
DWUKANAŁOWE REGULATORY
Z SERII WCL-13A

Dwukanałowe regulatory
temperatury i procesów

Funkcje regulatora ustawiane przez użytkownika
Programowane próbkowanie wejścia: 25, 125 lub 250ms

Regulator dwukanałowy

Regulator + timer
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Regulator kaskadowy

Rozbudowane możliwości konfiguracji

do montażu na szynie DIN 
typu plug-in
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Częstotliwość próbkowania wejścia wybierana jest za pomocą klawiatury spośród: 25ms, 125ms, 250ms. Wysoka dokładność regulacji może 
być zapewniona poprzez wybór optymalnej prędkości próbkowania wejścia pomiarowego.

Typ wejścia, parametry regulacji i pozostałe ustawiane parametry 
i funkcje mogą być ustawiane również za pomocą komputera PC, przy 
użyciu kabla komunikacyjnego (dostarczanego oddzielnie) i dołączo-
nego oprogramowania. Możliwość wyboru funkcji regulatora w zależ-
ności od potrzeb użytkownika (blok funkcji).

Dostępne są również następujące funkcje:
• Odczyt i ustawianie wartości SV, PID i pozostałych wartości 

nastaw.
• Odczyt wartości PV i statusu działania.
• Zmiana funkcji.

Funkcje regulatora wybierane zgodnie z potrzebami użytkownika z pośród poniższych:
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Regulator dwukanałowy Dwa niezależne regulatory w jednej obudowie.

Regulator jednokanałowy z wej-
ściem różnicowym CH (*) Możliwość regulacji różnicy pomiędzy kanałami CH1 i CH2.

Regulator jednokanałowy z wej-
ściem sumującym CH (*) Możliwość regulacji sumy pomiędzy kanałami CH1 i CH2.

Regulator jednokanałowy z wyj-
ściem regulacyjnym grzanie/
chłodzenie (*)

Wyjście regulacyjne kanału CH2 pracuje jako wyjście chłodzenie (OUT2).

Regulator kaskadowy (*)
Wartość sygnału regulacyjnego MV jest wyliczana na podstawie wartości PV 
i SV kanału CH2 i jest użyta jako wartość zadana SV dla kanału CH1. Regula-
cja wykonywana jest przy użyciu wyjścia regulacyjnego kanału CH1.

Regulator jednokanałowy z wej-
ściem zdalnego zadawania (*)

Wejście służące do zdalnego ustawiania wartości zadanej SV za pomocą 
zewnętrznego sygnału analogowego.

Regulator jednokanałowy 
(1- wejście / 2- wyjścia)(*) Dwa wyjścia regulacyjne działające jednocześnie.

Regulator jednokanałowy z wyj-
ściem retransmisyjnym

Przetwarza wartość (PV, SV lub MV) na analogowy sygnał z częstotliwością 
równą częstotliwości próbkowania wejścia (dostępne tylko, gdy wyjście kanału 
CH2 jest analogowe).
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Regulator jednokanałowy z wej-
ściem potencjometrycznym

Możliwość ustawienia wartości zadanej SV za pomocą zewnętrznego poten-
cjometru.

Regulator jednokanałowy 
z timerem

Działanie timera rozpoczyna się, gdy wartość wejścia kanału CH1 przekro-
czy ustawioną wartość rozpoczęcia działania timera, po upływie tego czasu 
regulacja zostaje zatrzymana.

Regulator jednokanałowy z wej-
ściem sterującym timerem

Zwarcie zewnętrznego wejścia rozpoczyna działanie timera, wyjście timera 
jest aktywowane ON (lub OFF) gdy upłynie ustawiony czas działania timera.

(*) Funkcja wybierana z bloku funkcji. Odpowiedni blok funkcji może być wybierany tylko za pomocą komputera PC, konwertera komunikacyjnego USB (dostarcza-
nego oddzielnie) i dostarczonego oprogramowania.

 Funkcje regulatora wybierane w zależności od potrzeb użytkownika!
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 Wysoka dokładność regulacji!

 Możliwość konfiguracji za pomocą USB!

 Energooszczędność i oszczędność przestrzeni montażowej!
 Funkcja automatycznego podświetlania.

Jasność wyświetlacza jest kontrolowana przy pomocy umiesz-
czonego na froncie panelu czujnika oświetlenia. Powoduje to 
oszczędność energii podczas pracy z wieloma regulatorami.

Czujnik oświetlenia

 Funkcja wygaszenia wyświetlaczy.
Wyświetlacze mogą zostać wygaszone, gdy nie będzie wykona-
na żadna operacja klawiaturą przez określony czas. Możliwa jest 
konfiguracja wyświetlanych wartości. Podczas wyboru trybu wy-
świetlania może zostać wybrane wyświetlanie wartości PV lub SV, 
może również być wyłączone wyświetlanie.

 Dwukanałowy regulator w kompaktowej obudowie!
Dzięki kompaktowej obudowie może być zaoszczędzone miejsce 
w tablicy montażowej. Wymiary razem z podstawką montażową 
30x85x108mm(WxHxD).

 Poprawa wydajności pracy.
Nie wymagane jest wykonywanie połączeń podczas wymiany re-
gulatora. Wymianie ulega tylko regulator, natomiast podstawka 
montażowa z podłączonymi przewodami pozostaje na miejscu. 
Dlatego czas przestoju może być skrócony do niezbędnego min.
iumum.
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* Podstawki montażowe dostarczane są oddzielnie

Podstawka ASK-001-1
Brak możliwości podłączenia przewodów 
z okrągłymi końcówkami kablowymi (za-
bezpieczenie przed dotknięciem palcami)

Podstawka ASK-002-1
(Do wszystkich rodzajów końcówek 

kablowych)
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■ Model
WCL-1 3 A -  /, , , , Regulator WCL-13A

Regulacja 3 Regulacja PID
Alarm (bez wyjścia) A Typ alarmu wybierany za pomocą klawiatury

Wyjście kanału CH1

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

Wyjście kanału CH2

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

Wejście kanału CH1 M Wejście uniwersalne

Wejście kanału CH2
M Wejście uniwersalne
P Wejście potencjometryczne
T Funkcja timera (*1)

Zasilanie
– 100...240VAC (standard, bez oznaczenia)
1 24VAC/DC (*2)

Opcje

W(20A) Alarm przepalenia grzałki: 1-faza 20A
W(100A) Alarm przepalenia grzałki: 1-faza 100A
W3(20A) Alarm przepalenia grzałki: 3-fazy 20A

W3(100A) Alarm przepalenia grzałki: 3-fazy 100A
A0 Dwa wyjścia open collector 0,1, 24VDC + 4 flagi 

statusu (na kanał)
AW(20) Wyjście alarmu open collector 0,1, 24VDC przepa-

lenia grzałki 20A + 4 flagi statusu (na kanał)
AW(100) Wyjście alarmu open collector 0,1, 24VDC przepa-

lenia grzałki 100A + 4 flagi statusu (na kanał)
C5 Interfejs komunikacyjny RS-485

(*1) Jeżeli została wybrana funkcja timera dla wejścia kanału CH2, wyjście kanału CH2 może być tylko wyjściem przekaźnikowym (funkcja timera). 
(*2) Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. Gdy zamawiasz regulator na napięcie 24VAC/DC, wprowadź cyfrę „1” po kodzie wejść.

■ Zakresy wejściowe
Wejście uniwersalne (M).

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 (*1) i (*2)
4...20mA

-1999...9999
(skalowane z możliwością ustawienia przecinka)

0...20mA

Napięciowe (*1)

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

(*1) Dla wejścia prądowego i napięciowego możliwe skalowanie zakresu i ustawienie przecinka.
(*2) Dla wejścia prądowego podłącz pomiędzy zaciski wejścia zewnętrzny bocznik 50Ohm (dostarczany oddzielnie, na zamówienie np. RES-S01-050).

 Dostarczany w różnorodnymi funkcjami!
Wejście indywidualnie wybierane.

• Wejście
Typ wejścia indywidualnie wybierany dla każdego kanału spo-
śród: termopar, RTD, sygnałów prądowych i napięciowych.

Wyjście indywidualnie wybierane.
• Wyjście

Typ wyjścia indywidualnie specyfikowany dla każdego kanału 
podczas zamawiania spośród: przekaźnikowego, napięcio-
wego (SSR), prądowego lub napięciowego ciągłego .
Np. Wyjście regulacyjne kanału CH1: przekaźnikowe
  Wyjście regulacyjne kanału CH2: prądowe

Akcesoria dostarczane oddzielnie:

Gniazda montażowe
ASK-001-1 (z zabezpieczeniem przed dotknię-
ciem palcami, nie można podłączyć okrągłych 
końcówek kablowych)
ASK-002-1 (do okrągłych końcówek kablowych)

Alarm przepalenia grzałki (opcja)
Przekładnik CT (CTL-6S): dla 20A
Przekładnik CT (CTL-12-S36-10L1U): dla 100A
Złącze z wiązką przewodów 3m 

Pozostałe
Bocznik RES-S01-050 (50Ω): wymagany dla 
wejścia prądowego
Kabel z konwerterem komunikacyjny USB: 
CMB-001
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■ Podstawowe dane techniczne
Wyświetlacz PV/SV; 4 czerwone cyfry 7.4x4mm(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 być podłączony pomiędzy zaciski wejścia zewnętrzny rezystor boczni-

kowy 50Ω), dopuszczalny prąd wejścia: max. 50mA (gdy jest użyty rezystor bocznikowy 50Ω)
Napięciowy    : 0...1VDC: impedancja wejścia min.. 1MΩ, dopuszczalne napięcie wejścia 5VDC, max. rezystancja źródła sygnału 2kΩ.
                       : 0...5V, 1...5V, 0...10VDC: impedancja wejścia min.. 100kΩ, dopuszczalne napięcie wejścia max. 15VDC, dopuszczalna 

rezystancja źródła sygnału max. 100Ω
Czujnik na podczerwień : Seria RD-300 i RD-401

Dokładność
(nastaw i wyświetlania)

Termopary  : ±0.2% każdego 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 niegwarantowana
    Wejście K, J, E, T, N poniżej 0°C (32°F): ±0.4% zakresu wejścia ±1 cyfra
RTD   : ±0.1% każdego zakresu wejścia ±1 cyfra lub ±1°C (2°F) w zależności co większe
Prądowe i napięciowe  : ±0.2% każdego zakresu wejścia ±1 cyfra
Czujnik na podczerwień : ±0.2% każdego zakresu wejścia ±1 cyfra lub ±2°C (4°F) w zależności co większe

  Ustawiany współczynnik emisyjności w zakresie: 0.100...1.000 (domyślnie 0.900)

Próbkowanie 25. 125, 250ms, wybierane za pomocą klawiatury (domyślnie: 125ms)

Wejście potencjometryczne

Zakres rezystancji : 1kΩ do 10kΩ
Napięcie : 1V DC
Współczynnik temperaturowy: ±0.05%/°C
Próbkowanie wejścia potencjometrycznego: zależy od wybranej częstotliwości próbkowania wejścia.
Górny i dolny limit wejścia potencjometrycznego zależy od ustawienia górnego i dolnego limitu zewnętrznego zadawania.

■ Nazwy i funkcje wyświetlaczy, klawiszy i kontrolek.

Kontrolka CH1 OUT

Kontrolka CH1 EVT

Wyświetlacz CH1 PV/SV

Wyświetlacz CH2 PV/SV 

Kontrolka CH2 OUT

Kontrolka CH2 EVT

Klawisz zwiększania

Klawisz zmiejszania

Złącze do podłączenia
kabla komunikacyjnego

Kontrolka zasilania

Kontrolka CH1 AT

Kontrolka CH2 AT

Kontrolka T/R

Klawisz trybu

Klawisz SET/RESET

Czujnik oświetlenia

Klawisz zwiększania
Zwiększa wartość cyfrową lub przełącza wartość nastawy w trybie 
nastaw.

Klawisz zmniejszania
Zmniejsza wartość cyfrową lub przełącza wartość nastawy w trybie 
nastaw.

Klawisz trybu
Wybiera grupę nastaw. Jeżeli klawisz zostanie wciśnięty przez 3s 
w trybie wyświetlania PV/SV, regulator przejdzie do trybu wyświetlania 
wartości sygnału regulacyjnego MV. Wciśniecie ponowne klawisza 
trybu spowoduje powrót regulatora do trybu wyświetlania PV/SV.

Klawisz SET/RESET
Przełącza ustawiane tryby i zapisuje ustawianą wartość w przypadku 
funkcji timera resetuje działanie timera.

■ Wymiary zewnętrzne przekładników CT.■ Wymiary zewnętrzne.
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Wyjście regulacyjne OUT1
(OUT2)

Przekaźnikowe  : 1a; 3A, 250VAC (obciążenie rezystancyjne), 1A, 250VAC (obciążenie indukcyjne 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

Regulacja

Jedna z następujących metody regulacji może zostać wybrana 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 (P) : 0...9999°C (°F), 0.0...999.9°C (°F) lub 0.0...999.9% (regulacja ON/OFF, gdy ustawiono 0 lub 0.0), (domyślnie: 10°C)
• Czas zdwojenia (I)  : 0...3600s (wyłączony, gdy ustawiono 0), (domyślnie: 200s)
• Czas wyprzedzenia (D)  : 0...3600s (wyłączony, gdy ustawiono 0), (domyślnie: 50s)
• ARW  : 0...100%, (domyślnie: 0%)
• Cykl proporcjonalności : 1...120s, (domyślnie: wyjście przekaźnikowe 30s, wyjście napięciowe 3s)
•   (nastawa niedostępna dla wyjścia prądowego)
• Histereza ON/OFF : 0.1...100.0°C (°F) lub 1...1000 (z ustawianym przecinkiem), (domyślnie: 1.0°C) 
• Górny limit wyjścia : 0...100% (wyjście prądowe: -5...105%)
• Dolny limit wyjścia : 0...100% (wyjście prądowe: -5...105%)
• Reset : ±100% (domyślnie: 0.0), wejście prądowe i napięciowe: ±1000 (z ustawianym przecinkiem)
• Limitowanie prędkości zmian wyjścia : 0...100% (domyślnie: 0%)

Alarmy

Wyjście  : Brak wyjścia (odczyt stanu za pomocą interfejsu komunikacyjnego)
Typ alarmu może zostać wybrany za pomocą klawiatury (domyślnie: brak działania)
• Górna odchyłka: - zakres wejścia do zakres wejścia
• Dolna odchyłka: - zakres wejścia do zakres wejścia
• Obustronna odchyłka: 0 do zakres wejścia
• Strefa odchyłki: 0 do zakres wejścia
• Górny próg: wartość dolnego limitu zakresu wejścia do wartość górnego limitu zakresu wejścia
• Dolny próg: wartość dolnego limitu zakresu wejścia do wartość górnego limitu zakresu wejścia
• Górna odchyłka z standby: - zakres wejścia do zakres wejścia
• Dolna odchyłka z standby: - zakres wejścia do zakres wejścia
• Obustronna odchyłka z standby: 0 do zakres wejścia
Dokładność nastawy : Taka sama jak dokładność wyświetlania
Działanie : ON/OFF
Histereza : Termopary i RTD: 0.1...100.0°C (°F), wejście prądowe i napięciowe: 1...1000
Czas opóźnienia alarmu : 0...9999s

Alarm przerwania pętli regulacji

Wykrywa problemy pętli regulacji (przepalenie grzałki lub uszkodzenie czujnika).
Wyjście: brak wyjścia (odczyt statusu za pomocą interfejsu komunikacyjnego).
Czas zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji : 0...200 min.ut.
Zakres zadziałania alarmu przerwania pętli regulacji : Wejście termoparowe, RTD: 0...150°C(°F) lub 0.0...150.0°C(°F).
       Prądowe, napięciowe: 0...1500 (położenie przecinka zależy od wybranego zakresu wejścia).

Rampa SV

Wartość regulacji zbliża się do wartości zadanej SV według ustawionej prędkością zmiany SV (°C/min., °F/min.).
Po włączeniu zasilania, regulacja rozpoczyna się od wartości PV i zbliża się do SV zgodnie z ustawioną prędkością zmian.
Funkcja niedostępna, gdy ustawiono 0 (domyślnie: prędkość narastania SV: 0, prędkość opadania SV: 0).
Zakres prędkości narastania SV i opadania SV : Wejście termoparowe (oprócz wejścia T): 0...9999°C/min. (°F/min.),
       Wejście termopary T i RTD: 0.0...999.9°C/min. (°F/min.),
       Wejście analogowe: położenie przecinka zależy od wybranego zakresu wejścia.

Wyjście regulacyjne grzanie/
chłodzenie 
(Blok funkcji)

Wyjściem chłodzenia będzie wyjście regulacyjne OUT2 (CH2).
• Zakres proporcjonalności OUT2 : 0.0...10.0 razy zakres proporcjonalności OUT1 (CH1) (działanie ON/OFF, gdy ustawiono 0)
• Czas zdwojenia OUT2 : Taki sam jak OUT1 (CH1)
• Czas wyprzedzenia OUT2 : Taki sam jak OUT1 (CH1)
• Cykl proporcjonalności OUT2 : 1...120s (domyślnie: przekaźnikowe: 30s, napięciowe (SSR): 3s) (niedostępny dla wyjścia prądowego)
• Strefa pokrycia/strefa martwa : Wejście termoparowe, RTD : -100.0...100.0°C(°F)
    Wejście prądowe, napięciowe: -1000...1000 (z ustawionym przecinkiem)
• Histereza OUT2 ON/OFF : Wejście termoparowe, RTD: 0.1...100.0°C(°F) (domyślnie: 1.0°C)
    Wejście prądowe, napięciowe: 1...1000 (z ustawionym przecinkiem)
Górny limit wyjścia  : 0...100% (prądowe: -5...105%) (domyślnie: 100%, niedostępne dla regulacji ON/OFF)
Dolny limit wyjścia  : 0...100% (prądowe: -5 to 105%) (domyślnie: 0%, niedostępne dla regulacji ON/OFF)
Charakterystyka chłodzenie OUT2 : Chłodzenie powietrzem (charakterystyka liniowa - domyślnie), chłodzenie olejem (1.5 mocy charakterystyki 

liniowej), chłodzenie wodą (podwójna moc charakterystyki liniowej). Wybierany za pomocą klawiatury.
Wyjście regulacyjne  : Przekaźnikowe, 1a (OUT2 [R]): 3A 250V AC (obciążenie rezystancyjne), żywotność: 100,000 cykli

  Napięciowe logiczne (do SSR) (OUT2 [S]): 0...12V DCmax.. 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
  Prądowe (OUT2 [A]): 4...20mA DC, rozdzielczość (12000), obciążenie rezystancyjne: max.. 600Ω
  Napięciowe ciągłe (OUT2 [V]): 0...10V DC, rozdzielczość (12000), obciążenie rezystancyjne: min. 1MΩ

Wejście zdalnego zadawania
(Blok funkcji)

Zewnętrzny sygnał analogowy służy do zdalnego zadawania wartości nastawy SV. Wymagana wartość nastawy otrzymuje się przez dodanie do wartości 
otrzymanej za pomocą zewnętrznego sygnału wartości przesunięcia nastawy SV.
Jako sygnał zadający może być wybrany dowolny sygnał analogowy dostępny dla wejścia kanału CH2.
Sygnał zadający  : Prądowy: 4...20mA lub 0...20mA, napięciowy: 1...5V lub 0...1V
Max. sygnał wejściowy  : Prądowy: max. 50mA DC, napięciowy (0...1V): max. 5V DC, napięciowy (1...5V): max. 10V DC
Impedancja wejścia : Prądowe: 50Ω [wymagane jest podłączenie zewnętrznego bocznika (dostarczanego oddzielnie)],
  : Napięciowe : 100kΩ
Próbkowanie wejścia   : Zależy od częstotliwości próbkowania wejścia pomiarowego

Wyjście retransmisyjne
(Blok funkcji)

Konwertuje wartość (PV, SV lub MV) na analogowy sygnał prądowy z częstotliwością równą częstotliwości próbkowania wejścia (domyślnie: PV).
Rozdzielczość   : 1/10000, sygnał prądowy: 4...20mA DC (obciążenie rezystancyjne: max.. 550Ω).
Dokładność wyjścia  : ±0.3% zakresu wyjścia retransmisyjnego.

Timer Dokładność timera: ±0.5% ustawionego czasu

Funkcja timera

Funkcja timera lub funkcja zdalnego sterowania timerem jest wybierana za pomocą klawiatury.
• Funkcja timera
Timer rozpoczyna działanie jeżeli wartość wejścia CH1 przekroczy wartość rozpoczęcia działania timera, a po upłynięciu ustawionego czasu jest on 
wyłączany razem z wyjściem regulacyjnym (wyjście regulacyjne przyjmuje wartość dolnego limitu wyjścia dla wyjścia prądowego), Wraz z zakończeniem 
działania timera również działanie alarmu jest zatrzymane.
• Funkcja zdalnego sterowania timerem
Timer rozpoczyna działanie, gdy wejście DI jest zwarte (ON). Wyjście timera włącza się (ON), gdy min.ie ustawiony czas załączenia przesunięcia zadziała-
nia timera. Wyjście timera wyłączy się (OFF) po min.ięciu ustawionego czasu przesunięcia wyłączenia timera.
Wyjście timera: Wyjście przekaźnikowe kanału CH2.

Wejście sterowania timera Wejście cyfrowe, zaciski DI rozwarte: OFF, zaciski DI zwarte: ON, max. prąd zamkniętego obwodu 7mA

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

Pobór mocy Ok. 9VA

Rezystancja izolacji Min.. 10MΩ, przy 500VDC

Wytrzymałość elektryczna Pomiędzy zaciskami wejścia - zasilania, wyjście - zasilania: 1.5kVAC przez 1 min.utę

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

Obudowa (materiał, kolor) Trudnopalne tworzywo, kolor: jasno szary

Montaż Szyna DIN

Wymiary, waga Wymiary zewnętrzne W30xH85xD108mm (razem z gniazdem montażowym) , waga ok. 200g

Standardowo dostępne funkcje Korekcja czujnika, blokada nastaw, zabezpieczenie przed zanikiem zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, 
uszkodzenie czujnika (przekroczenie zakresu), funkcja wygaszenia wyświetlaczy, funkcja automatycznej jasności wyświetlacza.

Akcesoria
Rezystor bocznikowy 50Ω (RES-S01-050) dla wejścia prądowego (dostarczany oddzielnie, na zamówienie), przekładnik prądowy CT (CTL-6S) dla alarmu 
przepalenia grzałki 20A, przekładnik prądowy CT (CTL-12-S36-10L1U) dla alarmu przepalenia grzałki 100A, złącze z wiązką przewodów do podłączenia 
przekładnika prądowego, gniazdo: ASK-001-1 (z zabezpieczeniem przed dotknięciem zacisków), ASK-002-1 (bez zabezpieczenia)



■ Funkcje opcjonalne

Alarm przepalenia grzałki (za-
wiera również alarm przerwania 
pętli regulacji) 
[W,W3]

Niedostępny dla wyjścia prądowego. Alarm jest aktywowany w przypadku spadku prądu płynącego przez obwód grzałki poniżej ustawionej wartości.
Wyjście : Brak wyjścia (odczyt stanu za pomocą interfejsu komunikacyjnego)
Prąd znamionowy : 1-faza 20A, 3-fazy 20A, 1-faza 100A, 3-fazy 100A (musi być wyspecyfikowany)
Zakres nastawy : 0.0...20.0A dla 20A (wyłączony, gdy ustawiono 0.0), 0.0...100.0A dla 100A (wyłączony gdy ustawiono 0.0)
Dokładność nastawy : ±5% prądu znamionowego
Punkt działania : Ustawiona wartość
Działanie : ON/OFF

Wyjścia alarmowe 
[A0]

Dwa wyjścia alarmowe + 4 cztery flagi stanu na każdy kanał które mogą sygnalizować alarm procesowy lub alarm przerwania pętli regulacji lub oba te 
alarmy razem.
Wyjścia  : Open collector: 0,1A, 24VDC
Działanie : ON/OFF
Histereza : Termopary i RTD: 0.1...100.0°C (°F), wejście prądowe i napięciowe: 1...1000
Czas opóźnienia alarmu : 0...9999s

Wyjścia alarmowe  
[AW]

Wyjście alarmowe + 4 flagi stanu na każdy kanał, które mogą sygnalizować alarm procesowy lub alarm przerwania pętli regulacji, alarm przepalenia grzałki 
lub kombinację tych alarmów
Wyjścia  : Open collector: 0,1A, 24VDC

Interfejs komunikacyjny
[C5]

Następujące operacje mogą być wykonywane za pomocą zewnętrznego komputera.
(1) Odczyt i ustawianie wartości zadanej SV, wartości PID i pozostałych nastaw.
(2) Odczyt wartości mierzonej PV i stanu działania.
(3) Zmiana funkcji.
Interfejs komunikacyjny : EIA RS-485
Metoda komunikacji : Komunikacja pół-duplex
Metoda synchronizacji : Synchronizacja start-stop
Prędkość komunikacji : 9600, 19200, 38400bps, wybierana za pomocą klawiatury (domyślnie: 9600bps)
Bit danych/parzystość : Bit danych: 7/8, parzystość even, odd, no parity wybierana za pomocą klawiatury (domyślnie: 7bits/parzystość even)
Bit stopu : 1 lub 2, wybierany za pomocą klawiatury (domyślnie: 1)
Protokół komunikacji : Shinko, Modbus (ASCII lub RTU), wybierany za pomocą klawiatury (domyślnie: Shinko)
   Dla protokołu Shinko i Modbus dostępny jest orginalny konwerter komunikacyjny IF-400

■ Zaciski podłączeniowe.

■ Końcówki kablowe

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

 Ostrzeżenie
• Regulator nie posiada wyłącznika, rozłącznika automatycznego ani 

bezpiecznika. Jeżeli jest to konieczne to zainstaluj je w pobliżu regu-
latora.

• Przy zasilaniu 24VAC/DC nie pomyl polaryzacji podczas zasilania na-
pięciem stałym (DC).

DC  : Wejście prądowe i napięciowe dla kanałów CH1/CH2 [dla wejścia prądowego wyma-
gane jest podłączenie pomiędzy zaciski wejścia bocznika R=50Ohm (dostarczanego 
oddzielnie)

TC  : Wejście termoparowe i wejście termoelektrycznego czujnika na podczerwień dla 
kanałów CH1/CH2.

RTD  : Wejście czujnika rezystancyjnego dla kanału CH1/CH2.
DI  : Wejście cyfrowe

Regulator z timeremDwukanałowy regulator
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Regulator z wejściem potencjometrycznym
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(*): Wyjście efektywne tylko, gdy zostało wybrane wyjście 
regulacyjne grzanie/chłodzenie lub “1-wejście, 2-wyjścia” 
w bloku funkcji.

ŚRODKI
BEZPIECZEŃ-

STWA

  Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, wcześniej dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi tego przyrządu.
  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).

  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.

  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.


