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Regulator temperatury w wersji ekonomicznej
 Charakterystyka 
•  Doskonała regulacja temperatury dzięki nowemu 

algorytmowi PID z czasem próbkowania 100 ms
•  Wyjście sterujące przekaźnikowe i SSR w jednej obudowie
•  Większy wyświetlacz zapewniający 

łatwiejszy odczyt pomiaru
•  Kompaktowa obudowa zmniejszona 

o 38% w porównaniu z innymi modelami
•  Wskaźnik odchyleń pomiędzy 

wartością zadaną (SV) a mierzoną (PV)

Przed uruchomieniem urządzenia, prosimy 
uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

 T C 4 S – 1 4 R
N Wskaźnik – Bez wyjścia
R Wyjścia przekaźnikowe + wyjście SSRP

4 100–240 VAC 50/60 Hz

N Brak wyjścia pomocniczego
1 Wyjście Alarm1
2 Wyjście Alarm1 + Wyjście Alarm2

S DIN W48×H48 mm (wykonanie z zaciskami)
SP DIN W48×H48 mm (z gniazdem)
Y DIN W72×H36 mm
M DIN W72×H72 mm
H DIN W48×H96 mm
W DIN W96×H48 mm
L DIN W96×H96 mm

4 4 cyfry

C Ustawianie przyciskiem dotykowym

T Regulator temperatury

Wyjście sterujące

Zasilanie

Wyjście pomocnicze 

Wymiary

Ilość cyfr

Metoda ustawiania

Urządzenie

 Struktura oznaczenia modelu

(1) Niedostępny w TC4SP, TC4Y. , (2) TC4SP gniazda (PG-11, PS-11) sprzedawane osobno.

(1)

(2)

Model TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

Zasilanie 100-240 VAC 50/60 Hz
Dopuszczalny 
zakres napięcia 90~110% napięcia znamionowego

Pobór mocy Max. 5 VA
Metoda 
wyświetlania 7 segmentów (czerwony), inne wyświetlacze (zielony, żółty, czerwone diody LED)

Wymiary znaków W7×H15 mm W7,4×H15 mm W9,5×H20 mm W7×H14,6 mm W9,5×H20 mm W11×H22 mm

Ty
p

w
ej

śc
ia RTD DIN Pt 100 Ω (Dopuszczalna oporność linii max. 5 Ω na przewód)

TC K(CA), J(IC)

M
et

od
a 

w
y-

św
ie

tla
ni

a

TC,
RTD

(PV ±0,5% lub ±1°C większa z dwóch) ) odczyt ±1 cyfra
 TC4SP (z gniazdem) to (PV ±5% lub ±2°C większa z dwóch) ) odczyt ±1 cyfra

 Na bazie normalnej temperatury (23°C ±5°C)

W
yj

śc
ie Przekaźnik 250 VAC 3 A 1a

SSR 12 VDC ±2 V 20 mA Max.
Pomocnicze Wyjścia przekaźnikowe Al1, AL2: 250 VAC 1 A 1a ( TC4SP, TC4Y mają tylko AL1)

Metoda regulacji Regulacja ON/OFF i P, PI, PD, PID

 (1) (PV ±0.5% lub ±2°C większa z dwóch) odczyt ±1 cyfra, w obudowie, poza normalnym zakresem temperaturowym.
 (2) TC4SP to (PV ±0.5% lub ±3°C większa z dwóch) odczyt ±1 cyfra, w obudowie, poza normalnym zakresem temperaturowym.

 Specyfikacja

(1)
(2)
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 Specyfikacja

 Połączenia

Model TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

Metoda regulacji Regulacja ON/OFF i P, PI, PD, PID
Histereza 1 ~ 100 °C (KCA, JIC, PT1) / 0.1 ~ 50.0 °C (PT2)
Pasmo proporcjo-
nalne 0.1 ~ 999.9 °C

Czas całkowania (I) 9999 s
Czas 
różniczkowania (D) 999 s

Czas regulacji 0.5 ~ 120.0 s
Ręczny reset 0.0 ~ 100.0%
Czas próbkowania 100 ms
Wytrzymałość 
dielektryczna 200 VAC 50/60 Hz przez 1 min. (między wyprowadzeniem wejścia a wyprowadzeniem zasilania)

Wibracje Amplituda 0.75 mm przy częstotliwości 5~55 Hz w każdym z kierunków X, Y, Z przez 2 godziny

Ży
w

ot
no

ść
 

pr
ze

ka
źn

ik
a

Mechaniczna Min. 10.000.000 operacji

Wadliwe 
działanie Min. 100.000 operacji (przy obciążeniu rezystancyjnym 250 VAC 3 A)

Oporność izolacji Min. 100 MΩ (przy 500 VDC)
Zakłócenia Szum o przebiegu kwadratowym generowany przez symulator szumu (szerokość impulsu 1 μs) ±2 kV faza R i S
Podtrzymanie 
pamięci Około 10 lat (przy używaniu półprzewodnikowej pamięci nieulotnej)

Temperatura pracy –10 – 50 °C (bez oblodzenia i kondensacji)
Temperatura  
składowania –20 – 60 °C (bez oblodzenia i kondensacji)
Wilgotność 
otoczenia 35 – 85% RH

Waga Około 97 g Około 84 g Około 127 g Około 127 g Około 118 g Około 118 g Około 172 g

 Seria TC4 ma zarówno wyjście główne przekaźnikowe jak i SSR. Możesz wybrać model wg własnych potrzeb.

Wyjście SSRP
12 VDC ±2 V
20 mA Max.

Wyjście SSRP
12 VDC ±2 V
20 mA Max.

Wyjście SSRP
12 VDC ±2 V
20 mA Max.

Wyjście SSRP
12 VDC ±2 V
20 mA Max.

Zasilanie
100-240 VAC
5 VA 50/60 Hz

Zasilanie
100-240 VAC
5 VA 50/60 Hz

Zasilanie
100-240 VAC
5 VA 50/60 Hz

Zasilanie
100-240 VAC
5 VA 50/60 Hz

CZUJNIK CZUJNIK

CZUJNIK

CZUJNIK

Wyjście AL1
250 VAC 1A 1a

Wyjście AL1
250 VAC 1A 1a

Wyjście AL1
250 VAC 1A 1a

Wyjście AL1
250 VAC 1A 1a

Wyjście AL2
250 VAC 1A 1a

Wyjście AL2
250 VAC 1A 1a

Wyjście Główne
250 VAC 3A 1a

Wyjście Główne
250 VAC 3A 1a

Wyjście Główne
250 VAC 3A 1a

Wyjście Główne
250 VAC 3A 1a
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 Wymiary
• Otwory montażowe

• Otwory montażowe

• Otwory montażowe

• Otwory montażowe

Wyjście SSRP
12 VDC ±2 V
20 mA Max.

Wyjście SSRP
12 VDC ±2 V
20 mA Max.

Zasilanie
100-240 VAC
5 VA 50/60 Hz

Zasilanie
100-240 VAC
5 VA 50/60 Hz

(Jednostka: mm)

(Jednostka: mm)

(Jednostka: mm)

(Jednostka: mm)

CZUJNIK

CZUJNIK

Wyjście AL1
250 VAC 1A 1a

Wyjście AL1
250 VAC 1A 1a

Wyjście AL2
250 VAC 1A 1a

Wyjście AL2
250 VAC 1A 1a

Wyjście Główne
250 VAC 3A 1a

Wyjście Główne
250 VAC 3A 1a
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 Montaż 

• Otwory montażowe

• Otwory montażowe

• Otwory montażowe

• Seria TC4S/SP (48 × 48 mm) • Seria TC4Y (72 × 36 mm) • Pozostałe serie

(Jednostka: mm)

(Jednostka: mm)

(Jednostka: mm)

  Umieścić regulator w panelu, przesunąć uchwyt montażowy dociskając przy pomocy narzędzi jak pokazano powyżej. 
(W przypadku TC4Y, dokręcić śruby uchwytu)
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 Funkcja wyjścia SSRP (Solid State Relay Phase Output) [  ]

 Opis części

Regulator temperatury

 Można wybrać funkcję w ustawieniach parametrów.

Moduł SSR

Seria SRH1Seria TC4

•  SSRP jest wybieralne przez użytkownika,  jest to wyjście gdzie dla  standardowego SSR dodano sterowanie fazą i cyklem.
•  Standardowe wyjście SSR jest dostępne poprzez odpowiednie  ustawienie parametrów. Dodatkowo definiowane są sterowanie cyklem, dedy-

kowane dla przekaźników SSR sterownych w zerze lub sterowanie fazą, dedykowane dla przekaźnikow SSR przełączanych losowo.
•  Zapewnia dużą dokładność regulacji temperatury (przy niskim koszcie) zarówno dla wyjścia prądowego (4-20mA) jaki i liniowego  

(regulacja cykliczna).

•  Tryb regulacji satandardowej [ ]
Tryb sterowania obciążeniem w taki sam sposób jak standardowym wyjściem przekaźnikowym (Wł. (ON): poziom sygnału na wyjściu 100%, 
Wył. (OFF) poziom sygnału na wyjściu )%)

•  Tryb regulacji cyklicznej [ ]
Tryb sterowania obciążeniem poprzez powtarzające się Wł./Wył. wyjścia w zależności od ustawionych wartości wyjściowych cyklu.

•  Tryb regulacji fazowej [ ]
Tryb sterowania obciążeniem poprzez regulację fazy w półcyklu AC

  W przypadku pracy w trybie fazowym lub cyklicznym, napięcie zasilania obwodu obciążenia i regulatora temperatury 
muszą być takie same.

  W przypadku wyboru sposobu regulacji jako PID i fazowego/cyklicznego trybu wyjścia, nie ma możliwości ustawienia 
parametru regulacji cyklu.

Zasilanie

SSRP wyjście na-
pięciowe 12 VDC

W przypadku pracy z przekaźnikiem SSR 
przełącznym w zerze lub losowo.

(2% regulacja cyklu)

W przypadku pracy z przekaźnikiem SSR 
przełączanym losowo dla regulacji półfazowej AC

INPUT

50 cykli
50% ( 2 cykle Wył (OFF), 

2 cykle Wł. (ON))
80% ( 1 cykl Wył (OFF), 

4 cykle Wł. (ON))

50 cykli

Wyjście WŁ/WYŁ

Wyjście sterowania cyklem

Wyjście fazowe

LOAD

Load

  Wyświetlacz temperatury
Pokazuje bieżącą temperaturę (PV) w trybie RUN, parametr i ustawioną wartość dla każdej grupy ustawień w trybie zmiany parametru.
  Wskaźnik odchylenia i autoregulacji/autotuningu
Za pomocą diod LED pokazuje bieżącą temperaturę (PV) na bazie temperatury nastawionej (SV). 
W czasie autoregulacji wskaźniki odchylenia  ( , , ) migają co 1 sek.

  Wskaźnik wartości zadanej (SV)
Aby sprawdzić lub zmienić wartość zadaną (SV), naciśnij dowolny klawisz jeden raz; wskaźnik zadanej temperatury (SV) jest włączony, a war-
tość nastawy miga.
  Wskaźnik temperatury (°C/°F): Pokazuje bieżące jednostki temperatury.
  Wskaźnik wyjścia pomocniczego/wyjścia sterującego
–OUT: Zapali się, gdy włączone jest wyjście sterujące (główne wyjście sterujące). 
 Będzie się świecić powyżej 3,0% działania przy sterowaniu CYKL/FAZA. 
–AL1/AL2: Zapali się, gdy włączone są wyjścia alarmowe AL1/AL2.
  Klawisz TRYB:  Służy przy wchodzeniu do grupy nastawiania parametrów, powrocie do trybu RUN, przesuwaniu parametrów i zapisywaniu 

ustawionych wartości
  Regulacja:  Służy przy wchodzeniu w tryb zmiany nastawionej wartości, powrocie do trybu RUN, przesuwaniu parametrów i zapisywaniu

ustawionych wartości.
  Klawisz FUNKCJA:  Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sek. klawisze  +  aby obsługiwać funkcje (RUN/STOP, wymuszenie wyjścia alarmowego) 

ustawionego wewnętrznie [ ].
     Aby przesunąć cyfrę, naciśnij klawisze  +  jeden raz w czasie działania nastawiania.
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 Schemat ustawiania parametrów

Tryb pracy (RUN)

Ustawienia parametrów grupy pierwszej ( )Ustawianie wartości zadanej (SV) Ustawienia parametrów grupy drugiej ( )

Naciśnij dowolny klawisz spośród

, 

Naciśnij dowolny klawisz spośród

, 

Zmień wartość używając 

klawiszy .

Przytrzymaj  przez 2 s.

Ustawienie alarmu temperatury AL1
(względnej/bezwzględnej)

Ustawienie alarmu temperatury AL2
(względnej/bezwzględnej)

Włączenie/ wyłączenie funkcji autoregulacji
(autotuningu)

Człon proporcjonalny

Czas całkowania

Czas różniczkowania

Regulacja ręczna

Wł./Wył. ustawień histerezy

Wejście czujnika

Filtr wejściowy

Wybór wyjście sterującego 
(grzanie/chłodzenie)

Tryb regulacji wyjścia SSR

Ustawianie wartości dla AL2

Wartość LBA

Parametry regulacji przy odłączeniu wejścia

Jednostka temperatury

Dolny limit wartości temperatury

Tryb regulacji

Regulacja cykliczna

Ustawianie wartości dla alarmu histerezy

Zakres LBA

Zabezpieczenia

Korekta wejścia

Górny limit wartości temperatury

Tryb regulacji wyjścia

Ustawianie wartości dla AL1

Czas kontrolny dla alarmu przerwania pętli

Ustawienia klawisza funkcyjnego

Przytrzymaj 
przez 4 s.

Przytrzymaj  przez 3 s. Przytrzymaj   przez 3 s.

,

,

,

,

,

,

  Parametry oznaczone jako  nie będą wyświetlane w innych ustawieniach.

  Aby przejść do grupy ustawień należy nacisnąc dowolny klawisz podczas pracy w trybie RUN.
  Aby przejść do ustawień parametrów grupy pierwszej należy przytrzymać przycisk  przez 2 s. 

podczas pracy w trybie RUN.
  Aby przejść do ustawień parametrów grupy drugiej należy przytrzymać przycisk  przez 4 s.

podczas pracy w trybie RUN.
  Po przejściu to ustawień parametrów grupy na wyświetlaczu pojawi się wartość pierwszego parametru.
  Aby powrócić do trybu RUN należy przytrzymać przycisk  przez 3 s.

[  Wyjątek: naciśnięcie klawisza  podczas ustawiania wartości parametrów spowoduje powrót 
do trybu RUN]

  Jeśli w ciągu 30 s. nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, regulator automatycznie powróci do trybu 
RUN, a ustawiane wcześniej wartości parametrów nie zostaną zapamiętane

  Po powrocie do trybu RUN naciśnięcie klawisza  w ciągu sekundy i przytrzymanie go ponad 
3 s. spowoduje przejście do ustawień pierwszego parametru lub poprzedniej grupy ustawień.

  Ustawianie parametrów 
 Parametry gupy 2    Parametry grupy 1    Ustawianie wartości zadanej
• Parametry należy ustawiać zgodnie z uwagami dla danej grupy ustawień. 
• Po zmianie ustawień grupy 2 sprawdź wprowadzone parametry. 
• Parametry oznaczone jako  nie będą wyświetlane w innych ustawieniach.

  Wyświetlacz wyświetla na kolorowo parametry ustawień grupy 2.
   i  wyświetlanie parametrów dostępne jest dla modeli z „Alarm output 1 + Alarm output 2” 

 Sposób ustawiania wartości SV ( Zmiana ustawionej wartości z 210 °C na 250 °C)

 Tryb pracy (RUN) (wyświetla bieżącą temperaturę)

 Ustawianie zmiany wartości

 Koniec wprowadzania zmian

  Sprawdzanie 
wprowadzonej wartości
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 Ustawienia parametrów grupy pierwszej

 Ustawienia parametrów grupu drugiej

Alarm temperatury AL1

Czujnik wejściowy

Jednostka temperatury

Korekta wejścia

Filtr wejściowy

Alarm temperatury AL1

Człon proporcjonalny

Czas całkowania

Czas różniczkowania

Ustawianie ręczne

Histereza

Włączanie/wyłączanie funkcji autoregulacji (autotuningu)

Tryb pracy (RUN)

Tryb pracy (RUN)

Przytrzymaj 
przez 3 s.

Przytrzymaj 
przez 3 s.

Przytrzymaj  
przez 2 s.

Przytrzymaj  
przez 4 s.

   : Naciśnij dowolny klawisz spośród 
  Po sprawdzaniu lub zmianie ustawień wartości dowolnego z parametrów naciśnij klawisz  

aby zachować dane i przejść do ustawień kolejnego parametru

   : Naciśnij dowolny klawisz spośród 
  Po sprawdzaniu lub zmianie ustawień wartości dowolnego z parametrów naciśnij klawisz  

aby zachować dane i przejść do ustawień kolejnego parametru

  Będzie wyświetlane w przypadku gdy tryb pracy regulatora
( ) jest wybrany jako „ ”.

Zakres ustawień: Alarm wartości względnej (–[F.S]~[F.S], alarm wartości bezwzględnej 
(zakres wejścia)
  Przy ustawieniach trybu pracy ( ) jako 

parametry nie będą wyświetlane.

Zakres ustawień:  0.1 ~ 999.9 °C

Zakres ustawień:  0 ~ 9999 s.
  W przypadku wyboru „0” funkcja jest nieaktywna.

Zakres ustawień:  0.0 ~ 100.0 %
  Wyświetane tylko w przypadku regulacji P/PD a nieaktywne w przypadku PI/PID.

Zakres ustawień:  1 ~ 100 °C [0.1 ~ 50.0 °C]
  Wyświetlane podczas regulacji Wł./Wył. (ON/OFF).

  Po wyborze jednostki będzie świecił odpowiedni wskaźnik na frontowym 
panelu .

Zakres ustawień:  0 ~ 9999 s.
  W przypadku wyboru „0” funkcja jest nieaktywna.

Zakres ustawień:  –999 ~ 999 °C [ Pt2 : –199.9 ~ 999.9 °C]

Zakres ustawień:  0.1 ~ 120.0 s.

Zakres ustawień: Alarm wartości względnej (–[F.S]~[F.S], alarm wartości bezwzględnej 
(zakres wejścia)
  Przy ustawieniach trybu pracy ( ) jako 

parametry nie będą wyświetlane.

  Włączenie autotuningu następuje po wyborze ustawienia jako ON (Wł.)
i ustawia się automatycznie jako OFF (Wył.) po zakończeniu procesu.

  Podczas autotuningu wskaźnik odchyleń na panelu czołowym ( ) 
będzie migał co 1 s. 
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Dolny zakres ustawienia 
wartości zadanej

Górny zakres ustawienia 
wartości zadanej

Tryb pracy wyjścia

Tryb regulacji wyjścia

Rodzaj wyjścia SSR

Regulacja cykliczna

Ustawianie typu alarmu dla AL1

Ustawianie typu alarmu dla AL2

Histereza alarmu

Wartość LBA

Zakres LBA

Ustawienia klawisza funkcyjnego

Zabezpieczenia

Parametry regulacji przy odłączeniu wejścia

Czas kontrolny dla alarmu przerwania pętli

Tryb regulacji

   : Naciśnij dowolny klawisz spośród 
  Po sprawdzaniu lub zmianie ustawień wartości dowolnego z parametrów naciśnij klawisz  

aby zachować dane i przejść do ustawień kolejnego parametru

Zakres ustawień: należy wybrać wartość w zakresie pracy odpowiedniego czujnika temperatury
  Możliwe jest ustawienie wartości w zakresie L–SV ≤ H–SV–1

Zakres ustawień:  0.5 ~ 120.0 s.
  W przypadku wyjścia typu   ustawienie fabryczne wynosi 20.0 s (przy wyjściu  2.0 s)
  Nie będzie wyświetlane w przypadku ustawienia  jako 

Zakres ustawień:  1 ~ 999 °C [0.1 ~ 50.0 °C]
   parametr nie będzie wyświetlany jeśli ustawienia są ustawione jako 

Zakres ustawień:  0 ~ 9999 s.
   parametr będzie wyświetlany jeśli tryb pracy alarmu ( ) będzie ustawiony jako .

Zakres ustawień:  0.0 ~ 100.0 %
  0.0 / 100 % będzie wyświetlany w trybie pracy wł./ wył (ON/OFF).

Zakres ustawień:  1 ~ 999 °C
   parametr będzie wyświetlany jeśli tryb pracy alarmu ( ) będzie ustawiony 

jako  i  nie jest „0”.

Zakres ustawień:  1 ~ 999 °C
   parametr będzie wyświetlany jeśli tryb pracy alarmu  ( ) będzie ustawiony 

jako  and  nie jest „0”.

Zakres ustawień: należy wybrać wartość w zakresie pracy odpowiedniego czujnika temperatury
  Możliwe jest ustawienie wartości w zakresie L–SV ≥ H–SV–1

  Wybrane wyjście będzie pracowało jako wyjście sterujące.

  Tak samo jak wyżej .

  „ ” nie będzie wyświetlany jeśli nie wybrano wyjścia alarmowego.

  Wybór trybu pracy alarmu.   Wybór rodzaju alarmu.

  Przytrzymaj przycisk  aby przejść z trybu 
pracy alarmu do opcji alarmu.

  Będzie wyświetlane gdy wyjście  będzie ustawione jako .
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Tryb

Czujnik wejściowy Wyświetla

Tryb Typ alarmu

Alarm temperatury (odchyłka tempe-
ratury): ustawiona jako 10 °C

Alarm temperatury (odchyłka tempe-
ratury): ustawiona jako 10 °C

Alarm temperatury (odchyłka tem-
peratury): ustawiona jako 90 °C

Alarm temperatury (Wartość bezwzględna 
temperatury): ustawiona jako 90 °C

Alarm temperatury (odchyłka temperatury): ustawiona jako 10 °C

Alarm temperatury (odchyłka temperatury): ustawiona jako 10 °C

Załączy się w momencie wykrycia odłączenia się czujnika

n  Funkcja alarmu wyłączona.

n  Alarm uszkodzenia czujnika.

n  Alarm przerwania pętli obwodu.

n  Względny limit górny
Jeśli różnica między wartością mierzoną PV a zadaną SV 
jest większa od ustawionej wartości temperatury alarmowej, 
wyjście zostanie załączone. Odchylenie temperatury jest usta-
wiane w AL1/AL2 (ustawienia fabryczne: AL1, AL2: 1250).

n  Względny limit dolny
Jeśli różnica między wartością mierzoną PV  a zadaną SV 
jest mniejsz od ustawionej wartości temperatury alarmowej, 
wyjście zostanie załączone. Odchylenie temperatury jest usta-
wiane w AL1/AL2 (ustawienia fabryczne: AL1, AL2: 1250).

n  Bezwzględny limit górny
Jeśli wartość PV jest równa lub wyższa od zadanej tempe-
ratury alarmowej, wyjście zostanie załączone. Bezwzględna 
wartość temperatury ustawiana jest w Ala/AL2 (ustawienia 
fabryczne: AL1, AL2: 1200).

n  Bezwzględny limit dolny
Jeśli wartość PV jest równa lub niższa od zadanej temperatury 
alarmowej, wyjście zostanie załączone. Bezwzględna wartość 
temperatury ustawiana jest w Ala/AL2 (ustawienia fabryczne: 
AL1, AL2: –50).

n  Względny limit górny i dolny
Jeśli różnica między wartością mierzoną PV  a zadaną SV jest 
większa lub mniejsza od ustawionej wartości temperatury alar-
mowej, wyjście zostanie załączone. Odchylenie temperatury 
jest ustawiane w AL1/AL2. 
 Załączy się jeśli wartość AL. <0 (ustawienia fabryczne: AL1, AL2: 1250)

n  Zakres ograniczenia górnego i dolnego
Jeśli różnica między wartością mierzoną PV a zadaną SV jest 
większa lub mniejsza od ustawionej wartości temperatury 
alarmowej, wyjście zostanie załączone. 
 Załączy się jeśli wartość AL. <0 (ustawienia fabryczne: AL1, AL2: 0)

Załączy się w momencie wykrycia przerwania pętli obwodu

Alarm temperatury (odchyłka tem-
peratury): ustawiona jako –10 °C

Alarm temperatury (odchyłka tem-
peratury): ustawiona jako –10 °C

Alarm temperatury (odchyłka tem-
peratury): ustawiona jako 110 °C

Alarm temperatury (Wartość bezwzględna 
temperatury): ustawiona jako 110 °C

Opis

K (CA)

J (IC)

Pt 1

Pt 2

Według 
DIN

Termoelement

RTD

Zakres wejścia °C Zakres wejścia °F

Wartość zadana Wartość zadana Wartość zadana Wartość zadana

Wartość zadanaWartość zadanaWartość zadanaWartość zadanaWartość zadana

Tryb Tryb Tryb

TrybTrybTrybTrybTryb

• Ustawienia grupy pierwszej

• Ustawienia grupy drugiej

• Wybierz czujnik odpowiedni dla swojej aplikacji.

 Ustawienia fabryczne

 Czujniki wejściowe i zakresy [  ]

 Ustawienia i typy alarmów [  ]

  Histereza alarmu [ ]
• Dla powyższego typu alarmu „H” jest histerezą alarmu, która przełącza wyjście. Ustawiane przez użytkownika. 
• W przypadku ustawienia typu alarmu ( ) jako „ ”, „ ”, „ ”, parametr nie będzie wyświetlany.
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 Rodzaje alarmów

 Funkcje

Wyświetlacz Rodzaj

Alarm ogólny

Alarm zatrzaskowy

Sekwencja stanu gotowości

Alarm zatrzaskowy &
sekwencja stanu gotowości

W momencie osiągnięcia przez PV ustawionej wartości alarmowej wyjście zostanie 
załączone.
W momencie osiągnięcia przez PV ustawionej wartości alarmowej wyjście będzie 
aktywne nieprzerwanie.

W momencie gdy PV osiągnie po raz drugi ustawioną wartość alarmową wyjście zostanie załą-
czone. (Wyjście się nie załączy w momencie osiągnięcia wartości alarmowej po raz pierwszy).

Wyjście działa jako alarm zatrzaskowy i sekwencja stanu gotowości jednocześnie.

Opis

• Funkcja wyświetlania odchyłki SV/PV
Funkcja odchyłki SV/PV jest wyświetlana na panelu czołowym
•  W przypadku, gdy PV jest większe niż SV ponad +2 °C  

(+2.0 °C), (czerwony) wskaźnik  zaczyna świecić, (PV > SV + 
2.0 °C)

•  W przypadku gdy odchyłka PV / SV jest + 2 °C (± 2.0 °C), (zie-
lony) wskaźnik  zaczyna świecić (SV + 2.0 °C ≥ PV ≥ SV – 2.0 
°C)

•  W przypadku gdy PV jest niższe niż SV poniżej –2 °C. (–2.0 °C), 
(czerwony) wskaźnik  zaczyna świecić (PV < SV –2.0 °C)

• Funkcja autoregulacji (autotuningu) [  ]
•  Autoregulacja PID jest to funkcja automatycznego doboru 

parametrów regulacji PID poprzez automatyczny pomiar 
charakterystyki temperaturowej oraz czasu reakcji badanego 
układu.

• Aby aktywować funkcję autotuningu należy: 
∙ Ustawić parametr [AT] na tryb „ON” 
∙  Podczas strojenia wskaźnik odchyłki ( , , ) będzie pulso-
wać (cykl:1 s).

∙  Po zakończeniu procesu wskaźnik  ( , , ) przestanie 
pulsować, a parametr [AT] automatycznie przejdzie do trybu 
OFF.

•  W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu informacji 
błędu „ ” autotuning nie może być prowadzony.
W takim przypadku „ ” należy zatrzymać funkcję. 

•  W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu informacji błę-
du „ ”, „ ” autotuning będzie pracował normalnie do 
ukończenia procesu pod warunkiem, ze mierzona tempera-
tura powróci do zakresu dozwolonego.

• Funkcja wyboru metody sterowania [  ]
Można wybrać regulację PID lub Wł/Wył (ON/OFF). 
•  Tryby do wyboru PID, ON/OFF
•  W przypadku wyboru metody Wł/Wył (ON/OFF) wyświetla 

się parametr ustawienia histeresy.
•  Przy ustawieniu PID dostępne są również funkcje regulacji 

P,PI oraz PD ( ), (  ) i ( ).
• Histereza [  ]

Ustaw metodę sterowania jako Wł/Wył (ON/OFF) w ustawie-
niach parametrów

•  Jeśli zakres histerezy jest zbyt wąski może wystąpić niesta-
teczność regulatora spowodowana zakłóceniami zewnętrz-
nymi.

•  W przypadku, gdy podczas pracy w trybie Wł/Wył. (ON/
OFF), nawet jeśli wartość PV jest stabilna nadal występuje 
niestateczność regulatora, może być to spowodowane histere-
zą SV, charakterystyką obciążenia lub położeniem czujnika. 
Aby zredukować niestabilność regulatora do minimum 
należy przy projektowaniu układu regulacji temperatury 
wziąć pod uwagę następujące czynniki: właściwą histerezę, 
pojemność cieplna elementu grzejnego, właściwości termicz-
ne, umiejcowienie czujnika oraz jego działanie.

• Funkcja dostrajania ręcznego [  ]
Podczas pracy w trybie regulacji P / PD, pojawia się pewna 
rożnica temperatur nawet jeśli wartosc PV ustabilizuje się,
 Jest to spowodowane tym, iż  czas grzania i stygnięcia grzalki 
nie są sobie równe (wynika to z chatakterystyk temperaturo-
wych badanego układu takich jak np. pojemność cieplna). Ta 
rożnica temperatur nazywana jest uchybem (OFFSET).
•  Ustawianie

∙  Jeśli Wartości PV i SV są sobie równe, wartość regulacji 
ręcznej należy ustawić jako 50%.

∙  Jeśli PV ≤ SV wartość regulacji ręcznej należy ustawić jako 
> 50%

∙  Jeśli PV ≥ SV wartość regulacji ręcznej należy ustawić jako 
< 50%

•  Ustawienia parametrów sterowania ręcznego ( ) zależą od 
wyników regulacji.

Sterowanie grzaniem

Zmniejszenie dostrajania

Zwiększanie dostrajania

Wartość
mierzona  (PV)

Oddchyłka dopuszczalna

Oddchyłka dopuszczalna

ON

ON

OFF

OFF

Temperatura

Temperatura

Histerezy

Histerezy

Metoda
sterowania

Wartość 
zadana 

(SV)

Metoda
sterowania

Sterowanie chłodzeniem

  Funkcja dostrajania ręcznego dostępna jest tylko  
dla regulacji P/PID

• Wybór jednostki temperatury [  ]
•  Funkcja wyboru wyświetlanej jednostki temperatury 
•  Po zmianie jednostki temperatury na panelu czołowy będzie 

świeciła
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• Funkcja chłodzenia/grzania (cool/heat) [  ]
Urządzenie posiada dwa sposoby regulacji temperatury, pierw-
szy to grzanie, a drugim chłodzenie. 
–  Grzanie: w przypadku gdy wartość PV jest niższa niż SV, 

następuje załączenie wyjścia sterującego i włączenie grzałki. 
–  Chłodzenie: w przypadku gdy wartość PV jest wyższa niż SV, 

następuje załączenie wyjścia sterującego i włączenie urządze-
nia chłodzącego.

–  W przypadku regulacji Wł./Wył. (ON/OFF) lub P, wyjście 
sterujące dla chłodzenia/grzania działają odwrotnie.

–  W przypadku regulacji PID, stale czasowe regulacji PID dla 
chłodzenia / grzania są różne

•  Funkcje chłodzenia ( ) i grzania ( ) należy ustawić 
zgodnie z aplikacją, błędny wybór nastawy może być przy-
czyną pożaru. 
(Jeśli dla grzałki zostanie wybrana  funkcja chłodzenia, w 
takim przypadku pomimo ciągłego wzrostu temperatury 
nie nastąpi wyłączenie grzałki co może stać się przyczyną 
pożaru.)

•  Nie należy zmieniać funkcji z chłodzenia na grzanie i od-
wrotnie, podczas pracy urządzenia..

•  Wykorzystanie obu funkcji jednocześnie nie jest możliwe. 
Należy wybrać jedną z opcji.

• Alarm uszkodzenia czujnika (SBA) [  ]
Funkcja to powoduje załączenie wyjścia alarmowego (pomoc-
niczego) w momencie przerwania lub otwarcia obwodu czujni-
ka. Możliwym jest przyłączenie sygnalizatora dźwiękowego do 
styków przekaźnika w celu dźwiękowej sygnalizacji usterki.
•  Ustaw parametr jako ( ) „ ” 
• Do wyboru  
•  Aby wyłączyć alarm należy zresetować wyjście pomocnicze 

lub wyłączyć zasilanie regulatora.

• Alarm przerwania pętli regulatora (LBA) [  ]
Jeśli różnica temperatur (SV-PV) jest mniejsza niż ustawiona wartość LBA podczas ustalonego czasu wykrywania LBA, następuje 
załączenie alarmu LBA.
•  W przypadku wyboru trybu alarmu jako LBA funkcja autotuningu jest nieaktywna.
  Jeśli zostanie wybrany tryb wyjścia alarmowego ( , ), lub tryb LBA ( ),

będą pokazane następujące parametry ( , , ).

• Klawisze funkcyjne [  ]
Przytrzymać klawisze  +  przez 3 s. Funkcja umożliwia 
albo zatrzymanie wyjścia sterującego albo wyłączenie wyjścia 
alarmowego.
Można zatrzymać wyjście sterujące bez wyłączania zasilania w 
trybie RUN. [ ]
•  Jest ustawione jako „ ” jeśli urządzenie nie ma wyjścia 

alarmowego. 
•  Wyjście pomocnicze będzie pracowało zgodnie z wcześniej-

szymi ustawieniami parametrów i status będzie podtrzymany 
również po wyłączeniu zasilania, aby wyłączyć „ ”, należy 
przytrzymać klawisze  +  . 

•  Wyłączanie alarmu [ ]
∙ Użytkownik może wyłączyć wyjście alarmowe podczas 
alarmu ( , ) , wyjście jest załączone jeśli wybrano 
funkcję wyjścia alarmowego jako zatrzaskowe i sekwencja 
stanu gotowości (jeśli PV jest w zakresie)

• Wymuszane Wł/Wył. wyjścia sterującego
Funkcje RUN/STOP można wybrać podczas pracy w trybie 
RUN.
•  W przypadku, gdy koniecznym jest tymczasowe zatrzymanie 

wyjścia sterującego (np. podczas prac konserwatorskich), 
należy użyć komendy „STOP. (W takim przypadku wyjście po-
mocnicze działa nadal zgodnie z ustawionymi parametrami)

•  W przypadku, gdy w trybie “STOP” zostanie wyłączone zasi-
lanie , funkcje “STOP” będzie nadal aktywna po ponownym 
podłączeniu zasilania. (Aby powrócić do normalnego trybu 
pracy należy wyłączyć tryb “STOP” przy pomocy klawiszy na 
panelu czołowym).

RUN

Początek procesu 
regulacji

s (Wykrywana wartość)

LBA nie jest aktywny
(
.
.
. 

odchyłka [SV–PV]
jest w zakresie
wykrywanej wartości
LBA)  Ustawione parametry:

Temperatura zadana = 100 °C
Odchylenie = [100 °C–PV]
t=LBA czas monitorowania  ( ) = 10 s.
s=LBA wartość wykrywana ( ) = 10 °C
b=LBA szerokość wykrywana ( ) = 5 °C

b (Zakres detekcji)

Zasilanie WŁ.

LBA Wył

(Czas
monitorowania)

LBA Wł. LBA Wł.LBA Wył

STOP RUN

Naciśnij klawisz 
funkcyjny 

(t: 3 s.)

Wyjście
LBA

Tryb RUN 
włączony

Początek procesu regulacji ~ :  Wyjście LBA jest wył. W momencie gdy zostanie podane zasilanie, odchyłka [SV–PV] 
wzrasta ponad LBA. Szerokość( 5°C) w zakresie czasu monitorowania LBA (10 s.).

~ : LBA nie jest aktywny – PV mieści się w LBA zakres  wykrywania (90<PV<100 °C)
~ : LBA aktywny (LBA monitoring time: 10 s.) – PV jest poza zakresem LBA zakres wykrywania (90 °C<PV).
: Funkcja LBA zostaje zatrzymana. PV osiąga wartość LBA w czasie monitorowania (10 s.).
: LBA załączone. Odchyłka [SV–PV] zmniejsza się do poziomu poniżej szerokości wykrywania LBA (5 °C) przy funkcji ~.
: LBA wyłączone. Odchyłka [SV–PV] zwiększa się powyżej szerokości wykrywania LBA (5 °C) przy funkcji ~.
: LBA załączone. Odchyłka [SV–PV] mieści się w zakresie szerokości wykrywania LBA (5 °C) przy funkcji ~.
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• Funkcja resetu alarmu
Funkcja wymuszenia wyłączenia lub włączenia alarmu w try-
bie Latch / Latch & Standby. 
•  Ma zastosowanie tylko w trybie zatrzaskowym i zatrzasko-

wym/gotowości 
•  Funkcja dostępna tylko w przypadku, gdy PV jest w zakresie 

ustawionych wartości alarmowych

• Wybór wyjścia sterującego [  ]
Funkcja umożliwia wybór odpowiedniego typu wyjścia steru-
jącego: wyjście przekaźnikowe lub wyjście SSRP napięciowe
 ( ). 
  W przypadku wyboru wyjście SSRP ( ) są wyświetlane 

parametry wyjścia SSRP.

• Korekta wejścia [  ]
Funkcja ta umożliwia redukcję odchyłek jakie wprowadzają do 
układu czujniki temperatury, termopary itp.
•  Dokładne wyznaczenie odchyłki jaką wprowadza czujnik 

temperatury zapewnia dokładny pomiar temperatury
•  Funkcję można  wybrać po dokładnym określeniu odchyłki 

dla konkretnego czujnika. 
W przypadku, gdy podana odchyłka nie jest prawidłowa 
regulator będzie wskazywać zbyt niską lub zbyt wysoką 
temperaturę.

•  Po ustaleniu wartości korekty zaleca się jej zapisanie.

• Filtr wejścia [  ]
Funkcja ta umożliwia filtrowanie sygnału wejściowego dzięki 
czemu wskazywana wartość PV jest stabilna, co z kolei gwa-
rantuje stabilną regulację procesu. W przypadku pojawienia 
się zakłóceń sygnał wyjściowy lub wartość PV zaczynają się 
zmieniać, w takim przypadku bardzo trudno jest zapewnić 
regulację o odpowiedniej dokładności.

• Górny dolny limit temperatury [  ]
•  Funkcja ta pozwala ustalić limit górny i dolny temperatury 

dla wartości zadanej. Użytkownik może ustawiać lub zmie-
niać wartość zadaną SV w granicach [ ] [ ]. 
( Uwaga nie można ustawić wartości przy których 

 >  )
•  W przypadku zmiany czujnika wejściowego ( ), ( ) i 

( ) są automatycznie resetowane i ustawiane do wartości 
Max. / Min. dla danego typu czujnika.

•  Wyjście sterujące (dla błędu MV) w przypadku błędu 
odłączenia czujnika wejściowego (  ) [  ]
•  Funkcja umożliwiająca zdefiniowanie stanu wyjścia ste-

rującego w przypadku, gdy czujnik temperatury zostanie 
odłączony.

•  Załącza wyjście sterujące niezależnie od trybu pracy wł./wył 
(ON/OFF) czy PID.

• Zabezpieczenia [  ]
•  Można zablokować możliwość zmiany wartości zadanej lub 

parametrów grupy ustawień
•  Istnieje możliwość sprawdzenia ustawień mimo blokady 

możliwości zmiany.

• Informacje o błędach
•  Informacje o błędach pojawiają się na wyświetlaczu i migają 

co 1 s.

•  Regulator wraca do normalnej pracy po usunięciu błędu 
 /  / .

• Wyjścia
• Przykładowa aplikacja z wyjściem przekaźnikowym

Przekaźnik mocy należy umieścić w jak największej odległości 
od regulatora. Jeśli długość przewodu A jest zbyt krótka siła 
elektromotoryczna cewki może wprowadzać zakłócenia, co z 
kolei może spowodować wadliwe działanie układu.
Jeśli nie ma możliwości wykorzystania dłuższego przewodu 
należy w obwodzie przekaźnika mocy  „ ” umieścić konden-
sator 104 (630 V).

• Przykładowa aplikacja z wyjściem SSRP

  Przekaźnik SSR powinien być dobrany odpowiednio do 
obciążenia. Niewłaściwy dobór SSR może być przyczyną 
pożaru.

  W celu zapewnienia lepszej pracy SSR należy użyć radiatora
  Patrz strona C-II dla ustawień sterowania fazowego /cyklicz-

nego.

Wyświetlacz

Wyświetlacz

Opis

Opis

Zabezpieczenia wyłączone

Pulsuje, gdy czujnik nie jest podłączony lub 
nastąpiło uszkodzenie przewodu.
Pulsuje, gdy mierzona temperatura jest wyższa 
niż zakres pomiarowy czujnika wejściowego.
Pulsuje, gdy mierzona temperatura jest niższa niż 
zakres pomiarowy czujnika wejściowego.

Blokada zmiany ustawień parametrów grupy 2

Blokada zmiany ustawień parametrów grupy 1, 2

Blokada zmiany ustawień grupy 1,2 oraz wartości zadanej SV

Regulator serii TC

Regulator serii TC

Grzałka

Zasilanie

Grzałka
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obciążenia

Styki przekaźnikowe

Przekaźnik półprzewodnikowy (SSR)
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 ,   dostępne tylko w regulatorze (TC4-NN).
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Regulator temperatury w wersji ekonomicznej

C-19

 Właściwe użytkowanie
• Diagnostyka prostych błędów

•  Brak zasilania obciążenia (grzałki). 
Należy sprawdzić wyświetlacz na panelu czołowym. Jeśli wy-
świetlacz nie działa, należy sprawdzić ustawienia wszystkich 
parametrów. W przypadku, gdy wyświetlacz działa prawidło-
wo należy ustalić czy nie występują jakieś błędy na wyjściach 
sterujących.

•  Wyświetla  się komunikat błędu „ ”
Pojawienia się takiego komunikatu informuje o uszkodzeniu 
czujnika temperatury. W takim przypadku należy: odłączyć 
zasilanie i sprawdzić stan czujnika. Jeśli przewód czujnika 
nie jest przecięty należy go odłączyć i zewrzeć zaciski + i -. 
Po przywróceniu zasilania regulator powinien wskazywać 
temperaturę otoczenia. Jeśli tak się nie dzieje oznacza to, 
że regulator jest uszkodzony. W takim przypadku należy 
wymienić urządzenie.

•  Wyświetla się komunikat „Error” 
Pojawienie się takiego komunikatu informuje, iż został w 
wyniku silnych zakłóceń zewnętrznych uszkodzony chip 
danych. W takim przypadku należy uszkodzoną jednostkę 
odesłać do serwisu.

 Uwagi 
•  Przy podłączaniu zasilania AC należy użyć terminali M3.5, 

Max. 7.2 mm
•  „ ” – symbol oznacza konieczność zachowania wszelkich 

środków ostrożności
•  Konserwacja regulatora 

Uwagi:
 Usunąć kurz przy pomocy suchej szmatki.
  Należy upewnić się, że alkohol użyty do czyszczenia regu-

latora nie zawiera kwasów, kwasu chromowego, rozpusz-
czalnika itp.

  Przed przystąpieniem do konserwacji regulatora należy 
odłączyć zasilanie. Zasilanie można podłączyć po upływie 
30 min. od momentu zakończenia czyszczenia.

•  Niewłaściwe użycie regulatora może spowodować uszkodze-
nie ciała lub innych przedmiotów

•  Regulator nie może pracować w otoczeniu, gdzie unoszą się 
opiłki metalu. Praca w takim środowisku może spowodować 
jego uszkodzenie.

•  Żywotność przekaźników regulatora podana jest w instrukcji 
urządzenia

•  Przewody należy podłączać zgodnie z instrukcją sprawdzając 
wcześniej polaryzację.

•  Urządzenie nie może pracować w następujących warunkach:
– Miejsca gdzie jest duże zapylenie, występują gazy koro-
dujące, oleje, duża wilgotność, zbyt duże nasłonecznienie, 
wibracje lub gdzie występuje bardzo niska temperatura.

•  Jeśli urządzenie będzie wykorzystywane w sposób niezgod-
nuy z instrucją i zaleceniami producenta zabezpieczenia 
urzadzenia mogą być ograniczone. 

•  W celu odcięcia zasilania należy zainstalować wyłącznik 
zasilania lub wyłącznik automatyczny . 

•  Wyłącznik zasilania lub wyłącznik automatyczny muszą 
spełniać wymagania IEC947-1 i IEC947-3. 

•  Wyłącznik zasilania lub wyłącznik automatyczny powinny 
być zaistalowane w pobliżu użytkownika. 

•  Otoczenie
 Regulator powinien być w zamkniętym pomieszczeniu
 Wysokość max. 2000 m
 Stopień ochrony dla zapylenia 2
  Instalacja kategorii II. 

•  SSRP tego regolatora powinno być odizolowane od zasilania 
wewnętrznego .

•  Nie należy podłączać zasilania  do zacisków czujnika. 
Obwód wewnętrzny może ulec uszkodzeniu.


