
WIELOKANAŁOWE REGULATORY 
TEMPERATURY I PROCESU
z serii QX1 (QTC1-2 i QTC1-4)

Pomiar, regulacja i monitoring 
max 1024 punktów pomiarowych

Zintegrowany system do wielopunktowej 
regulacji i monitoringu temperatury o bardzo 

dużej funkcjonalności
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Wielokanałowy regulator o niezliczonych 
możliwościach użytkowych

Max 1024 punktów pomiarowych lub pętli 
regulacyjnych

Do QMC1 można podłączyć max do 16 modułów
regulacyjnych QTC1-2 lub QTC1-4.

PLC

･･･

･･･

Podłącz max 16
modułów do jednej

szyny danych
(wymagany QMC1)
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Do połączenia modułu 
z komputerem PC może być
użyty standardowy kabel ze
złączem mikro-USB typu B.
.

Funkcja inteligentnego interfejsu SIF umożliwia bezpośrednie połączenie 
wielokanałowych modułów regulacyjnych z serii QTC1 ze sterownikami 
PLC różnych producentów (funkcja połączenia bez programowania).

Obsługiwane sterowniki PLC
Producent Rejestr Komendy komunikacyjne
Mitsubishi Electric Rejestr D QR/QW
Mitsubishi Electric Rejestr R QR/QW
Mitsubishi Electric Rejestr D WR/WW
Mitsubishi Electric Rejestr R WR/WW
OMRON Rejestr DM Komendy FINS
KEYENCE Rejestr DM RDS/WRS

(*) Bezpośrednio funkcja SIF dla modułu regulacyjnego QTC1 jest wyłącznie dostępna dla 
sterowników PLC firmy Mitsubishi Electric Corporation PLC z serii MELSEC-Q (rejestr QR/QW).

Ustawienia można łatwo zmienić 
za pomocą oprogramowania, które 
umożliwia jednoczesne zarządzanie 
wieloma modułami. 

System operacyjny: Windows 10

Zastępując urządzenia Shinko z serii 
C użyj komunikacyjnego modułu 
rozszerzeń QMC1.

Komunikacyjny moduł rozszerzeń QMC1Shinko seria C

Moduł QTC1 może być używany jako wielokanałowy moduł wejść analogowych w celu 
zmniejszenia kosztów i okablowania

Moduły QTC1 mogą być używane jako moduły 
wejść analogowy, przyczyniając się do zmniej-
szenia kosztów integracji i okablowania.

Seria QX1

Seria QX1Seria QX1

PC PC

lub

PLC

Redukcja okablowania (1)
Pomiędzy PLC lub PC

Pomiędzy QX1 i czujnikami
Redukcja okablowania (2)

Połączenie ze sterownikiem PLC bez programowania redukuje pracochłonność

PLC
Komunikacyjny moduł rozszerzeń QMC1

S
I
F

Mitsubishi Electric PLC
seria MELSEC-Q

Moduł regulacyjny QTC1

S
I
F
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Funkcje zabezpieczające przed awarią

Ułatwienia dla administratora

Połączenie wielu stref (regulacja z auto-balansem)

Skorzystaj z jednorodnej kontroli wielu stref 
grzejnych poprzez połączenie ich w jedną 
grupę regulacyjną. Funkcja ta zapobiega 
częściowemu przegrzaniu i odkształceniom 
mechanicznym, zmniejszając niekorzystny 
wpływ na jakość produktu.

Indywidualne ustawienia parametrów wyjścia

Możliwa jest jednorodna regulacja wieloma strefami, jeżeli są 
znane parametry wyjścia, na przykład podczas sterowania 
grzałkami w wielu strefach. Funkcja ta zmniejsza liczbę po-
trzebnych wejść pomiarowych, a dzięki możliwości korzystania 
z SSR zmniejsza się również koszt układu regulacji.

Funkcje zabezpieczające przed awarią.
Sprawdź statusy zużycia za pomocą następujących funkcji pomiarowych. 
1. Łączny czas załączenia grzałki (QTC1) 
2. Skumulowany czas pracy modułów (QMC1, QTC1) 
3. Łączna liczba otwarcia/ zamknięcia styków przekaźnika (QTC1).

W przypadku wystąpienia błędu, za-
pisywany jest numer błędu i czas po-
wstania.
Zapisywanych jest 10 ostatnich błę-
dów. Historię błędów można spraw-
dzić za pomocą oprogramowania na-
rzędziowego dla QTC1.

Funkcja wykrywania różnicy wejść pomiarowych umożliwia monitorowanie różnicy 
pomiędzy poszczególnymi kanałami pomiarowymi.

Unikanie przestoju w razie awarii.
Funkcja wyboru wyjścia regulacyjnego umożliwia 
przełączanie wyjść regulacyjnych. Np. w przypadku 
awarii wyjścia  kanału  nr. 1, włączone może być wyj-
ście kanału 2.

W przypadku wykrycia przepale-
nia grzałki może zostać wysłany alarm. 
Opcje alarmu przepalenia grzałki: jednofazowy, 3- fa-
zowy (3- fazowy: tylko dla modułu QTC1-2)]
 
Wyjścia alarmowe mogą być również używane do 
uruchamiania lub zatrzymywania procesu regulacji. 
[Opcja: Wejście / wyjście zdarzeń]

Przykład działania funkcji ograniczenia mocy szczytowej.

Funkcja ograniczenia mocy szczytowej

Funkcja ograniczenia mocy szczytowej.
Funkcja ustawienia całkowitego prądu dla modułu zapewnia, że 
regulacja odbywa się bez przekroczenia ustawionych wartości 
prądu sumarycznego dla każdego kanału. Może to pomóc zmini-
malizować koszty związane z przyłączem elektrycznym.

ONCH1 ON

ONCH2 ON

ONCH3 ON

ONCH4 ON

Nowe funkcje poprawiające możliwości regulatora

Regulacja z automatycznym 
balansem działa z wieloma
podłączonymi modułami.

SV

Funkcja auto-balansu wyłączona Funkcja auto-balansu włączona

Grupa Grupa Grupa Grupa

Strefa Strefa Strefa Strefa

Master (1 wejście pomiarowe)

Współ.
wyjścia = 0.5

Strefa Strefa Strefa Strefa Strefa Strefa

1.51.0
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Pięć różnych metod regulacji

Duża funkcjonalność

Metoda regulacji zależy od celu regulacji. Seria QX1 posiada pięć nowych metod regulacji:

Regulacja 2DOF PID
Oprócz śledzenia wartości docelowej 
i szybkiej reakcji na zakłócenia ta nowa 
metoda regulacji ogranicza również prze-
regulowania. Jest to domyślne ustawiona 
metoda regulacji.

Regulacja Fast-PID
Ta metoda regulacji kładzie główny nacisk 
na śledzenie wartości docelowej. Metoda 
ta działa najlepiej w przypadku wymiany 
innego kontrolera na produkt Shinko. Me-
toda ta zapewnia lepszą wydajność.

Regulacja Slow-PID
Ta metoda regulacji stawia na pierwszym 
miejscu zapobieganie przeregulowaniom, 
a nie osiągnięcie wartości docelowej.
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Zapobieganie przeregulowaniu

Wartość docelowa osiągnięta Zapobieganie
zakłóceniom

Osiągnięta wartość
docelowa 

Zapobieganie
zakłóceniom

Przeregulowanie
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Zapobieganie
zakłóceniom

Osiągnięta wartość
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Regulacja Gap-PID
Ta metoda regulacji jest odpowiednia przy 
szybkiej odpowiedzi obiektu, takiej jak re-
gulacja przepływem i zaworami. Błąd pro-
cesu regulacji znajduje się w ustawionym 
przedziale.

Regulacja ON/OFF
Ta metoda regulacji jest wybierana naj-
częściej do prostej regulacji (włączaniem 
lub wyłączaniem) grzałek lub innych urzą-
dzeń.

Gap wyłączony Gap włączony

Szybka reakcjaW
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Osiągnięta wartość docelowa 

ON
OFF
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Ulepszona obsługa

Liczne kontroli LED pozwalają użytkownikowi na wi-
zualną kontrolę stanów i błędów.

Ustawienia regulatora można łatwo zmieniać za pomocą opro-
gramowania narzędziowego, które umożliwia jednoczesne za-
rządzanie wieloma modułami.

Rozłączna konstrukcja modułów sprawia, że wymiana uszko-
dzonego modułu jest niezwykle prosta.

Do podłączenia może być użyty standardowy
kabel USB ze złączem mikro USB typ B.

Grzanie/chłodzenie

Regulacja trójstawna typu grzanie/chłodzenie odbywa się za pomocą 
kanału CH1 jako grzania i kanału CH2 jako chłodzenia (lub odpowied-
nio CH3 i CH4). Max 2 pętle regulacji w przypadku modułu QTC1-4.

Regulacja kaskadowa

Wartość wyjścia wyznaczona na podstawie SV i PV dla kanału CH1 
jest wysyłana jako wartość zadana dla kanału CH2, który odpowiada 
za regulację. Max 2 pętle regulacji w przypadku modułu QTC1-4.

Duża funkcjonalność

Gdy QTC1 używany jest samodzielnie, może służyć do sterowania lub 
komunikacji z hostem, a dodawanie celów monitorowania jest łatwe.

PLC
QTC1 QTC1

Regulacja
za pomocą

samodzielnego
modułu
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 Modele
Moduł 2- kanałowy QTC1-2 Moduł 4-k anałowy QTC1-4

 Sposób zamawiania
QTC1-2   -     -   Dwukanałowy moduł regulacyjny

QTC1-4   -         -   Czterokanałowy moduł regulacyjny
Zasilanie / komu-
nikacja

0 Brak zacisków zasilania i komunikacji
P Wersja zaciskami zasilania i komunikacji

Metoda podłączenia T Blok z zaciskami śrubowymi
Wyjście regulacyjne CH1  Patrz kod w tabeli kodów wyjścia regulacyjnego
Wyjście regulacyjne CH2  Patrz kod w tabeli kodów wyjścia regulacyjnego
Wyjście regulacyjne CH3 (*1)  Patrz kod w tabeli kodów wyjścia regulacyjnego
Wyjście regulacyjne CH4 (*1)  Patrz kod w tabeli kodów wyjścia regulacyjnego
Wejście pomiarowe CH1  Patrz kod w tabeli kodów wejścia pomiarowego
Wejście pomiarowe CH2  Patrz kod w tabeli kodów wejścia pomiarowego
Wejście pomiarowe CH3 (*1)  Patrz kod w tabeli kodów wejścia pomiarowego
Wejście pomiarowe CH4 (*1)  Patrz kod w tabeli kodów wejścia pomiarowego

Alarm przepalenia grzałki (opcja)
0 Brak opcji
2 4 wyjścia alarmu przepalenia grzałek 20A (*2) (*3)
A 4 wyjścia alarmu przepalenia grzałek 100A (*2) (*3)

Wejścia/wyjścia zdarzeń (opcja)
0 Brak opcji
1 4 wejścia zdarzeń (*4) (*5)
2 4 wyjścia zdarzeń (*4) (*5)

(*1) W przypadku QTC1-2, kanały CH3 i CH4 nie są dostępne.
(*2) Przekładniki prądowe CT i wiązkę kablową ze złączami należy zamawiać 
oddzielnie.

(*3) Dla QTC1-2 dostępna jest wersja alarmu jednofazowa lub trójfazowa.
(*4) Wiązka przewodów ze złączem jest dostarczana oddzielnie (na zamówienie).
(*5) Dla modułu QTC1-2, dostępne są 2 wejścia / wyjścia zdarzeń.

 Typy i zakresy pomiarowe wejść
Kod Typ wejścia Zakres

M

Termopary

K –200…1370°C –328…2498°F
–200.0…400.0°C –328.0…752.0°F

J –200…1000°C –328…1832°F
R 0…1760°C 32…3200°F
S 0…1760°C 32…3200°F
B 0…1820°C 32…3308°F
E –200…800°C -328…1472°F
T –200.0…400.0°C –328.0…752.0°F
N –200…1300°C –328…2378°F

PL-II 0…1390°C 32…2534°F
C(W/Re5-26) 0…2315°C 32…4199°F

RTD
Pt100 –200.0…850.0°C –328.0…1562.0°F

–200…850°C –328…1562°F

JPt100 –200.0…500.0°C –328.0…932.0°F
–200…500°C –328…932°F

Prądowe 4…20mA DC

-2000…10000
(skalowane i ustawianym przecinkiem)

0…20mA DC

Napięciowe

0…1V DC
0…5V DC
1…5V DC

0…10V DC

A Prądowe

4…20mA DC
(z bocznikiem)
0…20mA DC

(z bocznikiem)

V Napięciowe
0…5V DC
1…5V DC

0…10V DC

 Typy wyjść regulacyjnych
Kod Typ wyjścia regulacyjnego

R Przekaźnikowe: 3A, 250VAC
S Napięciowe logiczne: 0/12VDC (do SSR)
A Prądowe liniowe: 4…20mA
C Prądowe liniowe: 0…20mA
V Napięciowe liniowe: 0...1V
1 Napięciowe liniowe: 0...5V
2 Napięciowe liniowe: 1...5V
3 Napięciowe liniowe: 0...10V
C Open collector: 0.1A, 30VDC
T Triak: 0.5A, 75...250VAC (załączany w zerze)

 Akcesoria dostarczane oddzielnie
Kod Typ wyjścia regulacyjnego

RES-S01-050 Rezystor bocznikowy 50Ohm (dla wejścia 0/4...20mA)
TC-QTC Pokrywa zacisków elektrycznych

CTL-6-S-H Przekładnik prądowy 20A (1*)
CTL-12-S36-10L1U Przekładnik prądowy 100A (1*)

WQ Wiązka kablowa dla alarmu przepalenia grzałki (*1)
EVQ Wiązka kablowa dla wejść/wyjść zdarzeń (*2)

(1*) Dla alarmu przepalenia grzałki (kod opcji: 2 lub A).
(2*) Dla wejścia/wyjścia zdarzeń (kod opcji: 1 lub 2).
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 Dane techniczne QTC1-2 i QTC1-4
Wejście pomiarowe

Wejście

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

Dokładność

Dokładność
(przy 25°C)

Termopary  : ±0.2% zakresu ±1 cyfra, jednak dla:
   dla R i S w zakresie 0...200°C: ±6°C oraz dla B: 0...300°C: dokładność niegwarantowana
   dla K, J, E, T i N poniżej 0°C: ±0.4% zakresu ±1 cyfra
RTD  : ±0.1% zakresu ±1 cyfra
Prądowe i napięciowe : ±0.2% zakresu ±1 cyfra

Dokładność komp. ±1°C (kompensacja temperatury w zakresie -10...55°C)

Wpływ temp. otocz.
• Termopary: 100ppm/°C dla każdego zakresu (poniżej 0°C: 200ppm/°C dla każdego zakresu)
• RTD: 200ppm/°C dla każdego zakresu (poniżej 0°C: 400ppm/°C dla każdego zakresu)
• Prądowe i napięćiowe: 100ppm/°C dla każdego zakresu

Próbkowanie wejścia 125ms (dla wejścia prądowego i napięciowego 20 lub 50ms)
Wejścia regulacyjne

Typ wyjścia

• Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250VAC (obc. rezyst.), 1A 250VAC (obc. induk. cos∅=0.4), żywotność 100 000 cykli
• Napięciowe logiczne: 0/12VDC ±15%, max. 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
• Prądowe liniowe: 0/4...20mADC (rozdzielczość 12000), obciążenie rezystancyjne: max. 550Ω
• Napięciowe liniowe: 0...1V, 0...5V, 1...5V, 0...10VDC (rozdzielczość 12000), obciążenie rezystancyjne: min. 1kΩ
• Open collector (NPN): 0.1A, 30VDC
• Trak (załączane w zerze): 0,5A, 75...250VAC

Regulacja

Metoda regulacji

Metoda regulacji może zostać wybrana za pomocą oprogramowania narzędziowego (domyślnie: 2DOF PID):
• 2DOF PID: Metoda regulacji oferująca zarówno śledzenia charakterystyki regulacji ze zmianami SV, jak i tłumienie zakłóceń. Ta metoda 

zapewnia taką samą reakcję na zakłócenia, jak regulacja Fast-PID, a dodatkowo regulację ze zredukowanymi przeregulowaniami.
• Fast-PID: To podstawowa metoda regulacji PID jest używana do regulacji stałowartościowej (regulacja bez zmiany wartości zadanej).
• Slow-PID: Ta metoda sterowania jest zalecana w procesach, w których przeregulowania są niepożądane oraz w procesach, w których 

wartość procesu (PV) trudno opada po osiągnięciu wartości zadanej (SV).
• Gap-PID: Jeśli wartość procesowa (PV) jest zakłócana lub jeśli występuje histereza regulacji, niewielka fluktuacja może być utrzymana 

w pobliżu odchyłki wynoszącej 0. W takich przypadkach zwykle stosuje się regulację ze strefą martwą, ale ponieważ regulacja nie jest 
wykonywane w strefie martwej, wartość procesowa (PV) zmienia się w przypadku wystąpienia zakłóceń. Ta metoda regulacji zapewnia 
odchylenie charakterystyki w strefie martwej i pozwala na reakcje na zakłócenia.

• PI, gdy czas wyprzedzenia jest ustawiony 0 (D=0)
• PD, gdy czas zdwojenia jest ustawiony 0 (I=0)
• P, gdy czas wyprzedzenia i zdwojenia jest ustawiony 0 (I=0, D=0)
• ON/OFF z ustawianą histerezą

Zakres proporcjonalności (P) Termopary i RTD: 0 do zakres wejścia (lub z przecinkiem 0.0 do zakres wejścia)
Wejście prądowe i napięciowe: 0.0...100.00%

Czas zdwojenia (I) 0...3600s lub 0.0...2000.0s (1...3600s lub 0.1...2000.0s dla regulacji Slow-PID)
Czas wyprzedzenia (D) 0...3600s lub 0.0...2000.0s
Współ. wzmocnienia proporcjonalnego 2DOF (α) 0.00...1.00
Współczynnik zdwojenia 2DOF (β) 0.00...10.00
Współczynnik wyprzedzenia 2DOF (γ, Cd) 0.00...1.00
Cykl proporcjonalności 0.1...100s
Histereza regulacji włącz/wyłącz Termopary i RTD: 0.1...1000.0°C, prąd i napięcie: 1...1000 (z ustawionym przecinkiem)
Górny/dolny limit wyjścia O1 0...100% (dla wyjścia prądowego -5...105%)
Szerokość pasma (Gap) 0.0...10.0% (zakres proporcjonalności x szerokość pasma (Gap))
Współczynnik pasma (Gap) 0.0...1.0

Funkcja komunikacji z hostem / zasilania
Interfejs RS-485
Metoda komunikacji Komunikacja pół-duplex
Prędkość 9600, 19200, 38400 lub 57600bps wybierana za pomocą przełącznika DIP (domyślnie: 57600bps).
Synchronizacja Synchronizacja start-stop
Bit danych / 
parzystość

• Bit danych: 8
• Parzystość: Wybór parzystości za pomocą przełącznika DIP spośród: even, odd lub no parity. (domyślnie:8 bitów / even).

Bit stopu Wybór jest możliwy za pomocą przełącznika DIP spośród 1 lub 2 bitów (domyślnie: 1).
Opóźnienie 
odpowiedzi

0 do 1000ms (domyślne: 0ms)
Odpowiedź modułu po otrzymaniu polecenia od hosta może być opóźniona po ustawieniu czasu odpowiedzi.

Struktura danych

Protokół komunikacyjny  MODBUS RTU
Bit startu 1
Bit danych 8
Parzystość Włączona (even, odd), wyłączona
Bit stopy 1 lub 2

Wyjście alarmowe
Wyjście Zdarzenie sygnalizowane za pomocą flagi stanu lub przez wyjścia zdarzeń.

Alarm

Typ alarmu może zostać wybrany za pomocą oprogramowania narzędziowego.

Typ alarmu

• górna odchyłka
• dolna odchyłka
• obustronna odchyłka
• niezależna obustronna odchyłka
• strefa odchyłki
• niezależna strefa odchyłki
• górny próg
• dolny próg
• górna odchyłka z oczekiwaniem
• dolna odchyłka z oczekiwaniem
• obustronna odchyłka z oczekiwaniem
• niezależna obustronna odchyłka z oczekiwaniem.

Histereza Dla wejścia termoparowego i RTD: 0.1...1000.0°C
Dla wejścia prądowego i napięciowego: 1...1000 (z przecinkiem)
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Alarm przerwania pętli regulacji
Alarm przeznaczony jest do sygnalizacji uszkodzenia elementu pomiarowego lub też elementu wykonawczego (kod nastawy: 014)
Czas zadziałania 0....200minut
Zakres zadziałania Termopary i RTD: 0.0...150.0°C, prąd i napięcie: 0...1500 (z ustawionym przecinkiem)
Funkcja rampy
Funkcja rampy umożliwia dochodzenie z aktualnie ustawionej wartości zadanej (SV) do nowej wartości zadanej (SV) z określaną określoną prędkością. Gdy regula-
cja jest uruchomiona, regulacja jest wykonywana z określoną prędkością zmian pomiędzy bieżącą wartością PV i SV.

Zakres nastawy

• Prędkość przyrostu SV:  Termopary i RTD: 0...10000°C/minutę lub 0.0...1000.0°C/minutę.
     Sygnał prądowy i napięciowy: 0...10000/minutę
• Prędkość opadania SV:  Termopary i RTD: 0...10000°C/minutę lub 0.0...1000.0°C/minutę.
     Sygnał prądowy i napięciowy: 0...10000/minutę

Wybór działania po powrocie zasilania
Funkcja ta umożliwia wybór, czy regulator ma powrócić do stanu sprzed wyłączenia zasilania, czy do stanu zatrzymania po przywróceniu zasilania.
Wybór zapisu danych w pamięci nieulotnej IC
Funkcja ta umożliwia na włączenie / wyłączenie zapisu danych w nieulotnej pamięci IC.
Jeśli zapis jest włączony, wszystkie wartości ustawień można tymczasowo zmienić, aż do wyłączenia i ponownego włączenia zasilania, po czym wartości zmienio-
ne powrócą do wartości ustawionych przed wyłączeniem zapisu danych.
Regulacja automatyczna / ręczna
Przełączanie pomiędzy regulacją automatyczną i ręczną jest możliwe dzięki interfejsowi komunikacyjnemu.
Współczynnik korekcji czujnika
Możliwe jest ustawienie współczynnika nachylenia charakterystyki wejściowej czujnika.
Zakres nastawy 0.000...10.000 (domyślnie: 1.000)
Korekcja czujnika
Jeśli temperatura w miejscu regulacji i temperatura w miejscu montażu czujnika są różne, możliwe jest przesunięcie i korekta wartości procesowej (PV).

Zakres nastawy • Termopary i RTD:   -100.0...100.0°C
• Sygnał prądowy i napięciowy:  -1000...1000

Wybór funkcji regulacji
Możliwy jest wybór pomiędzy regulacją standardową, regulacją trójstawną typu grzanie / chłodzenie, regulacją kaskadową lub funkcją wyboru wyjścia.

Regulacja kaskadowa
Wartość sygnału regulacyjnego mastera wyznaczona na podstawie wartości zadanej (SV) i wartości procesu (PV) mastera (CH1 lub CH3) 
jest wysyłana jako wartość zadana (SV) dla slava (CH2 lub CH4). Na podstawie tej wartości oraz wartości procesu (PV) slava wyznaczana 
jest wartość sygnału regulacyjnego dla wyjścia regulacyjnego slava. Wyjście regulacyjne CH1 jest wyłączone (dla wyjścia prądowego: 0 mA).

Regulacja grzanie / 
chłodzenie

Gdy wybrano regulację typu grzanie / chłodzenie jako funkcję dla wyjścia regulacyjnego CH1, regulacja typu grzanie / chłodzenie jest wykonywana 
za pomocą wyjścia CH1 (wyjście grzania) i wyjścia CH2 (wyjście= chłodzenia). Gdy wybrano regulację grzanie / chłodzenie jako funkcja dla 
wyjścia regulacyjnego CH3, regulacja grzanie / chłodzenie jest wykonywana za pomocą wyjścia CH3 (wyjście grzania) i wyjścia CH4 (wyjście 
chłodzenia). Nie można wybrać regulacji typu grzanie / chłodzenie dla wyjść CH2 i CH4.

Funkcja wyboru 
wyjścia

W przypadku korzystania z regulatora, jeśli jakieś wejście jest nieużywane i wystąpi błąd na aktualnie wykorzystywanym wejściu, wejście to 
można zmienić na dowolne wejście nieużywanego kanału i przypisać wykorzystywane wyjścia.

Wybór funkcji rozszerzenia
Możliwe jest włączenie funkcji automatycznego balansu.

Funkcja automatycz-
nego balansu

Ta funkcja kontroluje temperaturę regulowanego obiektu w wielu punktach jednocześnie, aby zapobiec miejscowemu przegrzaniu i zniekształ-
ceniu mechanicznemu produktu. Istnieją dwa typy regulacji z automatycznym balansem: przy użyciu wielu modułów regulacyjnych lub przy 
użyciu niezależnych modułów regulacyjnych.

Funkcja wzmocnienia / przesunięcia wyjścia
Gdy używanych jest wiele wyjść regulacyjnych i jedno wejście pomiarowe, np. sterowanie grzałkami za pomocą jednego wejścia i wielu wyjść regulacyjnych. Jeśli 
znany jest z góry rozkład mocy wyjść, ta funkcja umożliwia jednolite sterowanie poprzez ustawienie współczynnika wzmocnienia i odchylenia dla wyjść odniesienia.
Funkcje obliczeniowe
Możliwy jest wybór funkcji obliczeniowej dla wejścia pomiarowego: wejście standardowe, różnica wejść i suma wejść.
Funkcja obliczeniowa wybrana dla kanału CH1 dotyczy kanałów CH1 i CH2, a funkcja obliczeniowa wybrana dla kanału CH3 dotyczy kanałów CH3 i CH4.
Jednak ustawienie jest nie brane pod uwagę, jeśli wybrana zostanie niestandardowa funkcja regulacji.
Funkcja wykrywania różnicy wejść
Wykrywana jest różnica wejść pomiarowych pomiędzy wybranymi kanałami pomiarowymi, jeśli ustawiona wartość różnicy wejść pomiarowych zostanie przekroczona, 
wysyłana jest 1 za pomocą interfejsu komunikacyjnego jako flaga alarmu.
Pozostałe
Zasilanie 24V/DC (dopuszczalne zmiany napięcia: 20…28VAC/DC)
Pobór mocy Ok. 5W
Rezystancja izolacji Min. 10MΩ przy 500VDC

Wytrzymałość 
elektryczna

1.5kVAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami wejścia i uziemieniem
1.5kVAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami uziemienia i zasilania
500VAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami wejścia i zasilania

Temp. otoczenia -10…55°C (bez kondensacji i oblodzenia)
Wilgotność otoczenia 35…85%RH (bez kondensacji)

Wymiary zewnętrzne 30 x 100 x 85mm (bez elementów wystających).
Głębokość z założoną osłoną zacisków: 95 mm

Waga Ok. 170g
Metoda montażu Szyna DIN
Materiał / kolor Materiał obudowy: żywica niepalna w kolorze czarnym

Zgodność 
z normami

EN EN61010-1 (stopień zanieczyszczenia 2, kategoria przepięciowa II)

CN

EMI: EN61326
Odporność na zakłócenia spowodowane promieniowaniem radiowym: EN55011 grupa 1, klasa A.
Napięcie szumów na zaciskach: EN55011 grupa 1, klasa A.
EMS: EN61326

 Opcjonalne funkcje
Alarm przepalenia grzałki [kod opcji: 2 lub A]
Ta funkcja nie może być dodana dla wyjścia prądowego. Status można określić, odczytując flagę stanu za pomocą komunikacji szeregowej.
Prąd znamionowy 20A lub 100A (musi być wyspecyfikowany podczas zamawiania)

Zakres nastawy 20A: 0.0...20.0A (wyłączony gdy ustawiono 0)
100A: 0.0...100.0A (wyłączony gdy ustawiono 0)

Dokładność ±5% prądu znamionowego
Punkt działania Ustawiona wartość prądu alarmu przepalenia grzałki
Działanie Włącz/wyłącz
Wyjście Do wyboru: flaga stanu lub przypisanie wyjście zdarzeń.
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Wejścia zdarzeń [kod opcji: 1]
Gdy wejścia zdarzeń są dodane, mogą być wykonywane operacje przypisanie wejściu zdarzeń.
Ilość wejść 2 lub 4
Metoda aktywowania Podanie napięcia na wejście (max 30VDC).
Prąd obwodu Ok. 6mA
Czas reakcji Ok. 100ms
Wyjścia zdarzeń [kod opcji: 2]
Wykonywane są operacje przypisane danemu wyjściu zdarzeń.
Funkcje wyjścia Brak działania, wyjście EVT (niezależne od CH), wyjście EVT (przypisane CH)
Ilość wyjść 2 lub 4
Typ wyjścia Open collector (NPN)
Max napięcie 30VDC
Max prąd 50mA

 Sposób zamawiania modułu rozszerzeń QMC1
QMC1-   - 

Interfejs komuni-
kacyjny

C4 RS-422A
C5 RS-485 (*1)

Wejścia / wyjścia 
zdarzeń

0 Brak (*2)
2 4 wejścia zdarzeń EI (*2)
3 4 wyjścia zdarzeń EV (*2)

Protokół komunikacyjny 0 ModBus RTU / SIF (*1)
1 Do współpracy z serią C

(* 1): Podczas podłączania ze sterownikiem OMRON PLC przy użyciu funkcji SIF (Smart InterFace, funkcja komunikacji bez programowania), nie można użyć inter-
fejsu komunikacyjnego RS-485 (QMC1-C5). Użyj komunikacji typu RS-422A (QMC1-C4).
(* 2): Wiązka kablowa ze złączem dla wejść / wyjść zdarzeń jest sprzedawane oddzielnie.

 Dane techniczne modułu interfejsu QMC1
Interfejs komunika-
cyjny

• RS-485
• RS-422A

Metoda komunikacji Komunikacja pół-duplex
Synchronizacja Synchronizacja start-stop
Prędkość komunikacji Ustawiana za pomocą przełączników DIP spośród: 9600, 19200, 38400 lub 57600bps (ustawienie fabryczne: 9600bps).

Bit danych / parzy-
stość

• Bity danych: 7 bitów, 8 bitów (ustawienie fabryczne: 8 bitów)
• Parzystość: parzystość, nieparzystość (ustawienie fabryczne: parzystość)
Wybierz za pomocą przełącznika DIP.

Bit stopu 1 lub 2
Wybór jest możliwy za pomocą przełącznika DIP (ustawienie fabryczne: 1 bit).

Czas opóźnienia 
odpowiedzi

0 do 1000ms (ustawienie fabryczne: 0ms)
Odpowiedź z modułu po otrzymaniu polecenia od hosta może być opóźniona.

Protokół komunika-
cyjny

Protokół Rejestr Polecenie komunikacyjne
MODBUS - -

PLC produkcji Mitsubishi Electric Rejestr D QR/QW
PLC produkcji Mitsubishi Electric Rejestr R QR/QW
PLC produkcji Mitsubishi Electric Rejestr D WR/WW
PLC produkcji Mitsubishi Electric Rejestr R WR/WW

PLC produkcji OMRON Rejestr DR Polecenie FINS
PLC produkcji Keyence Rejestr DR RDS/WRS

Protokoły zgodne z serią C są wybierane na podstawie nazwy modelu.
Liczba połączeń Moduł sterujący: maksymalnie 16 modułów

Wejścia zdarzeń

• Liczba wejść: 4 lub 2
• Podanie napięcia na wejście (max 30VDC).
• Prąd obwodu w stanie zamkniętym: ok. 6mA
• Czas zadziałania: ok. 100ms

Wyjścia zdarzeń

• Liczba wyjść: 4 lub 2
• Typ wejścia: open collector (NPN)
• Max napięcie: 30VDC
• Max prąd: 50mA

Funkcje standardowe Zabezpieczenie w przypadku awarii zasilania, auto-diagnostyka, wskazania startowe, funkcja pomiaru sumarycznego czasu pracy.
Napięcie zasilania 24V/DC (dopuszczalne zmiany napięcia: 20…28VAC/DC)

 Akcesoria dostarczane oddzielnie
Nazwa Model

Kabel komunikacyjny (USB-A / złącze modułowe) CMC-001-4
Kabel komunikacyjny (złącze modułowe - końcówki kablowe typu Y [RS-485, 3- przewodowy]) CQM-001
Kabel komunikacyjny (złącze modułowe - końcówki kablowe typu Y [RS-722A, 5- przewodowy]) CQM-002
Kabel komunikacyjny (złącze modułowe - złącze modułowe) CQQ-001
Złącze przewodów 0225-0805 (*)

(*) Dla wejść / wyjść zdarzeń (kody opcji wejść / wyjść zdarzeń: 1, 2 i 3).
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ŚRODKI
BEZPIECZEŃ-

STWA

 z Aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawne działanie, dokładnie przeczytaj i postaraj się zrozumieć instrukcję obsługi przed rozpoczęciem 
użytkowania przyrządu.

 z Przyrządy przeznaczone są do montażu w urządzeniach przemysłowych, maszynach i sprzęcie pomiarowym. Sprawdź poprawność uży-
cia, skonsultuj się z nami lub naszym przedstawicielem (należy unikać stosowania w urządzeniach, od których zależy życie ludzkie).

 z Muszą być zainstalowane zewnętrzne urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem wartości regulowanej (wzrostem tem-
peratury, itp.), ponieważ wadliwe działanie mogłoby spowodować poważne uszkodzenie systemu lub obrażenia u obsługi. Co więcej, 
wymagane są okresowe kontrole i konserwacja.

 z Przyrządy muszą być używane zgodnie z warunkami środowiska opisanymi w instrukcji. Shinko Technos Co. Ltd. nie ponosi odpowiedzial-
ności w przypadku jakiegokolwiek urazów, ofiar śmiertelnych lub uszkodzenia powstałego w wyniku użytkowania przyrządów w warunkach 
niezgodnych z opisanymi w instrukcji obsługi.

Karta została zaktualizowana 24.07.2021, 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
Tel              : +48 12 415 05 09 
Fax             : +48 12 415 05 09 
URL            : http://acse.pl
E-mail         : biuro@acse.pl

OSTRZEŻENIE ZWIĄZANE Z HANDLEM EKSPOR-
TOWYM, ROZPORZĄDZENIE KONTROLNE 

Nie dopuść aby urządzenia te były używane jako składniki 
broni lub były wykorzystane w produkcji broni masowego 
rażenia (sprzęt wojskowy, wyposażenie wojskowe, itp.), 

Proszę zwracać szczególną uwagę na użytkowników 
końcowych i ostateczne przeznaczanie tych przyrządów. 

W przypadku odsprzedaży, upewnij się, że przyrządy te nie 
zostaną nielegalnie wyeksportowane.

 Budowa 

Regulator modułowy QTC1-2 / QTC1-4
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Przód

Zasilanie

Interfejs RS-485

Baza

Uwaga: Moduły regulacyjne QTC1-20 i QTC1-40 nie zawierają zaci-
sków zasilania oraz zacisków komunikacji szeregowej RS-485. W celu 
podłączenia zasilania i komunikacji należy użyć modułów QTC1-2P 
i QTC1-4P.

 Wymiary
Moduł regulacyjny QTC1-2 / QTC1-4

Interfejs komunikacyjny
RS-422A lub RS-485

Przód

Moduł komunikacyjny QMC1

Zasilanie

Baza

Pokrywa zacisków
elektrycznych Szyna DIN

Zabezpieczenie na szynę (w zestawie)

Szyna  DIN
Złącze przewodów
(dostarczane oddzielnie)

Moduł komunikacyjny QMC1


