
REGULATORY TEMPERATURY I PROCESÓW

Z SERII ACS-13A

Różnorodność
funkcji

Wyjścia alarmowe
 Interfejs komunikacyjny RS-485 (Modbus)
 Możliwość konfiguracji i monitoringu 

za pomocą konwertera USB (CMA-001)

Głębokość zabudowy 56mm

 Zmiana koloru PV w zależności do stanu regulacji

Kompaktowa obudowa
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PV wyższe niż [SV+ zakres koloru PV]

PV w zakresie [SV± zakres koloru PV]

PV niższe niż [SV- zakres koloru PV]

Głębokość zabudowy (56mm)

 Tryb ciągłej zmiany koloru PV.

Rzeczywista 
wielkość

Głębokość zabudowy

Większe możliwości i funkcjonalność zostały osiągnięte przy obecnie najpłytszej na rynku głębokości zabudowy 
56mm. Powoduje to zmniejszenie koszów i przestrzeni montażowej.

Użyj standardowo dostarczonej uszczelki, aby za-
pewnić odpowiedni stopień ochrony (IP66). Głębo-
kość zabudowy z w/w uszczelką wynosi 54.5mm.

 Łatwiejszy podgląd procesu regulacji

Kolor wyświetlania wartości PV może zostać 
wybrany spośród: czerwonego, zielonego lub 
pomarańczowego. Kolor wyświetlania może 
być również powiązany z odchyłką od warto-
ści regulowanej, ułatwia to kontrolę procesu 
regulacji.

Kolor wyświetlacza PV
● Stan normalny: kolor zielony
● Stan normalny: kolor czerwony
● Stan normalny: kolor pomarańczowy
● Alarm OFF: zielony, alarm ON: czerwony
● Alarm OFF: pomaranczowy, alarm ON: czerwony
● Ciągła zmiana koloru:
                      pomarańczowy zielony czerwony
● Ciągła zmiana koloru + alarm ON (czerwony)

 Sygnalizacja stanu alarmowego

Dolny limit - alarm aktywny Stan normalny Górny limit - alarm aktywny

Wszystkie 
segmenty 

podświetlone

Większą czytelność wyświetlanych danych 
osiągnięto dzięki kolorowemu 11 segmento-
wemu wyświetlaczowi typu LCD.

 Dodatkowe funkcje

Wejście zdalnego sterowania nastawami (SV).
Funkcja zdalnego sterowania pamięcią nastaw (SV) 
umożliwia zdalny wybór jednej z 4-ch ustawionych 
wartości zadanych SV za pomocą zewnętrznego sy-
gnału. Po ustawieniu i zapamiętaniu wartości SV1 do 
SV4, mogą one być w łatwy sposób przełączane za 
pomocą odpowiedniej kombinacji wejść binarnych.

 3- fazowy alarm przepalenia grzałki.
Przepalenie lub uszkodzenie grzałki 3- fazowej może 
być wykrywane za pomocą pomiaru prądu płynące-
go przez przekładniki prądowe (CT) zamontowane 
na dwóch sąsiednich fazach. Dla alarmu przepalenia 
grzałki (jednofazowego lub 3-fazowego) dostępne są 
następujące prądy znamionowe 20A i 50A.



Punkt 1

Punkt 2

Punkt 3
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Komunikacja USB: monitoring i transmisja danych
Standardowo regulatory wyposażone są w złącze ser-
wisowe, które za pomocą kabla narzędziowego CMA 
-01 (sprzedawanego oddzielnie) umożliwia komunikację 
z komputerem (umożliwiając zdalną konfigurację i mo-
nitoring).

Punkt 4

Kabel komunikacyjny USB CMA Ekrany oprogramowania SWS-ACS01M

 Interfejs komunikacyjny RS-485 (opcja)
Opcjonalny interfejs komunikacyjny RS-485 umożliwia zdalną konfigurację i monitoring regulatorów ACS-13A za 
pomocą komputera PC lub panelu dotykowego. Do jednego komputera PC (mastera) może być podłączone max. 
do 31 urządzeń. Standardowo dostępne są protokoły producenta SHINKO i otwartej sieci MODBUS (ASCII i RTU).

 Monitoring regulatorów ACS-13A przy użyciu kom-
putera lub panelu dotykowego.
Do panelu dotykowego można podłączyć bezpośrednio 
do 31 regulatorów temperatury i w łatwy sposób je mo-
nitorować. W przypadku komputera z RS-232 wymaga-
ne jest zastosowanie konwertera komunikacyjnego (np. 
IF-400). Przykładowe modele paneli dotykowych umożli-
wiających bezpośrednią współpracę z regulatorami: 
Digital Electronics Corp.: serie GLC i GP
Hakko Electronics Co., Ltd.: serie V7 i V6

 Do sterownika PLC można podłączyć max 32 regu-
latorów z serii ACS-13A.
Konwerter komunikacyjny SIF-400 umożliwia równocze-
sne podłączenie do sterownika PLC do 32 regulatorów 
z serii ACS-13A.

Panel dotykowy

Konwerter
komunikacyjny

IF-400

Konwerter
interfejsu PLC

Sterowniki PLC podłączane do SIF-400
Mitsubishi Electric Corp.: MELSEC A (A, AnA)
 Seria Q i seria QnA
 MELSEC seria FX2N
Omron Corp.: SYSMAC seria C200H
Fuji electric co., Ltd.: Seria Micrex-F

Stopień ochrony IP66Punkt 5
Regulatory z serii ACS-13A posiadają standardowo pod-
wyższony stopień ochrony i mogą być stosowane w śro-
dowisku o dużym zpyleniu i dużej wilgotności.

Limitowanie wyjściaPunkt 6
Funkcja ta przeznaczona jest do sterowania grzałkami, 
które nie są odporne na częste zmiany sygnału regu-
lacyjnego (stanu wyjścia). Funkcja ta zalecana jest dla 
grzałek typu super kanthal, stabilizuje ona regulację 
przez ograniczenie zmian wyjścia.

 Nazwy i funkcje wyświetlaczy, kontrolek i klawiszy
(1) Kontrolka PV : Świeci, gdy wyświetlana jest wartość PV w trybie regulacji PV/SV.
(2) Wyświetlacz PV : Wyświetla wartość PV (wartość regulowaną).
(3) Kontrolka SV : Świeci, gdy wyświetlana jest wartość SV w trybie regulacji PV/SV.
(4) Kontrolka MEMO : Świeci, gdy dodane jest zdalne sterowanie pamięcią nastaw (opcja SM).
(5) Wyświetlacz MEMO : Wyświetla wybrany numer pamięci nastaw.
(6) Wyświetlacz SV : Wyświetla wartość SV (wartość zadaną).
(7) Klawisz zwiększania : Zwiększa wartość cyfrową lub przełącza nastawę.
(8) Klawisz zmniejszania : Zmniejsza wartość cyfrową lub przełącza nastawę.
(9) Klawisz trybu : Wybiera tryb nastaw lub zapisuje ustawioną wartość.
     Wciśnij ten klawisz, aby zaakceptować i zapisać ustawioną (wybraną) wartość.
(10) Klawisz OUT/OFF : Włącza blokadę wyjścia lub przełącza pomiędzy regulacją automatyczną i ręczną.
(11) Kontrolki działania:
  O1 (OUT1) : Świeci, gdy wyjście regulacyjne lub wyjście grzania (opcja D...) jest aktywne.
  O2 (OUT2) : Świeci, gdy wyjście regulacyjne chłodzenia (opcja D...) jest aktywne.
  EV1 : Świeci, gdy alarm A1 jest aktywny.
  EV2 : Świeci, gdy alarm A2 (opcja A2) lub alarm przepalenia grzałki jest jest aktywny.
  AT : Miga podczas auto-tuningu lub auto-resetu.
  T/R : Świeci podczas trwania komunikacji szeregowej (opcja C5).
  LOCK : Świeci, gdy została wybrana blokada nastaw (Lock1, Lock2 lub Loc3).
(12) Złącze komunikacyjne  : Za pomocą konwertera komunikacyjnego USB (CMA, dostarczany oddzielnie) mogą 

być wykonywane następujące operacje. (1) odczyt i nastawy wartości SV, PID i pozo-
stałych nastaw, (2) odczyt wartości PV i stanu regulacji, (3) zmiana funkcji.
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 Model
ACS-13A - /M , , ,  W48 x H48 x D62mm

Wyjście 
(OUT1)

R Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250V AC
S Napięciowe: 0/12VDC ±15% (do SSR)
A Prądowe liniowe: 4...20mADC
V Napięciowe liniowe: 0...10V (lub inne)

Wejście M Uniwersalne

Zasilanie
100...240VAC (standard) *

1 24V AC/DC

Opcje

A2 Wyjście alarmowe A2
C5 Interfejs komunikacyjny RS-485
DR Wyjście grzan./

chłodz. (OUT2)
Przekaźnikowe: 3A, 250V

DS Napięciowe: 0/12VDC
SM Wejścia sterowania pamięcią nastaw

W(20A)
Alarm przepa-
lenia grzałki

1- fazowy: 20A
W(50A) 1- fazowy: 50A

W3(20A) 3- fazowy: 20A
W3(50A) 3- fazowy: 50A

TC Pokrywa zacisków elektrycznych
(*): Standardowym napięciem zasilania jest napięcie 100...240VAC. Dla napię-
cia 24VAC/AC zaznacz odpowiednio „1” w kodzie zamówieniowym po kodzie 
wejścia.
Gdy dodajesz opcje, oddziel je między sobą przecinkami.
• Jeżeli opcja A2 jest dodana, opcje DR lub DS nie mogą być dodane.
• Jeżeli opcja C5 jest dodana, opcja SM nie może być dodana.
• Jeżeli opcja D... jest dodana, opcje A2, W lub W3 nie mogą być dodane.
• Jeżeli opcja W lub W3 jest dodana opcja DR lub DS nie może być dodana.
• Dla wyjścia prądowego, opcje W lub W3 nie mogą być dodane.

 Podstawowe dane techniczne

Wyświetlacz

Wyświetlacz PV: 11- segmentowy LCD, podświetlany na czerwono, zielono lub pomarańczowo, 12.0x5.4mm (HxW)
Wyświetlacz SV: 11- segmentowy LCD, podświetlany na zielono, 6.0x3.5mm (HxW)
Wyświetlacz MEMO: 11- segmentowy LCD, podświetlany na zielono, 4.8x2.8mm (HxW)
Kontrolki: podświetlane na pomarańczowo

Wejście

Termopary : K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26), rezystancja zewnętrzna: max. 100Ω, dla wejścia B max. 40Ω
RTD : Pt100, JPt100, linia 3- przewodowa, dopuszczalna rezystancja przewodów: max. 10Ω na przewód
Prądowe : 0-20mA DC, 4-20mA DC, impedancja wejścia: 50Ω (wymagany zewnętrzy bocznik 50Ω), prąd wejścia: max. 50mA

Napięciowe
: 0-1V DC, impedancja wejścia: min 1MΩ, dopuszczalne napięcie wejścia: max. 5VDC, rezyst. źródła sygnału: max. 2kΩ
: 0-5V DC, 1-5V DC, 0-10V DC, impedancja wejścia: min. 100kΩ, dopuszczalne napięcie wejścia: max. 15V DC, do-
puszczalna rezystancja źródła sygnału: max. 100Ω

Dokładność wejść

Termopary

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

RTD : ±0.1% zakresu wejścia ±1cyfra lub ±1°C (2°F) w zależności co większe
Prądowe
Napięciowe : ±0.2% zakresu wejścia ±1cyfra

Próbkowanie Co 250ms

Wyjście regulacyjne

• Przekaźnikowe: 1a, 3A, 250V AC (obciążenie rezystancyjne), 1A, 250V AC (obciążenie indukcyjne cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli
• Napięciowe logiczne (do SSR): 0/12V DC±15%, max. 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
• Prądowe: 4…20mA DC, rezystancja obciążenia: max. 550Ω
• Napięciowe ciągłe: 0...10VDC (lub inne), rezystancja obciążenia: min. 1MΩ

Regulacja

Następująca regulacja może zostać wybrana za pomocą klawiatury (domyślnie: regulacja PID):
PID (z auto-tuningem), PI, PD (z funkcją automatycznego resetu), P (z funkcją automatycznego resetu), ON/OFF.
Zakres proporcjonalności (P) : 0...1000°C (2000°F),  0.0...1000.0°C (1999.9°F) lub 0.0…100.0% (regulacja ON/OFF, gdy P=0 lub 0.0)
Czas zdwojenia (I)  : 0…1000s (OFF, gdy I=0)
Czas wyprzedzenia (D)  : 0…300s (OFF, gdy D=0)
Regulacja ON/OFF  : Gdy ustawiono P=0 lub 0.0
Cykl proporcjonalności  : 1…120s (nastawa niedostępna dla wyjścia prądowego)
ARW  : 0…100%
Histereza regulacji ON/OFF : 0.1…100.0°C (°F) lub 1...1000
Górny limit wyjścia OUT1  : 0…100% (wyjście prądowe: -5…105%)
Dolny limit wyjścia OUT1  : 0…100% (wyjście prądowe: -5…105%)

Wyjścia alarmowe A1 

Typ działania alarmu może zostać wybrany za pomocą klawiatury (domyślnie: brak działania)
• Brak działania
• 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 alarmu: wartość dolnego limitu zakresu wejścia do wartość górnego limitu zakresu wejścia
• Dolny próg alarmu : wartość dolnego limitu zakresu wejścia do wartość górnego limitu zakresu wejścia
• Górny limit alarmu z oczekiwaniem (z standby): - zakres wejścia do zakres wejścia
• Dolny limit alarmu z oczekiwaniem (z standby): - zakres wejścia do zakres wejścia
• Górny/dolny limit alarmu z oczekiwaniem (z standby): 0 do zakres wejścia
Gdy wejście jest prądowe lub napięciowe, zakres wejścia jest taki sam jak zakres skalowania.
Gdy wejście jest prądowe lub napięciowe, wartość dolnego (lub górnego) limitu zakres wejścia jest taka sama jak wartość dolnego (lub 
górnego) limitu skalowania.
Działanie  : ON/OFF (z ustawioną histerezą)
Histereza regulacji ON/OFF : 0.1…100.0°C (°F) lub 1...1000
Wyjście  : Przekaźnikowe 1a; 3A, 250VAC (obc. rezyt.), 1A, 250VAC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli

Zasilanie 100…240V AC 50/60Hz, 24V AC/DC 50/60Hz, dopuszczalne zmiany napięcia: 85...264VAC, 20...28AC/DC
Pobór mocy Ok. 8VA
Rezystancja izolacji Min. 10MΩ, przy 500V DC
Wytrzym. elektryczna Pomiędzy zaciskami wejścia i zasilania, pomiędzy zaciskami wyjścia i zasilania: 1.5kV AC przez 1minutę
Warunki otoczenia Temperatura otoczenia: 0...50°C, wilgotność otoczenia: 35...85% (bez kondensacji)

 Typ wejścia (wielozakresowe)
Typ wejścia Zakres wejścia

Termopary

K -200...1370°C
-200.0...400.0°C

-320...2500°F
-320.0...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 -200.0...400.0°C -320.0...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

RTD

P100 -200...850°C
-200.0...850.0°C

-320...1500°F
-320.0...1500.0°F

JPt100 -200...500°C
-200.0...500.0°C

-320...900°F
-320.0...900.0°F

Prądowe
4...20mA

-2000...10000

0...20mA

Napięciowe

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

• Dla wejścia prądowego i napięciowego możliwe jest skalowanie sygnału wej-
ściowego i ustawienie położenia przecinka.

• Dla wejścia prądowego wymagane jest podłączenie pomiędzy zaciski wej-
ścia zewnętrznego bocznika 50Ω (dostarczany oddzielnie, na zamówienie 
np. RES-S01-050).



ACSE Sp. z o.o.,  ul. Pachońskiego 2A,  31-223 Kraków,  tel/fax 12 415 05 09,  e-mail:biuro@acse.pl,  http://www.acse.pl

Obudowa Materiał: poliwęglan, kolor: czarny
Montaż Za pomocą ramki montażowej (grubość panelu montażowego: 1...5mm)
Wymiary zewnętrzne W48 x H48 x D62mm (głębokość montażowa, gdy została użyta uszczelka: 54.5mm)
Waga Ok. 120g

Dodatkowe funkcje
Korekcja czujnika, blokada nastaw, przełączanie pomiędzy regulacją automatyczną i ręczna, rampa, zabezpieczenie przed zanikiem na-
pięcia zasilania, auto-diagnostyka, automatyczna kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia wejścia (czujnika), 
wskazanie anormalnego stanu wejścia, wskazania startowe, złącze komunikacyjne.

Załączone akcesoria
Ramka montażowa 1szt., uszczelka 1szt., instrukcja obsługi 1 kpl.
Przekładnik prądowy CT: CTL-6S: 1szt. [opcja W(20A)] CTL-12-S36-10L1U: 1szt. [opcja W(50A)]
  CTL-6S: 2szt. [opcja W3(20A)] CTL-12-S36-10L1U: 2szt. [opcja W3(50A)]

Akcesoria dostarcza-
ne oddzielnie

Pokrywa zacisków (TC-ACS), rezystor bocznikowy RES-S01-050 (dla wejścia prądowego), konwerter komunikacyjny USB (CMA) z oprogra-
mowaniem SWS-ACS01M.

 

 Funkcje opcjonalne
Wyjście alarmowe A2
(opcja [A2]) 

Dodatkowe wyjście alarmowe, rodzaje alarmów, zakres nastaw, typ wyjścia takie same jak dla alarmu A1
Jeżeli ta opcja jest dodana, wyjście grzanie/chłodzenie (opcja DR, DS) nie może być dodane.
Opcja ta i alarm przepalenia grzałki (opcja W, W3) używają wspólnych zacisków.

Alarm przepalenia 
grzałki
(opcja [W, W3]) 

Prąd znamionowy : 20A lub 50A, musi być specyfikowany przy zamawianiu
Zakres nastawy : Prąd znamionowy 20A [W(20A), W3(20A)]: 0.0...20.0A
 : Prąd znamionowy 50A [W(50A), W3(50A)]: 0.0...50.0A
Dokładność nastawy : ±5% prądu znamionowego grzałki
Działanie : ON/OFF
Wyjście : Przekaźnikowe 1a; 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V AC (obc. induk. cosø=0.4), żywotność: 100,000 cykli
Gdy jest dodana ta opcja, wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie (opcja D...) nie może być dodane.

Dodatkowe wyjście 
regulacyjne (regulacja 
trójstawna grzanie/
chłodzenie)
(opcja [DR, DS]) 

Regulacja grzaniem : Takie same jak dla wyjścia OUT1
Regulacja chłodzeniem:
OUT2 - zakres proporcjo. (P) : 0.0...10.0 razy zakres proporcjonalności wyjścia OUT1 (regulacja ON/OFF, gdy ustawiono 0 lub 0.0)
OUT2 - czas zdwojenia (I) : Taki sam jak dla wyjścia OUT1
OUT2 - czas wyprzedzenia (D) : Taki sam jak dla wyjścia OUT1
OUT2 - cykl proporcjonalności : 1…120s
Strefa pokrycia/martwa : Termopary i RTD: -100.0...100.0°C (°F)
   Sygnały prądowe i napięciowe: -1000...1000 ( z ustawionym przecinkiem)
OUT2 - histereza ON/OFF : 0.1…100.0°C (°F) lub 1...1000
OUT2 - tryb działania : Tryb działania może zostać wybrany za pomocą klawiatury spośród: chłodzenie powietrzem (charak-

terystyka liniowa), chłodzenie olejem (1.5 x moc charakterystyki liniowej) i chłodzenie wodą (2 x moc 
charakterystyki liniowej)

Wyjście OUT2 : Przekaźnikowe; 1a, 3A, 250V AC (obc. rezyst.), 1A, 250V AC (obc. induk. cosø=0.4)
   Napięciowe logiczne (do SSR), 0...12V DC±15%, max. 40mA (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
Jeżeli ta opcja jest dodana, alarm A2 (opcja A2) lub alarm przepalenia grzałki (opcja W, W3) nie mogą być dodane.

Interfejs komunika-
cyjny
(opcja [C5])

Za pomocą zewnętrznego komputera mogą być wykonywane następujące operacje: odczyt i ustawianie SV, PID i pozostałych parametrów, 
odczyt PV i stanu regulacji, zmiana funkcji.
Parametry komunikacji:
• Interfejs komunikacyjny : RS-485
• Metoda komunikacji : Komunikacja pół-duplex
• Metoda synchronizacji : Synchronizacja start-stop
• 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)
• Protokół komunikacyjny : Shinko, Modbus ASCII, Modbus RTU (wybierany z klawiatury)
• Ilość połączonych urządzeń  : Max. 31 regulatorów do jednego komputera (hosta)
• Detekcja błędów  : Parzystość, suma kontrolna, LRC (Modbus ASCII), CRC-16 (Modbus RTU)
• Format danych: 

Protokół komunikacyjny Shinko Modbus ASCII Modbus RTU
Bit startu 1 1 1
Bit danych 7 7 lub 8 8
Parzystość Tak (even) Tak (even, odd, no parity) Tak (even, odd, no parity)
Bit stopu 1 1 lub 2 1 lub 2

Jeżeli opcja ta jest dodana, zdalne sterowanie pamięcią nastaw (opcja SM) nie może być dodane.

Wejście zdalnego 
sterowania pamięcią 
nastaw
(opcja [SM])

Za pomocą zewnętrznego sygnału może zostać wybierana wcześniej zapamiętana wartości zadana SV1, SV2, SV3 lub SV4. Na wyświetla-
czu MEMO wyświetlany jest wybrany numer wartości zadanej.
Wejście binarne DI2 może być użyte do sterowania pamięcią nastaw lub do włączania/wyłączania wyjścia regulacyjnego (OUT/OFF).
Jeżeli dla klawisza (OUT/OFF) zostało wybrane przełączanie regulacji pomiędzy automatyczną i ręczna, regulacja ta może być zdalnie 
przełączana.
Prąd zwartego obwodu: ok. 12mA
Jeżeli ta opcja jest dodana, interfejs komunikacyjny (opcja C5) nie może być dodany.

 Zaciski podłączeniowe
POWER SUPPLY : Zasilanie

EV1 : Wyjście alarmowe A1

O2/EV2 : Wyjście chłodzenia (opcja D...), wyjście alarmowe A2 (opcja A2) lub wyjście 

alarmu przepalenia grzałki (opcja W, W3)

O1 : Wyjście regulacyjne lub wyjście grzania (opcja D...)

DC : Wejście prądowe lub napięciowe (dla wejścia napięciowego numer zacisku 

dodatniego (+) różni się w zależności od zakresu wejścia)

TC : Wejście termoparowe

RTD : Wejście rezystancyjne RTD

CT1 : Wejście przekładnika prądowego CT1 (opcja W, W3)

CT2 : Wejście przekładnika prądowego CT2 (opcja W3)

DI : Wejście kontaktowe (opcja SM)

RS-485 : Interfejs komunikacyjny RS-485 (opcja C5)



 Wymiary zewnętrzne
Uchwyt montażowy

Uszczelka Pokrywa zacisków (*)

(*) Gdy dodana jest pokrywa zacisków

 Przykład połączeń

3-fazy

100...240VAC lub 24VAC/DC

Stycznik

Zasilanie 
do alarmu

Alarm

Termopara
Grzałka

Piec elektryczny
* Aby zapobiec powstawaniu zakłóceń, zalecane jest 
zamontowanie tłumnika pomiędzy zaciski cewki stycznika

 Kabel komunikacyjny USB (CMA)

Wtyk Wtyk USB

 Otwory montażowe

Montaż n regulatorów w jednym otworze 
n - ilość montowanych regulatorów

 Przekładniki prądowe - wymiary

 Oprogramowanie SWM-ACS01M
Oprogramowanie SWM-ACS001M i kabel narzędziowy CMA-01 (dostarczany na 
zamówienie), umożliwiają zdalne ustawianie parametrów regulacji, rejestrację 
i monitoring poprzez podłączenie regulatora do portu USB komputera PC.

 UWAGA
Podczas ścisłego montażu regulatorów jeden obok drugiego, stopień 
ochrony IP66 może zostać nie zachowany, co za tym idzie mogą być nie-
zachowanie warunki gwarancji. Gwarancja może być unieważniona.

ŚRODKI
BEZPIECZEŃ-

STWA

 z Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, wcześniej dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
 z Urządzenia te przeznaczone są do stosowania w maszynach i urządzeniach przemysłowych oraz laboratoriach. Sprawdź prawidłowość 
zastosowania po skonsultowaniu się z nami lub naszym przedstawicielem (nigdy nie używaj tego przyrządu do celów medycznych, zwią-
zanych z życiem ludzkim).

 z Wadliwe działanie tych urządzeń mogą spowodować poważny uszkodzenie systemu lub obrażenia u personelu, dlatego muszą być 
zainstalowane zewnętrzne urządzenia zabezpieczające np. zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperaturowy, itp. Co więcej 
wymagana jest okresowa kontrola i konserwacja.

 z Urządzenia 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 23.11.2015, 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 te urządzenia 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 przeznaczenie tych urządzeń. 
W przypadku odsprzedaży, upewnij się, czy urządzenia te 

nie zostaną nielegalnie wyeksportowane.

 Końcówki kablowe
Użyj izolowanych końcówek kablowych pod śrubę M3 do podłączenia przewo-
dów. Moment dokręcenia powinien wynosić max.. 0.63Nm


