
PROGRAMOWALNE REGULATORY

TEMPERATURY JCL-33A

Niewielkie wymiary

Niewielkie wymiary: 48 x 24mm
Regulacja programowa (1 program 9 kroków)

Standardowo wejście i wyjście zdarzeń

Dużo funkcji

Stopień ochrony IP66
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Cechy

■ Model
JCL-33A - / ,    Regulator JCL-13A (W48xH28mm)

Wyjście 
regulacyjne 
OUT1

R Wyjście przekaźnikowe 3A, 250VAC
S Wyjście napięciowe 0/12V (doSSR)
A Wyjście prądowe: 4...20mA

Wejście M Wejście wielozakresowe

Zasilanie
100...240VAC bez oznaczenia)

1 24VAC/DC (*4)

Opcje

DR Wyjście chłodzenia przekaźnikowe
C5 Interfejs komunikacyjny RS-485
BK Czarny kolor obudowy
TC Pokrywa zacisków elektrycznych

Gdy dodajesz opcje, zaznacz oddzielając je przecinkiem.
• Wyjścia zdarzeń (EVT1 i EVT2) są standardowym wyposażeniem regulatora. 

Działanie alarmu, funkcja timera i funkcja zakończenia programu mogą być 
wybrane za pomocą klawiatury.

• Gdy opcja C5 jest dodana, wyjście EVT2 i wejście DI nie mogą być użyte.
• Gdy opcja DR jest dodana, wyjście zdarzeń EVT1 nie może być użyte.
• Napięcie zasilania 100...240VAC jest standardowe, jednak gdy zamawiasz 

regulator na napięcie 24VAC/DC wprowadź „1” po kodzie wejścia.

■ Zakresy wejścia
Typ wejścia Zakres wejścia

Termopary

K -200...1370°C -320...2500°F
-199.9...400.0°C -199.9...750.0°F

J -200....1000°C -320...1800°F
R 0...1760°C 0...3200°F
S 0...1760°C 0...3200°F
B 0....1820°C 0...3300°F
E -200...800°C -320...1500°F
T -199.9....400.0°C -199.9...750.0°F
N -200...1300°C -320...2500°F
PL-II 0...1390°C 0...2500°F
C(W/Re5-26) 0....2315°C 0....4200°C

RTD
Pt100 -199.9...850.0°C

-200...850°C
-199.9...999.9°F

-300...1500°F

JPt100 -199.9...500.0°C
-200...500°C

-199.9...900.0°F
-300...900°F

Prądowe 4...20mA -1999…9999
-199.9…999.9
-19.99…99.99
-1.999…9.999

(wejście dowolnie skalowane)

0...20mA

Napięciowe

0...1VDC
0...5VDC
1...5VDC
0...10VDC

• Dla wejść prądowego i napięciowego, położenie przecinka może być zmieniane.
• Dla wejścia prądowego wymagana jest instalacja zewnętrznego bocznika 

50Ohm (dostarczany oddzielnie na zamówienie np. RES-S01-050).

Niewielkie wymiary

JCL-33A
Możliwości JCL-33A (48x24mm) 
są takie same jak tradycyjnego 
regulatora 48x48mm.

Wielozakresowe wejście
18 typów sygnałów wejściowych jest dostępnych do wyboru spośród: termo-
pary (10 typów), RTD (2 typy), sygnały prądowe (2 typy) i napięciowe (4 typy). 
Ponieważ czas próbkowania jest krótki (0.25s), regulator ten jest odpowiedni 
do szeregu procesów.

Dwie funkcje: regulator i przetwornik
Dla wyjścia prądowego, regulator JCL-33A może być używany jako regulator 
lub jako przetwornik sygnału (przełączany za pomocą klawiatury). Jeżeli jest 
używany jako przetwornik, sygnał wejściowy z termopary, RTD lub sygnał na-
pięciowy jest przetwarzany na analogowy sygnał 4...20mA.

Standardowo funkcja zdalnego wyboru SV1/SV2
Regulator jest wyposażony standardowo w funkcję zdalnego przełączania 
wartości zadanej SV1/SV2. Aby można było przełączać wartości zadane SV 
za pomocą funkcji zdalnego przełączania, wcześniej należy ustawić i zapisać 
wartości zadane SV1 i SV2.

Standardowo funkcja regulatora programowalnego
Standardowo regulator jest wyposażony w funkcję regulacji programowej. 
Regulator może wykonywać program składający się z 9 kroków (odcinków 
czasowych).

Komunikacja szeregowa (RS-485)
Podłączając regulator JCL-33A do komputera PC lub panelu dotykowego, 
możliwy jest monitoring i ustawianie nastaw przy pomocy opcjonalnej funkcji 
komunikacji szeregowej (RS-485). Max.. do 31 urządzeń może zostać podłą-
czonych do jednego komputera (hosta). Regulator jest wyposażony w protokół 
producenta SHINKO i protokół MODBUS. Dla protokołu MODBUS może zo-
stać wybrany za pomocą klawiatury tryb ASCII lub tryb RTU. JCL-33A może 
zostać podłączony do otwartej sieci MODBUS.

Cyfrowa transmisja wartości zadanej.
Regulatory JCL-33A (slave) mogą otrzymywać cyfrowo wartość zadaną SV 
od regulatorów programowalnych PCD-33A (master) wyposażonych w opcję 
SVTC.

Standardowo stopień ochrony IP66
Stopień ochrony IP66 dopuszcza regulator JCL-33A do stosowania w trud-
nych warunkach środowiska, wszędzie tam gdzie regulator jest narażony na 
dużą wilgotność i zakurzenie.

Monitoring JCL-33A przy pomocy panelu dotykowego
Do 31 punktów regulacyjnych może być monitorowanych przy użyciu panelu 
dotykowego. Regulator jest kompatybilny z następującymi panelami dotyko-
wymi:
• Digital Electronics Corp.: seria GLC i GP
• Hakko Electronics Co., Ltd: seria V7 i V6

Przykład konfiguracji

Współpraca JCL-33A z regulatorem programowalnym
Jeżeli jest użyty regulator programowalny Shinko PCD-33A lub PC-935 
(z opcją SVTC) jako sterujący programem, wartości zadane mogą być wysła-
ne cyfrowo za pomocą interfejsu komunikacyjnego do 31 regulatorów JCL-33A 
wyposażonych w opcję C5 (funkcja cyfrowej transmisji wartości zadanej).

Specyfikacja

■ Podstawowe dane techniczne
Wyświetlacz PV/SV; 4 czerwone cyfry 8.7x5mm(HxW), MEMO/STOP ; 1 zielona cyfra 8.7x5mm(HxW)

Wejście

Termopary : K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26); zewnętrzna rezystancja: max.. 100Ω, dla wejścia B, max. 40Ω
RTD               : Pt100, JPt100 linia 3- przewodowa (dopuszczalna rezystancja przewodów: max.. 10Ω na przewód)
Prądowe       : 0...20mA, 4...20mA: impedancja wejścia: 50Ω (zewnętrzny rezystor bocznikowy 50Ω musi być podłączony pomiędzy zaciski 

wejścia), dopuszczalny prąd wejścia: max.. 50mA (gdy jest użyty rezystor bocznikowy 50Ω)
Napięciowe    : 0...1VDC: impedancja wejścia min. 1MΩ, dopuszczalne napięcie wejścia max.. 5VDC, dopuszczalna rezystancja źródła 

sygnału max.. 2kΩ
                       : 0...5V, 1...5V, 0...10VDC: impedancja wejścia min. 100kΩ, dopuszczalne napięcie wejścia max.. 15VDC, dopuszczalna 

rezystancja źródła sygnału max.. 100Ω

Dokładność
(nastaw i wyświetlania)

Termopary  : ±0.2% zakresu wejścia ±1 cyfra lub ±2°C (4°F) w zależności co większe
    Jednak, wejście R, S w zakresie 0...200°C(0...400°F): ±6°C (12°F)
    Wejście B w zakresie 0...300°C (0...600°F): dokładność nie gwarantowana
    Wejście K, J, E, T, N poniżej 0°C (32°F): ±0.4% zakresu wejścia ±1 cyfra
RTD   : ±0.1% zakresu wejścia ±1 cyfra lub ±1°C (2°F) w zależności co większe
Prądowe i napięciowe  : ±0.2% zakresu wejścia ±1 cyfra

Panel dotykowy

Regulator programowalny

Standardowo dwa wyjścia zdarzeń (alarmowe)
Standardowo regulator jest wyposażony w dwa wyjścia zdarzeń (alarmowe). 
Funkcja wyjścia zdarzeń zawiera: działanie alarmowe, funkcję timera i funk-
cję zakończenia programu. Za pomocą klawiatury JCL-33A w łatwy sposób 
może zostać wybrana funkcja wyjścia (domyślnie: brak działania).
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Próbkowanie 250ms

Wyjście regulacyjne OUT1

Przekaźnikowe  : 1a; 3A, 250VAC (obciążenia rezystancyjnego), 1A, 250VAC (obciążenia indukcyjnego cosø=0.4), żywotność: 100 000 cykli
Napięciowe logiczne (do SSR) : 0...12VDC ±15%, max.. 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
Prądowe  : 4...20mA, obciążenie rezystancyjne max. 550Ω
Napięciowe ciągłw : 0...10V, obciążenie rezystancyjne min. 1kΩ

Działanie regulacyjne

Następujące typy regulacji mogą zostać wybrane za pomocą klawiatury (domyślnie: PID)
PID (z funkcją auto-tuningu), PI, PD (z funkcją auto-resetu), P (z funkcją auto-resetu) lub ON/OFF
• Zakres proporcjonalności OUT1 (P) : 0.0...110.0% (regulacja ON/OFF, gdy ustawiono 0 lub 0.0)
• Czas zdwojenia (I) : 0...1000s (wyłączony, gdy ustawiono 0)
• Czas wyprzedzenia (D) : 0...300s (wyłączony, gdy ustawiono 0)
• ARW  : 0...100%
• Cykl proporcjonalności : 1...120s (nastawa niedostępna dla wyjścia prądowego)
• Histereza ON/OFF : 0.1...100.0°C (°F) lub 1...1000 dla wejścia prądowego lub napięciowego (z ustawionym przecinkiem)

Wyjścia zdarzeń EV1, EV2
(alarmowe)

Typ alarmu, funkcja timera lub alarm zakończenia programu może być wybrany za pomocą klawiatury (domyślnie: brak działania)
● Górna odchyłka: - (zakres skalowany wejścia) do zakres skalowany wejścia
● Dolna odchyłka: - (zakres skalowany wejścia) do zakres skalowany wejścia
● Obustronna odchyłka: 0 do zakres skalowany wejścia
● Strefa odchyłka: 0 do zakres skalowany wejścia
● Górny próg: wartość dolnego limitu skalowania wejścia do wartość górnego limitu skalowania wejścia
● Dolny próg: wartość dolnego limitu skalowania wejścia do wartość górnego limitu skalowania wejścia
● Górna odchyłka z oczekiwaniem: - (zakres skalowany wejścia) do zakres skalowany wejścia
● Dolna odchyłka z oczekiwaniem: - (zakres skalowany wejścia) do zakres skalowany wejścia
● Obustronna odchyłka z oczekiwaniem: 0 do zakres skalowany wejścia
Dokładność nastawy : Taka sama jak dokładność wyświetlania
Działanie : ON/OFF
Histereza : Termopary i RTD: 0.1...100.0°C (°F) dla wejścia prądowego i napięciowego: 1...1000 (z ustawionym przecinkiem)
Wyjście EV1 : Przekaźnikowe: 1a; 3A, 250VAC (obciążenia rezystancyjnego), 1A, 250VAC (obciążenia indukcyjnego 

cosø=0.4), żywotność 100 000 cykli
Wyjście EV2 : Open collector: max.. 0.1A, 24VDC
Funkcja opóźnienia działania alarmu : Działanie alarmu jest opóźnione za pomocą tej funkcji. Jeżeli wejście wejdzie w zakres działania alarmu 

i minie ustawiony czas, wyjście jest aktywowane.
Funkcja zatrzymywania działania alarmu : Gdy alarm jest aktywowany, wyjście zostaje aktywne aż do momentu wyłączenia zasilania.

Wejście cyfrowe DI

Wejście cyfrowe DI posiada 3 funkcje pokazane poniżej. Funkcja wejścia DI może zostać wybrana za pomocą klawiatury.
● Funkcja timera  : Jeżeli sygnał wejściowy wejdzie w ustawiony zakres, rozpoczyna się pomiar czasu, wyjście timera jest aktywowa-

ne po minięciu ustawionego czasu przesunięcia załączenia (ON), przesunięcia  wyłączenia (OFF) lub przesunięcia  
załączenia/wyłączenia (ON/OFF) timera.

● Funkcja zdalnego wyboru SV1/SV2 : SV1 (wartość zadana 1) i SV2 (wartość zadana 2) mogą zostać wybrane za pomocą zewnętrznego sygnału.
(Jeżeli JCL-33A jest użyty jako regulator programowalny funkcja ta jest niedostępna)
Zaciski DI (10 i 12) są rozwarte to wyświetlana jest wartość zadana SV1.
Zaciski DI (10 i 12) są zwarte to wyświetlana jest wartość zadana SV2 (prąd obwodu, gdy zaciski są zwarte: 6mA).

● Funkcja zdalnego wyboru OUT/OFF (RUN/STOP): 
Blokada wyjścia regulacyjnego OUT/OFF (dla regulacji stałowartościowej) lub START/STOP regulacji programowej.
[Regulacja stałowartościowa]
(Jeżeli JCL-33A jest użyty jako regulator programowalny, funkcja OUT/OFF jest niedostępna)
Zaciski DI (10 i 12) są rozwarte: stan OUT (działanie wyjścia).
Zaciski DI (10 i 12) są zwarte: stan OFF (blokady wyjścia), prąd obwodu, gdy zaciski są zwarte: 6mA.
[Regulacja programowa]
START/STOP regulacji programowej może zostać wykonany za pomocą zewnętrznego impulsu (czas ok. 30ms)
Jeżeli zostanie podany impuls na wejście podczas oczekiwania na regulację (standby), rozpoczyna się regulacja 
programowa. Jeżeli impuls zostanie podany podczas regulacji programowej, regulacja zostanie zatrzymana i regu-
lator powróci do trybu oczekiwania na regulację. Jeżeli impuls zostanie podany podczas, gdy wyjście zakończenia 
programu jest aktywne, wyjście zakończenia programu jest wyłączane.

Funkcja regulatora programo-
walnego

JCL-33A może wykonać 1 program składający się z 9 kroków.
Gdy klawisz OUT/OFF zostanie wciśnięty podczas oczekiwania, rozpocznie się program (aby wyłączyć program wciśnij ponownie klawisz OUT/OFF)
Błąd odliczania czasu : +/-1minuta
Wyjście końca programu : Wyjście końca programu może zostać ustawione za pomocą klawiatury.

Gdy program zostanie zakończony, wyjście zakończenia programu jest aktywowane i jest aktywne do momentu wyłączenia 
za pomocą ponownego wciśnięcia klawisza OUT/OFF. Podczas działania wyjścia zakończenia programu regulacja nie może 
być wykonywana.

Funkcja przetwornika sygnału

JCL-33A ma wbudowaną funkcję przetwornika sygnału, która może zostać w łatwy sposób włączona za pomocą klawiatury (jednak funkcja dostępna jest 
tylko dla wyjścia prądowego).
Wartości nastaw są zmienione jak pokazano: SV1 (wartość zadana)=wartości dolnego limitu skalowania, czas zdwojenia=0, czas wyprzedzenia=0, zakres 
proporcjonalności OUT=100.0%, ręczny reset=0, wartość A1=0, wartość A2=0 i działanie wprost/odwrotne=działanie wprost.

Zasilanie 100...240VAC 50/60Hz, 24VAC/DC 50/60Hz. Dopuszczalne zmiany napięcia: 85...264VAC, 20...28VAC/DC

Pobór mocy Ok. 5VA

Rezystancja izolacji Min. 10MΩ, przy 500VDC

Wytrzymałość elektryczna Pomiędzy zaciskami wejścia i zasilania, pomiędzy zaciskami wyjścia i zasilania: 1.5kVAC przez 1 minutę

Warunki środowiska Temperatura otoczenia: 0...50°C, wilgotność otoczenia: 35...85%RH (bez kondensacji)

Standard bezpieczeństwa UL: 100-240VAC, 24VAC/DC. Zbiór nr. E159038

Obudowa (materiał, kolor) Trudnopalne tworzywa, kolor: jasnoszary

Montaż Panelowy przy użyciu ramki montażowej (grubość panelu montażowego: 1...10mm)

Wymiary, waga Wymiary zewnętrzne W48xH24xD98.5, waga ok. 120g

Zawarte funkcje Korekcja czujnika, blokada nastaw, filtr PV, zabezpieczenie przed zanikiem zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych 
końców, uszkodzenie czujnika (przekroczenie zakresu), wskazania startowe, chwilowe przełączanie wskazania PV/SV, stopień ochrony IP66.

Akcesoria Rezystor bocznikowy 50Ω dla wejścia prądowego (dostarczany osobno)

■ Funkcje opcjonalne

Wyjście regulacyjne (grzanie/
chłodzenie) [DR]

Jeżeli ta opcja jest dodana, wyjście zdarzeń EV1 nie może być użyte. Dla tej opcji są użyte zaciski 8 i 9 (zaciski EV1)
Działanie regulacji grzania : Takie same jak dla wyjścia regulacyjnego OUT
Działanie regulacji chłodzenia
• Zakres proporcjonalności (P): 0.0...10.0 razy zakres proporcjonalności OUT, regulacja ON/OFF, gdy ustawiono 0 lub 0.0
• Czas zdwojenia (I) : Taki sam jak OUT
• Czas wyprzedzenia (D) : Taki sam jak OUT
• Cykl proporcjonalności : 1...120s (nastawa niedostępna dla wyjścia prądowego)
• Zakres pokrycia/martwy : Wejście termoparowe i RTD: -100.0...100.0 °C (°F)
    Wejście prądowe i napięciowe: -1000...1000 (z ustawionym przecinkiem)
• Histereza ON/OFF : Wejście termoparowe i RTD: 0.1...100.0°C (°F) 
       Wejście prądowe i napięciowe: lub 1...1000 (z ustawionym przecinkiem)
Wyjście regulacyjne (EV1) : 1a; 3A, 250VAC (obciążenia rezystancyjnego), 1A, 250VAC (obciążenia indukcyjnego cosø=0.4), żywotność: 100 000 cykli 



Interfejs komunikacyjny [C5]

Za pomocą zewnętrznego komputera mogą zostać wykonane różne operacje takie jak: zamiana nastaw, odczytywanie i ustawianie wartości nastawy itp. 
Regulatory programowalne Shinko wyposażone w opcję SVTC mogą cyfrowo wysyłać wartość nastawy SV do regulatorów JCL-33A wyposażonych w opcję C5.

Interfejs komunikacyjny : EIA RS-485
Metoda komunikacji : Komunikacja pół-duplex
Metoda synchronizacji : Synchronizacja start-stop
Prędkość komunikacji : 2400/4800/9600/19200 (może być wybierana z klawiatury)
Parzystość : Even (protokół Shinko i Modbus ASCII), no parity (Modbus RTU)
Bit start/stop : 1
Protokół komunikacyjny : Shinko/Modbus RTU/Modbus ASCII (może być wybierany z klawiatury)
Ilość regulatorów : Max... 31 regulatorów do jednego komputera (hosta)
Detekcja błędów : Parzystość, suma kontrolna (LRC), CRC

Format danych

Protokół komunikacyjny Shinko Modbus RTU Modbus ASCII

Bit startu 1 1 1

Bit danych 7 8 7

Parzystość even no parity even

Bit stopu 1 1 1

Pokrywa zacisków [TC] Pokrywa zacisków, zabezpieczająca przed przypadkowym dotknięciem zacisków elektrycznych pod napięciem

Czarny kolor [BK] Czarny kolor obudowy

■ Wymiary zewnętrzne ■ Wymiary otworu montażowego

■ Zaciski przyłączeniowe ■ Końcówki kablowe

Do montażu użyj zaciskanych końcówek kablowych z izolacją pod wkręt M3. 
Max. moment dokręcenia 0.63N*m.

Uszczelka Ramka montażowa Pokrywa zacisków

Gdy dodano pokrywę zacisków

 
• Gdy opcja C5 jest dodana, wyjście EV2 i wejście DI nie mogą być użyte.
• Gdy opcja DR jest dodana, wyjście EV1 nie może być użyte.
• Regulator JCL-33A nie ma wbudowanego wyłącznika zasilania, rozłącznika lub bez-

piecznika zamontuj tego typu zabezpieczenia w pobliżu regulatora.
• Gdy napięcie zasilania 24VAC/DC nie pomyl polaryzacji podczas zasilania napięciem 

stałym DC.

POWER SUPPLY : Zaciski zasilania

EV1 : Zaciski wyjścia zdarzeń 1 lub wyjścia chłodzenia (gdy dodano opcję DR)

EV2 : Zaciski wyjścia zdarzeń 2

OUT : Zaciski wyjścia chłodzenia lub grzania (gdy dodano opcję DR)

DI : Zaciski wejścia DI (DI ma 3 funkcje: funkcję timera, funkcję zdalnego 
wyboru SV1/SV2, funkcja sterowania OUT/OFF (RUN/STOP)

RS-485 : Zaciski interfejsu komunikacyjnego RS-485 (gdy dodano opcję C5)

TC : Zaciski wejścia termoparowego

RTD : Zaciski wejścia RTD

DC : zaciski wejścia analogowego prądowego lub napięciowego (dla 
wejścia prądowego wymagane jest podłączenie zewnętrznego bocznika 
50Ohm (dostarczany oddzielnie, na zamówienie np. RES-S01-050). 

ŚRODKI
BEZPIECZEŃ-

STWA

 z Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, wcześniej dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi tego przyrządu.
 z Przyrządy te przeznaczone są do użycia w maszynach i urządzeniach przemysłowych i sprzęcie pomiarowym. Sprawdź poprawność 
użycia po skonsultowaniu się z nami lub naszym przedstawicielem (nigdy nie używaj tego przyrządu do celów medycznych, związanych 
z życiem ludzkim).

 z Wadliwe działanie tych przyrządów mogą spowodować poważny uszczerbek dla systemu lub obrażenia u personelu, dlatego muszą być 
zainstalowane zewnętrzne urządzenia zabezpieczające takie jak zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperaturowy, itp. Co 
więcej wymagana jest właściwa okresowa kontrola i konserwacja.

 z Przyrządy te muszą być używane zgodnie z warunkami środowiska opisanymi w instrukcji. Shinko Technos Co., LTD nie ponosi odpo-
wiedzialności za jakiegokolwiek urazy, ofiary śmiertelne lub uszkodzenia powstałe w wyniku używania przyrządu w warunkach innych niż 
określono w instrukcji obsługi.

Karta została zaktualizowana 17.09.2012, jej zawartość może ulec zmianie bez ostrzeżenia. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z nami lub naszym przedstawicielem.

ACSE Sp. z o.o.
Biuro           : 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2A, POLSKA
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Fax             : +48 12 415 05 09 
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E-mail         : biuro@acse.pl

OSTRZEŻENIE ZWIĄZANE Z HANDLEM EKSPOR-
TOWYM, ROZPORZĄDZENIE KONTROLNE 

Nie dopuść aby przyrządy te były używane jako składniki 
lub były wykorzystane w produkcji broni masowego rażenia 

(np. aplikacje wojskowe, wyposażenie wojskowe, itp.), 
Proszę zwracać szczególną uwagę na użytkowników 

końcowych i ostateczne wykorzystanie tych przyrządów. 
W przypadku odsprzedaży, upewnij się, że przyrządy te nie 

zostaną nielegalnie wyeksportowane.


