastawa 001 
do 012). 

   
   

Czas opóźnienia alarmu EV2 
0…10000s 
Nastawa dostępna gdy wybrano funkcję wyjścia zdarzeń jako wyjście alarmowe (nastawa 001 
do 012). 

   
   

Zwieranie/rozwieranie wyjścia alarmowego EV2 
 : Normalnie rozwarte (zwieranie) 
 : Normalnie zwarte (rozwieranie) 

Nastawa dostępna gdy wybrano funkcję wyjścia zdarzeń jako wyjście alarmowe (nastawa 001 
do 012). 

   
   

Czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
0 do 200 minut [Zero (0) wyłącza działanie alarmu] 
Nastawa dostępna, gdy wybrano funkcję wyjścia alarmu przepalenia pętli (nastawa 014) dla 
wyjścia EV2. 

   
   

Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0…150°C (°F) 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0.0…150.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1 do 1500 (z ustawionym przecinkiem) 
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Kod, 
Wart. domyślna Nazwa, zakres nastawy 

Nastawa dostępna, gdy wybrano funkcję wyjścia alarmu przepalenia pętli (nastawa 014) dla 
wyjścia EV2. 

   
   

Funkcja wyjścia zdarzeń EV3 
[Tabela funkcji wyjścia zdarzeń] 

Wybór Wyjście zdarzeń Uwagi 
   Brak działania  
   Alarm typu górna odchyłka  
   Alarm typu górna odchyłka z standby  
   Alarm typu dolna odchyłka  
   Alarm typu dolna odchyłka z standby alarm  
   Alarm typu obustronna odchyłka  
   Alarm typu obustronna odchyłka z standby  
   Alarm typu zakres odchyłki  
   Alarm typu zakres odchyłki z standby  
   Alarm typu górny próg  
   Alarm typu górny próg z standby  
   Alarm typu dolny próg  
   Alarm typu dolny próg z standby  
   Wyjście końca programu  
   Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji  
   Wyjście podczas AT Włączone podczas AT. 
Gdy wybrany jest alarm (001 do 012), jeden alarm może być ustawiony dla każdego wyjścia. 

Po wybraniu 013 do 015, każde wyjście jest wspólne dla wielu zdarzeń. 
   
   

Histereza alarmu EV3 
Wejście termoparowe i RTD: 0.1…1000.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna gdy wybrano funkcję wyjścia zdarzeń jako wyjście alarmowe (nastawa 001 
do 012). 

   
   

Czas opóźnienia alarmu EV3 
0…10000s 
Nastawa dostępna gdy wybrano funkcję wyjścia zdarzeń jako wyjście alarmowe (nastawa 001 
do 012). 

   
   

Zwieranie/rozwieranie wyjścia alarmowego EV3 
 : Normalnie rozwarte (zwieranie) 
 : Normalnie zwarte (rozwieranie) 

Nastawa dostępna gdy wybrano funkcję wyjścia zdarzeń jako wyjście alarmowe (nastawa 001 
do 012). 

   
   

Czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
0 do 200 minut [Zero (0) wyłącza działanie alarmu] 
Nastawa dostępna, gdy wybrano funkcję wyjścia alarmu przepalenia pętli (nastawa 014) dla 
wyjścia EV3. 

   
   

Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0…150°C (°F) 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0.0…150.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1 do 1500 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna, gdy wybrano funkcję wyjścia alarmu przepalenia pętli (nastawa 014) dla 
wyjścia EV3. 

   
   

Funkcja wyjścia zdarzeń EV3 
[Tabela funkcji wyjścia zdarzeń] 

Wybór Wyjście zdarzeń Uwagi 
 Brak działania  
 Alarm typu górna odchyłka  
 Alarm typu górna odchyłka z standby  
 Alarm typu dolna odchyłka  
 Alarm typu dolna odchyłka z standby alarm  
 Alarm typu obustronna odchyłka  
 Alarm typu obustronna odchyłka z standby  
 Alarm typu zakres odchyłki  
 Alarm typu zakres odchyłki z standby  
 Alarm typu górny próg  
 Alarm typu górny próg z standby  
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 Alarm typu dolny próg  
 Alarm typu dolny próg z standby  
 Wyjście końca programu  
 Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji  
 Wyjście podczas AT Włączone podczas AT. 

Gdy wybrany jest alarm (001 do 012), jeden alarm może być ustawiony dla każdego wyjścia. Po 
wybraniu 013 do 015, każde wyjście jest wspólne dla wielu zdarzeń. 

   
   

Histereza alarmu EV4 
Wejście termoparowe i RTD: 0.1…1000.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1…10000 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna, gdy wybrano funkcję wyjścia zdarzeń jako wyjście alarmowe (nastawa 001 
do 012). 

   
   

Czas opóźnienia alarmu EV4 
0…10000s 
Nastawa dostępna, gdy wybrano funkcję wyjścia zdarzeń jako wyjście alarmowe (nastawa 001 
do 012). 

   
   

Zwieranie/rozwieranie wyjścia alarmowego EV4 
 : Normalnie rozwarte (zwieranie) 
 : Normalnie zwarte (rozwieranie) 

Nastawa dostępna, gdy wybrano funkcję wyjścia zdarzeń jako wyjście alarmowe (nastawa 001 
do 012). 

   
   

Czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
0 do 200 minut [Zero (0) wyłącza działanie alarmu] 
Nastawa dostępna, gdy wybrano funkcję wyjścia alarmu przepalenia pętli (nastawa 014) dla 
wyjścia EV4. 

   
   

Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0…150°C (°F) 
Wejście termoparowe i RTD bez przecinka: 0.0…150.0°C (°F) 
Wejście napięciowe i prądowe: 1 do 1500 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna, gdy wybrano funkcję wyjścia alarmu przepalenia pętli (nastawa 014) dla 
wyjścia EV4. 

 
11.15 Grupa nastaw ograniczenia SV 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość 
domyślną nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa, zakres nastawy 

   
   

Górny limit wartości zadanej SV 
Dolny limit SV do górny limit skalowania. 

   
   

Górny limit wartości zadanej SV 
Dolny limit skalowania do górny limit SV. 
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11.16 Grupa nastaw parametrów wyjścia retransmisyjnego 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość 
domyślną nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa, zakres nastawy 

   
   

Typ wartości retransmitowanej 
   : Retransmisja PV 
   : Retransmisja SV 
   : Retransmisja MV 

   
   

Górny limit wyjścia retransmisyjnego 
Gdy wybrano retransmisję PV lub SV: Dolny limit wyjścia retransmisyjnego do 
górny limit zakresu wejścia. 
Gdy wybrano retransmisję MV: Dolny limit wyjścia retransmisyjnego do 105.0% 

   
   

Dolny limit wyjścia retransmisyjnego 
Gdy wybrano retransmisję PV lub SV: Dolny limit zakresu wejścia do górny limit 
wyjścia retransmisyjnego. 
Gdy wybrano retransmisję MV: -5.0% do górny limit wyjścia retransmisyjnego. 

 
11.17 Grupa nastaw parametrów komunikacji 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość 
domyślną nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa, zakres nastawy 

   
   

Protokół komunikacyjny 
 : Shinko 
 : Modbus ASCII 
 : Modbus RTU 
 : Cyfrowa transmisja wartości zadanej (SV) 

   
   

Adres komunikacyjny 
0 do 95 

   
   

Prędkość komunikacji 
   : 9600 bps 
   : 19200 bps 
   : 38400 bps 

   
   

Bity danych/Parzystość 
   : 8 bitów/Brak parzystości 
   : 7 bitów/Brak parzystości 
   : 8 bitów/Parzystość 
   : 7 bitów/Parzystość 
   : 8 bitów/Nieparzystość  
   : 7 bitów/ Nieparzystość 

   
   

Bit stopu 
   : 1 bit 
   : 2 bity 

   
   

Czas opóźnienia odpowiedzi 
  0 do 1000ms 
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11.18 Grupa nastaw pozostałych parametrów 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość 
domyślną nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa, zakres nastawy 

   
   

Blokada nastaw 
   : Blokada wyłączona 
   : Blokada włączona (żadne nastawy nie mogą być zmienianie) 

   
   

Start regulacji programowej auto/manual 
   : Star ręczny 
   : Start automatyczny 

   
   

Krok SV gdy regulacja programowa się rozpoczyna 
  Dolny limit SV do górny limit SV 

   
   

Typ rozpoczęcia regulacji programowej 
   : Start PV 
   : Start PVR 
   : Start SV 

   
   

Działanie po przywróceniu zasilania 
   : Zatrzymanie po przywróceniu zasilania. 
   : Kontynuacja regulacji po przywróceniu zasilania. 
   : Zawieszenie regulacji po przywróceniu zasilania. 

   
   

Jednostka czasu kroku 
   : Godziny : Minuty 
   : Minuty : Sekundy 

   
   

Wyświetlanie czasu kroku 
   : Wyświetlanie czasu pozostałego do końca kroku 
   : Wyświetlanie ustawionego czasu kroku. 

   
   

Wyświetlanie kroku SV 
   : Wyświetlanie SV odpowiadającej czasowi kroku. 
   : Wyświetlanie ustawionej wartości kroku SV. 

   
   

Czas wyjścia zakończenia program 
  0 do 10000s 

   
   

Funkcja Hold kroku SV po zakończeniu programu 
   : Brak Hold (funkcji Hold kroku SV) 
   : Hold (funkcji Hold kroku SV) 

   
   

Wyjście sygnału czasu TS1 / wyjście statusu (RUN) 
   : Wyjście sygnału czasu TS1 
   : Wyjście statusu (RUN) 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 

   
   

Wyjście sygnału czasu TS2 / wyjście statusu (HOLD) 
   : Wyjście sygnału czasu TS2 
   : Wyjście statusu (HOLD) 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 

   
   

Wyjście sygnału czasu TS3 / wyjście statusu (WAIT) 
   : Wyjście sygnału czasu TS3 
   : Wyjście statusu (WAIT)  
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 

   
   

Wyjście sygnału czasu TS4 / wyjście statusu (FAST) 
   : Wyjście sygnału czasu TS4 
   : Wyjście statusu (FAST) 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 

   
   

Wyjście sygnału czasu TS5 / wyjście statusu (STOP) 
   : Wyjście sygnału czasu TS5 
   : Wyjście statusu (STOP) 
Nastawa dostępna, gdy dodano wyjście sygnału czasu (opcja TS). 

   Funkcja tłumienia przeregulowań 
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      : Wyłączona 
   : Włączona 

   
   

Współczynnik tłumienia przeregulowań 
  0.1 do 10.0 
  Nastawa dostępna, gdy włączono funkcję tłumienia przeregulowań. 

   
   

Status wyjścia gdy wystąpi błąd na wejściu pomiarowym. 
   : Wyjście wyłączone (OFF) 
   : Wyjście włączone (ON) 
Nastawa dostępna tylko po wybraniu wejścia prądowego lub napięciowego i wyjścia prądowego. 

   
   

Wybór podświetlania wyświetlaczy 
   : Wszystkie wyświetlacze świecą. 
   : Świeci tylko wyświetlacz PV. 

   
   

Kolor PV 
   : Zielony 
   : Czerwony 
   : Pomarańczowy 
   : Gdy wystąpi alarm (EV1 do EV4): Zielony  Czerwony 
   : Gdy wystąpi alarm (EV1 do EV4): Pomarańczowy  Czerwony 
   : Stała zmiana koloru PV zgodnie z ustawioną odchyłką [SV – zakres 

zmiany koloru PV] 
   : Stała zmiana koloru PV + dowolny alarm (EV1 do EV4): Czerwony 

   
   

Zakres zmiany koloru PV 
  Wejście termoparowe i RTD: 0.1 do 200.0°C (°F) 
  Wejście napięciowe i prądowe: 1 do 2000 (z ustawionym przecinkiem) 
Nastawa dostępna gdy wybrano  (stała zmiana koloru PV) lub  [stała zmiana 
koloru PV + dowolny alarm (EV1 do EV4).  

   
   

Czas podświetlania 
  0 do 99 minut 

 
 
11.19 Grupa nastaw przełączania regulacji manual/auto 
 

Góra lewa strona:  Wyświetlacz PTN, wyświetlacz PV. 
Wyświetlacz PTN nie świeci, a wyświetlacz PV wskazuje kod nastawy. 

Dół lewa strona:  Wyświetlacz STEP, wyświetlacz SV/MV/TIME. 
Wyświetlacz STEP nie świeci, a wyświetlacz SV/MV/TIME wskazuje wartość 
domyślną nastawy. 

Prawa strona:   Wskazuje nazwę i zakres nastawy. 
 

Kod, 
Wart. domyślna Nazwa, zakres nastawy 

   
   

Przełączanie regulacji auto/manual 
   : Auto (regulacja automatyczna) 
   : Manual (regulacja ręczna) 
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12 Tabela schematu programu oraz tabeli ustawień 
Przed ustawieniem programu wykonaj schemat program i tabelę ustawień. 

 
12.1 Wykonanie schematu programu 
Wykonaj kopię tabeli schematu programu, według poniższej procedury.  

(1) Napisz numer bloku (Krok SV, czas kroku, PID, sygnału czasu 1 do 8, oczekiwanie, alarmy, wyjście) 
dla każdego kroku zaczynając od kroku 0. (Nawet jeśli jest używany ten sam numer bloku, wpisz go 
w każdym kroku.) 

(2) Narysuj wykres liniowy dla kroków SV. 
 

Objaśnienie tabeli schematu programu. 
Tabela schematu programu zawiera oś Y, która reprezentuje wartość zadaną kroku SV (°C,°F) oraz oś X, 
która reprezentuje czas kroku (godziny : minuty, minuty : sekundy). Kroku SV jest wartość zadana SV na koń-
cu kroku. Czas kroku uważa się za czas trwania kroku. 
 
 Zależność pomiędzy krokiem SV i czasem kroku można wyjaśnić następująco: 

 
Krok 0: Regulacja jest wykonywana w taki sposób że temperatura rośnie od temperatury 0 do 500°C 

przez 30 minut. W zależności od wybranego typu rozpoczęcia regulacji programowe , regula-
cja jest wykonywana następująco: 

• Gdy wybrano start SV:  Regulacja programowa rozpoczyna się od ustawionej wartości 
rozpoczęcia kroku SV do osiągnięcia temperatury 500°C. 

• Gdy wybrano start PV lub PVR: Krok SV i czas kroku są opuszczane do wartości PV, a następ-
nie rozpoczyna się regulacja programowa do wartości tempera-
tury 500°C 

Krok 1: Regulacja jest wykonana w taki sposób, że utrzymywana jest temperatura na poziomie 
500°C przez 1 godzinę. 

Krok 2:  Regulacja jest wykonana w taki sposób że SV rośnie od 500°C do 1000°C przez 40 minut. 
Krok 3:  Regulacja jest wykonana tak, że SV jest utrzymywana na poziomie 1000°C przez 1 godzinę. 
Krok 4:  Regulacja jest wykonana w taki sposób że SV opada od 1000°C do 0°C przez 2 godziny. 

 
 Blok PID zawiera: zakres proporcjonalności OUT1, czas zdwojenia, czas wyprzedzenia, ARW, zakres 

proporcjonalności OUT2. Może być ustawionych 10 typów  bloków PID (0 – 9). 
 Blok sygnału czasu 1 do 8 (TS1 – TS8) zawiera: Czas wyłączenia wyjścia sygnału czasu i czas załączenia 

wyjścia sygnału czasu. Może być ustawionych 16 typów wyjść sygnału czasu (0 – 15) dla wyjść sygnału 
czasu 1 do 8 (TS1 – TS8). Dla wyjść sygnałów czasu 1 do 5 (TS1 – TS5), wyjście sygnału czasu może 
być używany tylko, gdy wybrano wyjście sygnału czasu. 

 Blok oczekiwania zawiera wartości oczekiwania. Może być ustawione 10 typów dla bloku oczekiwania (0 – 
9). 

 Blok alarmu zawiera: wartość alarmu EV1, wartość alarmu EV2, wartość alarmu EV3, wartość alarmu 
EV4. Może być ustawione 10 typów bloku alarmu (0 – 9). 

 Blok wyjścia zawiera: górny limit OUT1, dolny limit OUT1, górny limit OUT2, dolny limit OUT2, szybkość 
zmiany OUT1. Może być ustawione 10 typów bloku wyjścia (0-9).
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Przykład tabeli ze schematem programu 
Program 1 
Numer kroku 0 1 2 3 4 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Krok SV 500 500 1000 1000 0 
Czas kroku 0:30 1:00 0:40 1:00 2:00 
Numer bloku PID 1 1 2 2 1 
Numer bloku sygnału czasu 1 0 1 0 1 0 

ON 
OFF      

Numer bloku sygnału czasu 2 2 2 2 2 2 
ON 

OFF      

Numer bloku sygnału czasu 3 1 2 1 2 0 
ON 

OFF      

Numer bloku sygnału czasu 4 1 1 1 1 0 
ON 

OFF      

Numer bloku sygnału czasu 5 0 0 0 0 1 
ON 

OFF      

Numer bloku sygnału czasu 6 1 0 1 0 1 
ON 

OFF      

Numer bloku sygnału czasu 7 2 0 2 0 2 
ON 

OFF      

Numer bloku sygnału czasu 8 0 0 0 0 2 
ON 

OFF      

Numer bloku oczekiwania 1 0 1 0 0 
Numer bloku alarmu 1 2 1 2 1 
Numer bloku wyjścia 0 1 0 1 0 

 
(Rys 13.1-1) 
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12.2 Wykonanie tabeli danych 
Wykonaj kopię tabeli danych i postępuj według poniższej procedury.  
 
(1) Zapisz dane dla poszczególnych bloków w każdej grupie, poprzez odniesienie do numerów bloku w tabeli 

schematu programu.  
(2) Dla innych ustawień, zapisz dane w tabeli w razie potrzeby. 

 
Informacje o ustawieniach w każdej grupie ustawienie bloku 
Jeżeli program nie jest ustawiony, jego numer bloku jest domyślnie 0 (zero). Zalecamy pozostawie-
nie domyślnych wartości fabrycznych bloku 0 w każdej grupie ustawień bloku i ustawienie wartości 
od bloku 1. 

 
Przykład tabeli danych 

• Grupa nastaw bloku PID (*1) 

Numer bloku Zakres P 
OUT1 

Czas zdwo-
jenia 

Czas wy-
przedzenia ARW Zakres P 

OUT2 
0 10°C 200s 50s 50% 1.0 raz 
1 10°C 200s 50s 50% 1.0 raz 
2 10°C 200s 50s 50% 1.0 raz 

 
• Grupa nastaw bloku sygnału czasu (opcja TS) 

Numer bloku Czas wyłączenia wyjścia sygnału 
czasu (godz. : minuty) 

Czas włączenia wyjścia sygnału 
czasu (godz. : minuty) 

0 0:00 0:00 
1 0:20 0:30 
2 0:00 0:30 

 
• Grupa nastaw bloku oczekiwania 

Numer bloku Wartość 
oczekiwania 

0 0°C (*2) 
1 10°C 
2 5°C 

 
• Grupa nastaw bloku alarmu (*3) 

Numer bloku 
EV1 

(Wyjście końca 
programu) 

EV2  
(Górny próg) 

EV3 
(Górna odchyłka) 

EV4 
(Dolna odchyłka) 

0  0°C (*4) 0°C (*4) 0°C (*4) 
1  600°C 5°C 5°C 
2  1100°C 10°C 10°C 

 
• Grupa nastaw bloku wyjścia 

Numer bloku OUT1 
Górny limit 

OUT1 
Dolny limit 

OUT2 
Górny limit 

OUT2 
Dolny limit 

OUT1 
Szybkość 

zmian 
0 100% (*5) 0% (*5) 100% 0% 0 %/s 
1 80% 0% 80% 0% 10 %/s 
2 100% 10% 100% 10% 0 %/s 

 
(*1) Stałe PID są uzyskiwane za pomocą wykonania auto-tuningu (AT), wartości w grupie nastaw bloku PID są do-

myślnymi wartościami fabrycznymi. 
(*2) Wartość bloku oczekiwania 0 jest ustawiona jako oczekiwanie wyłączone, wartość oczekiwania jest domyślną 

wartością fabryczną. 
(*3) Jako EV1 jest użyte wyjście zakończenia programu. Ustawienia wartości alarmu EV1 nie pojawia się. 
(*4) Dla bloku alarmu 0, wartości alarmu EV2, EV3, EV4 są ustawione jako brak działania, wartości te są domyślny-

mi wartościami fabrycznymi. 
(*5) Dla bloku wyjścia OUT1 0, górny i dolny limit  są użyte jako zakres ustawienia MV dla regulacji ręcznej, wartości 

te są domyślnymi wartościami fabrycznymi.
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• Pozostałe ustawienia 

Nastawa Wartość nastawy 
Cykl proporcjonalności OUT1 15 sec 
Cykl proporcjonalności OUT2 15 sec 
Ilość powtórzeń 1 
Łączenie programu Wyłączone 
Protokół komunikacyjny Shinko 
Adres komunikacyjny 1 
Prędkość komunikacji 38400 bps 
Bity danych/Parzystość 7 bitów/even 
Bit stopu 1 bit 
Czas opóźnienia odpowiedzi 10 ms 
Współczynnik tłumienia przere-
gulowań 

1.0 
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Tabela ustawień programu 
Proszę zrobić kopię tej tabeli w celu wypełnienia. 
Numer programu 
Numer kroku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
                 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Krok SV                 
Czas kroku                 
Numer bloku PID                 
Numer bloku TS1                 

ON 
OFF                 

Numer bloku TS2                 
ON 

OFF                 

Numer bloku TS3                 
ON 

OFF      
           

Numer bloku TS4                 
ON 

OFF                 

Numer bloku TS5                 
ON 

OFF                 

Numer bloku TS6                 
ON 

OFF      
           

Numer bloku TS7                 
ON 

OFF                 

Numer bloku TS8                 
ON 

OFF                 

Numer bloku oczekiwania                 
Numer bloku alarmu                 
Numer bloku wyjścia                 

 

0 

500 

1000 
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Tabela danych 
Proszę zrobić kopię tej tabeli w celu wypełnienia. 
• Grupa nastaw bloku PID 

Numer bloku OUT1 
Zakres P 

Czas zdwo-
jenia 

Czas wy-
przedzenia ARW OUT2 

Zakres P 
0  s s %  
1  s s %  
2  s s %  
3  s s %  
4  s s %  
5  s s %  
6  s s %  
7  s s %  
8  s s %  
9  s s %  

 
• Grupa nastaw bloku sygnału czasu (opcja TS) 

Numer bloku Czas wyłączenia wyjścia sygnału 
czasu (    :    ) 

Czas włączenia wyjścia sygnału 
czasu (    :    ) 

0 : : 
1 : : 
2 : : 
3 : : 
4 : : 
5 : : 
6 : : 
7 : : 
8 : : 
9 : : 
10 : : 
11 : : 
12 : : 
13 : : 
14 : : 
15 : : 

 
• Grupa nastaw bloku oczekiwania 

Numer bloku Wartość oczekiwania 
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
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• Grupa nastaw bloku alarmu 

Numer bloku 
Wartość EV1 

(                ) 
Wartość EV2 

(                ) 
Wartość EV3 

(                ) 
Wartość EV4 

(                ) 
0     
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

 
• Grupa nastaw bloku wyjścia 

Numer bloku 
OUT1 

Górny limit 
OUT1 

Dolny limit 
OUT2 

Górny limit 
OUT2 

Dolny limit 

OUT1 
Szybkość 

zmian 
0 % % % % %/s 
1 % % % % %/s 
2 % % % % %/s 
3 % % % % %/s 
4 % % % % %/s 
5 % % % % %/s 
6 % % % % %/s 
7 % % % % %/s 
8 % % % % %/s 
9 % % % % %/s 

 
• Pozostałe ustawienia 

Nastawa Wartość nastawy 
Cykl proporcjonalności OUT1 s 
Cykl proporcjonalności OUT2 s 
Ilość powtórzeń razy 
Łączenie programu  
Protokół komunikacyjny  
Adres komunikacyjny  
Prędkość komunikacji bps 
Bity danych/Parzystość  
Bit stopu  
Czas opóźnienia odpowiedzi ms 
Współczynnik tłumienia przere-
gulowań 
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W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt z naszą firmą 12 415 05 09 lub biu-
ro@acse.pl . 
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