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PROGRAMOWALNE REGULATORY 
SERII PCD-33A

Prosta obsługa

Wielopunktowa regulacja programowa przy użyciu
cyfrowej transmisji wartości zadanej

Idealny do wypału ceramiki, fusingu i do obróbki 
cieplnej

Regulacja programowa: 9 programów po 9 odcinków
Proste ustawienie czasu, temperatury i wartości oczekiwania

Duża funkcjonalność
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Cechy

Max. 9 programów
Dla regulacji programowej dostępne jest 9 kroków na każdy 
program.

Proste programowanie

Aby ustawić program, po prostu wprowadzasz temperaturę 
i czas dla każdego kroku.

Wielozakresowe wejście
Dostępne 18 typów wejść: termopary (10 typów), RTD (2 typy), 
sygnały prądowe (2 typy) i sygnały napięciowe (4 typy). 
Typ wejścia jest wybierany za pomocą klawiatury.

Stopień ochrony IP66

Regulator może być stosowany w trudnych warunkach w dużej 
wilgotności i przy dużym zpyleniu.
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Program nr. 1

Czas

KrokKrok Krok Krok Krok Krok Krok Krok Krok

Rozszerzona funkcja komunikacji

Tryb komunikacji może zostać wybrany spośród: (protokół Shinko, cyfrowa 
transmisja wartości zadanej, cyfrowy odbiór wartości zadanej, Modbus ASCII 
i Modbus RTU. Jeżeli została wybrana cyfrowa transmisja wartości zadanej, war-
tość zadana SV z PCD-33A może być cyfrowo transmitowana do regulatorów 
np. z serii JC...-33A, które są wyposażone w funkcję komunikacji (opcja: C5). 
Gdy został wybrany cyfrowy odbiór wartości zadanej, PCD-33A może odbierać 
wartość zadaną od regulatorów np. z serii PC-935, wyposażonych w interfejs 
komunikacyjny (opcja: C5).

PCD-33A - / ,    Regulator PCD-33A (W96 x H96mm)
Wyjście 
regulacyjne 
OUT1

R Wyjście przekaźnikowe
S Wyjście napięciowe 0/12V (do SSR)
A Wyjście prądowe: 4...20mA

Wejście M Wejście wielozakresowe

Zasilanie 100...240VAC (bez oznaczenia)
1 24VAC/DC (*1)

Opcje

C5 Interfejs komunikacyjny RS-485 (*2)
SVTC Cyfrowa transmisja wartości zadanej (*2)
P24 Wyjście izolowanego zasilacza (*3)
BK Czarny kolor obudowy
TC Pokrywa zacisków elektrycznych

Gdy dodajesz opcje, zaznacz je oddzielając przecinkiem.
(*1) Napięcie zasilania 100...240VAC jest standardowe, jednak gdy zamawiasz 
regulator na napięcie 24VAC/DC wprowadź „1” po kodzie wejścia.
(*2) Jeżeli opcja [C5] lub [SVTC] jest dodana, funkcja zdalnego sterowania jest 
niedostępna. Opcje [C5] i [SVTC] nie mogą być używane razem.
(*3) Gdy opcja [P24] jest dodana, wyjście alarmowe A2 jest niedostępne.

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 
(*)

0...20mA

Napięciowe

0...1VDC

0...5VDC

1...5VDC

0...10VDC

(*) Dla wejść prądowego i napięciowego, zakres skalowania i położenie przecinka 
może być zmieniane. Dla wejścia prądowego wymagana jest instalacja 
zewnętrznego bocznika 50Ohm (dostarczanego oddzielnie).

Wyświetlacz PV: 4 czerwone cyfry 18.0x8.0mm(HxW) PTN: 1 zielona cyfra 12.6x6mm(HxW)
SV: 4 czerwone cyfry 12.6x6.0mm(HxW) STEP: 1 zielona cyfra 12.6x6mm(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 (musi zostać podłączony zewnętrzny bocznik 50Ω 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

Dokładność czasu ±0.5% ustawionego czasu
Próbkowanie 250ms

Wyjście regulacyjne OUT1

Przekaźnikowe  : 1a1b; 3A, 250VAC (obc,a 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 ciągłe : 0...10VDC, obciążenie rezystancyjne min. 1MΩ

Działanie regulacyjne

Następujące typy regulacji mogą zostać wybrane za pomocą klawiatury (domyślnie: PID)
PID (z funkcją auto-tuningu), 
PI (gdy czas wyprzedzenia ustawiony 0), 
PD (gdy czas zdwojenia ustawiony 0),
P (gdy czas zdwojenia i wyprzedzenia ustawiony 0), 
ON/OFF (gdy zakres proporcjonalności ustawiony 0),

• Zakres proporcjonalności OUT1 (P) : Termopary i RTD (bez przecinka): 0...1000°C (0...2000°F)
      Termopary i RTD (z przecinkiem): 0.0...999.9°C (°F)
      Sygnały prądowe i napięciowe: 0.0...100.0%

• 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)
• Dolny i górny limit wyjścia : 0...100% (dla wyjścia prądowego -5...105%)

Model bazowy
Wyjście regulacyjne (OUT1): prądowe
Wejście: wielozakresowe
Opcje: interfejs komunikacyjny RS-485

■ Model ■ Zakresy wejścia

Przykład zamawiania

■ Podstawowe dane techniczne
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Wyjścia alarmowe A1, A2

Typ alarmów A1 i A2 może zostać wybrany za pomocą klawiatury (domyślnie: brak działania). Wszystkie alarmy (oprócz górnego i dolnego progu) są ± odchył-
ką od wartości zadanej SV. Jeżeli zostało wybrane zwieranie i gdy wejście jest poza zakresem, wyjście alarmu jest aktywowane (ON), jeżeli zostało wybrane 
rozwieranie, wyjście alarmu jest wyłączone (OFF).

Brak działania

Górna odchyłka Zakres nastawy: - (zakres skalowania wejścia) do zakres skalowania wejścia

Dolna odchyłka Zakres nastawy: - (zakres skalowania wejścia) do zakres skalowania wejścia

Obustronna odchyłka Zakres nastawy: 0 do zakres skalowania wejścia

Strefa odchyłki Zakres nastawy: 0 do zakres skalowania wejścia

Górny próg Zakres nastawy: wartość dolnego limitu skalowania wejścia do wartość górnego limitu skalowania wejścia

Dolny próg Zakres nastawy: wartość dolnego limitu skalowania wejścia do wartość górnego limitu skalowania wejścia

Górna odchyłka z oczekiwaniem Zakres nastawy: - (zakres skalowania wejścia) do zakres skalowania wejścia

Dolna odchyłka z oczekiwaniem Zakres nastawy: - (zakres skalowania wejścia) do zakres skalowania wejścia

Obustronna odchyłka z oczekiwaniem Zakres nastawy: 0 do zakres skalowania wejścia

Gdy typ wejścia posiada przecinek, wartość ujemna wynosi -199.9 i dodatnia wartość wynosi max. 999.9. Dla wejścia prądowego lub napięciowego, zakres 
wejścia jest taki sam jak zakres skalowania, a minimalna wartość zakresu wejścia (lub maksymalna) jest taka sama jak wartość dolnego (lub górnego) limitu 
skalowania.
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 : Przekaźnikowe: 1a; 3A, 250VAC (obciążenia rezystancyjnego), 1A, 250VAC (obciążenia indukcyjnego cosø=0.4), 

żywotność 100 000 cykli

Wyjście zdarzeń EVT

Za pomocą klawiatury może zostać wybrany jeden typ działania wyjścia: wyjście sygnału czasu, wyjście zakończenia programu, wyjście trwania programu.
Wyjście sygnału czasu : Wyjście jest aktywne przez ustawiony czas jeżeli został ustawiony czas wyłączenia i włączenia wyjścia sygnału 

czasu dla danego programu
Wyjście zakończenia programu : Wyjście jest aktywne przez ustawiony czas po zakończeniu programu
Wyjście trwania programu  : Wyjście jest aktywne przez cały czas działania programu
Wyjście : Przekaźnikowe: 1a; 3A, 250VAC (obc. rezyst.), 1A, 250VAC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność 100 000 cykli

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

Pobór mocy Ok. 8VA

Rezystancja izolacji
Jeżeli wyjście (OUT) jest napięciowe lub prądowe, test izolacji nie może być wykonany pomiędzy wyjściem regulacyjnym (OUT) i zaciskami zdalnego stero-
wania, pomiędzy wyjściem regulacyjnym i zaciskami komunikacyjnymi ponieważ nie są odizolowane od pozostałych. Pozostała kombinacja zacisków oprócz 
powyższych min. 10MΩ, przy 500VDC.

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

Warunki środowiska Temperatura otoczenia: 0...50°C (32...122°F), wilgotność otoczenia: 35...85%RH (bez kondensacji)

Obudowa (materiał, kolor) Tworzywo trudnopalne, kolor: jasnoszary

Montaż Panelowy przy użyciu uchwytów śrubowych (grubość panelu montażowego: 1...8mm)

Stopień ochrony IP66 dla panelu czołowego

Wymiary, waga Wymiary zewnętrzne W96 x H96 x D98.5mm, waga ok. 370g

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.

Akcesoria Bocznik 50Ω dla wejścia prądowego (dostarczany oddzielnie)

■ Regulacja programowa
Ilość programów 9 programów

Ilość kroków 9 kroków / na każdy program

Funkcja zdalnego sterowania
Regulacja programowa może zostać rozpoczęta lub zatrzymana za pomocą zwarcia odpowiedniego zacisku.
Regulacja programowa rozpoczyna się po przełączaniu zacisku ze stanu rozwartego na zwarty, zatrzymanie regulacji programowej odbywa się przez 
przełączanie zacisku ze stanu zwartego na rozwarty.

Funkcja oczekiwania

Podczas regulacji programowej regulator nie przejdzie do następnego kroku, gdy skończy się czas kroku aż do momentu, gdy odchyłka pomiędzy PV i SV 
nie wejdzie w ustawiony zakres oczekiwania.
Zakres nastawy: Termopary, RTD (bez przecinka): ±(0...100°C(°F))
 Termopary, RTD (z przecinkiem): ±(0.0...100.0°C(°F))
 Sygnały prądowe i napięciowe: 0...1000 (z ustawionym przecinkiem)

Funkcja HOLD Chwilowe wstrzymanie czasu regulacji programowej.

Funkcja ADVANCE Krok regulacji programowej jest zatrzymywany, regulator przechodzi do następnego kroku.

Pozostałe funkcje Wybór jednostki czasu kroku (godzina/minuta lub minuta/sekunda), wybór temperatury startu programu (start PV lub start SV), temperatura kroku ustawia-
na podczas regulacji programowej.

Zakres czasu programu 0...99h 59min/krok lub 0...99min 59s/krok

Rozdzielczość nastawy Temperatura: 1°C (1°F) lub 0.1°C (0.1°F), czas 1 minuta lub 1 sekunda

Stan po przywróceniu zasilania Program startuje od miejsca gdzie nastąpiła awaria zasilania (błąd czasu po przywróceniu zasilania: max. 1 minuta).

■ Funkcje opcjonalne

Interfejs komunikacyjny
(opcja [C5])

Następujące operacje mogą być wykonywane przy użyciu zewnętrznego komputera podłączonego do PCD-33A: odczyt i ustawianie SV, PID i pozostałych 
parametrów, odczyt PV i stanu działania, zmiana funkcji (jeżeli opcja C5 jest dodana, funkcja zdalnego sterowania nie jest dostępna, opcja SVTC i funkcja 
zdalnego sterowania nie mogą być użyte razem).
• Interfejs komunikacyjny : EIA RS-485
• Metoda komunikacji : Komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji : Synchronizacja start-stop
• Protokół komunikacyjny : Shinko, cyfrowa transmisja wartości zadanej, cyfrowy odbiór wartości zadanej, Modbus ASCII, Modbus RTU (wybiera-

ny z klawiatury)
• Prędkość komunikacji : 2400/4800/9600/19200bps (wybierana z klawiatury)
• Bit danych : 7, 8 (wybierany z klawiatury)
• Parzystość : Even, odd, no parity (wybierana z klawiatury)
• Bit stopu : 1 lub 2 (wybierany z klawiatury)
• Ilość połączonych urządzeń  : Max. 31 regulatorów do jednego komputera (hosta)
• Detekcja błędów komunikacji  : Parzystość, suma kontrolna, LRC (Modbus ASCII), CRC-16 (Modbus RTU)

Wyjście izolowanego zasilacza
(opcja [P24])

Wyjście 24VDC używane do zasilania przetworników 2-przewodowych np. przetworników temperatury lub ciśnienia (jeżeli opcja P24 jest dodana, alarm (A2) 
nie jest dostępny).
Napięcie wyjściowe : 24V±3VDC (prąd obciążenia 30mA)
Tętnienia napięcia : Ok.  200mVDC (przy prądzie obciążenia 30mA)
Max. prąd obciążenia : 30mADC



 Wymiary zewnętrzne

 Blok zacisków podłączeniowych

 Otwory montażowe

 Uwaga: Podczas montażu n regulatorów jeden obok drugiego, może 

nie zostać zachowany stopień ochrony IP66. Gwarancja może być nie uznana)

Uszczelka Uchwyt montażowy Pokrywa zacisków

104.5 (Gdy dodana opcja TC)

Montaż n regulatorów jeden obok drugiego
n: ilość montowanych regulatorów

 

• Grubość panelu montażowego wynosi 1...8mm.
• Obudowa regulatora wykonana jest z tworzywa, nie dokręcaj uchwytów montażowych ze zbyt dużą siłą. Obudowa lub uchwyty montażowe mogą 

zostać uszkodzone. Maksymalny moment dokręcenia powinien wynosić ok. 0.12Nm

• POWER SUPPLY : 100...240VAC lub 24VAC/DC
• OUT : Wyjście regulacyjne
• A1 : Wyjście alarmowe 1 (A1)
• A2 : Wyjście alarmowe 2 (A2)
• P24 : Wyjście izolowanego zasilacza (opcja P24)
• RS-485 : Interfejs komunikacyjny (opcja C5)
• EVT : Wyjście zdarzeń
• EXT CON INPUT : Wejście zdalnego sterowania
• TC : Wejście termoparowe
• RTD : Wejście RTD
• DC : Wejście prądowe lub napięciowe

• Blok zacisków jest przewidziany do podłączania przewodów od lewej strony.
• Linie przerywane oznaczają opcje.
• Gdy opcja [P24] jest dodana, wyjście alarmu 2 (A2) nie jest dostępne.
• Gdy opcja [C5] jest dodana, funkcja zdalnego sterowania nie jest dostępna.

 Końcówki kablowe
Do podłączania przewodów użyj zaciskanych końcówek kablowych w izolacji 
pod śrubę M3. Maksymalny moment dokręcenia powinien wynosić 0.63Nm.
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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 03.01.2016, 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.

Cyfrowa transmisja wartości 
zadanej (opcja [SVTC])

Cyfrowa transmisja wartości zadanej (master)
Gdy została wybrana cyfrowa transmisja wartości zadanej podczas wyboru trybu komunikacji, wartość zadana SV regulatora PCD-33A może być transmito-
wana cyfrowo do regulatorów np. z serii JC...-33A (slave) z funkcją komunikacji (opcja C5).
Cyfrowa odbiór wartości zadanej (slave)
Gdy został wybrany cyfrowy odbiór wartości zadanej podczas wyboru trybu komunikacji, wartość zadana SV może być odbierana od regulatorów z serii PC-
935/PCD-33A (master) z cyfrową transmisją wartości zadanej (opcja SVTC).
(Gdy opcja SVTC jest dodana, funkcja zdalnego sterowania nie może być użyta, opcja C5 i funkcja zdalnego sterowania nie mogą być razem użyte).

Pokrywa zacisków (opcja [TC]) Pokrywa zabezpieczająca zaciski podłączeniowe regulatora przed przypadkowym dotknięciem.
Czarny kolor obudowy (opcja [BK]) Obudowa w kolorze czarnym, panel w kolorze ciemno szarym


