
REGULATORY TEMPERATURY
JCS-33A, JCM-33A, JCR-33A, JCD-33A

Gama uniwersalnych regulatorów
temperatury i procesów 

w standardowych rozmiarach

JCS-33A: 48x48mm
JCM-33A: 72x72mm
JCR-33A: 48x96mm
JCD-33A: 96x96mm

Wejście uniwersalne konfigurowane przez użytkownika

Dwie zdalne przełączane wartości zadane

  Wyjścia alarmowe

    Interfejs komunikacyjny RS-485 (ModBus)

    Stopień ochrony IP66
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 3-fazy

Przekaźnik
elektromagnetyczny

Grzałki

Piec elektyczny

Alarm

Termopara

100 do 240V AC
 lub 24V AC/DC

Zasilanie
alramu

 Zakresy pomiarowe

Typ wejścia Zakres

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…2300°F

PL-II 0…1390°C 0…2500°F
C(W/Re5-26) 0…2315°C 0…4200°F

Rezystancyjne RTD
Pt100 –199.9…850.0°C –199.9…999.9°F

–200…850°C –300…1500°F

JPt100 –199.9…500.0°C -199.9…900.0°F
–200…500°C –300…900°F

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

(wejście dowolnie skalowane)

0…20mA DC

Napięciowe

0…1V DC
0…5V DC
1…5V DC

0…10V DC

• Dla wejścia prądowego i napięciowego możliwe jest skalowanie i zmiana 
położenia przecinka.

• Dla wejścia prądowego wymagane jest zainstalowanie zewnętrznego 
bocznika 50Ω (dostarczanego oddzielnie, model RES-S01-050).

 Wielozakresowe - uniwersalne wejście
Regulatory temperatury i procesów z serii JCS-33A, JCM-33A, JCR-33A, JCD 
-33A współpracują z termoparami (10 typów), czujnikami rezystancyjnymi RTD 
(2 typy), sygnałami prądowymi (2 typy) i napięciowymi (4 typy). Bardzo szybkie 
próbkowanie wejścia (250ms) i funkcja wielozakresowego wejścia pozwala na 
zastosowanie tych regulatorów w różnorodnych procesach technologicznych.

 Dwie zdalnie przełączane wartości zadane SV

Standardowa funkcja zdalnego przełączania pamięci wartości nastaw pozwala 
na przełączanie wartości zadanych SV1 i SV2 za pomocą wejścia binarnego 
(zewnętrznego styku) (funkcja opcjonalna dla JCS-33A i JCM-33A).

 Standardowo wyjście alarmowe (przekaźnikowe)

Regulatory z serii z serii JCS-33A, JCM-33A, JCR-33A, JCD-33A są wyposażone 
standardowo w jedno wyjście alarmowe. Działanie alarmu i sposób działania wyj-
ścia (zwieranie/rozwieranie) są konfigurowane za pomocą klawiatury (domyślnie: 
brak działania alarmu i wyjście normalnie rozwarte).

 Standardy bezpieczeństwa

Oznaczenie UL/C-UL i CE.

 Duże możliwości komunikacyjne

Regulatory z serii  JC...-33A mogą zostać wyposażone w interfejs komunikacji 
szeregowej (opcja: C5). Dostępne są protokoły komunikacyjne Shinko i MODBUS 
(dla protokołu MODBUS może zostać wybrany tryb RTU lub ASCII (za pomo-
cą klawiatury)). Umożliwia to łączenie ze sobą różnych urządzeń używających 
protokołu ModBus bez użycia konwertera komunikacyjnego. Używając naszego 
regulatora programowalnego wyposażonego w opcję SVTC (cyfrowej transmisji 
wartości zadanej) jako regulatora prowadzącego i regulatorów z serii JC...-33A 
z opcją C5, regulatory JC...-33A mogą pracować jako wielokanałowe regulatory 
programowalne (możliwa jest cyfrowa transmisja wartości zadanej do max 31 re-
gulatorów z serii JC...-33A).

 Standardowo podwyższony stopień ochrony IP66
Regulatory standardowo posiadają podwyższony stopień ochrony IP66 i mogą 
być stosowane w trudnych warunkach środowiska, narażone na dużą wilgotność 
i zakurzenie.

 Gotowe do natychmiastowego użycia

Regulatory są dostarczane gotowe do pracy z ustawionymi optymalnymi warto-
ściami nastaw (np. do przetwórstwa gumy, tworzyw sztucznych i maszyn pakują-
cych). Wystarczy rozpakować, połączyć i są gotowe do pracy (domyślne nastawy 
PID: zakres proporcjonalności 10°C, czas zdwojenia 200s, czas wyprzedzenia 
50s, działanie regulacyjne: odwrotne (grzanie)).

 Nazwa modelu

JC  -33A - /M ,  ,   

Seria

S 48x48x95mm
M 72x72x100mm
R 48x96x98,5mm
D 96x96x98,5mm

Wyjście 
regulacyjne 
(OUT1)

R Przekaźnikowe: 3A, 250VAC
S Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12VDC
A Prądowe: 4…20mA (inne po uzgodnieniu)
V Napięciowe: 0...10VDC (inne po uzgodnieniu)

Wejście M Uniwersalne - wielozakresowe

Zasilanie - 100…240VAC
1 24VAC/DC

Opcje

A2 Wyjście alarmowe (A2)
W(5A) Wyjście alarmu 

przepalenia 
grzałki

5A
W(10A) 10A
W(20A) 20A
W(50A) 50A

DR Wyjście 
regulacyjne 
grzanie/
chłodzenie 
(OUT2)

Przekaźnikowe: 3A, 250VAC
DS Napięciowe logiczne: 0/12V
DA Prądowe: 4...20mA
DV Napięciowe: 0...10V
DT Elektroniczny przekaźnik
C5 Interfejs komunikacyjny RS-485
P24 Izolowane wyjście zasilania 24VDC
SM Wejście binarne
LA Wyjście alarmu przerwania pętli regulacji
TC Pokrywa zacisków podłączeniowych
BK Czarny kolor obudowy

Podczas zamawiania wypełnij pola oznaczone znakami  za pomocą powyż-
szych kodów. Podczas dodawania opcji użyj przecinka do ich oddzielenia.

• Dla wyjścia prądowego, opcja [W] nie może być d dodana.
• Opcja [P24] nie może być dodana do JCS-33A
• Opcja [SM] może być dodana tylko do JCS-33A i JCM-33A, regulatory JCR- 

33A i JCD-33A są w nią wyposażone standardowo.
• Do JCS-33A może być dodana tylko opcja [DT]
• Gdy dodana jest opcja [C5] do JCM-33A, JCR-33A, JCD-33A, zdalny przełą-

czanie wartości nastawy SV1/SV2 nie jest dostępne. 
• Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100…240VAC. W przypad-

ku zamawiania na napięcie 24VAC/DC zaznacz je za pomocą kodu „1”.

Możliwe kombinacje opcji dla modelu JCS-33A.
A2 W DT C5 SM LA TC BK

Kombinacja 1 o o x o x o o o
Kombinacja 2 x x o o x x o o
Kombinacja 3 o o x x o o o o
Kombinacja 4 x x o x o x o o

Możliwe kombinacje opcji dla modelu JCM-33A.
A2 LA W D... P24 C5 BK TC IP

Kombinacja 1 o o o x x o o o o
Kombinacja 2 o o x o x o o o o
Kombinacja 3 x x o o x o o o o
Kombinacja 4 o o x x o o o o o
Kombinacja 5 o o o x x x o o o
Kombinacja 6 o o x o x x o o o
Kombinacja 7 x x o o x x o o o
Kombinacja 8 o o x x o x o o o

Możliwe kombinacje opcji dla modelu JCR-33A i JCD-35A.
A2 W D... C5 LA P24 TC BK

Kombinacja 1 o o x o o x o o
Kombinacja 2 o x o o x x o o
Kombinacja 3 x o o o x x o o
Kombinacja 4 o x x o o o o o

o - możliwa opcja, x - nie możliwa opcja

 Przykładowy układ regulacji
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 Podstawowe dane techniczne

Wyświetlacz

JCS-33A: PV [4 czerwone cyfry, 10.2x4.9mm (HxW), SV [4 zielone cyfry, 8.8x4.9mm (HxW)]
JCM-33A: PV [4 czerwone cyfry, 14.3x8mm (HxW), SV [4 zielone cyfry, 10 x 5.5mm (HxW)]
JCR-33A: PV [4 czerwone cyfry, 11.2x5.4mm (HxW), SV [4 zielone cyfry, 11.2 x 5.4mm (HxW)]
JCD-33A: PV [4 czerwone cyfry, 18x8mm (HxW), SV [4 zielone cyfry, 12.6 x 6mm (HxW)]

Wejście

Termopara : K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26) max rezyst. zewn. 100Ω (jednak dla B max rezystancja zewnętrzna 40Ω)
RTD : Pt100, JPt100, linia 3-przewodowa. Dopuszczalna rezystancja (10Ω na przewód)
DC prądowe : 0...20mA DC, 4...20mA DC. Impedancja wejścia: Zewnętrzny rezystor bocznikowy 50Ω 
   Dopuszczalny prąd wejścia (50mA)
DC napięciowe : 0...1VDC impedancja wejścia (1MΩ). Dopuszczalne napięcie wejścia (5V)
   Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału (2kΩ) 
 : 0...5VDC, 1…5VDC, 0...10VDC, impedancja wejścia (100kΩ). Dopuszczalne napięcie wejścia (15V)
   Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału (100Ω)

Dokładność

Termopara : ±0.2% zakresu ±1cyfra, lub ±2°C (4°F) w zależności co większe, jednak dla:
   R, S: 0...200°C (400°F): ±6°C (12°F)
   B: 0...300°C (600°F): dokładność niegwarantowana
   K, J, E, T, N: poniżej 0°C (32°F): ±0.4% zakres ±1cyfra
RTD : ±0.1% zakresu ±1cyfra, lub 1°C (2°F) w zależności co większe
Prądowe : ±0.2% zakresu ±1cyfra
Napięciowe : ±0.2% zakres ±1cyfra

Próbkowanie Co 250ms

Wyjście 
regulacyjne OUT1

Przekaźnikowe : 1a1b (JCS-33A: 1a) 3A 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4), żywotność 100 000 cykli
Napięciowe logiczne : 0/120

2VDC, max 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
Prądowe : 4...20mADC, obciążenie rezystancyjne: max 550Ω (inne po uzgodnieniu)
Napięciowe : 0...10VDC obciążenie rezystancyjne: min. 1kΩ (inne po uzgodnieniu)

Metoda regulacji

Metoda regulacji może zostać wybrana za pomocą klawiatury spośród (domyślnie: PID z funkcją automatycznego doboru nastaw):
• PID (z funkcją automatycznego doboru nastaw), 
• PI, PD, P (z funkcja automatycznego kasowania offsetu), 
• Włącz/wyłącz (ON/OFF) z ustawianą histerezą

Zakres proporcjonalności OUT1 (P) : Termopary: 0...1000°C (2000°F), regulacja (ON/OFF), gdy ustawiono 0
       Rezystancyjne RTD: 0.0...999.9°C (°F), regulacja (ON/OFF), gdy ustawiono0
       Prądowe lub napięciowe: 0.0...100.0%, regulacja (ON/OFF), gdy ustawiono 0
Czas zdwojenia (I)   : 0...1000s (wyłączone, gdy ustawiono I=0)
Czas wyprzedzenia (D)  : 0...300s (wyłączone, gdy ustawiono D=0)
Cykl proporcjonalności OUT1  : 1...120s (nastawa nie dostępna dla wyjścia prądowego)
ARW OUT1   : 0…100%
Histereza OUT1     Termopary i RTD: 0.1...100.0°C (°F) 
       Prądowe lub napięciowe: 1...1000 (z ustawionym przecinkiem)
Górny limit sygnału wyjścia OUT1  : 0...100% (wyjście prądowe: –5…105%)
Dolny limit sygnału wyjścia OUT1  : 0...100% (wyjście prądowe: –5…105%)

Alarm 1 (A1)

Typ alarmu i sposób działania wyjścia alarmowego mogą być wybierane za pomocą klawiatury
• Brak działania alarmu
• Górny limit alarmu: - zakres wejścia do zakres wejścia
• Dolny limit alarmu: - zakres wejścia do zakres wejścia
• Górny/dolny limit alarmu: 0 do zakres wejścia
• Górny/dolny zakres limitu alarmu: 0 do zakres wejścia
• Górny próg: wartość dolnego limitu do wartość górnego limitu zakresu wejścia
• Dolny próg: wartość dolnego limitu do wartość górnego limitu zakresu wejścia
• Górny limit alarmu z standby: - zakres wejścia do zakres wejścia
• Dolny limit alarmu z standby: - zakres wejścia do zakres wejścia
• Górny/dolny limit alarmu z standby:  0 do zakres wejścia

Dla wejścia z ustawionym przecinkiem, wartości ujemnego limitu wynosi -199.9, a wartość dodatniego limitu wynosi 999.9.
Gdy wejście jest prądowe lub napięciowe zakres wejścia odpowiada ustawionemu zakresowi skalowania.
Gdy wejście jest prądowe lub napięciowe wartość dolnego limitu zakresu wejścia (lub górnego) przybiera wartość dolnego (lub górnego) 
limitu skalowania.
Rozdzielczość nastawy: Taka sama jak wyświetlania
Działanie Włącz/wyłącz (ON/OFF)
Histereza Termopary i RTD: 0.1...100.0°C (°F), prądowe lub napięciowe: 1...1000 (z ustawionym przecinkiem)
Wyjście Przekaźnikowe: 1a, 3A 250VAC (obciążenia rezystancyjnego), żywotność 100 000 cykli

Wejście binarne 
(SM)

Przełączanie pomiędzy wartościami zadanymi SV1 i SV2 odbywa się za pomocą zwarcia styku (wejście binarne). 
Dla JCS-33A i JCM-33A wymagane jest dodanie opcji (SM).
Wartość nastawy SV1: Styk rozwarty (zaciski 14 i 17 rozwarte)
Wartość nastawy SV2: Styk zwarty (zaciski 14 i 17 zwarte)

Zasilanie 100…240VAC 50/60Hz, 24VAC/DC 50/60Hz. Dopuszczalne zmiany napięcia: 85…264VAC, 20…28VAC/DC
Pobór mocy Ok. 8VA

Rezystancja 
izolacji

Gdy wyjście regulacyjne OUT1 jest napięciowe lub prądowe z dodaną opcją [DS lub DA] test izolacji pomiędzy zaciskami wyjścia 
regulacyjnego OUT1 i zaciskami wyjścia alarmu przepalenia grzałki, pomiędzy zaciskami wyjścia regulacyjnego OUT1 i zaciskami wyjścia 
regulacyjnego OUT2, pomiędzy zaciskami wyjścia regulacyjnego OUT1 i zaciskami wyjścia zasilacza nie może zostać przeprowadzony.
Gdy wyjście regulacyjne OUT1 jest napięciowe lub prądowe, test izolacji pomiędzy zaciskami wyjścia regulacyjnego OUT1 i zaciskami 
zdalnego sterowania nastawami SV1/SV2, pomiędzy zaciskami wyjścia regulacyjnego OUT1 i zaciskami interfejsu komunikacyjnego nie 
może być przeprowadzony.
Gdy wyjście regulacyjne OUT2 jest napięciowe lub prądowe test izolacji pomiędzy zaciskami wyjścia regulacyjnego OUT2 i zaciskami 
zdalnego sterowania nastawami SV1/SV2, pomiędzy zaciskami wyjścia regulacyjnego OUT2 i zaciskami interfejsu komunikacyjnego nie 
może być przeprowadzony.

Wytrzymałość 
elektryczna

1.5KVAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami wejścia i uziemienia, pomiędzy zaciskami wejścia i zaciskami zasilania.
1.5KVAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami zasilania i zaciskami uziemienia.
1.5KVAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami wyjścia i zaciskami uziemienia, pomiędzy zaciskami wyjścia i zaciskami zasilania.

Warunki otoczenia Temperatura otoczenia: 0…50°C Wilgotność otoczenia 35…85%RH (bez kondensacji)
Bezpieczeństwo UL: 100…240VAC, 24VAC/DC, zbiór nr. E159038
Obudowa Materiał: trudnopalne tworzywo Kolor: jasnoszary
Montaż Montaż za pomocą uchwytów śrubowych (grubość panelu montażowego 1…15mm)
Konfiguracja Za pomocą klawiatury
Wymiary zewn. JCS-33A: W48xH48XD95mm, JCM-33A W72xH72xD100mm, JCR-33A W48xH96XD98.5mm, JCD-33A W96xH96XD98.5mm,
Waga JCS-33A ok. 200g, JCM-33A ok. 300g, JCR-33A ok. 270g, JCD-33A ok. 370g

Funkcje 
standardowe

Korekcja czujnika, blokada nastaw, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, automatyczna diagnostyka, automatyczna 
kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe, 
regulacja automatyczna/ręczna, standardowo stopień ochrony IP66 (nie dotyczy JCM-33A: IP50).
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 Funkcje opcjonalne

Wybierz opcje zgodnie ze swoimi potrzebami, podczas zamawiania określ opcje poprzez dodanie odpowiedniego kodu do oznaczenia. Regulator JCS-33A posiada 
wyjście zdarzeń EVT które może pełnić rolę zarówno wyjścia alarmowego (A2), wyjścia alarmu przepalenia grzałki (W), wyjścia regulacyjnego (OUT2) lub wyjścia 
alarmu przerwania pętli regulacji (LA).

Alarm 2 [A2] Gdy opcja ta jest dodana dodane jest dodatkowe wyjście alarmowe.
Typ alarmu, sposób działania wyjścia alarmowego, zakres nastawy są takie same jak dla alarmu A1.

Alarm przepalenia 
grzałki [W...]

Gdy opcja ta jest dodana, regulator mierzy prąd płynący przez obwód grzałki za pomocą przekładnika prądowego CT i wykrywa przepalenie 
grzałki.
Prąd znamionowy grzałki musi być wyspecyfikowany podczas zamawiania spośród następujących: 5A, 10A, 20A i  50A.
Dokładność nastawy ±5% prądu znamionowego grzałki
Wyjście Przekaźnikowe: 1a, 3A 250VAC (obciążenie rezystancyjne), żywotność 100 000 cykli 
Podtrzymanie Niedostępne
Wyposażenie Przekładnik prądowy CT (1 szt.)

Wyjście regulacyjne 
grzanie/chłodzenie 
(regulacja 
trójstawna)
[DR, DS, DA, DV, 
DT]

Gdy opcja ta jest dodana, dodane jest dodatkowe wyjście regulacyjne OUT2 umożliwiające regulację grzanie/chłodzenie.
Dostępne są następujące typy wyjścia: przekaźnikowe (DR), napięciowe logiczne (DS), prądowe (DA), napięciowe (DV) lub elektroniczny 
przekaźnik (DT (tylko JCS-33A). Typ wyjścia musi zostać określony podczas zamawiania.
Wyjście regulacyjne: przekaźnikowe, napięciowe lub prądowe może być dodane tylko do JCM-33A, JCR-33A, JCD-33A.
Wyjście regulacyjne typu elektroniczny przekaźnik (DT) może być dodany tylko do JCS-33A.
Regulacja grzaniem:  Parametry takie same jak dla wyjścia regulacyjnego OUT1

Regulacja chłodzeniem:
Zakres proporcjonalności OUT2 (P) : 0.0 do 10.0 razy zakres proporcjonalności wyjścia regulacyjnego OUT1
Czas zdwojenia (I) : Taki sam jak dla wyjścia regulacyjnego OUT1
Czas wyprzedzenia (D) : Taki sam jak dla wyjścia regulacyjnego OUT1
Cykl proporcjonalności OUT2 : 1...120s (nastawa nie dostępna dla wyjścia prądowego)
Strefa pokrycia/strefa martwa : Termopary i RTD: -100.0…100.0°C (°F) prądowe lub napięciowe: -1000…1000 (z przecinkiem)
Histereza : 0.1…100.0°C (°F)

Typ wyjścia regulacyjnego:
• Przekaźnikowe (DR) : 1a, 3A, 250VAC (obc. rezyst., 1A 250VAC (obc. induk. cosφ=0.4), żywotność 100 000 cykli
• Napięciowe (DS) : 0/12+2

0VDC, max 40mA (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe)
• Prądowe (DA) : 4…20mA, max obciążenie rezystancyjne 550Ω (inne po uzgodnieniu)
• Napięciowe (DV) : 0...10VDC obciążenie rezystancyjne: min. 1kΩ (inne po uzgodnieniu)
• Elektroniczny przekaźnik (DT) : 0.3A, 250VAC (obciążenie rezystancyjne)

Charakterystyka chłodzenia (może zostać wybrana za pomocą klawiatury)
• Chłodzenie powietrzem (charakterystyka liniowa)
• Chłodzenie olejem (1.5 mocy charakterystyki liniowej)
• Chłodzenie wodą (podwójna moc charakterystyki liniowej)

Interfejs 
komunikacyjny [C5]

Za pomocą interfejsu komunikacyjnego mogą być odczytywane i wykonywane nastawy regulatorów z serii JCS-33A, JCM-33A, JCR-33A, 
JCD-33A. W przypadku podłączenia regulatora programowalnego Shinko z opcją SVTC z regulatorami serii JC z dodaną opcją C5, 
możliwa jest cyfrowa transmisja wartości zadanej SV z regulatora programowalnego do podłączonych regulatorów z serii JC.
Interfejs komunikacyjny : EIA, RS-485
Metoda komunikacji  : Półduplex, start-stop synchronizacji
Prędkość komunikacji : 2400/4800/9600/19200 (wybierana za pomocą klawiatury)
Parzystość : Even/Odd/No parity (wybierana za pomocą klawiatury)
Bit stopu : 1 lub 2 (wybierany za pomocą klawiatury)
Protokół komunikacyjny : Producenta Shinko lub MODBUS (wybierany za pomocą klawiatury)
   (Dla protokołu MODBUS, może być wybrany tryb RTU lub ASCII (za pomocą klawiatury))
Ilość podłączonych jednostek : Max do 31 do jednego hosta
Detekcja błędów komunikacji : Kontrola parzystości i sumy

Wejście binarne 
[SV1/SV2]

Wartości zadane SV1 i SV2 mogą być zdalnie przełączane za pomocą zwierania zewnętrznego styku (opcja: SM). Opcja może być dodana tylko do 
regulatorów JCS-33A i JCM-33A. Regulatory z serii JCR-33A i JCD-33A są standardowo wyposażone w wejście zdalnego przełączania SV1/SV2.
Obwód rozwarty pomiędzy zaciskami 13 i 14: wartość zadana SV1
Obwód zwarty pomiędzy zaciskami 13 i 14: wartość zadana SV2

Wyjście alarmu 
przerwania pętli 
regulacji [LA]

Opcja ta umożliwia detekcję przerwania pętli regulacji tj. uszkodzenie czujnika lub uszkodzenie elementu wykonawczego.
Czas zadziałania alarmu przerwania pętli : 0…200 minut
Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli : Termopary i RTD: 0…150°C (°F), 0.0…150.0°C (°F), prądowe lub napięciowe: 0…1500
Wyjście     : Przekaźnikowe: 1a 3A 250VAC (obciążenie rezystancyjne), żywotność 100 000 cykli

Izolowane wyjście 
zasilania [P24]

Gdy opcja ta jest dodana, dostępne jest wyjście 24VDC do zasilania dwuprzewodowych przetworników.
Napięcie wyjściowe   : 24 ±3VDC (dla obciążenia 30mA)
Tętnienia napięcia   : 200mV (dla obciążenia 30mA)
Maksymalny prąd obciążenia  : 30mA

Pokrywa zacisków 
[TC]

Pokrywa zacisków podłączeniowych zabezpieczająca przed porażeniem prądem w przypadku dotknięcia zacisków.
Nie zapomnij użyć tej opcji jeżeli operator może dotknąć zacisków elektrycznych podczas obsługi urządzenia.

Czarny kolor 
obudowy [BK] Obudowa w kolorze czarnym. Standardowo obudowa jest w kolorze jasno szarym.

Stopień ochrony [IP] Podwyższony stopień ochrony IP54 (standardowo IP50). Opcja może być dodana tylko do regulatora JCM-33A. Regulatory z serii JCS-33A, 
JCR-33A i JCD-33A standardowo posiadają stopień ochrony IP66.
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GND
Zacisk uziemienia. Nie występuje  w regulatorach z serii JCS-33A.

ZASILANIE
Zaciski zasilania.

OUT1
Zaciski wyjścia regulacyjnego OUT1.

A1
Zaciski wyjścia alarmowego A1.

OUT2/HB
Zaciski wyjścia regulacyjnego OUT2 lub wyjścia alarmu przepalenia grzałki 
(tylko gdy została dodana odpowiednia opcja).

P24
Zaciski izolowanego wyjścia zasilania 24VDC (tylko gdy została dodana opcja).

RS-485
Zaciski interfejsu komunikacyjnego (C5) (tylko gdy została dodana opcja).

A2/LA (HB)
Zaciski wyjścia alarmowego A2 lub alarmu przepalenia grzałki (tylko gdy została 
dodana opcja).

SV
Zaciski wejścia zewnętrznego wyboru wartości nastawy SV1/SV2.

CT
Zaciski wejścia przekładnika prądowego CT (tylko gdy została dodana opcja 
alarmu przepalenia grzałki).

TC
Zaciski wejścia termoparowego.

RTD
Zaciski wejścia czujnika rezystancyjnego np. Pt100.

DC
Zaciski wejścia prądowego lub napięciowego.

EVT
Zaciski wyjścia alarmowego A2, alarmu przepalenia grzałki lub alarmu przerwa-
nia pętli regulacji (tylko w przypadku serii JCS-33A).

 Końcówki kablowe

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

 Ostrzeżenie
• Regulator nie posiada wyłącznika, rozłącznika automatycznego ani bez-

piecznika. Jeżeli jest to konieczne to zainstaluj je w pobliżu regulatora.
• Przy zasilaniu 24VAC/DC nie pomyl polaryzacji podczas zasilania napię-

ciem stałym (DC).
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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 02.01.2016, 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
Tel              : +48 12 415 05 09 
Fax             : +48 12 415 05 09 
URL            : http://www.acse.pl
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.


