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WSTĘP 

Dziękujemy za wybór naszego dwukanałowego regulatora z serii WCL-13A. Instrukcja obsługi zawiera opis sposobu 
montażu, funkcji, ustawień i uwagi dotyczące użytkowania regulatora. Nie dopuścić do wypadku w wyniku niewła-
ściwego użytkowania, upewnij się, że operator otrzymał niniejszą instrukcję obsługi. 
 
ZWRÓĆ UWAGĘ 
 Przyrząd ten powinien być używany zgodnie z specyfikacją opisaną w niniejszej instrukcji obsługi. Jeżeli nie jest 

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

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

proszę nas o tym poinformować. 
 Przyrząd jest przewidziany do montażu na szynie DIN. Jeżeli jest to niemożliwe, muszą zostać zachowane szcze-

gólne środki ostrożności. Upewnij się, że operator nie ma dostępu do zacisków elektrycznych lub innych części pod 
wysokim napięciem. 

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

używaniem tego produktu, wliczając w to również pośrednie uszkodzenia. 
 
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (nie zapomnij przeczytać przed użyciem) 
Środki bezpieczeństwa są sklasyfikowane w dwóch kategoriach „Uwagi” i „Ostrzeżenia”. 
Zależnie od okoliczności, procedury oznaczone przez „  Ostrzeżenia” mogą powodować poważne skutki, nie 
zapomnij postępować według tych wskazówek. 
 

 Uwagi 
Procedury, które mogą spowodować niebezpieczeństwo, śmierć lub poważny uraz, 
jeśli nie będą przestrzegane. 

 Ostrzeżenia 
 

 

Procedury, które mogą wywoływać niebezpieczeństwo, mogą powodować powierzchowne 
lub średnie obrażenia, uszkodzenia fizyczne lub mogą spowodować uszkodzenie produktu, 
jeśli nie będą przestrzegane. 
 

 Uwagi 
 Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu lub pożarowi, tylko producent lub wykwalifikowany serwis może wyj-

mować regulator z obudowy. 
 Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu, pożarowi lub uszkodzeniu przyrządu, wymiana elementów elektro-

nicznych może się odbywać tylko przez producenta lub jego wykwalifikowany serwis. 
 
 

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

szą instrukcję obsługi przed użyciem przyrządu. 
 Przyrząd jest przeznaczony do montażu w maszynach przemysłowych, obrabiarkach i sprzęcie pomia-

rowym. Sprawdź możliwość użycia regulatora w twojej aplikacji, skonsultuj się z nami lub naszym przed-
stawicielem (nie używaj tego przyrządu do celów medycznych związanych z zdrowiem i życiem ludzkim). 

 Muszą być zainstalowane zewnętrzne urządzenia ochronne, zabezpieczające m.in. przed nadmiernym 
wzrostem temperatury, ponieważ wadliwe działanie tego przyrządu mogłoby spowodować poważny 
uszkodzenia lub niebezpieczeństwo dla obsługi. Co więcej, wymagane są okresowe kontrole przyrządu. 

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

 
Ostrzeżenie o handlu eksportowym - rozporządzenie kontrolne 
Nie dopuść, aby przyrząd był używany, jako składnik lub był wykorzystany w produkcji broni masowego rażenia. 
Proszę sprawdzać użytkowników końcowych i ostateczne zastosowanie przyrządu. W przypadku odsprzedaży, 
upewnij się, czy przyrząd nie zostanie nielegalnie wyeksportowany.
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1. Środki ostrożności podczas instalacji. 

 Ostrzeżenie 
Przyrząd jest przewidziany do użytkowania w następujących warunkach środowiska (IEC61010-1): 
Kategoria przepięciowa II, stopień zanieczyszczeń 2. 
Upewnij się, że miejsce montażu odpowiada następującym warunkom: 
 Minimum kurzu i brak gazów korozyjnych. 
 Brak palnych i wybuchowych gazów. 
 Brak wibracji mechanicznych lub wstrząsów. 
 Nie jest bezpośrednio narażony na światło słoneczne, stała temperatura otoczenia 0…50°C (32…122°F) 

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

duży prąd. 
 Brak wody, oleju lub innych substancji chemicznych lub ich oparów mogących wejść w kontakt bezpo-
średnio z przyrządem. 

 Zwróć uwagę, aby temperatura otoczenia przyrządu nie przekraczała 50°C (122°F). W innym przypadku 
żywotność elementów elektronicznych (szczególnie kondensatorów elektrolitycznych) może ulec skróceniu.

 
Uwaga: Unikaj montażu przyrządu bezpośrednio na lub blisko palnych materiałów, mino, że obudowa 

przyrządu jest wykonana z trudnopalnego tworzywa. 
 

22..  Środki ostrożności podczas podłączenia.  

 Ostrzeżenie 
 Nie pozostaw resztek przewodów elektrycznych w przyrządzie, ponieważ mogą spowodować pożar lub 

jego wadliwe działanie. 
 Do podłączenia przyrządu używaj zaciskanych końcówek kablowych z izolacją. 
 Dokręć wkręty określonym momentem obrotowym. Dokręcenie wkrętów z nadmierną siłą może spowo-

dować uszkodzenie wkrętów lub obudowy. 
 Przyrząd nie ma wbudowanego włącznika elektrycznego ani bezpiecznika. Konieczne jest zainstalowa-

nie w pobliżu regulatora bezpiecznika (zalecany jest bezpiecznik zwłoczny 2A, 250VAC). 
 Przy zasilaniu 24V AC/DC, nie pomyl polaryzacji podczas zasilania regulatora napięciem stałym (DC). 
 Używaj sprawdzonych źródeł zasilania czujników podłączonych do wejścia regulatora. Nie dopuść źródła 

zasilania do bezpośredniego kontaktu z wejściem pomiarowym. 
 Używaj termopar i przewodu kompensacyjnego zgodnych z ustawionym typem wejścia regulatora. 
 Używaj linii 3-przewodowej do połączenia czujników RTD. 
 Używając wyjścia typu przekaźnikowego, użyj odpowiedniego do obciążenia zewnętrznego przekaźnika 

(stycznika), aby chronić wbudowany przekaźnik. 
 Podłączając przewody, prowadź przewody wejściowe (termoelektryczne, RTD, itp.) z dala od źródeł wy-

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

33..  Środki ostrożności podczas eksploatacji i konserwacji. 

 Uwagi 
 Zalecane jest wykonanie auto-tuningu PID przy pierwszym uruchomieniu regulatora. 
 Nie dotykaj zacisków pod napięciem, może to spowodować porażenie prądem. 
 Wyłącz zasilanie urządzenia przed jakimkolwiek dokręcaniem zacisków lub czyszczeniem. Praca lub 

dotknięcie zacisków z włączonym napięciem zasilania może spowodować poważny uraz lub śmierć w 
wyniku porażenia prądem. 

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

 Wyświetlacz jest wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne, nie uderzaj w niego, nie rysuj twardym przed-
miotem lub nie naciskaj ze zbyt dużą siłą. 
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1. Model i nazwa. 
1.1. Model 

W C L - 1 3 A -   /   ,   Nazwa serii: WCL-13A 
Regulacja 3        PID 
Alarm A       Typ alarmu wybierany z klawiatury (*1) 

Wyjście regulacyjne 
kanału CH1 

R      Przekaźnikowe: 1a; 3A, 250V AC 
S      Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12V DC 
A      Prądowe liniowe: 4…20mA DC 
V      Napięciowe liniowe: 0...10V DC 

Wyjście regulacyjne ka-
nału CH2 

R     Przekaźnikowe: 1a [funkcja timera (*2)] 
S     Napięciowe logiczne (do SSR): 12V DC 15%
A     Prądowe liniowe: 4…20mA DC 
V     Napięciowe liniowe: 0...10V DC 

Wejście kanału CH1 M    Wielozakresowe (*3) 

Wejście kanału CH2 
M   Wielozakresowe (*3) 
P   Potencjometryczne 
T   Funkcja timera (*2) 

Zasilanie 
  100…240V AC (standard) 

1  24V AC/DC (*4) 

Opcje 
AO: wyjścia alarmu procesowego i (lub) 
alarmu przerwania pętli regulacji. 
AW: wyjścia alarmu procesowego i (lub) 
alarmu przerwania pętli regulacji i (lub) 
alarmu przepalenia grzałki. 

W(20A) 1-fazowy 20A 
Alarm przepalenia grzał-
ki 

W(100A) 1-fazowy 100A  
W3(20A) 3- fazowy 20A 
W3(100A) 3- fazowy 100A 

C5 RS-485 Interfejs komunikacyjny 

AO 
Dwa wyjścia alarmowe open collector + 4 
flagi statusu (na każdy kanał) 

AW(20A) 
Wyjście alarmu przepalenia grzałki 20A + 
wyjście alarmowe open collector + 4 flagi 
statusu (na każdy kanał) 

AW(100A) 
Wyjście alarmu przepalenia grzałki 100A + 
wyjście alarmowe open collector + 4 flagi 
statusu (na każdy kanał) 

(*1) : Typ alarmu (9 typów i brak działania) może być wybierany za pomocą klawiatury. 
(*2) : Dla funkcji timera przypisanej wejściu CH2, wyjście regulacyjne CH2 powinno być przekaźnikowe. 
(*3) : Typ wejścia: termoparowe (10 typów), RTD (2 typy), prądowe (2 typy) i napięciowe (4 typy) może być 

wybrane za pomocą klawiatury. 
(*4) : Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100…240V AC. W przypadku zamawiania na napięcie 24V 

AC/DC, wprowadź kod “1” po kodzie wejścia CH2. 
 

1.2. Jak czytać etykietę modelu. 
Etykieta modelu znajduje się po lewej stronie obudowy. 
 
• Etykieta modelu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Rys. 1.2-1) 

Model, opcje 
Wejście kanału CH1 
Wejście kanału CH2 
Wyjście kanału CH1 
Wyjście kanału CH2 
Napięcie zasilania, pobór mocy 
Numer seryjny 
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2. Nazwy i funkcje wyświetlaczy, kontrolek i klawiszy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 2-1) 
Wyświetlacze: 

Wyświetlacz PV/SV CH1: wyświetla wartości dla kanału CH1 na czerwonym wyświetlaczu LED: PV, SV, MV 
lub kod nastawy w trybie nastaw. Wskazania mogą różnić się w zależności od specyfi-
kacji i wybranego trybu wyświetlania. 

Wyświetlacz PV/SV CH2: wyświetla wartości dla kanału CH2 na czerwonym wyświetlaczu LED: PV, SV, MV 
lub kod nastawy w trybie nastaw. Wskazania mogą różnić się w zależności od specyfi-
kacji i wybranego trybu wyświetlania. 

Kontrolki: 
Kontrolka wyjścia OUT CH1: Gdy aktywne jest wyjście regulacyjne dla kanału 1, świeci zielona kontrolka LED. 

Dla wyjścia prądowego, miga odpowiednio do wartości MV w cyklu, co 500ms. 
Kontrolka wyjścia EVT CH1: Gdy jakiś alarm jest aktywny dla kanału CH1 z pośród: alarm procesowy, alarm 

przerwania pętli regulacji lub alarm przepalenia grzałki (opcja W, W3), świeci czerwona 
kontrolka LED. 

Kontrolka AT CH1 : Podczas, gdy wykonywany jest auto-tuning lub auto-reset dla kanału CH1, miga żółta 
kontrolka LED. 

Kontrolka PWR : Podczas, gdy włączone jest zasilanie przyrządu, świeci żółta kontrolka LED. 
Kontrolka wyjścia OUT CH2: Gdy aktywne jest wyjście regulacyjne dla kanału 2, świeci zielona kontrolka LED. 

Dla wyjścia prądowego, miga odpowiednio do wartości MV w cyklu, co 500ms. 
Dla funkcji timera, świeci zielona kontrolka LED, gdy wyjście timera jest aktywne. 

Kontrolka wyjścia EVT CH2: Gdy jakiś alarm jest aktywny dla kanału CH2 z pośród: alarm procesowy, alarm 
przerwania pętli regulacji lub alarm przepalenia grzałki (opcja W, W3), świeci czerwona 
kontrolka LED. 

Kontrolka AT CH2 : Podczas, gdy wykonywany jest auto-tuning lub auto-reset dla kanału CH2, miga żółta 
kontrolka LED. 

Kontrolka T/R : Świeci żółta kontrolka LED podczas trwania transmisji (opcja C5) na wyjściu TX. 
Klawisze: 

Klawisz zwiększania ( ) : Zwiększa wartość liczbową lub przełącza nastawę w górę. 
Klawisz zmniejszania ( ): Zmniejsza wartość liczbową lub przełącza nastawę w dół. 

Podczas, gdy ten klawisz wciśnięty jest w trybie wyświetlania PV/SV, wyświetlana jest 
wartość zadana SV i vice versa. 

Klawisz trybu ( ) : Wybiera ustawianą grupę nastaw. Jeżeli klawisz trybu wciśnięty jest przez 3s w trybie 
wyświetlania PV/SV, regulator przechodzi do wyświetlania wartości sygnału regulacyj-
nego MV. Podczas wyświetlania MV miga 2-gi punkt dziesiętny od prawej w cyklu, co 
500ms. Ponowne wciśniecie klawisza powoduje powrót do trybu wyświetlania PV/SV. 

Klawisz SET/RESET ( ): Przełącza ustawiane tryby nastaw i zapisuje ustawione wartości. 
 Dla funkcji timera, resetuje działanie timera w przypadku regulacji z funkcją timera. 

Kontrolka wyjścia OUT dla kanału CH1 

Kontrolka wyjścia EVT dla kanału CH1 

Wyświetlacz PV/SV dla kanału CH1 

Wyświetlacz PV/SV dla kanału CH2 

Kontrolka wyjścia OUT dla kanału CH2 

Kontrolka wyjścia EVT dla kanału CH1 

Klawisz zwiększania 

Klawisz zmniejszania 

Złącze komunikacyjne 
dla konwertera CMB 

Kontrolka zasilania 

Kontrolka AT dla kanału CH1 
(działania auto-tuningu) 

Kontrolka T/R (trwania ko-
munikacji) 

Kontrolka AT dla kanału CH1 
(działania auto-tuningu) 

Klawisz trybu 

Klawisz SET/RESET 

Czujnik oświetlenia 
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Złącze komunikacyjne: Podłączając kabel komunikacyjny z konwerterem USB (CMB-001, sprzedawany od-
dzielnie) mogą być wykonywane za pomocą komputera PC i oprogramowania SWS-WCL01M następujące 
operacje: odczytywanie i ustawianie wartości SV, PID i pozostałych wartości nastaw, odczytywanie wartości 
PV i statusu wyjść, zmiana funkcji regulatora. 

Czujnik oświetlenia : Automatycznie mierzy i reguluje jasność wyświetlaczy PV/SV dla kanałów CH1, CH2. 

3. Montaż w szafie sterowniczej. 

3.1. Wybór miejsca montażu. 

 Ostrzeżenie 
Używaj regulatora w następujących warunkach otoczenia: temperatura 0…50°C (32…122°F), wilgotność 
35…85%RH (bez kondensacji). Jeżeli regulator WCL-13A jest instalowany w szafie sterowniczej temperatura 
otoczenia nie może przekroczyć 50°C. W innym przypadku żywotność części elektronicznych może ulec skró-
ceniu (szczególnie kondensatorów elektrolitycznych). 

 
Przyrząd jest przeznaczony do montażu w warunkach środowiskowych określonych normą (IEC61010-1), 
kategoria przepięciowa II i stopień zanieczyszczeń 2. 
Regulator należy montować w miejscu wolnym od: 
• kurzu i agresywnych gazów 
• łatwopalnych i wybuchowych gazów 
• mechanicznych wibracji i uderzeń szokowych 
• bezpośredniego nasłonecznienia, stała temperatura otoczenia 0…50°C (32…122°F) 
• wilgotność otoczenia 35…85%RH (bez kondensacji) 
• dużych pól elektromagnetycznych lub w pobliżu przewodów, przez które płynie duży prąd 
• wody, oleju, chemikaliów lub tam gdzie ich opary mogą wejść w bezpośredni kontakt z urządzeniem 

3.2. Wymiary zewnętrzne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 3.2-1) 

3.3. Przekładnik prądowy (CT) - wymiary zewnętrzne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

(Rys. 3.3-1)  
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3.4. Montaż na szynie DIN. 

(1) Zaczep najpierw górną część podstawki montażowej na szynie DIN, następnie wciśnij dolną część 
gniazda (aż usłyszysz dźwięk kliknięcia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 3.4-1) 
 

Ostrzeżenia 
Przed włożeniem regulatora WCL-13A w podstawkę montażową podłącz najpierw przewody zgodnie 

z rozdziałem “5. Podłączenia”. 

 
(2) Włóż regulator WCL-13A w podstawkę montażową. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 3.4-2) 
(3) Zabezpiecz regulator WCL-13A i podstawkę wsuwając zapadkę blokady do góry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 3.4-3) 

Przy wkładaniu upewnij się, że 
pozycje pinów i slotów są prawi-
dłowe. 

Zaczep górną część podstawki na 
szynie DIN. 

Zapadka blokady 

Sprawdź czy regulator WCL-13A i pod-

stawka są zabezpieczone za pomocą 

blokady.
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4. Demontaż regulatora z szyny DIN. 
(1) Wyłącz napięcie zasilania regulatora. 
(2) Pociągnij zapadkę blokady zwalniając regulator WCL-13A z podstawki montażowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Rys. 4-1) 

 
(3) Wyjmij regulator WCL-13A z podstawki montażowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 4-2) 

Sprawdź czy regulator WCL-13A 

i podstawka są odblokowane, pociągnij 

zapadkę blokady w dół. 

Zapadka blokady 
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(4) Zdemontuj podstawkę montażową z szyny DIN pociągając zapadkę blokady w dół (od dołu podstawki). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 4-3) 

5. Podłączenie. 
 

 Uwaga 
Wyłącz zasilanie przyrządu przed wykonywaniem jakichkolwiek połączeń i lub ich sprawdzaniem. 
Podczas pracy z włączonym napięciem zasilania istnieje ryzyko porażenia prądem w razie do-
tknięcia zacisków. 

 

 Zwróć uwagę 
• Nie pozostaw resztek przewodów w przyrządzie podczas podłączania, ponieważ może to spowodować 

pożar lub uszkodzenie regulatora. 
• Do podłączania przyrządu użyj odpowiednich końcówek kablowych z izolacją pod śrubę M3. 
• Dokręć śruby z określonym momentem. Nadmierna siła może spowodować uszkodzenie wkrętów lub 

zniszczenie obudowy. 
• Regulator nie ma wbudowanego wyłącznika, rozłącznika lub bezpiecznika. Dlatego konieczne jest za-

instalowanie ich w pobliżu regulatora (zalecany bezpiecznik zwłoczny 2A, 250VAC). 
• Dla napięcia zasilania 24VDC/AC nie pomyl polaryzacji podczas zasilania napięciem stałym (DC). 
• Nie stosuj niesprawdzonych zasilaczy do zasilania czujników podłączonych do wejścia pomiarowego, 

nie dopuść, aby napięcie zasilania weszło w bezpośredni kontakt z elementem pomiarowym. 
• Używaj termopar i przewodów kompensacyjnych odpowiednich do wybranego wejścia (odpowiedniego 

do typu podłączanej termopary). 
• Czujniki RTD (Pt100, JPt100) podłącz linią 3-przewodową wybierając odpowiednie wejście regulatora. 
• Używając wyjścia przekaźnikowego, użyj zewnętrznego przekaźnika (stycznika) odpowiedniego do 

podłączonego obciążenia. 
• Podłączając przewody (termoparowe, RTD i itp.), prowadź je z dala źródeł wysokiej częstotliwości i 

przewodów silnie prądowych. 

 



INSTRUKCJA OBSŁUGI WCL-13A 
 

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

Strona 13 z 72

5.1. Zaciskane końcówki kablowe. 
Użyj zaciskanych końcówek kablowy z izolacją pod śrubę M3. W przypadku 
podstawki montażowej z zabezpieczeniem przed dotknięciem palcami nie 
nadają się do stosowania końcówki kablowe z oczkami. Moment dokręcenia 
powinien wynosić 0.63N•m. 

Końcówki 
kablowe Producent Model 

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

Typ 
okrągły 

Nichifu Terminal Industries CO.,LTD. TMEV 1.25-3 
Japan Solderless Terminal MFG 
CO.,LTD. 

V1.25-3 

5.2. Wersja - regulator dwukanałowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla wejścia prądowego wymagane jest podłączenie precyzyjnego bocznika prądowego 50 po-
między zaciski wejścia (sprzedawanego oddzielnie). 

(Rys. 5.2-1) 

5.3. Wersja - regulator jednokanałowy z funkcją timera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla wejścia prądowego wymagane jest podłączenie precyzyjnego bocznika prądowego 50 po-
między zaciski wejścia (sprzedawanego oddzielnie). 

 (Rys. 5.3-1)  

(Rys. 5.1-1) 
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RS-485 
[Interfejs komunikacyjny (opcja C5)] 
Rozkład pinów: 

(Powyższy diagram pokazuje 
regulator z boku)
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RS-485 
[Interfejs komunikacyjny (opcja C5)] 
Rozkład pinów: 

(Powyższy diagram pokazuje 
regulator z boku)
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5.4. Wersja - regulator jednokanałowy z potencjometrycznym wejściem zdalnego zadawania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla wejścia prądowego wymagane jest podłączenie precyzyjnego bocznika prądowego 50 po-
między zaciski wejścia (sprzedawanego oddzielnie). 

 (*): Wyjście jest efektywne, jeżeli zostało wybrane „wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie” lub “1-
wejscie 2-wyjścia” z bloku funkcji (tylko za pomocą oprogramowania) 

(Rys. 5.4-1) 

5.5. Przykład podłączenia. 

• WCL-13A-RR/MM  

(2-kanałowy regulator: wyjścia przekaźnikowe, wejścia wielozakresowe dla obu kanałów CH1 i CH2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 5.5-1) 

RS-485 
[Interfejs komunikacyjny (opcja C5)] 
Rozkład pinów: 

(Powyższy diagram pokazuje 
regulator z boku)
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Wejście CT
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Wyjście CH2 (*)

Zasilanie
RS -485 -+

CN CN 13 14
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3-fazy 

Dławik Dławik 

Styczniki 

Piec 1 Piec 2

Termopara CH1 

+ 

- 

+ 

- 

100…240V AC 
lub 24V AC/DC 
 
Dla 24V AC/DC, 
13(+), 14(-) 

Termopara CH2 

WCL-13A 

Aby zapobiec powstawianiu zakłóceń zalecane 
jest zainstalowanie pomiędzy zaciski cewki 
stycznika elekromagnetycznego odpowiedniego 
dławika, jeżeli nie jest fabrycznie w niego wypo-
sażony.
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• WCL-13A-SS/MM  
(2-kanałowy regulator: wyjścia SSR, wejścia wielozakresowe dla obu kanałów CH1 i CH2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 5.5-2) 

5.6. Podłączenie przewodów do przekładników prądowych CT. 
Gdy dodany jest alarm przepalenia grzałki (opcja W, W3), regulator wyposażony jest złącza do podłącze-
nia przekładników prądowych CT dla kanałów CH1, CH2. 

1-faza 20A, 100A : CT1 (wejście CT dla kanału CH1), CT3 (wejście CT dla CH2) 
3-fazy 20A, 100A : CT1, CT2 (wejście CT dla kanału CH1), CT3, CT4 (wejście CT dla kanału CH2) 

 
Grzałka 1-fazowa: 

(1) Przeprowadź przewód zasilający grzałkę przez otwór przekładnika CT i przylutują znajdujące się na 
wyposażeniu przewody do przekładnika prądowego. 

(2) Kanał CH1: włóż wiązkę przewodów od przekładnika CT do gniazda oznaczonego CT1. 
 Kanał CH2: włóż wiązkę przewodów od przekładnika CT do gniazda oznaczonego CT3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 5.6-1) 

CT 

Gniazdo CT1 

Widok od dołu WCL-13A 

Wiązka przewodów

Zasilanie

Przylutuj wiązkę przewodów do przekładnika CT. 

3-fazy 

SSR SSR 

Piec 1

Termopara CH1 

Termopara CH2 
+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

Piec 2

100…240V AC 
lub 24V AC/DC 
 
Dla 24V AC/DC, 
13(+), 14(-) 

WCL-13A 

Max ilość podłączanych równolegle 
przekaźników SSR (Shinko):  
Seria SA-300-Z: 4 szt. 
Seria SA-400: 5 szt. 
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Grzałka 3-fazowa: 
(1) Przeprowadź dowolne 2 przewody fazowe R, S lub T przez otwory przekładników CT i przylutują 

znajdujące się na wyposażeniu wiązki przewodów do przekładników prądowych. 
(2) Kanał CH1: włóż wiązki przewodów od przekładników CT do gniazd oznaczonych CT1 i CT2. 
 Kanał CH2: włóż wiązki przewodów od przekładników CT do gniazd oznaczonych CT3 i CT4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 5.6-2) 

5.7. Podłączenie komunikacji. 
Podczas, gdy dodana jest komunikacja szeregowa (opcja C5), zespolone gniazdo komunikacyjne znajduje 
się od spodu obudowy. 

 

Przykład podłączania przy użyciu konwertera komunikacyjnego IF-400 
• Złącze D-sub 9-pinowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rys. 5.7-1) 
  

Komputer ze złączem 
D-sub 9-pinnowym 

Przewód 
ekranowany

FG 

WCL-13A (max 31 urządzeń) 
IF-400 (sprzedawany

oddzielnie) 

CDD lub CPP (sprzedawany oddzielnie) 

Widok od spodu: 
IF-400, WCL-13A 

Gniazdo CT1 

Gniazdo CT2 

Widok od dołu WCL-13A 

R

S 

T 

CT2 

CT1 
Zasilanie

Wiązki przewodów

Przylutuj wiązki przewodów do przekładników CT. 
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• Złącze D-sub 25-pinowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Rys. 5.7-2) 

 
 
Przewód ekranowany 

Podłącz uziemienie ekranu przewodu z tylko jednej strony tak, aby prąd nie mógł płynąć przez ekran 
przewodu. Jeżeli oba końce będą uziemione, obwód zostanie zamknięty pomiędzy masą i ziemią. W rezul-
tacie, czego może płynąć prąd przez ekran, co może powodować zakłócenia. Zalecany kabel: OTSC-VB 
2PX0.5SQ (producent Onamba Co., Ltd.) lub równoważny (skrętka w ekranie). 

Terminator (rezystor terminujący) 
Terminator jest montowany na końcu przewodu przy podłączaniu komputera z kilkoma urządzeniami pery-
feryjnymi. Terminator zapobiega zakłóceniom. Nie podłączaj terminatora do linii komunikacyjnej, ponieważ 
regulator WCL-13A ma wbudowany rezystor terminujący. 
 

6. Zarys działania klawiszy i ustawienia grup. 

6.1. Zarys działania klawiszy. 

Nastawy podzielone są na grupy, wybór grupy musi być wykonany za pomocą klawiatury. Wciśnij klawisz 
 w trybie wyświetlania PV/SV. Regulator przejdzie do pierwszej grupy nastaw. Wybierz następną grupę 

nastaw za pomocą ponownego naciśnięcia klawisza , wciśnięcie klawisza  powoduje wejście do wy-
branej grupy nastaw (przejście do pierwszej nastawy w wybranej grupie nastaw). Aby ustawić wartość na-
stawy użyj klawiszy  lub  i zaakceptuj ustawioną wartość za pomocą klawisza . 

CDD lub CPP (sprzedawany oddzielnie) 

IF-400 (sprzedawany
oddzielnie) WCL-13A (max 31 urządzeń)

Komputer ze złączem 
D-sub 25-pinowym 

Przewód 
ekranowany
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6.2. Wybór grup nastaw. 

Poniższy schemat pokazuje organizację grup nastaw. 
 Włącz zasilanie        
           
    Przełączanie pomiędzy PV a SV za pomocą klawisza .  
 Tryb wyświetlania PV/SV 

(*1) 
 

Tryb oczekiwania (*2) 
Tryb regulacji ręcznej (*2) 

   Przetłaczanie PV/SV(*3)  
 Wraca automatycznie, jeżeli klawisz  zostanie zwolniony.  
       
  (3s)     
    Tryb wyświetlania MV  
        
 Wybór grupy nastaw  .  
  Grupa SV (*4) 

Wartości zadanych 
   CH1 (*7) 

Wartość zadana SV  
CH2 (*8) 
Wartość zadana SV 

 

           
  Grupa parametrów 

kanału CH1  
   Regulacja włączo-

na/włączona 
Czas alarmu prze-
rwania pętli regulacji 

 

           
  Grupa parametrów 

kanału CH2 (*5) 
   Regulacja włączo-

na/włączona 
Czas alarmu prze-
rwania pętli regulacji 

 

           
  Grupa funkcji kanału 

CH1 
   Typ wejścia Strefa przesunięcia 

AT 
 

           
  Grupa funkcji kanału 

CH2 (*6) 
   Typ wejścia Strefa przesunięcia 

AT 
 

           
  Grupa funkcji spe-

cjalnych 
   Blokada nastaw Częstotliwość prób-

kowania wejścia 
 

           
           
           

Oznaczenia strzałek i klawiszy na schemacie. 

    , ,  : Oznacza to, że jeżeli zostanie wciśnięty klawisz  lub , regulator przejdzie do ustawia-

nia następnej pozycji (grupy lub nastawy w grupie). 
    : Oznacza to, wciskaj klawisz  tyle razy aż pojawi się wymagana nastawa. 
 
 
(*1) W trybie wyświetlania wartości PV/SV, wyświetlany jest parametr (wartość) wybrana do wyświetlania. 
(*2) Wskazania różnią się w zależności wybranych parametrów grup CH1 i CH2. 
(*3) W trybie wyświetlania wartości PV/SV, wskazania PV/SV mogą być przełączone. Wskazania PV(SV) nie 

przełączą się, jeżeli został wybrany parametr wyświetlania różnica lub suma wartości CH1 i CH2 w grupie 
funkcji specjalnych. 

(*4) Nastawa niedostępna tylko dla wersji z wejściem potencjometrycznym. 
(*5) Nastawa niedostępna dla wersji z timerem sterującym i wersji z wejściem potencjometrycznym oraz w kon-

figuracji z wyjściem regulacyjnym grzanie/chłodzenie lub wejściem zdalnego zadawania wybranej w bloku 
funkcji (tylko za pomocą oprogramowania). 

(*6) Nastawa niedostępna dla wersji z timerem sterującym i wersji z wejściem potencjometrycznym oraz w kon-
figuracji z wyjściem regulacyjnym grzanie/chłodzenie wybranej w bloku funkcji (tylko za pomocą oprogra-
mowania). 

(*7) Jeżeli wybrana została funkcja regulacji kaskadowej z bloku funkcji (tylko za pomocą oprogramowania), 
wartość zadana SV dla kanału CH1 przyjmuje wartość punktu AT od slava. 

(*8) Nastawa niedostępna dla wersji z timerem sterującym oraz w konfiguracji z wyjściem regulacyjnym grza-
nie/chłodzenie lub wejściem zdalnego zadawania wybranej w bloku funkcji (tylko za pomocą oprogramo-
wania). 
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6.3. Podstawowa obsługa regulatora. 

Podstawowa obsługa regulatora została przedstawiona poniżej. 
 
Przykład ustawień. 

Funkcja CH2  :Dwukanałowy regulator. 
Wejście  : Pt100; -199.9…850.0°C (dla kanału CH1 i CH2) 
Regulacja  : Regulacja PID - wartości P, I, D i ARW automatycznie ustawione za pomocą au-

to-tuningu (dla kanału CH1 i CH2) 
Typ alarmu  : Górna odchyłka (dla kanału CH1 i CH2) 
Wartość alarmu : 10.0°C (dla CH1, CH2) 
Wartości SV  : CH1: 200.0°C 
    CH2: 210.0°C 

 
Procedury obsługi 
1. Operacje przed urucho-
mieniem 

Odłącz element wykonawczy i włącz napięcie zasilania dla 
regulatora. 

2. Grupa funkcji CH1 
Grupa funkcji CH2 

Wybierz typ wejścia, typ alarmów, itp. w grupach funkcji kanału 
CH1 i CH2. 
1  Wybierz typ wejścia pomiarowego [ : Pt100 -

199.9…850.0°C] wybierając nastawę [ : Typ wejścia]. 
2  Wybierz typ alarmu [ : Górna odchyłka] dla nastawy [

: Typ alarmu]. 
Następnie wyświetlane będą nastawy 3  i 4 . 
Ustaw je, jeżeli potrzebujesz. 
[Zwróć uwagę] 

Gdy typ alarmu zostanie zmieniony, wartości nastaw 
alarmu powracają do wartości domyślnych 0 (0.0). 
Ustaw je ponownie. 

3  Ustaw histerezę alarmu ustawiając nastawę [ : Histe-
reza alarmu]. 
4  Ustaw opóźnienie zadziałania alarmu ustawiając nastawę [

: Opóźnienie zadziałania alarmu]. 
3. Grupa nastaw SV Ustaw wartość zadaną SV w grupie nastaw SV. 

5  Ustaw 200.0°C, ustawiając nastawę [ : CH1 SV - 
Wartość zadana kanału CH1]. 
6  Ustaw 210.0°C, ustawiając nastawę [ : CH2 SV - 

Wartość zadana kanału CH2]. 
4. Rozpocznij regulację Włącz zasilanie elementu wykonawczego. 

Rozpoczyna się regulacja zgodnie z ustawionymi wartościami 
zadanymi SV. 

5. Włącz auto-tuning AT Włącz auto-tuning odpowiednio w grupach parametrów kana-
łów CH1 i CH2. 

7  Wybierz [ : Włącz auto-tuning] ustawiając nastawę [
: Włącz/wyłącz auto-tuning/auto-reset]. 

Kontrolka AT miga, gdy jest wykonywany auto-tuning. 
Kontrolka AT zgaśnie, gdy auto-tuning się skończy. 
[Zwróć uwagę] 
Po zakończeniu auto-tuningu wartości P, I, D i ARW są auto-
matycznie zapisywane. Wartości te są zapisane w wewnętrz-
nej pamięci i nie jest konieczne ponownie wykonanie auto-
tuningu dla tego samego procesu. 

6. Grupa parametrów CH1 
Grupa parametrów CH2 

Ustaw wymagane wartości alarmów po zakończeniu auto-
tuningu w grupach parametrów kanału CH1 i CH2. 
8  Ustaw wartość alarmu 10.0°C, ustawiając nastawę [ : 

Wartość alarmu]. 

Ustawiane pozycje 1  do 8  pokazane w rozdziale “7. Schemat konfiguracji regulatora”. 
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7. Schemat konfiguracji regulatora. 
Włącz zasilanie          

         (*9)  
Tryb wyświetlania PV/SV 
Wskazania mogą się różnić w zależności od ustawień w grupach parametrów CH1 i CH2. 

Wciśniecie klawisza  powoduje prze-
łączenie wartości pomiędzy PV a SV 

Przełączanie PV/SV 
W trybie wyświetlania PV/SV 
może być wyświetlana wartość 
SV, jeżeli zostanie wciśnięty 
klawisz i vice versa. 

 
 

Tryb wyświetlania 
PV/SV 

Wyświetla wartość, wybraną do wyświetlania grupie 

funkcji specjalnych. 
Wraca automatycznie, jeżeli klawisz  
zostanie zwolniony 
 

 (3s) 
 
 

Tryb oczekiwania (np.) Gdy regulacja została wyłączona dla kanałów 

CH1 & CH2. 
 

 
 

Tryb regulacji 
ręcznej (miga MV) 

(np.) Gdy wartość MV jest ustawiona na 20.0% dla 

kanałów CH1 & CH2. 
 Tryb wyświetlania MV 

(Miga 2-ga punkt od prawej) 

(*1)      (*8)     
 
 

Grupa nastaw 
SV 

  
 

Grupa parametrów 
kanału CH1 

 
 

Grupa parametrów 
kanału CH2 

  
 

Grupa funkcji 
kanału CH1 

5  (*2)         1   
 
 

Wartość zadana 
SV dla CH1 

  
 

Regulacja wyłączo-
na/wyłączona 

  
 

Regulacja wyłączo-
na/wyłączona 

  
 

Typ wejścia 

6  (*3)    (*4)    (*4)     
 
 

Wartość zadana 
SV dla CH2 

  
 

Regulacja automa-
tyczna/ręczna 

  
 

Regulacja automa-
tyczna/ręczna 

  
 

Górny limit skalo-
wania wejścia 

   (*5)   (*5)     
    

 
Ręczna wartość sy-
gnału MV 

  
 

Ręczna wartość sy-
gnału MV 

  
 

Dolny limit skalo-
wania wejścia 

(*1) Grupa ta jest dostępna tylko 
dla wersji z wejściem potencjome-
trycznym 
(*2) Jeżeli została wybrana regula-
cja kaskadowa z bloku funkcji 
(tylko przy pomocy oprogramo-
wania), SV CH1 będzie punktem 
AT sleva. 
(*3) Nastawa niedostępna dla 
funkcji: timera, wyjście grza-
nie/chłodzenie lub wejście zdalne-
go zadawania wybrane z bloku 
funkcji (tylko przy pomocy opro-
gramowania). 
(*4) Jeżeli regulator jest wyłączony, 
nie powraca do trybu wyświetlania 
PV/SV po wciśnięciu klawisza 
. 
(*5) Nastawa niedostępna dla 
regulacji automatycznej, domyśl-
nie: MV regulacji automatycznej 
(*6) Jeżeli klawisz  zostanie 
wciśnięty po ręcznym ustawieniu 
MV, regulator powraca do trybu 
regulacji ręcznej. 
(*7) Jeżeli klawisz  zostanie 
wciśnięty po włączeniu AT/auto-
reset, regulator powróci do trybu 
wyświetlania PV/SV. 
(*8) Nastawa niedostępna dla 
wersji z funkcją timera lub z wej-
ściem potencjometrycznym, wyj-
ściem grzanie/chłodzenie lub wej-
ściem zdalnego zadawania wybra-
ne z bloku funkcji (tylko przy po-
mocy oprogramowania). 
(*9) Wartości PV (SV) nie przełą-
czają się, jeżeli zostało wybrane 
wejście różnicowe lub sumujące 
CH1 i CH2 w grupie funkcji spe-
cjalnych. 
(*10) Nastawa niedostępna dla 
wersji z funkcją timera lub z wej-
ściem potencjometrycznym, wyj-
ściem grzanie/chłodzenie wybrane 
z bloku funkcji (tylko przy pomocy 
oprogramowania). 
(*11) Jeżeli jest wybrane wejście 
zdalnego zadawania z bloku funkcji 
(tylko przy pomocy oprogramo-
wania) i jeżeli klawisz  zosta-
nie wciśnięty po wyborze typu, 
regulator powróci do trybu wyświe-
tlania PV/SV 
(*12) Ustawienie wartości górnego 
i dolnego limitu wejścia zdalnego 
zadawania: wspólne dla wejścia 
zewnętrznego zadawania, regulacji 
kaskadowej i wejścia potencjome-
trycznego.  

 7  (*6)   7  (*6)     
  

 
Auto-tuning/auto-reset 
włączony/wyłączony 

  
 

Auto-tuning/auto-reset 
włączony/wyłączony 

  
 

Położenie prze-
cinka 

  (*7)    (*7)     
  

 
Zakres proporcjonal-
ności (OUT1) 

  
 

Zakres proporcjonal-
ności 

  
 

Stała czasowa 
filtru PV 

         
  

 
Zakres proporcjonal-
ności (OUT2) 

  
 

Czas zdwojenia   
 

Korekcja czujnika 

         
  

 
Czas zdwojenia   

 
Czas wyprzedzenia   

 
Emisyjność 

         
  

 
Czas wyprzedzenia   

 
ARW Anti-reset win-
dup 

  
 

Górny limit sygna-
łu wyjścia OUT 

         
  

 
ARW Anti-reset win-
dup 

  
 

Wartość ręcznego 
resetu 

  
 

Dolny limit sygna-
łu wyjścia OUT 

         
  

 
Wartość ręcznego 
resetu 

  
 

Cykl proporcjonalno-
ści 

  
 

Histereza regula-
cji ON/OFF (OUT)

    8      
  

 
Cykl proporcjonalno-
ści dla OUT1 

  
 

Wartość alarmu A1   
 

Charakterystyka 
chłodzenia OUT2 

         
  

 
Cykl proporcjonalno-
ści dla OUT2 

  
 

Wartość alarmu 
przepalenia grzałki 1 

  
 

Górny limit sygna-
łu wyjścia OUT2 

 8         
  

 
Wartość alarmu A1   

 
Wartość alarmu 
przepalenia grzałki 2 

  
 

Dolny limit sygna-
łu wyjścia OUT2 

         
  

 
Wartość alarmu 
przepalenia grzałki 1 

  
 

Zakres alarmu prze-
rwania pętli regulacji 

  
 

Histereza regulacji 
ON/OFF (OUT2) 

         
  

 
Wartość alarmu 
przepalenia grzałki 2 

  
 

Czas alarmu prze-
rwania pętli regulacji 

  
 

Strefa pokry-
cia/strefa martwa 

         
  

 
Zakres alarmu prze-
rwania pętli regulacji 

      

         
  

 
Czas alarmu prze-
rwania pętli regulacji 

      

         
         
         
         
         

           

Grzanie/chłodzenie 

Grzanie/chłodzenie 

Grzanie/chłodzenie 
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[O ustawianiu nastaw]  

 
 

CH1 SV 

• Górna lewa strona (wyświetlacz PV/SV CH1): wyświetla kod ustawianej nastawy. 
Niżej po lewej stronie (wyświetlacz CH2 PV/SV): wyświetla domyślną wartość nastawy. 
Prawa strona: kod ustawionej nastawy. 

• Nastawy oznaczone liniami przerywanymi są opcjonalne i pojawiają się tylko, gdy dana opcja jest dodana. 
•            : Dostępność nastaw zależna jest od funkcji wybranej w bloku funkcji (za pomocą oprogramowania). 
 
[Klawisze] 
•   ,    : Jeżeli klawisz  lub  zostanie wciśnięty, regulator przejdzie do ustawienia następnej grupy lub nastawy. 
• Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty przez ok. 3s w dowolnej grupie lub nastawie, regulator powróci do trybu wyświetlania PV/SV. 

(*10) 

    
 

Grupa funkcji ka-
nału CH2 

 
 

Grupa funkcji 
specjalnych 

 Powrót do trybu wyświetla-
nia PV/SV. 

   1         
    

 
Typ wejścia    

 
Blokada nastaw     

    (*11)         
    

 
Górny limit skalo-
wania wejścia 

  
 

Protokół komuni-
kacyjny 

   

           
    

 
Dolny limit skalo-
wania wejścia 

  
 

Adres komunika-
cyjny 

   

           
    

 
Położenie przecin-
ka 

  
 

Prędkość komuni-
kacji 

   

           
    

 
Stała czasowa filtru 
PV 

  
 

Bit da-
nych/Parzystość 

   

           
    

 
Wartość korekcji 
czujnika 

  
 

Bit stopu    

           
    

 
Emisyjność   

 
Zadawanie zdalne/ 
lokalne 

  
 

Funkcja timera 

      (*12)     
    

 
Górny limit wyjścia 
OUT2 

  
 

Górny limit wejścia 
zdalnego zadawania

  
 

Jednostka czasu ti-
mera 

           
    

 
Dolny limit wyjścia 
OUT2 

  
 

Dolny limit wejścia 
zdalnego zadawania

  
 

Opóźnienie załącze-
nia timera (ON) 

           
    

 
Histereza regulacji 
ON/OFF 

  
 

Przesuniecie zdal-
nego zadawania 

  
 

Opóźnienie wyłącze-
nia timera (OFF) 

           
 
 

Prędkość zmian 
wyjścia 

  
 

Prędkość zmian 
wyjścia 

  
 

Wartość retransmi-
towana 

  
 

Temperatura rozpo-
częcia działania timera

           
 
 

Status wyjścia w 
stanie anormalnym 

  
 

Status wyjścia w 
stanie anormalnym 

  
 

Górny limit wartości 
retransmitowanej 

  
 

Czas działania time-
ra 

2    2         
 
 

Typ alarmu   
 

Typ alarmu   
 

Dolny limit wartości 
retransmitowanej 

  
 

Funkcja auto-
podświetlania 

3    3         
 
 

Histereza alarmu   
 

Histereza alarmu      
 

Wybór wartości wy-
świetlanej 

4    4         
 
 

Czas opóźnienia 
alarmu 

  
 

Czas opóźnienia 
alarmu  

     
 

Czas podświetlania 
wyświetlaczy 

           
 
 

Prędkość narasta-
nia SV 

  
 

Prędkość narasta-
nia SV 

     
 

Próbkowanie wejścia 
pomiarowego 

           
 
 

Prędkość opada-
nia SV 

  
 

Prędkość opadania 
SV 

     
 

Zero wejścia poten-
cjometrycznego 

           
 
 

Działanie wyjścia 
wprost/ odwrotne 

  
 

Działanie wyjścia 
wprost/ odwrotne 

     
 

Zakres wejścia po-
tencjometrycznego 

           

 
 

Punkt przesunię-
cia auto-tuningu 

  
 

Punkt przesunięcia 
auto-tuningu 

      

           

Weście zdalnego zadawania

Wyjście retransmisyjne

Funkcja timera 

Wejście potencjometryczne 
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8. Konfiguracja. 
Konfiguracja regulatora powinna być wykonana przed jego użyciem, powinien być ustawiony typ wejścia, 
typ alarmu, działanie regulacyjne itp. zgodnie z potrzebami użytkownika. Konfiguracja powinna być wyko-
nywana w grupach funkcji kanałów CH1, CH2 i w grupie funkcji specjalnych. Jeżeli wymagana konfiguracja 
jest taka sama jak domyślna nie jest konieczna konfiguracja. Przejdź do rozdziału “9. Ustawienia”. 

8.1. Włącz zasilanie regulatora WCL-13A. 

Przez ok. 4s po włączeniu zasilania na wyświetlaczu PV/SV wyświetlane są kod wejścia i jednostka tem-
peratury dla kanału CH1 i CH2 (tabela. 8.1-1 i 8.1-2). Podczas tego czasu wszystkie wyjścia i kontrolki są 
wyłączone. Po tym czasie wyświetlane są wartości wybrane podczas wyboru wyświetlanego parametru. 

 

(Tabela. 8.1-1) Wielozakresowe wejście 

Typ wejścia 
°C °F 

PV/SV Zakres nastawy PV/SV Zakres nastawy 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-200...1370°C
-199.9...400.0°C

-200...1000°C
0...1760°C
0...1760°C
0...1820°C

-200...800°C
-199.9...400.0°C

-200...1300°C
0...1390°C
0...2315°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-320...2500°F
-199.9...750.0°F

-320...1800°F
0...3200°F
0...3200°F
0...3300°F

-320...1500°F
-199.9...750.0°F

-320...2300°F
0...2500°F
0...4200°F

Pt100 
JPt100 
Pt100 
JPt100 

 
 
 
 

-199.9...850.0°C
-199.9...500.0°C

-200...850°C
-200...500°C

 
 
 
 

-199.9...999.9°F
-199.9...900.0°F

-300...1500°F
-300...900°F

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

 
 
 
 
 
 

-1999...9999 

  

(Tabela 8.1-2) Wejście do współpracy termoelektrycznymi czujnikami na podczerwień. 

RD-300/401 PV/SV Zakres nastawy 

-18...25°C 
5...45°C 
25...80°C 
70...105°C 
90...120°C 
115...155°C 
145...190°C 
180...250°C 

 
 
 
 
 
 
 
 

-50...500°C
-50...500°C
-50...500°C
-50...500°C
-50...500°C
-50...500°C
-50...500°C
-50...500°C

-18...25°C 
5...45°C 
25...80°C 
70...105°C 
90...120°C 
115...155°C 
145...190°C 
180...250°C 

 
 
 
 
 
 
 
 

-58...932°F
-58...932°F
-58...932°F
-58...932°F
-58...932°F
-58...932°F
-58...932°F
-58...932°F
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8.2. Grupa funkcji kanału CH1. 

Aby wejść do grupy funkcji kanału CH1, postępuj według poniższej procedury. 
(1)  Wciskaj klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV aż na wyświetlaczu pojawi się kod poka-

zany z lewej strony. 
(2)  Następnie wciśnij klawisz  . Na wyświetlaczu pojawi się typ wejścia kanału CH1. 

Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 Typ wejścia 
 Wybierz typ wejścia pomiarowego 

Wielozakresowe: K (-200...1370°C) 
Czujniki na podczerwień: 90...120°C 

 Wejście wielozakresowe: 
Typ wejścia może być wybrany z pośród: termopar (10 typów), RTD (2 typy), sygnałów 
prądowych (2 typy), sygnałów napięciowych (4 typy) i jednostka temperatury °C/°F. 
Zakres nastawy: patrz tabela 8.1-1. 

 Czujniki termoelektryczne na podczerwień: 
 Wybierz typ wejścia z pośród 8 typów czujników na podczerwień (seria RD-300, RD-401). 
Zakres nastawy: patrz tabela 8.1-2. 

 Górny limit skalowania wejścia pomiarowego
 Ustaw wartość górnego limitu skalowania. 

Wielozakresowe: 1370°C 
Czujniki na podczerwień: 500°C 

Dla wejścia termoparowego, RTD i dla czujników na podczerwień, nastawa domyślnie 
przyjmuje wartość górnego limitu wartości zadanej SV. 

 Zakres nastawy: dolny limit skali do wartość górnego limitu zakresu wejścia. 

[Zwróć uwagę] Jeżeli zostało wybrane wejście różnicy (z bloku funkcji za pomocą 
oprogramowania), ustaw górny limit skalowania na wartość szerokości zakresu, a 
dolny limit skalowania na 0 (zero) zakresu. 

(np. 1) Wejście 1…5V DC, 0…100 
 Górny limit skalowania: 100 
 Dolny limit skalowania: 0 0      (szerokość zakresu: 100) 100 
(np. 2) Wejście 1…5V DC, -100…100 
 Górny limit skalowania: 200 
 Dolny limit skalowania: 0 -100   (szerokość zakresu: 200)   100 

 

 Dolny limit skalowania wejścia pomiarowego
 Ustaw wartość dolnego limitu skalowania. 

Wielozakresowe: -200 
Czujniki na podczerwień: -50°C 

 Dla wejścia termoparowego, RTD, dla czujników na podczerwień, nastawa domyślnie 
przyjmuje wartość dolnego limitu SV. 

 Zakres nastawy: dolny limit zakresu wejścia do wartość górnego limitu skalowania. 

 Położenie przecinka Brak przecinka 
 Wybierz położenie przecinka. 

Nastawa dostępna dla wejścia prądowego i napięciowego 
 : Brak przecinka 

: 1 cyfra po przecinku 
: 2 cyfry po przecinku 
: 3 cyfry po przecinku 

 Stała czasowa filtru PV 0.0s 
 Ustaw stałą czasową filtru PV. Jeżeli zostanie ustawiona za duża wartość, spowoduje to 

spowolnienie czasu odpowiedzi. 
 Zakres nastawy: 0.0…10.0s 
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SV 

Zakres proporcjonalności OUT2

Powietrze 

Chłodzenie olejem
Chłodzenie wodą

Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 Funkcja korekcji czujnika 0.0°C 
 Ustaw wartość korekcji dla wejścia. 
 Zakres nastawy: -100.0…100.0°C (°F) 

Dla wejścia prądowego i napięciowego:-1000…1000 (z ustawionym przecinkiem). 
[Funkcja korekcji czujnika] 
Funkcja ta koryguje wartość wejścia. Funkcja może być stosowana, gdy czujnik temperatury 
nie może być umieszczony w miejscu gdzie wymagana jest kontrola, wtedy temperatura 
mierzona za pomocą czujnika może być różna od temperatury w miejscu regulacji. Również 
podczas regulacji przy użyciu wielu urządzeń, czasami mierzone temperatury (wartość wej-
ścia) nie pokrywają się z powodu różnicy dokładności czujników lub rozchodzenia się ciepła. 
W takim przypadku wartość zadana może być ustawiona na wymagana temperaturę usta-
wiając wartość korekcji czujników.  
PV po korekcji= aktualne PV+ (wartość korekcji czujnika) 

 Emisyjność 0.900 
 Ustaw emisyjność dla czujników na podczerwień.  

Ustawiona emisyjność i wartość PV wyświetlane są na przemian na wyświetlaczu PV/SV 
kanału CH1. 
Nastawa dostępna tylko dla wejścia do współpracy z czujnikami na podczerwień. 

 Zakres nastawy: 0.100…1.000 

 Górny limit wyjścia 100% 
 Ustaw wartość górnego limitu wejścia regulacyjnego. 

Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz). 
Jeżeli wybrane zostało wyjście grzanie/chłodzenie z bloku funkcji (tylko za pomocą opro-
gramowania), wyjście kanału CH1 będzie wyjściem OUT1, a wyjście kanału CH2 będzie 
wyjściem OUT2. 

 Zakres nastawy: wartość dolnego limitu wyjścia do 100%  
Dla wyjścia analogowego ciągłego: wartość dolnego limitu wyjścia do 105%. 

 Dolny limit wyjścia 0% 
 Ustaw wartość dolnego limitu wejścia regulacyjnego. 

Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz). 
Jeżeli wybrane jest wyjście grzanie/chłodzenie z bloku funkcji (tylko za pomocą oprogra-
mowania), wyjście kanału CH1 będzie wyjściem OUT1, a wyjście kanału CH2 będzie wyj-
ściem OUT2. 

 Zakres nastawy:0% do wartość górnego limitu wyjścia 
Dla wyjścia analogowego ciągłego: -5% do wartość górnego limitu wyjścia. 

 Histereza regulacji ON/OFF 1.0°C 
 Ustaw histerezę regulacji ON/OFF. 

Nastawa dostępna tylko dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz). 
Jeżeli wybrane jest wyjście grzanie/chłodzenie z bloku funkcji (tylko za pomocą oprogra-
mowania) wyjście kanału CH1 będzie wyjściem OUT1, a wyjście kanału CH2 będzie wyj-
ściem OUT2. 

 Zakres nastawy:0.1…100.0°C (°F)  
 Dla wejścia prądowego i napięciowego: 1…1000 (z ustawionym przecinkiem) 

 Charakterystyka chłodzenia dla wyjścia OUT2 Chłodzenie powietrzem 
 Wybierz charakterystykę chłodzenia dla OUT2 z pośród powietrza, oleju i wody. 
 Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście grzanie/chłodzenie z bloku funkcji (tylko za 

pomocą oprogramowania). 
 Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF dla wyjścia 

OUT2. 
 : Chłodzenie powietrzem (charakterystyka liniowa) 

: Chłodzenie olejem (1.5x charakterystyka liniowa) 
: Chłodzenie wodą (2 x charakterystyka liniowa) 
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Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 Górny limit wyjścia OUT2 100% 

 Ustaw wartość górnego limitu wyjścia OUT2.  
 Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście grzanie/chłodzenie z bloku funkcji (tylko za 

pomocą oprogramowania). 
Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF dla wyjścia OUT2. 

 Zakres nastawy:  wartość dolnego limitu OUT2 do 100% 
 Dla wyjścia analogowego ciągłego: wartość dolnego limitu wyjścia OUT2 do 105%. 

 Dolny limit wyjścia OUT2 0% 

 Ustaw wartość dolnego limitu wyjścia OUT2. 
 Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście grzanie/chłodzenie z bloku funkcji (tylko za 

pomocą oprogramowania).  
 Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF dla wyjścia OUT2  
 Zakres nastawy: 0% do wartość górnego limitu wyjścia OUT2 
 Dla wyjścia analogowego ciągłego: -5% do wartość górnego limitu wyjścia OUT2. 

 Histereza regulacji ON/OFF dla wyjścia OUT2 1.0°C 

 Ustaw histerezę regulacji ON/OFF dla wyjścia OUT2. 
Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście grzanie/chłodzenie z bloku funkcji (za pomocą 
oprogramowania) lub wybrano regulację ON/OFF dla wyjścia OUT2. 

 Zakres nastawy: 0.1…100.0°C (°F) 
Dla wejścia prądowego lub napięciowego: 1…1000 (z ustawionym przecinkiem) 

 Strefa pokrycia/strefa martwa 0.0°C 

 Ustaw strefę pokrycia lub martwą dla wyjść OUT1 i OUT2. 

Wartość dodatnia to strefa martwa, a wartość ujemna to strefa pokrycia 

Nastawa dostępna, gdy wybrano wyjście grzanie/chłodzenie z bloku funkcji (za pomocą 

oprogramowania). 

 Zakres nastawy: -100.0…100.0°C (°F) 
Dla wejścia prądowego lub napięciowego: 1…1000 (z ustawionym przecinkiem) 

 Prędkość zamian wyjścia 0%/s 
 Ustaw wartość prędkości zmian sygnału regulacyjnego MV na 1s. 
 Ustawienie wartości 0 wyłącza tą funkcję. 
 Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF 
 Zakres nastawy: 0…100%/s 
[Prędkość zamian wyjścia] 

Dla wyjścia grzania, jeżeli wartość PV jest mniejsza niż wartość zadana SV, standardo-

wo wyjście jest włączane jak pokazano na rysunku (rys. 8.2-2). Jeżeli prędkość zmian wyj-

ścia jest ustawiona, wyjście może zmieniać swój stan zgodnie z ustawioną prędkością 

(rys. 8.2-3). Taka regulacja jest zalecana dla grzałek wykonanych z molibdenu, wolfra-

mu lub platyny, itp., używanych w temperaturze ok. 1500…1800°C, które łatwo ulegają 

przepaleniu z powodu dużej częstotliwości załączania w wysokich temperaturach. 

 Typowe wyjście  Wyjście z ustawioną prędkością zmian 
 
 
 
 
 
 
 
  (Rys. 8.2-2) (Rys. 8.2-3) 

 Stan wyjścia podczas anormalnego stanu wejścia 0.0% 
 Ustaw wartość sygnału regulacyjnego MV, gdy wejście jest anormalne. 

Nastawa dostępna tylko dla wyjścia prądowego. 
 Zakres nastawy: dolny limit wyjścia do wartości górnego limitu wyjścia. 

  

100%/sec
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Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 Typ alarmu Brak działania 
 Wybierz typ alarmu. 
Zwróć uwagę: Jeżeli jakiś alarm zostanie zmieniony, nastawy otrzymują wartość 0 
(0.0). 

: Brak działania 
: Górna odchyłka 
: Dolna odchyłka 
: Obustronna odchyłka  
: Obustronna strefa odchyłki 
: Górny próg (procesu) 
: Dolny próg (procesu) 
: Górna odchyłka z standby 
: Dolna odchyłka z standby 
: Obustronna odchyłka z standby 

 Histereza alarmu 1.0°C 
 Ustaw histerezę alarmu. 
 Nastawa niedostępna, gdy wybrano brak działania podczas wyboru typu alarmu 
 Zakres nastawy: 0.1…100.0°C (°F) 

Dla wejścia prądowego lub napięciowego: 1…1000 (z ustawionym przecinkiem) 

 Czas opóźnienia zadziałania alarmu 0s 
 Ustaw czas opóźnienia alarmu. 

Gdy ustawiony czas minie, po tym jak wejście wejdzie w zakres działania alarmu, wyjście 
alarmowe jest aktywowane. 

 Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak dziania alarmu. 
 Zakres nastawy: 0…9999s 

 Prędkość narastania wartości SV 0°C/min. 
 Ustaw wartość prędkości narastania SV (prędkość narastania SV na 1 minutę).  

Ustawienie wartości 0 lub 0.0 powoduje wyłączenie tej funkcji. 
 Zakres nastawy: 0…9999°C/min. (°F/min.) 

Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0…999.9°C/min. (°F/min.) 
Wejście prądowe i napięciowe: 0…9999/min (z ustawianym przecinkiem) 

 Prędkość opadania wartości SV 0ۜ°C/min. 
 Ustaw wartość prędkości opadania SV (wartość opadania SV na 1 minutę).  

Ustawienie wartości 0 lub 0.0 powoduje wyłączenie tej funkcji. 
 Zakres nastawy: 0…9999°C/min. (°F/min.) 
Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0…999.9°C/min. (°F/min.) 
Wejście prądowe i napięciowe: 0…9999/min (z ustawianym przecinkiem) 

 Działanie wyjścia Dzianie odwrotne 
 Wybierz działanie wyjścia regulacyjnego z pośród: odwrotne (grzanie) lub wprost (chło-

dzenie). 
 : działanie odwrotne (grzanie) 

: działanie wprost (chłodzenie) 

 Strefa przesunięcia auto-tuningu AT 20°C 
 Ustaw wartość strefy przesunięcia AT (auto-tuningu). 
 Nastawa dostępna tylko dla regulacji PID. 

Nastawa niedostępna dla wejścia prądowego lub napięciowego. 
 Zakres nastawy: 0…50°C (0…100°F) 

Dla wejścia termoparowego lub RTD z przecinkiem: 0.0…50.0°C (0.0…100.0°F) 
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8.3. Grupa funkcji kanału CH2 

Nastawa nie dostępna dla wersji z funkcją timera lub z wejściem potencjometrycznym. 
Nastawa niedostępna, gdy wybrano wyjście grzanie/chłodzenie podczas ustawiania bloku funkcji (tylko za 
pomocą oprogramowania). 
Aby wejść do grupy funkcji kanału CH2, postępuj według poniższej procedury. 
(1)  Wciskaj klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV aż pojawi się kod pokazany z lewej strony. 
(2)  Wciśnij klawisz . Pojawi się typ wejścia dla kanału CH2. 
Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Domyślna wartość 

 Typ wejścia 

 Wybierz typ wejścia. 

Wielozakresowe: K (-200…1370°C) 

Czujniki na podczerwień: 90...120°C 

Jeżeli wybrana jest funkcja wejścia zdalnego zadawania podczas wyboru bloku funkcji 

(tylko za pomocą oprogramowania) i zostanie wciśnięty klawisz  po wyborze typu 

wejścia, regulator powróci do trybu wyświetlania PV/SV. 
 Wejście wielozakresowe: 
 Typ wejścia może być wybrany z pośród: termopar (10 typów), RTD (2 typy), sygnałów 

prądowych (2 typy), sygnałów napięciowych (4 typy) i jednostka temperatury °C/°F. 
Zakres nastawy: patrz tabela 8.1-1. 

 Czujniki termoelektryczne na podczerwień: 
Wybierz typ wejścia z pośród 8 typów czujników na podczerwień (seria RD-300, RD-401). 

Zakres nastawy: patrz tabela 8.1-2. 

 Górny limit skalowania wejścia 

• Ustaw wartość górnego limitu skalowania 

Wielozakresowe: 1370°C 
Czujniki na podczerwień: 500°C 

 Dla wejścia termoparowego, RTD, dla czujników na podczerwień, nastawa domyślnie 
przyjmuje wartość górnego limitu wartości zadanej SV. 

 Zakres nastawy: dolny limit skalowania do wartość górnego limitu zakresu wejścia. 

[Zwróć uwagę] Jeżeli zostało wybrane wejście różnicy (z bloku funkcji za pomocą 
oprogramowania), ustaw górny limit skalowania na wartość szerokości zakresu, 
a dolny limit skalowania na 0 (zero) zakresu. 

(np. 1) Wejście 1…5V DC, 0…100 
 Górny limit skalowania: 100 
 Dolny limit skalowania: 0 0      (szerokość zakresu: 100) 100 
(np. 2) Wejście 1…5V DC, -100…100 
 Górny limit skalowania: 200 
 Dolny limit skalowania: 0  -100   (szerokość zakresu: 200)   100 

 

 Dolny limit skalowania wejścia pomiarowego
 Ustaw wartość dolnego limitu skalowania. 

Wielozakresowe: -200 
Czujniki na podczerwień: -50°C 

 Dla wejścia termoparowego, RTD i dla czujników na podczerwień, nastawa domyślnie 
przyjmuje wartość dolnego limitu SV. 

 Zakres nastawy: dolny limit zakresu wejścia do wartość górnego limitu skalowania. 

 Położenie przecinka Brak przecinka 
 Wybierz położenie przecinka. 

Nastawa dostępna tylko dla wejścia prądowego i napięciowego 
 : Brak przecinka 

: 1 cyfra po przecinku 
: 2 cyfry po przecinku 
: 3 cyfry po przecinku 

 Stała czasowa filtru PV 0.0s 
 Ustaw stałą czasową filtru PV. Jeżeli zostanie ustawiona za duża wartość, spowoduje to 

spowolnienie czasu odpowiedzi. 
 Zakres nastawy: 0.0…10.0s 
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Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 Funkcja korekcji czujnika 0.0°C 
 Ustaw wartość korekcji dla wejścia pomiarowego. 
 Zakres nastawy: -100.0…100.0°C (°F) 

Dla wejścia prądowego i napięciowego:-1000…1000 (z ustawionym przecinkiem). 
[Funkcja korekcji czujnika] 
Funkcja ta koryguje wartość wejścia. Funkcja może być stosowana, gdy czujnik temperatury 
nie może być umieszczony w miejscu gdzie wymagana jest kontrola, wtedy temperatura 
mierzona za pomocą czujnika może być różna od temperatury w miejscu regulacji. Również 
podczas regulacji przy użyciu wielu urządzeń, czasami mierzone temperatury (wartość wej-
ścia) nie pokrywają się z powodu różnicy dokładności czujników lub rozchodzenia się ciepła. 
W takim przypadku wartość zadana może być ustawiona na wymagana temperaturę usta-
wiając wartość korekcji czujników. 
PV po korekcji= aktualne PV+ (wartość korekcji czujnika) 

 Emisyjność 0.900 
 Ustaw emisyjność czujniki podczerwieni. 

Ustawiona emisyjność i wartość PV wyświetlane są na przemian na wyświetlaczu PV/SV 
dla kanału CH2. 
Nastawa dostępna tylko dla wejścia do współpracy z czujnikami na podczerwień. 

 Zakres nastawy: 0.100…1.000 

 Górny limit wyjścia 100% 
 Ustaw wartość górnego limitu wejścia. 

Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz). 
 Zakres nastawy: wartość dolnego limitu wyjścia do 100%  

Dla wyjścia analogowego ciągłego: wartość dolnego limitu wyjścia do 105%. 

 Dolny limit wyjścia 0% 
 Ustaw wartość dolnego limitu wejścia. 

Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz). 
 Zakres nastawy: 0% do wartość górnego limitu wyjścia 

Dla wyjścia analogowego ciągłego: -5% do wartość górnego limitu wyjścia. 

 Histereza regulacji ON/OFF 1.0°C 
 Ustaw histerezę regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz). 

Nastawa dostępna tylko dla regulacji ON/OFF(włącz/wyłącz). 
 Zakres nastawy:0.1…100.0°C (°F)  
 Dla wejścia prądowego i napięciowego: 1…1000 (z ustawionym przecinkiem) 

 Prędkość zamian wyjścia 0%/s 
 Ustaw wartość prędkości zmian sygnału regulacyjnego MV na 1s. 
 Ustawienie wartości 0 wyłącza tą funkcję. 
 Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz). 
 Zakres nastawy: 0…100%/s 

[Prędkość zamian wyjścia] 

Dla wyjścia grzania, jeżeli wartość PV jest mniejsza niż wartość zadana SV, standardo-

wo wyjście jest włączane jak pokazano na rysunku (rys. 8.3-1). Jeżeli prędkość zmian wyj-

ścia jest ustawiona, wyjście może zmieniać swój stan zgodnie z ustawioną prędkością 

(rys. 8.3-2). Taka regulacja jest zalecana dla grzałek wykonanych z molibdenu, wolfra-

mu lub platyny, itp., używanych w temperaturze ok. 1500…1800°C, które łatwo ulegają 

przepaleniu z powodu dużej częstotliwości załączania w wysokich temperaturach. 

 Typowe wyjście  Wyjście z ustawioną prędkością zmian 
 
 
 
 
 
 
  (Rys. 8.3-1) (Rys. 8.3-2) 

  

100%/sec
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Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 Stan wyjścia podczas anormalnego stany wejścia 0.0% 
 Ustaw wartość sygnału regulacyjnego MV, gdy wejście jest anormalne. 

Nastawa dostępna tylko dla wyjścia prądowego. 
 Zakres nastawy: Dolny limit wyjścia do wartości górnego limitu wyjścia. 

 Typ alarmu Brak działania 
 Wybierz typ alarmu. 
Zwróć uwagę: Jeżeli jakiś alarm zostanie zmieniony, nastawy otrzymują wartość 0 (0.0). 

: Brak działania 
: Górna odchyłka 
: Dolna odchyłka 
: Obustronna odchyłka 
: Obustronna strefa odchyłki 
: Górny próg (procesu) 
: Dolny próg (procesu) 
: Górna odchyłka z funkcją standby 
: Dolna odchyłka z funkcją standby 
: Obustronna odchyłka z funkcją standby 

 Histereza alarmu 1.0°C 
 Ustaw histerezę alarmu. 
 Nastawa niedostępna, gdy wybrano brak działania alarmu. 
 Zakres nastawy: 0.1…100.0°C (°F) 

Dla wejścia prądowego lub napięciowego: 1…1000 (z ustawionym przecinkiem) 

 Czas opóźnienia zadziałania alarmu 0s 
 Ustaw czas opóźnienia alarmu. 

Gdy ustawiony czas minie, po tym jak wejście wejdzie w zakres działania alarmu, wyjście 
alarmowe jest aktywowane. 

 Nastawa niedostępna, jeżeli wybrano brak działania podczas wyboru typu alarmu. 
 Zakres nastawy: 0…9999s 

 Prędkość narastania wartości SV 0°C/min. 
 Ustaw wartość prędkości narastania SV (prędkość narastania SV na 1 minutę).  

Ustawienie wartości 0 lub 0.0 powoduje wyłączenie tej funkcji. 
 Zakres nastawy: 0…9999°C/min. (°F/min.) 

Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0…999.9°C/min. (°F/min.) 
Wejście prądowe i napięciowe: 0…9999/min (z ustawianym przecinkiem) 

 Prędkość opadania wartości SV 0ۜ°C/min. 
 Ustaw wartość prędkości opadania SV (wartość opadania SV na 1 minutę).  

Ustawienie wartości 0 lub 0.0 powoduje wyłączenie tej funkcji. 
 Zakres nastawy: 0…9999°C/min. (°F/min.) 

Wejście termoparowe i RTD z przecinkiem: 0.0…999.9°C/min. (°F/min.) 
Wejście prądowe i napięciowe: 0…9999/min (z ustawianym przecinkiem) 

 Działanie wyjścia Dzianie odwrotne 
 Wybierz działanie wyjścia regulacyjnego z pośród: odwrotne (grzanie) lub wprost (chło-

dzenie). 
 : działanie odwrotne (grzanie) 

: działanie wprost (chłodzenie) 

 Stefa przesunięcia auto-tuningu AT 20°C 
 Ustaw wartość przesunięcia AT (auto-tuningu). 
 Nastawa dostępna tylko dla regulacji PID. 

Nastawa niedostępna dla wejścia prądowego lub napięciowego. 
 Zakres nastawy: 0…50°C (0…100°F) 

Dla wejścia termoparowego lub RTD z przecinkiem: 0.0…50.0°C (0.0…100.0°F) 
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8.4. Grupa funkcji specjalnych. 

Aby wejść do grupy funkcji specjalnych, postępuj według poniższej procedury. 
(1)  Wciskaj klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV aż pojawi się kod pokazany z lewej strony. 
(2)  Wciśnij klawisz . Pojawi się ustawienie blokady nastaw. 

Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Domyślna wartość 

 Blokada nastaw Brak blokady 

 Blokady nastaw zapobiegają błędnym lub przypadkowym zmianą nastaw. 

Wybierz brak blokady lub blokadę nastaw. 

 Gdy wybrana jest blokada nastaw, auto-tuning i auto-reset nie może być wykonany. 

  (Brak blokady): wszystkie wartości nastaw mogą być zmieniane 

 (Blokada) : żadne wartości nastaw nie mogą być zmieniane 

 Protokół komunikacyjny  Shinko 

 Wybierz protokół komunikacyjny 

 Nastawa dostępna tylko, gdy dodana jest opcja komunikacji szeregowej(opcja C5). 

  : Shinko  

 : Modbus ASCII 

 : Modbus RTU 

 Adres komunikacyjny 0 

 Ustaw indywidualny adres komunikacyjny dla każdego urządzenia podczas komunikacji 

szeregowej z wieloma urządzeniami. 

 Nastawa dostępna tylko, gdy dodana jest opcja komunikacji szeregowej(opcja C5). 

 Zakres nastawy: 0 do 95 

 Prędkość komunikacji 9600bps 

 Wybierz prędkość komunikacji odpowiadającą prędkości komputera głównego. 

 Nastawa dostępna tylko, gdy dodana jest opcja komunikacji szeregowej(opcja C5). 

 : 9600bps 

: 19200bps 

: 38400bps 

 Bity danych/parzystość 7 bitów/ parzystość 

 Wybierz ilość bitów danych i parzystość  

 Nastawa dostępna tylko, gdy dodana jest opcja komunikacji szeregowej(opcja C5). 

  : 8 bitów/brak parzystości 

 : 7 bitów/ brak parzystości 

 : 8 bitów/parzystość 

 : 7 bitów/parzystość 

 : 8 bitów/nieparzystość 

 : 7 bitów/nieparzystość 

 Bit stopu 1 

 Wybierz bit stopu. 

 Nastawa dostępna tylko, gdy dodana jest opcja komunikacji szeregowej(opcja C5). 

  : 1 

 : 2 

 Zadawanie zdalne lub lokalne Lokalne 

 Wartość zadana SV może być ustawiana zarówno zdalnie jak i lokalnie z klawiatury. 

 Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano wejście zdalnego zadawania z bloku funkcji (ustawie-

nie dostępne tylko za pomocą oprogramowania). 

 : lokalne: wartość SV może być ustawiana za pomocą klawiatury (tradycyjnie) 

: zdalnie: wartość SV może być ustawiana za pomocą zewnętrznego sygnału 

analogowego 
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Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 Górny limit skalowania wejścia zdalnego zadawania 1370°C 
 Jeżeli zostało wybrane wejście zdalnego zadawania z bloku funkcji (wybór tylko za 

pomocą oprogramowania), może zostać ustawiona wartość górnego limitu wejścia 
zdalnego zadawania (np. dla wejścia 4…20mA DC, wartość odpowiadająca 20mA). Gdy 
została wybrana funkcja regulacji kaskadowej, ustawiona wartość odpowiada wartości 
100% sygnału regulacyjnego MV mastera (CH2). 
Dla funkcji wejścia potencjometrycznego, ustawienie to odpowiada wartości górnego li-
mitu skalowania potencjometru.  
Nastawa dostępna tylko dla funkcji wejścia potencjometrycznego, wejścia zdalnego za-
dawania lub regulacji kaskadowej wybranych z bloku funkcji (tylko za pomocą opro-
gramowania). 

 Zakres nastawy: dolny limit skalowania wejścia zdalnego zadawania do wartość górnego 
limitu zakresu wejścia. 

 Dolny limit skalowania wejścia zdalnego zadawania -200°C 
 Jeżeli zostało wybrane wejście zdalnego zadawania z bloku funkcji (tylko za pomocą 

oprogramowania), może zostać ustawiona wartość dolnego limitu wejścia zdalnego za-
dawania (np. dla wejścia 4…20mA DC, wartość odpowiadająca 4mA). 
Gdy została wybrana funkcja regulacji kaskadowej, ustawiona wartość odpowiada warto-
ści 0% sygnału regulacyjnego MV mastera (CH2). 
Dla funkcji wejścia potencjometrycznego, ustawienie to odpowiada wartości dolnego limi-
tu skalowania potencjometru.  
Nastawa dostępna tylko dla funkcji wejścia potencjometrycznego, wejścia zdalnego za-
dawania lub regulacji kaskadowej wybranych z bloku funkcji (wybór tylko za pomocą 
oprogramowania).  

 Zakres nastawy: dolny limit zakresu wejścia do wartość górnego limitu skalowania wej-
ścia zdalnego zadawania. 

 Wartość przesunięcia wejścia zdalnego zadawania  0°C 
 Ustaw wartość przesunięcia wejścia zdalnego zadawania. 

Podczas zdalnego zadawania, wartość zadana regulacji jest otrzymywana poprzez do-
danie wartości przesunięcia do wartości zadawanej za pomocą wejścia zdalnego zada-
wania. 
Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano wejście zdalnego zadawania z bloku funkcji (wy-
bór tylko za pomocą oprogramowania). 

 Zakres nastawy: przeliczona wartość 20% zakresu wejścia 
Dla wejścia prądowego lub napięciowego: 20% zakresu skalowania (z ustawionym 
przecinkiem). 

 Parametr retransmitowany 
 Wybierz typ wartości retransmitowanej. 

Wartość wybrana z bloku 
funkcji 

Nastawa dostępna tylko, gdy wybrano wyjście retransmisyjne podczas wyboru bloku funkcji 
(wybór tylko za pomocą oprogramowania). 

 : retransmisja PV 
: retransmisja SV 
: retransmisja MV 

 Górny limit wartości retransmitowanej 
 Ustaw wartość górnego limitu wartości retransmitowanej. 

Retransmisja PV, SV: 1370°C 
Retransmisja MV: 100.0% 

Dla wyjścia 4…20mA, wartość odpowiadająca 20mA na wyjściu. 
Nastawa dostępna tylko, gdy zostało wybrane wyjście retransmisyjne z bloku funkcji (wybór 
tylko za pomocą oprogramowania). 

 Zakres nastawy: 
Retransmisja PV, SV : dolny limit wyjścia retransmisyjnego do wartość górnego limitu za-

kresu wejścia 
Retransmisja MV : wartość dolnego limitu wyjścia retransmisyjnego do 105.0 (%) 
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Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 Dolny limit wartości retransmitowanej 
 Ustaw wartość dolnego limitu wartości retransmitowanej. 

Retransmisja PV, SV: -200°C 
Retransmisja MV: 0.0% 

Dla wyjścia 4…20mA, wartość odpowiadająca 4mA na wyjściu. 
Nastawa dostępna tylko, gdy zostało wybrane wyjście retransmisyjne z bloku funkcji (wybór 
tylko za pomocą oprogramowania). 

 Zakres nastawy:  
Retransmisja PV, SV : dolny limit zakresu wejścia do wartość górnego limitu wartości re-

transmitowanej. 
Retransmisja MV : -5.0% do wartość górnego limitu wartość górnego limitu wartości 

retransmitowanej. 

 Funkcja timera Timer sterujący 
 Wybierz funkcję timera (zobacz opis funkcji timera sterującego i funkcji opóźnienia time-

ra). 
Nastawa dostępna tylko dla regulatora z funkcją timera. 

 Zakres nastawy: 
 : funkcja timera sterującego 
 : funkcja opóźnienia timera 1 
 : funkcja opóźnienia timera 2 

 Jednostka czasu timera Minuty 
 Wybierz jednostkę czasu dla funkcji: timera sterującego, opóźnienia timera 1 i 2 (zobacz 

opis funkcji opóźnienia timera). 
Nastawa dostępna tylko dla regulatora z funkcją timera. 

 Zakres nastawy: 
: minuty 
: sekundy 

 Opóźnienie załączenie timera (ON) 0 
 Ustaw czas opóźnienia załączenia timera. 

Nastawa dostępna tylko dla regulatora z funkcją timera. 
Nastawa niedostępna po wybraniu funkcji timera sterującego (dla funkcji timera). 

 Zakres nastawy: 0…9999 (jednostka czasu zgodnie z wybraną dla funkcji timera) 

 Opóźnienie wyłączania (OFF) 0 
 Ustaw czas opóźnienia wyłączenia timera.  

Nastawa dostępna tylko dla regulatora z funkcją timera. 
Nastawa niedostępna po wybraniu funkcji timera sterującego (dla funkcji timera). 

 Zakres nastawy: 0…9999 (jednostka czasu zgodnie z wybraną dla funkcji timera) 

 Temperatura rozpoczęcia działania timera sterującego 0°C 
 Ustaw temperaturę rozpoczęcia działania timera sterującego. 

Nastawa dostępna tylko dla regulatora z funkcją timera. 
Nastawa niedostępna, gdy zostało wybrane opóźnienie timera 1 lub 2 dla funkcji timera. 

 Zakres nastawy: dolny limit skalowania do wartość górnego limitu skalowania. 

 Czas timera sterującego 0 
 Ustaw czas działania timera uruchamiany po przekroczeniu temperatury rozpoczęcia 

działania timera sterującego. 
Nastawa dostępna tylko dla regulatora z funkcją timera. 
Nastawa niedostępna, gdy zostało wybrane opóźnienie timera 1 lub 2 dla funkcji timera. 

 Zakres nastawy: 0…9999 (jednostka czasu zgodnie z wybraną funkcji timera) 

 Funkcja auto podświetlania Wyłączona 
 Włącz lub wyłącz auto podświetlanie wyświetlaczy. 
 : wyłączona 

: włączona 
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Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 Wybór parametrów wyświetlanych CH1 PV / CH2 PV 
 Wybierz parametry do wyświetlania na wyświetlaczu PV/SV. Wyświetlanie PV (SV) prze-
łącza się za pomocą wciśnięcia klawisza  w trybie wyświetlania PV/SV. 
Jednak, jeżeli wybrane zostało wyświetlanie różnicy lub sumy kanałów CH1 i CH2, war-
tości PV (SV) nie mogą być przełączane. 

 Zakres nastawy: 
 Wyświetlacz PV/SV CH1  Wyświetlacz PV/SV CH2 

 CH1 PV (*) CH2 PV (*) 
 CH1 SV CH2 SV 
 CH1 PV (*) CH1 SV 
 CH2 PV (*) CH2 SV 
 CH1 różnica (suma) CH1 PV 
 CH1 różnica (suma) CH2 PV 
 CH1 PV CH1 różnica (suma) 
 CH2 PV CH1 różnica (suma) 
 CH2 różnica (suma) CH1 PV 
 CH2 różnica (suma) CH2 PV 
 CH1 PV CH2 różnica (suma) 
 CH2 PV CH2 różnica (suma) 
 Brak wyświetlania Brak wyświetlania 

(*) Jeżeli różnica lub suma kanałów CH jest wybrana dla bloku wejścia 1 (2) (za po-
mocą oprogramowania), wyświetlacze PV/SV dla kanałów CH1 i CH2 nie wyświe-
tlają PV dla kanału CH1 (CH2), ale wartość różnicy lub sumy dla tych kanałów. 

 Czas podświetlania wyświetlaczy 00.00 

 Ustaw czas wygaszenia wyświetlaczy od momentu ostatniego naciśnięcia klawisza. Wy-

świetlacze ponownie się zaświecą po wciśnięciu dowolnego klawisza. 

Wyświetlacze stale się świecą, gdy czas podświetlania ustawiono 00.00. 

 Zakres nastawy: 

00.00 (wyświetlacze stale się świecą) 

00.01 do 60.00 (minut/sekund) 

 Okres próbkowania wejścia 125ms 

 Wybierz okres próbkowania wejścia. 

  : 25ms 

 : 125ms 

 : 250ms 

 Ustawienie zera dla wejścia potencjometrycznego -200°C 

 Ustaw zero dla wejścia potencjometrycznego (wartość dolnego limitu skalowania wejścia 

zdalnego zadawania). 

Nastawa dostępna tylko dla regulatora z wejściem potencjometrycznym. 

 Metoda ustawiania: 

Obróć potencjometr na MIN (obróć potencjometr w przeciwną stronę do wskazówek ze-

gara aż otrzymasz minimalną wartość wskazań), a następnie wciśnij klawisz . Zero 

wejścia potencjometrycznego zostało ustawione. 
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Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 Ustawienie zakresu wejścia potencjometrycznego 1370°C 

 Ustaw szerokość zakresu wejścia potencjometrycznego (wartość górnego limitu skalo-

wania wejścia zdalnego zadawania). 

Nastawa dostępna tylko dla regulatora z wejściem potencjometrycznym. 

 Metoda ustawiania: 

Obróć potencjometr na MAX (obróć potencjometr zgodnie z wskazówkami zegara aż 

otrzymasz maksymalną wartość wskazań), a następnie wciśnij klawisz . Szerokość 

zakresu wejścia potencjometrycznego została ustawiona. 
 

 Funkcja timera sterującego. 
Działanie timera rozpoczyna się, gdy wartość wejścia pomiarowego kanału CH1 przekroczy ustawioną 
temperaturę rozpoczęcia działania timera sterującego, a po upłynięciu ustawionego czasu, działanie wyj-
ścia regulacyjnego i alarmowego zostanie zatrzymane (dla wyjścia prądowego przybierze wartość dolne-
go limitu wyjścia). 
Dla regulacji wprost (chłodzenia), timer sterujący rozpocznie działanie, gdy wartość wejścia pomiarowego 
kanału CH1 spadnie poniżej temperatury rozpoczęcia działania timera. 
Wyświetlacz PV/SV kanału CH1 wskazuje wartość PV dla kanału, a migający wyświetlacz PV/SV kanału 
CH2 wyświetla upływający czas. 
Aby rozpocząć na nowo regulację, włącz ponownie zasilanie lub wciśnij klawisz . 
Jeżeli czas timera sterującego został ustawiony na 0 (zero), timer nie będzie działał. 
Gdy wartość wejścia kanału CH1 nie może przekroczyć temperatury rozpoczęcia działania timera, timer 
można wystartować za pomocą wejścia cyfrowego (binarnego) DI (zwierając wejście) lub za pomocą 
wciśnięcia klawisza  przez 1s. 
Jeżeli ustawiona wartość zadziałania timera zostanie zmieniona podczas pracy timera, zmiana będzie 
efektywna dopiero od następnego razu. 
Jeżeli ustawiony czas timera upłynął podczas trwania auto-tuningu (AT), auto-tuning będzie zatrzymany, 
a parametry powrócą do wartości ustawionych podczas wcześniejszego auto-tuningu. 

 
 Funkcja opóźnienia timera 
Gdy wybrana jest funkcja opóźnienia timera 1: 

Funkcja opóźnienia załączenia timera rozpoczyna działanie, gdy wejście cyfrowe DI zostanie zwarte, 
a na wyświetlaczu PV/SV dla kanału CH2 wyświetlany będzie pozostały czas. 
Wyjście timera zostanie załączone, gdy upłynie ustawiony czas załączenia timera. 
Po tym czasie, jeżeli wejście cyfrowe DI będzie rozwarte, rozpoczyna działanie funkcja opóźnienia 
wyłączenia timera, a na wyświetlaczu PV/SV dla kanału CH2 wyświetlany będzie czas pozostały do 
zakończenia działania opóźnienia wyłączenia timera. Wyjście timera zostanie wyłączane, gdy upłynie 
ustawiony czas opóźnienia wyłączenia timera. 
 

Gdy wybrana jest funkcja opóźnienia timera 2: 
Działanie takie samo jak powyższej funkcji z tą różnicą, że działanie wyjścia regulacyjnego i alarmo-
wego są połączone z działaniem wyjścia timera.  
Jeżeli czas opóźnienia timera zostanie zrestartowany, działanie alarmowe powraca do stanu począt-
kowego (dla alarmu z funkcją standby, wraca ponownie do stanu standby). 

Zaciski pomiędzy DI (rozwarte): OFF 
Zaciski pomiędzy DI (rozwarte): ON 
Prąd zamkniętego obwodu: 6mA 
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Funkcja opóźnienia timera 1 
 

 
 
 
 
 
 

ON DLY : ustawione opóźnienie załączenia timera 
OFF DLY : ustawione opóźnienie wyłączenia timera 

 

Funkcja opóźnienia timera 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ON DLY : czas opóźnienia załączenia timera 
OFF DLY : czas opóźnienia wyłączenia timera 
 

9. Ustawienia. 

9.1. Grupa nastaw wartości zadanych SV. 

Nastawa niedostępna dla wersji z wejściem potencjometrycznym. 

Aby przejść do grupy nastaw SV, postępuj według poniższej procedury. 

(1)  Aby wejść do grupy nastaw SV, wciśnij klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV.  

(2)  Wciśnij klawisz . Pojawi się nastawa wartości zadanej SV dla kanału CH1. 

Kod Nazwa, funkcje, zakres nastawy Domyślna wartość 

 Wartość zadana SV dla kanału CH1 0°C 

 Ustaw wymaganą wartość zadaną SV dla kanału CH1. 

Jeżeli została wybrana regulacja kaskadowa z bloku funkcji (tylko za pomocą opro-

gramowania), wartość SV kanału CH1 będzie punktem AT dla slava. 

 Zakres nastawy: dolny limit skalowania wejścia kanału CH1 do wartości górnego limitu 

skalowania dla kanału CH1.  

Dla regulacji kaskadowej: dolny limit wejścia zdalnego zadawania do wartość górnego 

limitu zdalnego zadawania. 

 Wartość zadana SV dla kanału CH2  0°C 

 Ustaw wymaganą wartość zadaną SV dla kanału CH2. 

 Nastawa niedostępna dla wersji z timerem. 

Nastawa niedostępna, jeżeli zostało wybrane z bloku funkcji wyjście grzanie/chłodzenie 

lub wejście zdalnego zadawania (tylko za pomocą oprogramowania). 

 Zakres nastawy: dolny limit skalowania wejścia kanału CH1 do wartości górnego limitu 

skalowania dla kanału CH1. 

DI (wejście cyfrowe)
ON 

OFF 

ON DLY D 

T.OUT (wyjście timera) 
ON 

OFF 

DI (wejście cyfrowe)
ON 

OFF 

ON DLY OFF DLY 

T.OUT (wyjście timera) 
ON 

OFF 

Wyjście regulacyjne CH1 
START 

STOP 

Wyjście alarmowe CH1 
START 

STOP 

(Rys. 8.4-3) 

Rys. 8.4-2) 
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9.2. Grupa parametrów kanału CH1. 

Aby przejść do grupy parametrów kanału CH1, postępuj według poniższej procedury. 
(1)  Wciśnij dwa razy klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV. Regulator powinien przejść do 

grupy parametrów kanału CH1. 
(2)  Wciśnij klawisz . Powinno pojawić się nastawa „Regulacja włączona/wyłączona”. 

Kod Nazwa, funkcje, zakres nastawy Domyślna wartość 

 Regulacja włączona/wyłączona Regulacja włączona 
 Wybierz włączenie lub wyłączenie regulacji dla kanału CH1. 

Po wyłączeniu regulacji i naciśnięciu , regulator powróci do trybu wyświetlania war-
tości PV/SV. 

 : regulacja włączona 
: regulacja wyłączona 

 Regulacja automatyczna/ręczna Regulacja automatyczna 
 Wybierz regulację automatyczną lub ręczna dla kanału CH1. 
 : regulacja automatyczna 

: regulacja ręczna 

 Wartość sygnału regulacyjnego MV regulacji ręcznej 
 Ustaw wartość sygnału regulacyjnego MV dla regulacji ręcznej.

Wartość MV regulacji 
automatycznej 

Nastawa niedostępna, gdy wybrano regulację automatyczną. 
Domyślna wartość regulacji ręcznej odpowiada wartości sygnału regulacyjnego MV re-
gulacji automatycznej. 

 Zakres nastawy: dolny limit wyjścia CH1 do wartość górnego limitu wyjścia CH1. 

 Auto-tuning/auto-reset włączony /wyłączony AT/auto-reset wyłączony 
 Włącz lub wyłącz auto-tuning lub auto-reset dla kanału CH1. 

Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty po włączeniu “auto-tuningu/auto-resetu”, regula-
tor powróci do trybu wyświetlania PV/SV. 

 Jeżeli auto-tuning (AT) zostanie wyłączony podczas jego trwania, wartości P, I, D i 
ARW powrócą do wartości ustawionych przed włączeniem auto-tuningu. 

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

 Auto-reset może być wykonany tylko dla regulacji PD (I=0). 
Auto-reset jest kończony w około 4 minuty. Nie jest możliwe wyłączenia auto-resetu. 

   : wyłączony auto-tuning/auto-reset 
/  : włączony auto-tuning /auto-reset 

 Zakres proporcjonalności 10°C 
 Ustaw zakres proporcjonalności. 
 Regulacja ON/OFF (włącz/wyłącz), gdy ustawiono 0 lub 0.0. 
 Jeżeli zostało wybrane wyjście grzanie/chłodzenie z bloku funkcji (tylko za pomocą 

oprogramowania). 
 Zakres nastawy:  0…9999°C (°F) 
    Zakres z przecinkiem: 0.0…999.9°C (°F) 
    Dla wejścia prądowego lub napięciowego: 0.0…999.9% 

 Zakres proporcjonalności OUT2 1.0 razy 
 Ustaw zakres proporcjonalności OUT2. 
 Wyjście OUT2 przechodzi na regulację ON/OFF (włącz/wyłącz), gdy zakres proporcjo-

nalności wyjścia OUT1 jest ustawiony na 0 lub 0.0. 
 Nastawa dostępna tylko, gdy zostało wybrane z bloku funkcji wyjście grza-

nie/chłodzenie (tylko za pomocą oprogramowania). 
 Zakres nastawy: 0.0…10.0 razy zakres proporcjonalności OUT1 (CH1). 

 Czas zdwojenia 200s 
 Ustaw czas zdwojenia. 
 Ustawienie wartości 0 wyłącza tą funkcję. 
 Auto-reset może być wykonany tylko dla regulacji PD (I=0). 
 Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz). 
 Zakres nastawy: 0…3600s 
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Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 Czas wyprzedzenia 50s 
 Ustaw czas wyprzedzenia. 
 Ustawienie wartości 0 wyłącza tą funkcję. 
 Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz). 
 Zakres nastawy: 0…3600s 

 ARW (Anti-reset windap) 50% 
 Ustaw ARW. 
 Nastawa dostępna tylko dla regulacji PID. 
 Zakres nastawy: 0…100% 

 Wartość ręcznego resetu 0.0°C 
 Nastawa dostępna tylko dla regulacji P lub PD. 
 Zakres nastawy: -100.0…100.0°C (°F) 

Dla wejścia prądowego lub napięciowego: -1000…1000 (z ustawionym przecinkiem) 

 Cykl proporcjonalności 
 Ustaw cykl proporcjonalności. 

Wyjście przekaź.: 30s 
Napięciowe logiczne: 3s 

 Nastawa nie dostępna dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz) lub wyjścia prądowego. 
Nastawa będzie cyklem proporcjonalności OUT1, gdy zostało wybrane z bloku funkcji 
wyjście grzanie/chłodzenie (tylko za pomocą oprogramowania). 

 Zakres nastawy: 1…120s 

 Cykl proporcjonalności OUT2 
 Ustaw cykl proporcjonalności OUT2. 

Wyjście przekaź.: 30s 
Napięciowe logiczne: 3s 

 Nastawa dostępna tylko, gdy zostało wybrane z bloku funkcji wyjście grza-
nie/chłodzenie (tylko za pomocą oprogramowania). 
Nastawa niedostępna dla wyjścia prądowego lub dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz) 
dla wyjścia OUT2. 

 Zakres nastawy: 1…120s 

 Wartość alarmu 0°C 
 Ustaw wartość alarmu. 
 Ustawienie wartości na 0 lub 0.0, wyłącza tą funkcję (oprócz alarmu górny i dolny próg). 
 Nastawa niedostępna, gdy wybrano brak działania podczas wyboru typu alarmu. 
 Zakres nastawy:  
(Tabela 9.2-1). 

*1:  Dla wejścia prądowego lub napięciowego, zakres wejścia jest taki sam zakres skalo-
wania. 

*2: Dla wejścia prądowego lub napięciowego, wartość dolnego (lub górnego) limitu za-
kresu wejścia jest taka sama jak wartość dolnego (górnego) limitu skalowania. 

 Gdy wybrany zakres wejścia posiada przecinek, wartość ujemna dolnego limitu wyno-
si -199.9, a wartość dodatnia górnego limitu wynosi 999.9. 

 Wszystkie działania alarmów oprócz alarmu dolny lub górny próg są ±odchyłkami od 
wartości zadanej SV. 

Typ alarmu Zakres alarmu 
Górna odchyłka Ujemny zakres wejścia do dodatni zakres wejścia °C(°F)*1 
Dolna odchyłka Ujemny zakres wejścia do dodatni zakres wejścia °C(°F)*1 
Obustronna odchyłka 0 do dodatni zakres wejścia °C(°F) *1 
Obustronna strefa odchyłki 0 do dodatni zakres wejścia °C(°F) *1 
Górny próg Dolny limit zakresu wejścia do wartość górnego limitu 

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

zakresu wejścia *2 
Górna odchyłka z standby Ujemny zakres wejścia do dodatni zakres wejścia °C(°F)*1 
Dolna odchyłka z standby Ujemny zakres wejścia do dodatni zakres wejścia °C(°F)*1 
Obustronna odchyłka z 
standby 

0 do dodatni zakres wejścia °C(°F) *1 
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Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 

 
 i prąd CT1 

są wyświe-
tlane na 
przemian na 
wyświetlaczu 
PV/SV 

Wartość alarmu przepalenia grzałki 1 0.0A 
 Ustaw wartość prądu grzałki dla alarmu przepalenia grzałki 1 (CT1). 

Ustawienie 0.0 wyłącza działanie tej funkcji. 
Wartość prądu CT1 i kod  są wyświetlane na przemian na wyświetlaczu PV/SV. 
Gdy wyjście regulacyjne jest włączone, przekładnik CT1 mierzy wartość płynącego prądu. 
Podczas, gdy wyjście regulacyjne jest nieaktywne, WCL-13A pamięta wcześniejszą war-
tość, gdy wyjście było nieaktywne. 

 Zalecane jest ustawienie wartości ok. 80% prądu grzałki (wartość nastawy) zwa-
żywszy zmiany napięcia zasilania. 
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano alarm przepalenia grzałki (opcja W, W3). 

 Zakres nastawy:  20A: 0.0…20.0A 
   100A: 0.0…100.0A 

 
 

 i prąd 

CT2 są wy-

świetlane na 

przemian na 

wyświetlaczu 

PV/SV 

Wartość alarmu przepalenia grzałki 2 0.0A 
 Ustaw wartość prądu grzałki dla alarmu przepalenia grzałki 2 (CT2). 

Ustawienie 0.0 wyłącza działanie funkcji. 
Wartość prądu CT2 i kod  są wyświetlane na przemian na wyświetlaczu PV/SV. 
Gdy wyjście regulacyjne jest włączone, przekładnik CT2 mierzy wartość płynącego prądu. 
Podczas, gdy wyjście regulacyjne jest nieaktywne, WCL-13A pamięta wcześniej zmie-
rzoną wartość, gdy wyjście było aktywne. 

 Zalecane jest ustawienie wartości ok. 80% prądu znamionowego grzałki (wartość 
nastawy) zważywszy zmiany napięcia zasilania. 
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano alarm przepalenia grzałki (opcja W, W3). 

 Zakres nastawy:  20A: 0.0…20.0A, 
   100A: 0.0…100.0A 

 Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 0°C 
 Ustaw zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
 Ustawienie 0 (zero) wyłącza tą funkcję. 
 Zakres nastawy: 0…150°C (°F) 
 Zakres z przecinkiem: 0.0…150.0°C (°F) 
 Dla wejścia prądowego lub napięciowego: 0…1500 (z ustawionym przecinkiem) 

 Czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 0minut 
 Ustaw czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
 Ustawienie 0 (zero) wyłącza tą funkcję. 
 Zakres nastawy: 0…200minut 
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9.3. Grupa parametrów kanału CH2. 

Grupa niedostępna dla wersji z timerem lub z wejściem potencjometrycznym. 
Nastawy również niedostępne, gdy wybrano z bloku funkcji wyjście grzanie /chłodzenie lub wejście zdal-
nego zadawania (tylko za pomocą oprogramowania). 

Aby przejść ustawiania do grupy parametrów kanału CH2, postępuj według poniższej procedury. 
(1)  Wciśnij klawisz  3 razy w trybie wyświetlania PV/SV. Regulator powinien przejść do Gru-

py parametrów kanału CH2. 
(2)  Wciśnij klawisz  . Powinno się pojawić nastawa „Regulacja włączona/wyłączona”. 

Kod Nazwa, funkcje, zakres nastawy Domyślna wartość 

 Regulacja włączona/wyłączona Regulacja wyłączona 
 Wybierz włączenie lub wyłączenie regulacji dla kanału CH2. 

Po wyłączeniu regulacji i naciśnięciu , regulator powróci do trybu wyświetlania war-
tości PV/SV. 

 : regulacja włączona 
: regulacja wyłączona 

 Regulacja automatyczna/ręczna Regulacja automatyczna 
 Wybierz regulację automatyczną lub ręczna. 
 : regulacja automatyczna 

: regulacja ręczna 

 Wartość sygnału regulacyjnego MV regulacji ręcznej 
 Ustaw wartość sygnału regulacyjnego MV dla regulacji ręcznej.

Wartość MV regulacji 
automatycznej 

Nastawa niedostępna, gdy wybrano regulację automatyczną. 
Domyślna wartość regulacji ręcznej odpowiada wartość MV regulacji automatycznej. 

 Zakres nastawy: dolny limit wyjścia CH1 do wartość górnego limitu wyjścia CH1. 

 Auto-tuning/auto-reset włączony /wyłączony AT/auto-reset wyłączony 
 Włącz lub wyłącz auto-tuning lub auto-reset. 

Jeżeli klawisz  zostanie wciśnięty po włączeniu “auto-tuningu/auto-resetu”, regula-
tor powróci do trybu wyświetlania PV/SV.  

 Jeżeli auto-tuning (AT) zostanie wyłączony podczas jego trwania, wartości P, I, D i 
ARW powrócą do wartości ustawionych przed włączeniem auto-tuningu. 

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

 Auto-reset może być wykonany tylko dla regulacji PD (I=0). 
Auto-reset jest kończony w około 4 minuty. Nie jest możliwe wyłączenia auto-resetu. 

   : wyłączony auto-tuning/auto-reset 
/  : włączony auto-tuning /auto-reset 

 Zakres proporcjonalności 10°C 
 Ustaw zakres proporcjonalności. 
 Regulacja ON/OFF (włącz/wyłącz), gdy ustawiono 0 lub 0.0. 
 Jeżeli jest wybrane wyjście grzanie/chłodzenie z bloku funkcji (tylko za pomocą opro-

gramowania). 
 Zakres nastawy: 0…9999°C (°F) 
Zakres z przecinkiem: 0.0…999.9°C (°F) 
Dla wejścia prądowego lub napięciowego: 0.0…999.9% 

 Czas zdwojenia 200s 
 Ustaw czas zdwojenia. 
 Ustawienie wartości 0 wyłącza tą funkcję. 
 Auto-reset może być wykonany tylko dla regulacji PD (I=0). 
 Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz). 
 Zakres nastawy: 0…3600s 

 Czas wyprzedzenia 50s 
 Ustaw czas wyprzedzenia. 
 Ustawienie wartości 0 wyłącza tą funkcję. 
 Nastawa niedostępna dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz). 
 Zakres nastawy: 0…3600s 
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Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 ARW (Anti-reset windap) 50% 
 Ustaw ARW. 
 Nastawa dostępna tylko dla regulacji PID. 
 Zakres nastawy: 0…100% 

 Wartość ręcznego resetu 0.0°C 
 Nastawa dostępna tylko dla regulacji P lub PD. 
 Zakres nastawy: -100.0…100.0°C (°F) 

Dla wejścia prądowego lub napięciowego: -1000…1000 (z ustawionym przecinkiem) 

 Cykl proporcjonalności 
 Ustaw cykl proporcjonalności. 

Wyjście przekaź.: 30s 
Napięciowe logiczne: 3s 

 Nastawa nie dostępna dla regulacji ON/OFF (włącz/wyłącz) lub wyjścia prądowego. 
Nastawa będzie cyklem proporcjonalności OUT2, gdy wybrano z bloku funkcji wyjście 
grzanie/chłodzenie (tylko za pomocą oprogramowania). 

 Zakres nastawy: 1…120s 

 Wartość alarmu 0°C 
 Ustaw wartość alarmu. 
 Ustawienie wartości na 0 lub 0.0 wyłącza tą funkcję (oprócz alarmu górny i dolny próg). 
 Nastawa niedostępna, gdy wybrano brak działania alarmu. 
 Zakres nastawy:  
(Tabela 9.2-1). 

*1:  Dla wejścia prądowego lub napięciowego, zakres wejścia jest taki sam zakres skalo-
wania. 

*2: Dla wejścia prądowego lub napięciowego, wartość dolnego (lub górnego) limitu za-
kresu wejścia jest taka sama jak wartość dolnego (górnego) limitu skalowania. 

 Gdy wybrany zakres wejścia posiada przecinek, wartość ujemna dolnego limitu wyno-
si -199.9, a wartość dodatnia górnego limitu wynosi 999.9. 

 Wszystkie działania alarmów oprócz alarmu dolny lub górny próg są ±odchyłkami od 
wartości zadanej SV. 

Typ alarmu Zakres alarmu 
Górna odchyłka Ujemny zakres wejścia do dodatni zakres wejścia °C(°F)*1 
Dolna odchyłka Ujemny zakres wejścia do dodatni zakres wejścia °C(°F)*1 
Obustronna odchyłka 0 do dodatni zakres wejścia °C(°F) *1 
Obustronna strefa odchyłki 0 do dodatni zakres wejścia °C(°F) *1 
Górny próg Dolny limit zakresu wejścia do wartość górnego limitu 

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

zakresu wejścia *2 
Górna odchyłka z standby Ujemny zakres wejścia do dodatni zakres wejścia °C(°F)*1 
Dolna odchyłka z standby Ujemny zakres wejścia do dodatni zakres wejścia °C(°F)*1 
Obustronna odchyłka z 
standby 

0 do dodatni zakres wejścia °C(°F) *1 

 

 
 i prąd CT3 

są wyświe-
tlane na 
przemian na 
wyświetlaczu 
PV/SV 

Wartość alarmu przepalenia grzałki 1 0.0A 
 Ustaw wartość prądu grzałki dla alarmu przepalenia grzałki 1 (CT3). 

Ustawienie 0.0 wyłącza działanie funkcji. 
Wartość prądu CT3 i kod  są wyświetlane na przemian na wyświetlaczu PV/SV. 
Gdy wyjście regulacyjne jest włączone, przekładnik CT3 mierzy wartość płynącego prądu. 
Gdy wyjście regulacyjne jest nieaktywne, WCL-13A pamięta wcześniejszą wartość, gdy 
wyjście było nieaktywne. 

 Zalecane jest ustawienie wartości ok. 80% prądu grzałki (wartość nastawy) zwa-
żywszy zmiany napięcia zasilania. 
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano alarm przepalenia grzałki (opcja W, W3). 

 Zakres nastawy:  20A: 0.0…20.0A,  
   100A: 0.0…100.0A 
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Kod Nazwa, funkcja, zakres nastawy Wartość domyślna 

 
 

 i prąd 

CT4 są wy-

świetlane na 

przemian na 

wyświetlaczu 

PV/SV 

Wartość alarmu przepalenia grzałki 2 0.0A 
 Ustaw wartość prądu grzałki dla alarmu przepalenia grzałki 2 (CT4). 

Ustawienie 0.0 wyłącza działanie funkcji. 
Wartość prądu CT4 i kod  są wyświetlane na przemian na wyświetlaczu PV/SV. 
Gdy wyjście regulacyjne jest włączone, przekładnik CT4 mierzy wartość płynącego prądu. 
Gdy wyjście regulacyjne jest nieaktywne, WCL-13A pamięta wcześniejszą wartość, gdy 
wyjście było nieaktywne. 

 Zalecane jest ustawienie wartości ok. 80% prądu grzałki (wartość nastawy) zwa-
żywszy zmiany napięcia zasilania. 
Nastawa dostępna tylko, gdy dodano alarm przepalenia grzałki (opcja W, W3). 

 Zakres nastawy:  20A: 0.0…20.0A, 
   100A: 0.0…100.0A 

 Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 0°C 
 Ustaw temperaturę zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
 Ustawienie 0 (zero) wyłącza tą funkcję. 
 Zakres nastawy: 0…150°C (°F) 
 Zakres z przecinkiem: 0.0…150.0°C (°F) 
 Dla wejścia prądowego lub napięciowego: 0…1500 (z ustawionym przecinkiem) 

 Czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji 0minut 
 Ustaw czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji. 
 Ustawienie 0 (zero) wyłącza tą funkcję. 
 Zakres nastawy: 0…200minut 
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10. Praca z regulatorem. 

10.1. Rozpoczęcie pracy. 

Po zamontowaniu regulatora w szafie sterowniczej i po podłączeniu przewodów postępuj według poniż-
szych kroków.  
(1) Włącz napięcie zasilania regulatora WCL-13A. 

Przez ok. 4s po włączeniu zasilania, na wyświetlaczach PV/SV będą wyświetlane kody wejścia i jed-
nostki temperatury dla każdego kanału (patrz tabela 8.1-1 i 8.1-2.) 
Podczas tego czasu, wszystkie wyjścia i kontrolki LED są nieaktywne. Po tym czasie regulator przej-
dzie do wyświetlania wybranych parametrów. 

(2) Ustaw wymagane parametry.  
Zobacz rozdział “9. Ustawienia”. 

(3) Włącz zasilanie elementów wykonawczych. 
Rozpoczyna się regulacja zgodnie z ustawionymi wartościami zadanymi SV. 

10.2. Przełączanie wyświetlanych wartości PV/SV. 

Aby ciągle wyświetlana była wartość zadana SV: 
Aby ciągle wyświetlane były wartości zadane SV, wybierz ustawienie “ ” w grupie funkcji specjalnych, 
według poniższej procedury. 
(1)  Wciśnij klawisz  kilka razy w trybie wyświetlania PV/SV aż na wyświetlaczu pojawi się kod 

pokazany po lewej stronie. 
(2)  Wciśnij klawisz  kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się kod pokazany po lewej stronie 

(Wybór parametru wyświetlanego parametru).  
(3) Wybierz “  (CH1 SV/CH2 SV) wciskając klawisz . 
(4) Wciśnij klawisz  kilka razy. Regulator powróci do trybu wyświetlania PV/SV, a na wyświetlaczach ka-

nałów CH1 i CH2 pojawią się wartości zadane SV. 

Aby zobaczyć wartości zadane SV (na chwilę): 
Wciśnij klawisz  w trybie wyświetlania PV/SV. 
Gdy klawisz  zostanie wciśnięty, wskazanie PV/SV powinno się przełączyć. 
Wskazanie PV(SV) nie może być przełączone, gdy została wybrana do wyświetlania wartość różnicy lub 
sumy kanałów CH1 i CH2 w grupie funkcji specjalnych. 

10.3. Wyświetlanie MV (wartości sygnału regulacyjnego) 

Aby zobaczyć wartość sygnału regulacyjnego MV:  
Wciśnij klawisz  przez ok. 3s w trybie wyświetlania PV/SV.  
Kontynuuj naciskanie, pomimo, że na wyświetlaczu pojawi się grupa nastaw wartości zadanych SV. 
Podczas wyświetlania wartości sygnału regulacyjnego (MV) miga drugi punkt dziesiętny od prawej w cy-
klu, co 500ms. 

Aby anulować wyświetlanie MV: 
Wciśnij ponownie klawisz  lub wyłącz i ponownie włącz zasilanie. 

10.4. Włączenie/wyłączenie auto-tuningu. 

Jak włączyć auto-tuning AT (np. dla kanału CH1) 
Aby włączyć auto-tuning należy wejść do grupy parametrów kanału CH1 i wybierać ustawienie “włącze-
nie/wyłączenie auto-tuningu/auto-resetu”. 

(1)  Wciśnij klawisz  dwa razy w trybie wyświetlania PV/SV. Regulator przejdzie do grupy 
parametrów kanału CH1. 

(2)   Wciśnij klawisz  3 razy. Powinna pojawić się nastawa „Włącz/wyłącz AT/auto-reset”. 

(3) Wybierz “  (Włącz AT)” za pomocą klawisza . 

(4) Wciśnij klawisz . Regulator powróci do trybu wyświetlania PV/SV. Podczas wykonywania auto-
tuningu miga kontrolka AT. 
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Jak wyłączyć auto-tuning AT (np. dla kanału CH1) 
Aby wyłączyć auto-tuning należy wejść do grupy parametrów kanału CH1 i wybierać ustawienie “włącze-
nie/wyłączenie auto-tuningu/auto-resetu”. 
(1)  Wciśnij klawisz  dwa razy w trybie wyświetlania PV/SV. Regulator przejdzie do grupy 

parametrów kanału CH1. 
(2)  Wciśnij klawisz  3 razy. Powinna pojawić się nastawa „Włącz/wyłącz AT/auto-reset”. 
(3) Wybierz “  (Wyłącz AT)” za pomocą klawisza . 
(4) Wciśnij klawisz  kilka razy. Regulator powróci do trybu wyświetlania PV/SV, a auto-tuning zostaje za-

trzymany. Jeżeli auto-tuning zostanie zatrzymany podczas jego trwania, wartości nastaw 
P, I, D i ARW powrócą do wartości ustawionych przed włączeniem auto-tuningu. 

 

10.5. Wykonywanie regulacji kaskadowej. 

Regulacja kaskadowa za pomocą WCL-13A. 
W przypadku bardzo zaawansowanej aplikacji można sterować jednym procesem przy użyciu dwu wejść 
[kanał CH2 pracuje, jako master (nadrzędny regulator) natomiast kanał CH1 pracuje, jako slave (podrzęd-
ny regulator)]. Wartość sygnału regulacyjnego (MV) kanału CH2 jest obliczana na podstawie wartości mie-
rzonej PV i wartości zadanej SV mastera (kanału CH2) i jest ona używana, jako wartość zadana SV dla 
slava (kanału CH1), który wykonuje obliczenia parametrów regulacji i reguluje układem za pomocą wyjścia 
regulacyjnego kanału CH1. 
[Wyjście regulacyjne kanału CH2 pozostanie wyłączone (0mA dla wyjścia prądowego) lub może zostać 
wyjściem grzanie/chłodzenie (OUT2). Patrz “wyjście kanału CH2” na (rys. 10.5-1).] 
Wartość sygnału regulacyjnego MV (0…100%) mastera (kanału CH2) odpowiada wartości zadanej SV 
slava (kanału CH1 – wartość dolnego limitu wejścia zdalnego zadawania do wartość górnego limitu wej-
ścia zdalnego zadawania). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rys. 10.5-1) 
 

Jak wykonać auto-tuning dla regulacji kaskadowej? 
Wykonaj auto-tuning dla regulacji kaskadowej według poniższej procedury. 
 

• Auto-tuning slava (kanał CH1) 
(1) Ustaw punkt auto-tuningu slava AT ustawiając wartość zadaną SV dla kanału CH1 (slava) 
(2) Wykonaj auto-tunining wybierając ustawienie “włączenie/wyłączenie auto-tuningu/auto-resetu” w gru-

pie parametrów kanału CH1. Wartości P, I, D i ARW slava (dla kanału CH1) zostaną automatycznie 
zapisane po zakończeniu auto-tuningu. 

Np. wentylator lub inny ele-

ment chłodzenie 

Wyjście CH2

Sterownik mocy 

Obiekt regulowany 

Grzałka 

Wejście kanału CH2 

Wejście  

kanału CH1 

Wyjście CH1 

PV(M) SV(M) 

PID(M) 

MV(M) 

AT(M) 

PV(S) SV(S) 

PID(S) 

MV(S) 

AT(S) 

Master (1-wszy regulator) 

Slave (2-gi regulator) 

WCL-13A (regulator kaskadowy)
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• Auto-tuning mastera (kanał CH2) 

 
(1) Ustaw taką samą wartości górnego i dolnego limitu skalowania wejścia zdalnego zadawania jak dla 

wartości zadanej SV slava (CH1). Wartość zadana SV slava (CH1) może zmieniać się z powodu ze-
wnętrznych zakłóceń i interferencji. 
Ustaw wartość zadaną SV wziąwszy pod uwagę zakłócenia zewnętrzne po sprawdzeniu ich efektu. 
 

(2) Ustaw wartość zadaną SV mastera (kanału CH2). 

 

(3) Wykonaj auto-tuning wybierając w grupie parametrów kanału CH2 “włącz auto-tuning” dla nastawy 
“włączenie/wyłączenie auto-tuningu/auto-resetu. Wartości P, I, D i ARW dla mastera (CH2) będą auto-
matycznie zapisane po zakończeniu auto-tuningu. W przypadku obiektu regulacyjnego, dla którego op-
tymalne wartości P, I, D i ARW nie mogą być ustawione automatycznie, ustaw ręcznie wartości P, I, D i 
ARW po wcześniejszym wykonaniu auto-tuningu. 

 

(4) Wykonaj skalowanie slava (kanału CH1) jak poniżej. 
Przywróć wartości górnego i dolnego limitu skalowania wejścia zdalnego zadawania do wartości wcze-
śniej ustawionych w grupie funkcji specjalnych dla nastaw „górny limit skalowania wejścia zdalnego 
zadawania” i „dolny limit skalowania wejścia zdalnego zadawania”. Wartość sygnału regulacyjnego MV 
(0…100%) mastera (kanału CH2) odpowiada wartości zadanej SV (sleva (kanału CH1) (dolny limit wej-
ścia zdalnego zadawania do wartość górnego limitu wejścia zdalnego zadawania. 
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11. Objaśnienie działania wyjść. 

11.1. Działanie wyjść regulacyjnych kanału CH1 i CH2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Działanie wyjścia regulacyjnego kanału CH1 i CH2 (dla regulacji ON/OFF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Wyjście regulacyjne kanału CH2 to zaciski 11 i 12. 

Regulacja 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłka .

Ciągłe zmiany sygnału zgodne z odchyłką
.

Świeci Nie świeci

ON

OFF

SV 

Zakres proporcjonalności

ON

OFF

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

20mA DC 20…4mA DC 4…20mA 

Zakres proporcjonalności

Świeci

0V DC 12V DC12/0V DC

20mA4mA DC

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłka.

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłka. Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłka .

Ciągłe zmiany sygnału zgodne z odchyłką
.

+ + + + + 

++ +++ +

Nie świeci

4mA DC

10 

9 

SV

Grzanie (działanie odwrotne) Chłodzenie (działanie wprost) 

Wyjście  
przekaźnikowe 

Wyjście  
napięciowe 
logiczne 

Wyjście 
prądowe 

Zielona  
kontrolka  
wyjścia OUT 
CH1 

10

9

10

9

10

9

10

9 

10

9

10

9

10 

9 

10

9

10

9

10

9

10 

9 

10

9 

10

9

10

9

10

9

10 

9 

10

9

: Załączone (ON) lub wyłączone (OFF.) 

Regulacja 

Wyjście  
przekaźnikowe 

Wyjście  
Napięciowe 
logiczne 

Wyjście 
prądowe 

ON 

OFF 

SV

Histereza 

ON

OFF

Histereza 

SV

Grzanie (działanie odwrotne) 

Zielona  
kontrolka  
wyjścia OUT 
CH1 

0V DC12V DC 
+ 

4mA DC

Nie świeci Świeci 

20mA DC 

+

+ +

10 

9 

10

9

10

9

10 

9 

10 

9 

10

9

ŚwieciNie świeci 

0V DC 12V DC

4mA DC 20mA DC

+

+ 

+ 

+

10

9

10

9 

10

9 

10

9

10

9

10

9 

Chłodzenie (działanie wprost) 
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11.3. Działanie alarmów kanału CH1 i CH2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : Działanie funkcji standby. 

 

Kontrolka EVT kanału CH1: świeci, gdy alarm kanału CH1 jest aktywny i nie świeci, gdy jest nieaktywny. 

Kontrolka EVT kanału CH2: świeci, gdy alarm kanału CH2 jest aktywny i nie świeci, gdy jest nieaktywny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolna odchyłka

Obustronna strefa odchyłki 

Górny próg Dolny próg

Górna odchyłka z standby

Obustronna odchyłka z standby 

Dolna odchyłka z standby

Alarm 

Histereza alarmu

Obustronna odchyłka 

Alarm Alarm Alarm

Alarm Alarm 

- Alarm + Alarm - Alarm + Alarm

AlarmAlarm 

Histereza alarmu

Histereza alarmu Histereza alarmu

Histereza alarmu Histereza alarmu

Histereza alarmuHistereza alarmu

Histereza alarmu

Działanie 
alarmu 

- Alarm + Alarm - Alarm + Alarm

Działanie 
alarmu 

Działanie 
alarmu 

Działanie 
alarmu 

Działanie 
alarmu 

OFF

ON 

SV SV

SV
OFF

ON

SV

OFF

ON 

OFF

ON

SV 
OFF

ON 

SV
OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON 

SV 
OFF

ON 

Górna odchyłka
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11.4. Regulacja grzanie/chłodzenie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie świeci

20mA DC

OFF

ON 

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką .

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką .

Ciągłe zmiany sygnału zgodne z odchyłką

Ciągłe zmiany sygnału zgodne z odchyłką

Świeci

Świeci

Nie świeci 

Zielona 
kontrolka OUT1 

CH1 

Zakres prop. OUT1 (grzanie)

GrzanieRegulacja

Cykl działania jest wykonywany zgodnie z odchyłką.

OUT1 
wyjście 

przekaźnikowe

OUT2 
wyjście 

przekaźnikowe 

OUT1 
wyjście 

napięciowe
logiczne 

OUT1 
wyjście 

prądowe 

OUT2 
wyjście 

prądowe 

20…4mA DC

OUT2 
wyjście 

napięciowe
logiczne 

9

10

9

10

9 

10 

9 

10 

Zakres prop. OUT2 (chłodzenie) 

9

10

9

10

9 

10 

9

10

9

10

(Chłodzenie) 

Zielona 
kontrolka OUT2 

CH2 

OFF

ON 

SV

+

-
12V DC 

+

-
12/0V DC

+

-
0V DC

+

-
20mA DC

+

-

+

-
4mA DC

11

12

11

12

11

12

11+

12-
0V DC

11+ 

12-
12V DC

11+

12-
0/12V DC

11+

12-
4…20mA

11+

12-
4mA DC

11+ 

12-

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

: Reprezentuje grzanie (OUT1). 

: Reprezentuje chłodzenie (OUT2).
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11.5. Regulacja grzanie/chłodzenie (z ustawioną strefą martwą). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11+

12-

11+

12-
4mA DC

11+ 

12-
20mA DC

Regulacja Grzanie

Strefa martwa

Cykl działania wykonywany jest zgodnie z odchyłką.

Cykl działania wykonywany jest zgodnie z odchyłką.

Cykl działania wykonywany jest zgodnie z odchyłką .

Cykl działania wykonywany jest zgodnie z odchyłką.

Ciągłe zmiany sygnału zgodne z odchyłką .

Ciągłe zmiany sygnału zgodne z odchyłką .

Świeci Nie świeci

Nie świeci Świeci

Zielona 
kontrolka OUT1 

CH1 

OUT1 
wyjście 

przekaźnikowe 

OUT2 
wyjście 

przekaźnikowe 

Zielona 
kontrolka OUT2 

CH2 

OUT1 (grzanie) zakres prop. OUT2 (chłodzenie) zakres prop.
 

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10

9

10
20…4mA DC

4…20mA DC 

OUT1 
wyjście 

napięciowe 
logiczne 

OUT2 
wyjście 

napięciowe 
logiczne 

OUT1 
wyjście 

prądowe 

OUT2 
wyjście 

prądowe 

(Chłodzenie)

OFF

ON 

SV
OFF

ON

9

10

11

12

11

12

11

12

9+

10-
12V DC

+ 

-
12/0V DC

+

-
0V DC

9+

10-
20mA DC

+ 

-

+

-
4mA DC

11+

12-
0V DC

11+ 

12-
12V DC

11+

12-
0/12V DC

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

: Reprezentuje grzanie (OUT1). 

: Reprezentuje chłodzenie (OUT2).
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11.6. Regulacja grzanie/chłodzenie (z ustawioną strefą pokrycia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11+

12-

11+

12-
4mA DC

11+

12-
20mA DC

Regulacja Grzanie (Chłodzenie)

Cykl działania wykonywany jest zgodnie z odchyłką.

Ciągłe zmiany sygnału zgodne z odchyłką .

Ciągłe zmiany sygnału zgodne z odchyłką .

Świeci

Nie świeci

Nie świeci

Świeci

Cykl działania wykonywany jest zgodnie z odchyłką .

Cykl działania wykonywany jest zgodnie z odchyłką.

Cykl działania wykonywany jest zgodnie z odchyłką .

Strefa pokrycia

Zielona 
kontrolka OUT2 

CH2 

OUT1 (grzanie) zakres proporcjonalności

OUT2 (chłodzenie) zakres proporcjonalności 

OUT1 
wyjście 

przekaźnikowe

20…4mA DC 

4…20mA 

9

10

9

10

9+

10-

9+

10-

11+

12-

11+

12-

9+

10-

9+

10-

OUT2 
wyjście 

przekaźnikowe

OUT1 
wyjście 

napięciowe 
logiczne 

OUT2 
wyjście 

napięciowe 
logiczne 

OUT1 
wyjście 

prądowe 

OUT2 
wyjście 

prądowe 

Zielona 
kontrolka OUT1 

CH1

OFF

ON

SV

OFF

ON 

9 

10

11

12

11

12

11

12

9 + 

10 -
12V DC 12/0V DC 0V DC

9 + 

10 -
20mA DC 4mA DC

11+

12-
0V DC 12V DC0/12V DC

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

: Reprezentuje grzanie (OUT1). 

: Reprezentuje chłodzenie (OUT2).
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12. Objaśnienie parametrów regulacji. 

12.1. Regulacja PID. 

 

12.1.1 Zakres proporcjonalności (P). 

Działanie proporcjonalne to działanie, w którym sygnał regulacyjny jest proporcjonalny do odchyłki pomiędzy 
wartością zadana a regulowaną. Jeśli zakres proporcjonalności jest zawężany, sygnał regulacyjny silnie 
zmienia się przy nawet niewielkich zmianach wartości regulowanej. Polepszają się rezultaty i zmniejsza off-
set (błąd regulacji). Jednak zbyt wąski zakres proporcjonalności powoduje silną reakcję sygnału regulacyj-
nego na bardzo małe zmiany sygnału regulowanego i zbliża do regulacji typu włącz/wyłącz, co nazywa się 
zjawiskiem polowania. Powoduje to pojawienie się oscylacji wartości regulowanej wokół wartości zadanej, 
regulator dobiera optymalna wartość strefy proporcjonalności stopniowo ją zawężając jednocześnie śledząc 
wyniki procesu. 

 

12.1.2 Czas zdwojenia (I). 

Działanie całkujące regulatora służy do eliminacji offsetu regulacji. Gdy czas zdwojenia jest skracany, wzra-
sta szybkość regulacji. Jednak równocześnie wzrasta częstotliwość oscylacji i pogarsza się stabilność regu-
lacji. 

 

12.1.3 Czas wyprzedzenia (D). 

Działanie różniczkujące jest konieczne do przystosowania się do szybkości zmian wielkości regulowanej. 
Redukuje wartość przeregulowania i skraca czas regulacji. Gdy wartość czasu wyprzedzenia jest zmniej-
szania, skraca się czas regulacji a gdy zwiększa się czas regulacji rośnie i istnieje tendencja do oscylacji. 

 

12.1.4 ARW (Anti-reset Windup) 

Jest to własność regulatora typu PID polegająca na wstrzymaniu działania całkującego, gdy wielkość regu-
lowana znajdzie się w zakresie proporcjonalności. Działanie to jest mierzone w procentach zakresu propor-
cjonalności i może być ustawione w zakresie 0...100%. Aby ustawić optymalną wartość ARW, najpierw na-
leży wyznaczyć wartość przeregulowania przy ustawionym ARW na 100%. Następnie podzielić wartość 
przeregulowania  przez ustawiony zakres proporcjonalności, a otrzymaną wartość ustawić jako wartość 
ARW (np. dla zmierzonego przeregulowania 3°C przy ustawionym zakresie proporcjonalności 10°C, ARW 
powinno być ustawione na 30%). Funkcja wyłączona, gdy ARW=100% (standardowa regulacja PID bez 
ARW). 

 

12.2. Automatyczny dobór nastaw PID (auto-tuning). 

W celu doboru optymalnej wartości wszystkich parametrów regulacji P, I, D i ARW regulator sztucznie 
wprowadza fluktuację. Metoda doboru parametrów jest wybiera automatycznie z pośród poniższych. Dla 
wejścia prądowego lub napięciowego proces doboru parametrów będzie się odbywał wokół wartości SV dla 
każdej z poniższych sytuacji.  
 
 
Proces auto-tuningu nie może być wykonywany w temperaturze bliskiej temperaturze otoczenia ze 
względu na brak możliwości wykonywania fluktuacji wokół wartości zadanej. Dlatego nie zostanie 
normalnie zakończony. 
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(A) W przypadku, gdy różnica pomiędzy wartością zadaną a regulowaną jest duża podczas narastania 

tej ostatniej, (gdy wartość strefy przesunięcia AT jest ustawiona na 20°C), regulator wywołuje fluk-
tuację na poziomie wartości obniżonej o 20°C(°F) od wartości zadanej SV. 

 
 

(1) Obliczanie nastaw PID 
(2) Nastawy PID obliczone 
(3) Regulacja z obliczonymi nastawami 

PID. 
(4) Wartość strefy przesunięcia punktu 

rozpoczęcia auto-tuningu 
 
 
 
 
(B) W przypadku stabilnej pracy w strefie wartości zadanej z odchyłką mniejszą niż ±20°C(°F) regulator 

wywołuje fluktuację na poziomie wartości zadanej SV. 
 
 

 
(1) Obliczanie nastaw PID 
(2) Nastawy PID obliczone 
(3) Regulacja z obliczonymi nastawami 

PID. 
 
 
 
 

(C) W przypadku, gdy różnica pomiędzy wartością zadaną a regulowaną jest duża podczas opadania 
tej ostatniej, (gdy wartość strefy przesunięcia AT jest ustawiona na 20°C), regulator wywołuje fluk-
tuację na poziomie zadanej podwyższonej o 20°C(°F) od wartości zadanej SV. 

 
 

 
 

(1) Obliczanie nastaw PID 
(2) Nastawy PID obliczone 
(3) Regulacja z obliczonymi nastawami 

PID. 
(4) Wartość strefy przesunięcia punktu 

rozpoczęcia auto-tuningu 

(1) (2) (3)

(4)

Start obliczania nastaw PID

Wartość 
zadana 

T
em
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ra

tu
ra

 

Czas

Temperatura o 20°C (°F) niższa od wartości zadanej 

Start obliczania nastaw PID

(1) (2) (3)

T
em

pe
ra

tu
ra

 Wartość
zadana 

Czas

Start obliczania nastaw PID

(1) (2) (3)

(4)T
em

pe
ra

tu
ra

 

Wartość
zadana 

Czas

Temperatura o 20°C (°F) wyższa od wartości zadanej 
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12.3. Automatyczne kasowanie offsetu (funkcja auto-reset). 

W przypadku regulacji typu PD występujący w tej metodzie regulacji stały błąd spowodowany brakiem dzia-
łania całkującego można usunąć przez włączenie funkcji automatycznego kasowania offsetu (auto-rerset). 
Funkcję tę należy włączyć, gdy nastąpi ustabilizowanie się wartości regulowanej (brak zmian na wyświetla-
czu PV). Stały błąd regulacji zostanie zlikwidowany, a wartość korekcji zapamiętana tak, więc wystarcza 
jednokrotne użycie tej funkcji. Jednakże przy każdej zmianie parametrów regulacji opisaną czynność należy 
ponownie przeprowadzić. Także w przypadku ustawienia wartości współczynnika proporcjonalności (P) na 
wartość 0 wartość korekcji zostaje usunięta z pamięci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T
em

pe
ra

tu
ra

Wartość 
zadana Offset 

Czas

Korekcja offsetu

Moment włączenia funkcji kasowania offsetu 
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12.4. Ręczna korekta nastaw PID. 

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

Jeżeli nie daje to rezultatu przyj-
rzyj się procesowi lub wybierz inny 

algorytm regulacji 

REGULACJA PID

Wykonaj auto-tuning PID  

Wybierz który cel regulacji 
jest dla ciebie najważniejszy 

Szybkość odpowiedzi Stabilność regulacji 

Wolna odpowiedź Szybka odpowiedź Przeregulowanie Szybkie oscylacje Wolne oscylacje 

Jeżeli auto-tuning nie dał 
oczekiwanych rezultatów 
wykonaj korektę nastaw 

ręcznie

Zawęź zakres pro-
porcjonalności  

[ ] 
 

Wydłuż cykl pro-
porcjonalności 

[ ] 
 

Zwiększ ARW 
[ ] 

Poszerz zakres 
proporcjonalności [

] 
 

Skróć cykl propor-
cjonalności 

[ ] 
 

Zmniejsz ARW 
 [ ] 

Poszerz zakres 
proporcjonalności 

[ ] 
 

Zwiększ czas 
zdwojenia  

[ ] 
 

Skróć cykl propor-
cjonalności 

[ ] 
 

Zmniejsz ARW 

[ ] 

Poszerz zakres 
proporcjonalności 

[ ] 
 

Zwiększ czas 
zdwojenia 

[ ] 
 

Zwiększ czas wy-
przedzenia 

[ ] 
 

Skróć cykl propor-
cjonalności 

[ ] 

Zawęź zakres pro-
porcjonalności 

[ ] 
 

Zmniejsz czas 
zdwojenia 

[ ] 
 

Zmniejsz czas wy-
przedzenia 

[ ] 
 

Wydłuż cykl pro-
porcjonalności 

[ ] 
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13. Parametry techniczne. 

13.1. Podstawowe parametry techniczne. 

Zakresy 
Wejście (CH1, CH2) Wielozakresowe wejście: 

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

RTD Pt100, JPt100, linia 3-przewodowa 
Dopuszczalna rezystancja przewodów (max 10Ω na 
przewód) 

Prądowe 0…20mA DC, 4…20mA DC: 
Impedancja wejścia: 50Ω (podłącz zewnętrzny rezystor 
bocznikowy 50Ω) 
Dopuszczalny prąd wejścia: max 50mA 

Napięciowe 0…1V DC: 
Impedancja wejścia: min 1MΩ 
Dopuszczalne napięcie wejścia: max 5V DC 
Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: max 2kΩ 
0…5V DC, 1…5V DC, 0…10V DC: 
Impedancja wejścia: min 100kΩ 
Dopuszczalne napięcie wejścia: max 15V DC  
Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: max 100Ω 

 
Wejście do współpracy z termoelektrycznymi czujnikami na podczerwień: 
Czujniki na 
podczerwień 

Seria RD-300 i RD-401 

 

Napięcie zasilania WCL-13A- / , 100…240VAC 50/60Hz 
WCL-13A- / , 1, 24VAC/DC 50/60Hz 

Dopuszczalne za-
miany napięcia  

WCL-13A- / , 100…240VAC: 85…264VAC 
WCL-13A- / , 1, 24VAC/DC: 20…28VAC/DC 

 
Ogólna budowa 

Wymiary zewnętrzne  30 x 85 x 110mm (W x H x D, zawiera podstawkę montażową) 
Montaż Szyna DIN 
Obudowa Materiał: Niepalne tworzywo, kolor: jasno szary 
Panel frontowy Klawiatura membranowa 
Struktura wyświe-
tlania 

Wyświetlacz 
Wyświetlacz PV/SV CH1 Czerwony, 4-cyfry LED, 10 x 4.6mm (HxW) 
Wyświetlacz PV/SV CH2 Czerwony, 4-cyfry LED, 10 x 4.6mm (HxW) 

 

Ustawienia  Ustawienia za pomocą klawiatury membranowej znajdującej się na panelu 
 

Wyświetlanie 

Dokładność wyświe-
tlania (CH1, CH2) 

 

Termopary ±0.2% zakresu wejścia ±1cyfra lub ±2°C (4°F), w zależ-
ności, co większe. 
Jednak: 
 wejście R, S: 0…200°C (400°F): ±6°C (12°F) 
 wejście B: 0…300°C (600°F): niegwarantowana 
 wejście K, J, E, T, N, poniżej 0°C (32°F): ±0.4% zakresu 

wejścia ±1cyfra 
RTD ±0.1% zakresu wejścia ±1cyfra lub ±1°C (2°F), w zależ-

ności, co większe 
Prądowe ±0.2% zakresu wejścia 1cyfra 
Napięciowe ±0.2% zakresu wejścia 1cyfra 
Czujniki na 
podczerwień 

±0.2% zakresu wejścia 1cyfra lub ±2°C (4°F), w zależ-
ności, co większe 

 

Dokładność kompen-
sacji zimnych koń-
ców (CH1, CH2) 

±1°C dla 0…50°C 
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Próbkowanie wejścia
(CH1, CH2) 

25ms, 125ms, 250ms, wybierane za pomocą klawiatury 

Dokładność nastawy 
za pomocą wejścia 
potencjometrycznego 

 
Zakres rezystancji 1…10kΩ 
Napięcie odniesienia 1V DC 
Dokładność Taka sama jak dokładność nastawy 
Współczynnik temperaturowy ±0.05%/°C 
Próbkowanie wejścia poten-
cjometrycznego 

Zależy od wybranej częstotliwości prób-
kowania wejścia pomiarowego. 

Górny i dolny limit wejścia potencjometrycznego zależy od wartości górnego i 
dolnego limitu skalowania wejścia zdalnego zadawania. 

 
Timer 

Dokładność timera ±0.5% ustawionego czasu 
 
Regulacja 

Dokładność nastaw
(CH1, CH2) 

Taka sama jak dokładność wyświetlania 

Regulacja 
(CH1, CH2) 

PID (z funkcją AT) 
PI, gdy czas wyprzedzenia ustawiony 0 
PD (z funkcją auto-resetu), gdy czas zdwojenia ustawiony 0 
P (z funkcją auto-resetu), gdy czas zdwojenia i wyprzedzenia ustawiony na 0. 
ON/OFF (włącz/wyłącz), gdy zakres proporcjonalności ustawiony 0 lub 0.0 
 
Zakres proporcjo-
nalności 

0…9999°C (°F), 0.0…999.9°C (°F) lub 0.0…999.9% 
Regulacja ON/OFF, gdy ustawiono 0 lub 0.0 

Czas zdwojenia 0…3600s (wyłączony, gdy ustawiono 0) 
Czas wyprzedzenia 0…3600s (wyłączony, gdy ustawiono 0) 
Cykl proporcjonal-
ności 

1…120s (niedostępny dla wyjścia prądowego) 

ARW 0…100% 
Ręczny reset ±100.0°C (°F)  

Dla wejścia prądowego lub napięciowego: ±1000 
Histereza regulacji 
ON/OFF 

0.1…100.0°C (°F) lub 1…1000 (z ustawionym 
przecinkiem) 

Górny limit wyjścia 
Dolny limit wyjścia  

0…100% (wyjście prądowe: -5…105%) 

Prędkość zamian 
wyjścia 0…100% 

 

Wyjścia regulacyjne
(CH1, CH2) 

 
Przekaźnikowe 1a 3A 250V AC (obciążenia rezystancyjnego) 

1A 250V AC(obciążenia indukcyjnego cos=0.4) 
Żywotność: 100 000 cykli 

Napięciowe logiczne 
(do SSR) 

0/12V DC ±15%, max 40mA (zabezpieczenie 
przeciw zwarciowe) 

Prądowe liniowe 4…20mA DC obciążenie rezyst. max 550Ω 
Napięciowe liniowe 0...10V DC obciążenie rezyst. min. 1MΩ 
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Funkcje standardowe  
Alarm Wybierany za pomocą klawiatury z poniższych 

• Górna odchyłka 
• Dolna odchyłka 
• Obustronna odchyłka 
• Obustronna strefa odchyłki 
• Górny próg  
• Dolny próg 
• Górna odchyłka z standby  
• Dolna odchyłka z standby  
• Obustronna odchyłka z standby  
Dokładność 
nastawy Taka sama jak dokładność wyświetlania 

Działanie ON/OFF (włącz/wyłącz)

Histereza Wejście termoparowe i RTD: 0.1…100.0°C (°F) 
Wejście prądowe i napięciowe: 1…1000 

Wyjście Brak wyjść fizycznych (odczyt stanu tylko za pomocą 
komunikacji szeregowej).

 

Alarm przerwania 
pętli regulacyjnej 

Wykrywa problemy układu regulacji (uszkodzenie grzałki lub czujnika). 
Czas alarmu 
przerwania 
pętli regulacji

0…200 minut 

Zakres alarmu 
przerwania 
pętli regulacji

Wejście termoparowe i RTD: 0…150°C (°F) lub 
0.0…150.0°C (°C) 
Wejście prądowe i napięciowe: 1…1500 

Wyjście Brak wyjść fizycznych (odczyt stanu tylko za pomocą 
komunikacji szeregowej).

 

Rampa SV Po ustawieniu nowej wartości zadanej SV regulacja zbliża się od dotych-
czasowej wartości zadanej SV do nowo ustawionej wartości zadanej SV 
zgodnie z ustawioną prędkością przyrostu wartości zadanej SV (°C/min, 
°F/min). Również po włączeniu zasilania regulacja rozpoczyna się od war-
tości PV i zbliża się do ustawionej wartości zadanej zgodnie z ustawioną 
prędkością. 

Przełączanie regulacji 
automatyczna/ręczna 

Regulacja automatyczna lub ręczna może być przełączona za pomocą 
klawiatury. Jeżeli regulacja zostanie przełączona z automatycznej na 
ręczną i vice versa, działa funkcja balance/bumpless zapobiegająca gwał-
townym zmianą sygnału regulacyjnego. Jeżeli regulacja zostanie przełą-
czona z automatycznej na ręczną, wartość ręcznie ustawionego sygnału 
regulacyjnego MV jest wyświetlana na wyświetlaczu (miga wyświetlacz 
CHx). Gdy zasilanie zostanie włączone, regulacja rozpoczyna się od wcze-
śniejszego stanu (przed wyłączenia zasilania).

Wersja z timerem Funkcja timera sterującego lub funkcja opóźnienia załączenia/wyłączenia 
timera jest wybrana za pomocą klawiatury. 
• Timer sterujący 
Timer sterujący rozpoczyna działanie, jeżeli wartość wejścia kanału CH1 
przekroczy ustawioną temperaturę rozpoczęcia działania timera, a po upły-
nięciu ustawionego czasu działania timera działanie wyjść regulacyjnego i 
alarmowego jest zatrzymywane (dla wyjścia prądowego wyjście przyjmuje 
wartość dolnego limitu wyjścia). 
• Funkcja opóźnienia timera 
Funkcja opóźnienia załączenia/wyłączenia timera rozpoczyna działanie, 
gdy wejście cyfrowe DI zostanie zwarte, wyjście timera zostanie aktywo-
wane po upłynięciu ustawionego czasu opóźnienia załączenia timera. Na-
tomiast wyjście timera zostanie wyłączone, gdy upłynie czas opóźnienia 
wyłączenia timera.
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Regulacja kaskadowa. 
(Blok funkcji) 

W przypadku bardzo wymagających aplikacji umożliwia kontrolę jednego 
procesu za pomocą dwóch wejść pomiarowych [Kanał CH2 działa, jako 
master (nadrzędny regulator), a kanał CH1, jako slave (podrzędny regula-
tor)]. MV jest obliczana na podstawie PV i SV mastera (CH2) i jest użyta, 
jako wartość zadaną SV dla slava (CH1), kanał CH1 wykonuje obliczenia 
parametrów regulacji dla wyjścia regulacyjnego kanału CH1. 
[Wyjście regulacyjne kanału CH2 będzie wyłączone (dla wyjścia prądowe-
go 0mA) lub będzie wyjściem regulacyjnym OUT2 grzanie/chłodzenie]. 
Kanał CH2 będzie masterem (nadrzędnym regulatorem), kanał CH1 będzie 
slavem (podrzędnym regulatorem). 
Wartość sygnału regulacyjnego MV (0…100%) mastera (CH2) odpowiada 
wartości zadanej SV slava (CH1). 

Wyjście grza-
nie/chłodzenie. 
(Blok funkcji) 

W tym przypadku jest to jednokanałowy regulator z wyjściem grza-
nie/chłodzenie. Kanał CH1 posiada wyjście grzania (OUT1), a kanał CH2 
posiada wyjście chłodzenia (OUT2). 
Zakres propor-
cjonalności 
OUT2 

0.0…10.0 razy zakres proporcjonalności OUT1 CH1 
(regulacja ON/OFF, gdy ustawiono 0.0) 

Czas zdwojenia (I) Taki sam jak dla kanału CH1 
Czas wyprze-
dzenia (D)

Taki sam jak dla kanału CH1 

Cykl proporcjo-
nalności OUT2 

1…120s 

ARW Taki sam jak dla kanału OUT1 
Strefa pokry-
cia/strefa martwa 

Wejście termoparowe i RTD: -100.0…100.0°C (°F) 
Wejście prądowe i napięciowe: -1000 to 1000

Histereza regula-
cji ON/OFF OUT2 

0.1…100.0°C (°F) 
Wejście prądowe i napięciowe: 1…1000 

Górny limit OUT2 
Dolny limitOUT2 

0…100% (wyjście prądowe: -5…105%) 

Charakterystyka 
chłodzenia OUT2 

Charakterystyka chłodzenia jest wybierana za po-
mocą klawiatury z pośród: chłodzenia powietrzem 
(charakterystyka liniowa), chłodzenia olejem (1.5 
mocy charakterystyki liniowej) i chłodzenia wodą (2x 
moc charakterystyki liniowej) 

 

Wejście zdalnego 
zadawania 
(Blok funkcji) 

Wartość zadana SV jest zadawana za pomocą zewnętrznego sygnału ana-
logowego. Wymagana wartość regulacji jest otrzymywana w wyniku doda-
nia do wartości wejścia zdalnego zadawania wartości przesunięcia wejścia 
zdalnego zadawania. 
Rodzaj sygnału zadającego wybierz za pomocą zestawu do programowa-
nia (oprogramowania i konwertera komunikacyjnego). 

Sygnał zadający Prądowy: 4…20mA lub 0…20mA DC 
Napięciowy: 1…5V lub 0….1V DC 

Dopuszczalne 
wejścia 

Prądowy: max 50mA DC 
Napięciowy (0…1V): max 5V DC 
Napięciowy (1…5V): max 10V DC 

Impedancja wej-
ścia 

Prądowe: 50Ω [podłącz pomiędzy zaciski wejścia 
bocznik prądowy 50Ω (sprzedawany oddzielnie).] 
Napięciowy: 100kΩ

Próbkowanie Zależne od wybranego próbkowania wejścia pomia-
rowego

 

Wyjście retransmi-
syjne 
(Blok funkcji) 

Przetwarza wartość PV, SV lub MV na analogowy sygnał prądowy z czę-
stotliwością równą częstotliwości próbkowania wejścia. 
Rozdzielczość 1/10000
Prąd 4…20mA DC (obciążenie rezystancyjne max 550Ω)
Dokładność ±0.3% zakresu wyjścia retransmisyjnego 
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Wejście różnicowe 
CH1 
(Blok funkcji) 

Różnica temperatury pomiędzy kanałami CH1 i CH2 będzie wartością wej-
ściową dla kanału CH1, regulacja będzie się odbywała przy jej użyciu. 
PV = (PV CH1 - PV CH2) 
PV = (PV CH2 - PV CH1) 
Ustawienia wartości takich jak: typ wejścia, skalowanie i stała czasowa 
filtru PV mogą być indywidualnie dla każdego kanału. 

Wejście sumujące 
CH1 
(Blok funkcji) 

Suma wartości kanałów CH1 i CH2 będzie wartością wejścia dla kanału 
CH1, regulacja CH1 będzie wykonywana przy użyciu tej wartości. 
PV = (CH1 PV + CH2 PV) 
Ustawienia wartości takich jak: typ wejścia, skalowanie i stała czasowa 
filtru PV mogą być indywidualnie dla każdego kanału. 

Wejście różnicowe 
CH2 
(Blok funkcji) 

Różnica temperatury pomiędzy kanałami CH2 i CH1 będzie wartością wej-
ściową dla kanału CH2, regulacja będzie się odbywała przy jej użyciu. 
PV = (CH1 PV - CH2 PV) 
PV = (CH2 PV - CH1 PV) 
Ustawienia wartości takich jak: typ wejścia, skalowanie i stała czasowa 
filtru PV mogą być indywidualnie dla każdego kanału. 

Wejście sumujące 
CH2 
(Blok funkcji) 

Suma wartości kanałów CH1 i CH2 będzie wartością wejścia dla kanału 
CH2, regulacja CH2 będzie wykonywana przy użyciu tej wartości. 
PV = (CH1 PV + CH2 PV) 
Ustawienia wartości takich jak: typ wejścia, skalowanie i stała czasowa 
filtru PV mogą być indywidualnie dla każdego kanału. 

 
Pozostałe funkcje 

Korekcja czujnika Gdy czujnik mierzy temperaturę w miejscu oddalonym od miejsca regulacji, 
funkcja ta umożliwia korektę wartości mierzonej PV przez wprowadzenie 
wartości korekty. 
Jednak ustawienie jest to efektywne, gdy wartość wejścia nie przekracza 
wartości zakresu korekcji czujnika. 
• Zakres korekcji: -100.0…100.0°C (°F) 
Dla wejścia prądowego i napięciowego: -1000…1000 (z przecinkiem)  

Blokada nastaw Blokuje wszystkie ustawiane wartości, aby nie mogły być zmienione.  
Automatyczna kom-
pensacja zimnych 
końców termopar  

Funkcja ta mierzy temperaturę pomiędzy zaciskami przyłączeniowych ter-
mopary i ją kompensuje do stałej temperatury odniesienia 0°C (32°F). 

Sygnalizacja uszko-
dzenia (przekroczenia 
zakresu) 

Gdy wejście termoparowe lub RTD jest uszkodzone, wyjście regulacyjne 
jest wyłączone (dla wyjścia prądowego: wartość dolnego limitu wyjścia), a 
na wyświetlaczu PV/SV miga “ ”. Jednakże nie dotyczy to wejścia 
dla czujników na podczerwień. 

Złącze komunikacyj-
ne (do podłączenia 
zewnętrznego kabla 
komunikacyjnego z 
konwerterem CMB) 

Następujące operacje mogą być wykonywane za pomocą konwertera ko-
munikacyjnego i oprogramowania. 
(1) Odczytywanie i ustawianie wartości SV, PID i pozostałych nastaw  
(2) Odczytywanie PV i stanu regulacji 
(3) Zmiana funkcji 
Nie może być używane razem z interfejsem szeregowym (opcja C5). 

Blok funkcji Funkcje wybierane tylko za pomocą zestawu do konfiguracji (oprogramo-
wania i konwertera komunikacyjnego CMB). Każdy kanał ma następujące 
niezależne bloki, które mogą być dowolnie łączone z sobą. 
(Nie jest możliwa ich konfiguracja za pomocą klawiatury) 
• Blok wejść 
• Blok regulacji 
• Blok wejść 
 
Domyślana konfiguracja: 
 
 
 
 
 
 

  

Wejście 1 Wyjście 1Blok wyjścia 1 Blok regulacji 1Blok wejścia 1

Wejście 2 Wyjście 2Blok wyjścia 2 Blok regulacji 2Blok wejścia 2
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Zakres wskazań 
Zakres regulacji 

Wejście termoparowe i RTD 

Wejście Zakres wejścia 
Zakres wyświe-
tlania 

Zakres regulacji 

K, T 
-199.9...400.0°C -199.9...450.0°C -206.0...450.0°C 
-199.9...750.0°F -199.9...850.0°F -209.0...850.0°F 

Pt100 

-199.9...850.0°C -199.9...900.0°C -210.0...900.0°C 
-200...850°C -210...900°C -210...900°C 
-199.9...999.9°F -199.9...999.9°F -210.0...1099.9°F 
-300...1500°F -318...1600°F -318...1600°F 

JPt100 

-199.9...500.0°C -199.9...550.0°C -206.0...550.0°C 
-200...500°C -207...550°C -207...550°C 
-199.9...900.0°F -199.9...999.9°F -210.0...999.9°F 
-300...900°F -312...1000°F -312...1000°F 

Zakres wyświetlania i zakres regulacji dla wejść termoparowych innych niż 
powyższe: wartość dolnego limitu zakresu wejścia –50°C (100°F) do war-
tość górnego limitu zakresu wejścia +50°C (100°F). 
 
Wejście analogowe: 
Zakres wyświetlania i zakres regulacji: 
[Wartość dolnego limitu skalowania wejścia -(1% zakresu skalowania)] do 
[wartość górnego limitu skalowania wejścia +(10% zakresu skalowania)] 
(Miga ma wyświetlaczu " ", gdy wartość wejścia spadnie poniżej -
1999 lub miga " " wartość wejścia przekroczy 9999). 
 
Wejście analogowe rozłączone: 
Gdy wejście analogowe jest rozłączone, na wyświetlaczu PV miga “ ” 
dla wejść 4…20mA DC i 1…5V DC, a “ ” dla wejścia 0…1V DC. Dla 
wejść 0…20mA DC, 0…5V DC i 0…10V DC, wyświetlacz PV wskazuje war-
tość odpowiadającą wartości 0mA lub 0V na wejściu. 
 
Uszkodzenie czujnika termoelektrycznego na podczerwień: 
Jeżeli czujnik termoelektryczny na podczerwień jest uszkodzony, wejście 
otrzymuje nieprawidłowy sygnał i wskazania są nieprawidłowe. 

Zabezpieczenie przed 
zanikiem zasilania Wszystkie nastawy są zapisane w nielotnej pamięci wewnętrznej. 

Automatyczna dia-
gnostyka 

Procesor CPU jest monitorowany za pomocą układu watchdog, a w przy-
padku wykrycia anormalnego stanu CPU, regulator jest restartowany. 

Wskazania startowe Po włączeniu zasilnia na wyświetlaczach PV/SV przez ok. 4s wyświetlany 
jest kod ustawionego wejścia pomiarowego. 

Funkcja wygaszenia 
wyświetlaczy 

Istnieje możliwość wyboru sposobu i parametru wyświetlanego na wyświe-
tlaczu PV/SV (wartość PV, SV lub wygaszenie wyświetlacza). Jeżeli zosta-
ło wybrane wygaszenie wyświetlaczy, po upłynięciu ustawionego czasu 
wyświetlacze zostaną wyłączone. Natomiast, jeżeli zostanie wciśnięty do-
wolny klawisz, wyświetlacze zostaną ponownie włączone. Jeżeli czas jest 
ustawiony na 0 (zero), funkcja wygaszenia wyświetlaczy nie będzie akty-
wowana. 

Funkcja auto-
podświetlania  

Regulator automatycznie mierzy i kontroluje jasność świecenia wyświetla-
czy PV/SV kanałów CH1 i CH2. 
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Izolacja/wytrzymałość elektryczna 
Budowa układu 
izolacji 

Regulator 2- kanałowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulator z funkcją timera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulator z wejściem potencjometrycznym (zadającym) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1: Dostępne, gdy wybrano “wyjście grzania/chłodzenia” lub “1-wejście 2-
wyjścia” z bloku regulacji (blok funkcji wybierany tylko za pomocą konwerte-
ra komunikacyjnego i oprogramowania). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Brak izolacji 

Zasilanie

Wyjście CH1 

Wyjście timera 

Interfejs komu-
nikacyjny 

Wejście CH1 

Wejście CT1 

Wejście CT2 

Wejście CH2 

 

 

 

 

Izolacja 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brak izolacji 

Zasilanie

Wyjście CH1 

Wyjście CH2
(OUT2 lub 
retransmisyjne) 

Interfejs komu-
nikacyjny 

Wejście CH1 

Wejście CT1 

Wejście CT4 

Wejście CH2 

 

 

 

 

 

Izolacja 

 
 
 
 
 
 
 

Brak izolacji 

Zasilanie

Wyjście CH1 

Wyjście CH1 

Interfejs ko-
munikacyjny 

Wejście CH1 

Wejście CT1 

Wejście CT2 

Wejście poten-
cjometryczne 

 

 

 

 

Izolacja 
*1 
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Rezystancja 
izolacji Min 10MΩ, przy 500V DC 

Wytrzymałość 
elektryczna 

1.5kV AC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami zasilania i masą, pomiędzy zaci-
skami wejścia i masą, pomiędzy zaciskami wejścia i zaciskami zasilania.

 
Pozostałe 

Pobór mocy Ok. 9VA 
Temperatura 
otoczenia 0…50°C 

Wilgotność 
otoczenia 35…85%RH (bez kondensacji) 

Waga Ok. 200g (z podstawką montażową) 
Wyposażenie Instrukcja obsługi 1 kopia 
Akcesoria 
dostarczane 
na zamówie-
nie Podstawka monta-

żowa 

ASK-001-1 (z zabezpieczeniem przed dotknięciem palca-
mi, brak możliwości podłączenia przewodów zakończo-
nych końcówkami oczkowymi) 
ASK-002-1 (możliwość podłączenia przewodów z koń-
cówkami oczkowymi) 

Rezystor boczni-
kowy 50Ω (wymagany dla wejścia prądowego) 

CT 

W(20A) CTL-6S (1 sztuka na kanał)
W(100A) CTL-12-S36-10L1U (1 sztuka na kanał) 
W3(20A) CTL-6S (2 sztuki na kanał) 
W3(100A) CTL-12-S36-10L1U (2 sztuki na kanał) 

Wiązka przewo-
dów ze złączem 

3m (dla alarmu przepalenia grzałki) (1 sztuka na kanał)
W3(20A), W3(100A): (2 sztuki na kanał) 

Konwerter komuni-
kacyjny USB 

CMB-001 (z oprogramowaniem SWS-WCL01M) 
 

13.2. Funkcje opcjonalne. 

Wyjścia alarmowe (kod opcji: AO)  
Dwa wyjścia typu open collector + 4 flagi stanu (dostępne za pomocą interfejsu komunikacyjnego) dla 
każdego kanału pomiarowego służące do sygnalizacji alarmów procesowych i (lub) alarmu przerwania 
pętli regulacji. 
 
Wyjście Open collector: 0,1A, 24VDC 

Odczyt flag stanu tylko za pomocą interfejsu komunikacyjnego 
Zakres nasta-
wy 

Taki sam jak zakres wybranego alarmu. 

Dokładność 
nastawy 

Taka sama jak zakres wybranego alarmu. 

Działanie Takie same jak typ wybranego alarmu. 
 
Wyjścia alarmowe (kod opcji: AW(20A), AW(100A)) 
Wyjście typu open collector dla alarmu przepalenia grzałki + wyjście typu open collector + 4 flagi stanu 
(dostępne za pomocą interfejsu komunikacyjnego) dla każdego kanału pomiarowego służące do sygnali-
zacji alarmów procesowych i (lub) alarmu przerwania pętli regulacji. 
 
Wyjście Open collector: 0,1A, 24VDC 

Odczyt flag stanu tylko za pomocą interfejsu komunikacyjnego 
Zakres nasta-
wy 

Taki sam jak zakres wybranego alarmu. 

Dokładność 
nastawy 

Taka sama jak zakres wybranego alarmu. 

Działanie Takie same jak typ wybranego alarmu. 
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Alarm przepalenia grzałki (kod opcji: W, W3)  
Monitoruje prąd grzałki za pomocą CT (przekładnika prądowego, sprzedawany oddzielnie) i wykrywa 
uszkodzenie grzałki. Opcja ta jest niedostępna dla wyjścia ciągłego prądowego. 
 
Prąd znamio-
nowy 

Musi być wyspecyfikowany jeden prądów znamionowych z poniższych: 
1-fazowy 20A [W(20A)], 1-fazowy 100A [W(100A)], 
3-fazy 20A [W3(20A)], 3-fazy 100A [W3(100A)] 
1-faza: wykrywa za pomocą CT1 (wejście CT dla kanału CH1), CT3 (wejście CT dla 
kanału CH2). 
3-fazy: wykrywa za pomocą CT1, CT2 (wejścia CT dla kanału CH1), CT3, CT4 
(wejścia CT dla kanału CH2).

Zakres nasta-
wy 

0.0…20.0A [dla W (20A), W3 (20A), wyłączony, gdy ustawiono 0.0.] 
0.0…100.0A [dla W (100A), W3 (100A), wyłączony, gdy ustawiono 0.0]  

Dokładność 
nastawy 

±5% prądu znamionowego przekładnika 

Punkt działa-
nia 

Ustawiona wartość 

Działanie ON/OFF (włącz/wyłącz)
Wyjście Brak wyjścia (stan alarmu można odczytać tylko, gdy dodany jest interfejs komuni-

kacji szeregowej). 
 

Interfejs komunikacji szeregowej (kod opcji: C5) 
Następujące orację mogą być wykonywane za pomocą zewnętrznego komputera PC. Nie może być 
używany wspólnie ze złączem komunikacyjnym do współpracy z konwerterem USB. 
(1) Odczytywanie i ustawianie wartości SV, PID i pozostałych wartości nastaw. 
(2) Odczytywanie wartości PV i stanu działania. 
(3) Zmiana funkcji. 

 

Interfejs ko-
munikacyjny 

EIA RS-485  

Metoda komu-
nikacji 

Komunikacja półduplex 

Metoda syn-
chronizacji 

Synchronizacja start-stop 

Prędkość 
transmisji 

9600, 19200, 38400bps, wybierana za pomocą klawiatury 

Bity danych/ 
parzystość 

Bity danych: 7 lub 8 
Parzystość: parzystość, nie parzystość, brak parzystości, wybierane za pomocą 
klawiatury 

Bit stopu 1 lub 2, wybierany za pomocą klawiatury 

Format da-
nych Protokół komu-

nikacyjny 
Shinko Modbus ASCII Modbus RTU 

Bit startu 1 1 1 
Bity danych 7 7 lub 8 8 

Parzystość 
Tak (parzy-
stość) 

Tak (parzystość, 
nieparzystość, 
brak parzystości) 

Tak (parzystość, 
nieparzystość, 
brak parzystości) 

Bit stopu 1 1 lub2 1 lub 2 
 

Protokół ko-
munikacyjny 

Shinko, Modbus (ASCII lub RTU), wybierany za pomocą klawiatury 
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14. Rozwiązywanie problemów. 
W przypadku problemów z obsługą po dokładnym sprawdzeniu prawidłowości podłączeń, poniższe wska-
zówki mogą być przydatne do usunięcia problemów. 

14.1. Wskazania 

Problem Przyczyna i rozwiązanie 
Na wyświetlaczu PV/SV miga [

]. 
• Uszkodzone: termopara, RTD lub źródło sygnału (0…1VDC). Zmień 
element pomiarowy. 
Jak sprawdzić czy element pomiarowy jest uszkodzony? 
[Termopara] 
Jeżeli zaciski wejścia zostaną zwarte i na wyświetlaczu PV wyświetlana 
jest w przybliżeniu temperatura otoczenia, przyrząd jest prawdopodobnie 
sprawny, natomiast może być uszkodzony element pomiarowy. 
[RTD] 
Jeżeli pomiędzy zaciski A-B zostanie włączony rezystor 100Ω i  zo-
staną zwarte zaciski B-B, a wyświetlacz PV wskazuje 0°C (32°F), 
przyrząd jest prawdopodobnie sprawny, natomiast może być uszko-
dzony element pomiarowy. 
[Źródło sygnału (0…1VDC)] 
Jeżeli zaciski wejścia zostaną zwarte i na wyświetlaczu wyświetlany 
jest dolny limit skalowania, przyrząd jest prawdopodobnie sprawny, 
natomiast może być odłączony lub uszkodzony element pomiarowy. 
• Sprawdź czy termopara, RTD lub sygnał napięciowy został podłą-
czony do prawidłowych zacisków wejścia.  
Podłącz element pomiarowy do prawidłowych zacisków wejścia. 

Na wyświetlaczu PV/SV miga [
]. 

• Sprawdź czy źródło sygnału (1…5VDC lub 4…20mA) nie jest odłą-
czone lub uszkodzone. 
Jak sprawdzić czy przewody sygnałowe nie są odłączone? 
[Napięcie 1…5VDC] 
Jeżeli do zacisków wejścia regulatora zostanie podłączone napięcie 
1VDC i na wyświetlaczu wyświetlany jest dolny limit skalowania wej-
ścia, przyrząd jest prawdopodobnie sprawny, odłączone mogą być 
przewody sygnałowe lub uszkodzony element pomiarowy. 
[Prąd 4…20mADC]  
Jeżeli do zacisków wejścia regulatora podłączymy jest prąd 4mA DC i 
wyświetlany jest dolny limit skalowania, przyrząd jest prawdopodobnie 
sprawny, odłączone mogą być przewody sygnałowe lub uszkodzony 
element pomiarowy. 
• Sprawdź, czy przewody sygnałowe dla sygnałów (1…5VDC lub 
4…20mADC) zostały podłączone do prawidłowych zacisków wejścia. 
• Sprawdź biegunowość podłączenia termopary i przewodu kompen-
sacyjnego. 
• Sprawdź, czy oznaczenia (A, B, B) czujnika RTD zgadzają się z 
oznaczeniami zacisków przyrządu. 

Na wyświetlaczu PV/SV wyświe-
tlana jest wartość ustawiona dla 
dolnego limitu skalowania wej-
ścia. 

• Sprawdź czy źródło sygnałów (0…5VDC, 0…10VDC,0…20mA DC) 
nie jest odłączone. 
Jak sprawdzić czy przewody sygnałowe nie są odłączone? 
[0…5VDC, 0…10VDC] 
Jeżeli do zacisków wejścia jest podłączony sygnał 0VDC i wyświetlana 
jest wartość dolnego limitu skalowania, przyrząd jest prawdopodobnie 
sprawny, odłączone mogą być przewody sygnałowe lub uszkodzony 
element pomiarowy. 
[0…20mA DC] 
Jeżeli do zacisków wejścia jest podłączony sygnał 0mA i wyświetlana 
jest wartość dolnego limitu skalowania, przyrząd jest prawdopodobnie 
sprawny, odłączone mogą być przewody sygnałowe lub uszkodzony 
element pomiarowy, 
• Sprawdź, czy przewody sygnałowe dla sygnałów (0…5VDC, 
0…10VDC, 0… 20mA DC) są podłączone do prawidłowych zacisków 
wejścia. 
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Wyświetlacz wartości PV/SV 
wskazuje nienormalną wartość 
lub zachowuje się niestabilnie 

• Sprawdź, typ wejścia i jednostkę (°C lub °F). Ustaw prawidłowy typ 
wejścia i jednostkę temperatury (°C lub °F). 
• Wartość korekcji czujnika jest nieodpowiednia. Ustaw odpowiednią 
wartość korekty. 
• Sprawdź, czy typ wejścia jest prawidłowy, ustaw właściwy typ wej-
ścia. 
• Sprawdź, czy do obwodu pomiarowego nie dostaje się napięcie AC. 
Użyj odizolowanego elementu pomiarowego. 
• Sprawdź czy w pobliżu przewodów sygnałowych nie ma źródła po-
wodującego zakłócenia sygnału lub interferencję. Odizoluj szumy lub 
sygnały powodujące interferencję sygnału. 

Wartość PV nie zmienia się • Może być wybrane wyświetlanie wartości zadanej SV dla danego 
kanału. Wybierz wyświetlanie wartości mierzonej PV. 

Wyświetlacz PV/SV wskazuje [
]. 

• Uszkodzona wewnętrzna pamięć przyrządu. Skontaktuj się z nami 
lub naszym przedstawicielem. 

14.2. Klawisze. 

Problem Przyczyna i rozwiązanie 
• Nie można ustawić (SV, P, I, D, 
itp.  
• Nie można zmienić wartości za 
pomocą klawiszy  i  

• Ustawiona blokada nastaw w grupie nastaw specjalnych  
Zwolnij blokadę nastaw. 
• Uruchomiony automatyczny doboru nastaw PID (auto-tuning) lub 
auto-reset. Wyłącz auto-tuning PID. Auto-reset zostanie zakończony 
po ok. 4 minutach, nie można go wyłączyć. 

Wyświetlana nastawa nie zmie-
nia się w zakresie wejścia na-
wet, jeśli są naciskane klawisze 

, . Nowa wartość nie mo-
że być ustawiona. 

• Ustawiony nieodpowiedni górny lub dolny limit wartości SV w grupie 
funkcji kanału CH1 i CH2. 
Ustaw odpowiednie wartości. 

Wartość zadana SV kanału CH2 
nie może być zamieniona. 

• Wybrana jest funkcja timera wyjście grzanie/chłodzenie lub wejście 
zdalnego zadawania w bloku funkcji (za pomocą oprogramowania 
konfiguracyjnego). W powyższych przypadkach wartość SV dla ka-
nału CH2 nie jest dostępna. 

Grupa parametrów kanału CH2 
nie jest wyświetlana. 

• Wybrana jest funkcja timera, wejście potencjometryczne, wyjście 
grzanie/chłodzenie lub wejście zdalnego zadawania w bloku funkcji 
(za pomocą oprogramowania do konfiguracji). 
W powyższych przypadkach grupa parametrów CH2 dla kanału CH2 
nie jest dostępna. 

Grupa funkcji kanału CH2 nie 
jest wyświetlana. 

• Wybrana jest funkcja timera, wejście potencjometryczne lub wyj-
ście grzanie/chłodzenie z bloku funkcji (za pomocą oprogramowania 
do konfiguracji). 
W powyższych przypadkach grupa funkcji CH2 dla kanału CH2 nie 
jest dostępna. 

14.3. Regulacja. 

Problem Przyczyna i rozwiązanie 
Wartość regulowana nie rośnie • Element pomiarowy uszkodzony. Wymień uszkodzony element 

pomiarowy. 
• Sprawdź czy element pomiarowy jest podłączony do prawidłowych 
zacisków wejścia lub czy element wykonawczy jest podłączony do 
prawidłowych zacisków wyjścia.  
• Upewnij się czy zaciski wejścia i wyjścia są prawidłowe. 

Wyjście regulacyjne pozostaje w 
stanie włączone 

• Dolny limit sygnału wyjściowego ustawiony na 100% lub większą 
wartość w grupie funkcji kanału CH1, CH2. 
Ustaw właściwą wartość. 

Wyjście regulacyjne pozostaje w 
stanie wyłączonym 

• Kanał regulacyjny wyłączony w grupie parametrów CH1, CH2. 
• Górny limit sygnału wyjściowego ustawiony na 0% lub mniejszą 
wartość w grupie funkcji kanału CH1, CH2. 
Ustaw właściwa wartość. 
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Timer sterujący nie działa • Czas timera sterującego ustawiony na 0s (zero) w grupie funkcji 
specjalnych. Ustaw właściwa wartość. 
• Nieustawiona prawidłowa wartość temperatury startu timera steru-
jącego w grupie funkcji specjalnych. Timer rozpoczyna działanie, gdy 
wartość wejścia przekroczy ustawiona temperaturę startu timera. 
W przypadku chłodzenia, timer startuje, gdy wartość wejścia spad-
nie poniżej ustawionej temperatury startu timera. 
Ustaw właściwa wartość. 

Opóźnienie timera nie działa • Nieprawidłowa wartość czasu załączenia opóźnienia timera lub 
czasu opóźnienia wyłączenia timera. 
Ustaw właściwa wartość. 
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15. Tablica kodów. 
Grupa wartości zadanych SV 

Kod Nastawa Domyślna wartość Uwagi 

 CH1 SV (wartość zadana) 0°C  

 CH2 SV (wartość zadana) 0°C  

 
Grupa parametrów kanału CH1. 

Kod Nastawa Domyślna wartość Uwagi 

 Regulacja włączona/wyłączona Regulacja włączona  

 Regulacja automatyczna/ręczna Regulacja automatyczna  

 Ręczna wartość sygnału MV MV regulacji automatycznej  

 AT/auto-reset włączony/wyłączony AT/ auto-reset wyłączony  

 Zakres proporcjonalności 10°C  

 Zakres proporcjonalności OUT2 1.0 razy   

 Czas zdwojenia 200s  

 Czas wyprzedzenia 50s  

 ARW  50%  

 Wartość ręcznego resetu  0.0°C  

 Cykl proporcjonalności 
Wyjście przekaźnikowe: 30s 
Wyjście napięciowe logiczne: 3s 

 

 Cykl proporcjonalności OUT2 
Wyjście przekaźnikowe: 30s 
Wyjście napięciowe logiczne: 3s 

 

 Wartość alarmu 0°C  

 Alarm przepalenia grzałki 1  0.0A  

 Alarm przepalenia grzałki 2  0.0A  

 Zakres alarmu przerwania pętli 0°C  

 Czas alarmu przerwania pętli 0 minut  
 

Grupa parametrów kanału CH2. 

Kod Nastawa Domyślna wartość Uwagi 

 Regulacja włączona/wyłączona Regulacja włączona  

 Regulacja automatyczna/ręczna Regulacja automatyczna  

 Ręczna wartość sygnału MV MV regulacji automatycznej  

 AT/auto-reset włączony/wyłączony AT/ auto-reset wyłączony  

 Zakres proporcjonalności 10°C  

 Czas zdwojenia 200s  

 Czas wyprzedzenia 50s  

 ARW  50%  

 Wartość ręcznego resetu  0.0°C  

 Cykl proporcjonalności 
Wyjście przekaźnikowe: 30s 
Wyjście napięciowe logiczne: 3s 

 

 Wartość alarmu 0°C  

 Alarm przepalenia grzałki 1  0.0A  

 Alarm przepalenia grzałki 2  0.0A  

 Zakres alarmu przerwania pętli 0°C  

 Czas alarmu przerwania pętli 0 minut  
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Grupa funkcji kanału CH1 

Kod Nastawa Domyślna wartość Uwagi 

 Typ wejścia 
Wejście wielozakr.: K -200…1370°C 
Na podczerwień: 90…120°C 

 

 Górny limit skalowania  
Wejście wielozakresowe.: 1370°C 
Na podczerwień: 500°C 

 

 Dolny limit skalowania 
Wejście wielozakresowe: -200°C 
Na podczerwień: -50°C 

 

 Położenie przecinka  Brak przecinka  

 Stała czasowa filtru PV 0.0s  

 Korekcja czujnika  0.0°C  

 Emisyjność 0.900  

 Górny limit wyjścia 100%  

 Dolny limit wyjścia 0%  

 Histereza ON/OFF (włącz/wyłącz) 1.0°C  

 Charakterystyka chłodzenia OUT2 Chłodzenie powietrzem  

 Górny limit wyjścia OUT2 100%  

 Dolny limit wyjścia OUT2 0%  

 Histereza ON/OFF OUT2 1.0°C  

 Strefa pokrycia/martwa 0.0°C  

 Prędkość zmian wyjścia  0%/s  

 Wyjście przy anormalnym wejściu  0.0%  

 Typ alarmu  Brak działania  

 Histereza alarmu 1.0°C  

 Opóźnienie alarmu  0s  

 Prędkość narastania SV  0°C /minutę  

 Prędkość opadania SV 0°C /minutę  

 Regulacja wprost/odwrotna Regulacja odwrotna (grzanie)  

 Strefa przesunięcia AT 20°C  

 

Grupa funkcji kanału CH2 

Kod Nastawa Domyślna wartość Uwagi 

 Typ wejścia 
Wejście wielozakr.: K -200…1370°C 
Na podczerwień: 90…120°C 

 

 Górny limit skalowania  
Wejście wielozakresowe.: 1370°C 
Na podczerwień: 500°C 

 

 Dolny limit skalowania 
Wejście wielozakresowe: -200°C 
Na podczerwień: -50°C 

 

 Położenie przecinka  Brak przecinka  

 Stała czasowa filtru PV 0.0s  

 Korekcja czujnika  0.0°C  

 Emisyjność 0.900  

 Górny limit wyjścia 100%  

 Dolny limit wyjścia 0%  

 Histereza ON/OFF (włącz/wyłącz) 1.0°C  

 Prędkość zmian wyjścia  0%/s  

 Wyjście przy anormalnym wejściu  0.0%  

 Typ alarmu  Brak działania  
 



INSTRUKCJA OBSŁUGI WCL-13A 
 

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

Strona 68 z 72

 Histereza alarmu 1.0°C  

 Opóźnienie alarmu  0s  

 Prędkość narastania SV  0°C /minutę  

 Prędkość opadania SV 0°C /minutę  

 Regulacja wprost/odwrotna Regulacja odwrotna (grzanie)  

 Strefa przesunięcia AT 20°C  
 
 

Grupa ustawień funkcji specjalnych 

Kod Nastawa Domyślna wartość Uwagi 

 Blokada nastaw Brak blokady  

 Protokół komunikacyjny Shinko  

 Adres komunikacyjny 0  

 Prędkość transmisji 9600bps  

 Bity danych/parzystość 7 bitów/parzystość  

 Bit stopu 1  

 Zadawanie zdalne/lokalne Lokalne  

 
Górny limit skalowania wejścia 
zdalnego zadawania 

1370°C  

 
Dolny limit skalowania wejścia 
zdalnego zadawania 

-200°C  

 
Przesunięcie wejścia zdalnego 
zadawania 

0°C  

 Wartość retransmitowana Wybrana wartość z bloku funkcji  

 Górny limit wyjścia retransmisji 
Retransmisja PV, SV: 1370°C 
Retransmisja MV: 100.0% 

 

 Dolny limit wyjścia retransmisji 
Retransmisja PV, SV: -200°C 
Retransmisja MV: 0.0% 

 

 Funkcja timera Funkcja timera sterującego  

 Jednostka czasu timera Minuta  

 Czas opóźnienia załączenia timera 0  

 Czas opóźnienia wyłączenia timera 0  

 Temperatura startu timera 0°C  

 Czas działania timera 0  

 Funkcja auto-podświetlania Nieefektywna  

 Wybór wartości wyświetlanych CH1 PV/CH2 PV  

 Czas wygaszenia wyświetlaczy 00.00  

 Próbkowanie wejścia 125ms  

 
Ustawienie zera wejścia poten-
cjometrycznego 

-200°C  

 
Ustawienie szerokości zakresu 
wejścia potencjometrycznego 

1370°C  

 
 
Jeśli masz jakieś pytania proszę o kontakt z naszą firmą tel/fax 012 415 05 09 lub e-mail: biuro@acse.pl. 
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