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1.  CHARAKTERYSTYKA REGULATORA
Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,
Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika temperatury dokonuje si  przy
zamówieniu kieruj c si  sposobem zamawiania. Regulator posiada cyfrowy odczyt temperatury
oraz funkcj  kalibracji wskaza . Zastosowano metod  regulacji za cz/wy cz (ON-OFF) z
regulowan  histerez . Regulator wyposa ony jest w wyj cie regulacyjne przeka nikowe 16A
lub SSR. Tryb pracy: "grzanie" lub "ch odzenie" wybiera si  w menu regulatora. Monta  w
tablicy za pomoc  uchwytów mocuj cych.

2. DANE TECHNICZNE

Wej cie: Czujniki rezystancyjne: PTC, Pt100, Pt1000
Termopary: J, K

Dok adno  pomiaru: ±1% zakresu
kompensacja zimnych ko ców: automatyczna ±u,rC/1°C

Okres próbkowania: 330 ms

Rozdzielczo  wskaza : 0,1°Club 1°C

Wy wietlacz: LED, 4 cyfry o wysoko ci 14mm

Metoda regulacji: ON-OFF z histerez

Wyj cie regulacyjne: przeka nikowe 16A250V~, trwa  105 cykli lub
pó przewodnikowe SSR max. 12V= 20mA

Monta : w otworze o wymiarach: 71 x 29mm

Stopie  i klasa ochrony: IP65 / II

Zasilanie: 230V~ ±15% lub 12V=/~ ±15% lub 24V=/~ ±15%

Pobór mocy: max 1,5 VA

Separacja galwaniczna: 2kV

Warunki pracy: -30...+80°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

Warunki sk adowania: -40...85°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

2.1. OBCI ALNO  WYJ . 2.2 DOST PNE ZAKRESY POMIAROWE

Przeka nik: Maksymalne obci enie
rezystancyjne:

16A
250V

16A, 3500W

Maksymalne obci enie
indukcyjne:

8A, 1500W

Wej cie: Zakres wskaza : Rozdzielczo :
czujniki rezystancyjne:
PTC -50...+150°C o.rciubrc
Pt100 -19,9...+99,9°C 0,1°C
Pt100 -50...+400°C 1°C
Pt1000 -19,9...+99,9°C 0,1°C
Pt1000 -50...+400°C 1°C
termopary:
J (Fe-CuNi) 0...+800°C 1°C

K (NiCr-NiAI) 0...+999°C 1°C
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Przyk ad zamówienia:
ESM3710-N-11-0-1 - Regulator tablicowy z wej ciem na czujnik Pt100 o zakresie -50...+400°C
i rozdzielczo ci 1 °C oraz wyj ciem przeka nikowym, zasilanie sieciowe 230V~

4. PANEL PRZEDNI.
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5. OBS UGA REGULATORA.

5.1. ZMIANA TEMPERATURY ZADANEJ.

Uwaga:
Je li nie zatwierdzisz zmiany nastawy przyciskiem "SET", w ci gu 20 sekund od ostatniegc
naci ni cia przycisku, nastawa wróci do poprzedniej warto ci.

5.2. PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW REGULATORA.
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5.3. LISTA PARAMETRÓW.
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6. REGULACJA.
Regulator s y do utrzymywania temperatury T z zadan  histerez  AT W urz dzeniach
ch odniczych lub grzewczych. Sterowanie elementem wykonawczym odbywa si  przez wyj cie
przeka nikowe, za  pomiar temperatury dokonywany jest przy pomocy czujnika temperatury.

Zasada dzia ania regulacji temperatury przy ch odzeniu i grzaniu:

7. SCHEMAT PO CZE . Uwaga:
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11. AKCESORIA OPCJONALNE

11.1 MODU  KOMIUNIKACJIZ KOMPUTEREM
Regulator mo na wyposa  w modu  komunikacji RS-485.
Dzi ki temu mo na stworzy  pojedyncze po czenie
regulator - komputer lub sie  regulatorów obs ugiwanych z poziomu
komputera PC. Sie  RS-485 o topologii magistrali (rys.1) mo e
obs ugiwa  do 32 urz dze , a maksymalna d ugo  przewodu
wynosi 1000m. Adres poszczególnych urz dze  nadaje si
parametrem "SAd" w menu regulatora. Do budowy sieci
nale y stosowa  przewód kategorii 5 w wykonaniu skr tki,
najlepiej ekranowany. Przy pod czeniu przewodu
nale y zachowa  biegunowo  D+, D-, a linie zako czy
terminatorem 120 Ohm. Sie  mo e by  obs ugiwana
z poziomu komputera PC wyposa onego w kart  RS-485
lub przy wykorzystaniu konwertera RS-485/USB lub RS-485/RS-232.
Do obs ugi regulatorów dost pne jest darmowe
oprogramowanie "Protokal". Dla zaawansowanych

ytkowników dost pny jest konwerter RS-485/ETHERNET,
który pozwala obs ugiwa  sie  protoko em TCP/IP

Parametry komunikacji:
-protokó  Modbus RTU -pr dko  9600 kb/s -brak parzysto ci -jeden
bit stopu

11. 2 KLUCZ PROGRAMUJ CY
Klucz programuj cy s y do przenoszenia pami ci ustawie
wszystkich parametrów z jednego regulatora na nast pne (niezb dne w wielkoseryjnej produkcji).

Kopiowanie danych z regulatora do klucza programuj cego:
1 .Uruchom regulator.
2. Pod cz klucz programuj cy do urz dzenia.
3. Naci nij klawisz , pojawi si  komunikat "upl" kopiowania danych do pami ci klucza.
4. Naci nij dowolny klawisz i nast pnie usu  klucz programuj cy.

Kopiowanie danych z klucza programuj cego na kolejne regulatory:
1. Wy cz regulator.
2. Pod cz klucz programuj cy do gniazda.
3. Uruchom regulator, po chwili pojawi si  komunikat "dOL"kopiowania danych z pami ci klucza. Po

zako czeniu kopiowania, wy wietli si  komunikat "End".
4. Naci nij dowolny klawisz i nast pnie usu  klucz programuj cy.

Uwaga - Je li funkcja kopiowania nie dzia a, sprawd  parametr PrC (PrC=0)
- Je li podczas kopiowania pojawi si  kod "Err" czynno  nale y
przerwa  i powtórzy  od pocz tku.

12. DOPUSZCZENIA
Regulator spe nia wymogi dotycz ce odporno ci na zak ócenia elektromagnetyczne wyst puj ce w
rodowisku przemys owym wg poni szych norm: Kompatybilno  elektromagnetyczna (EMC):

- EN-61000 cz  6-4 - wymagania dotycz ce emisyjno ci w rodowisku przemys owym
- EN-61000 cz  6-2- wymagania dotycz ce odporno ci w rodowisku przemys owym
Spe nia rónie  wymogi bezpiecze stwa wg normy
-EN-61010 wymagania bezpiecze stwa przyrz dów elektrycznych
Regulator spe nia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej 2006/95/EC; 2004/108/ECwww.el
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