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Regulacja: PID, PD, ON/OFF
Dok³adnoœæ ± 0.3% zakresu ±1cyfra
Okres próbkowania 250ms
Wielozakresowe wejœcie
Automatyczny dobór na staw
Mo¿liwoœæ rozbudowy o funkcje specjalne
Wyjœcia alarmowe

 

 FUNKCJE STANDARDOWE
• Wielozakresowe wejœcie: mo¿liwoœæ wyboru przez 
u¿ytkownika typu czujnika wspó³pracuj¹cego.
• Wybór metody regulacji: metoda regulacji jest wy biera na 
przez u¿ytkownika: PID (z funkcj¹ automatycznego do boru 
nastaw), PD (z funkcj¹ kasowania offsetu), w³¹cz/wy ³¹cz (z 
na sta wia n¹ histerez¹).
• Od³¹czanie wyjœcia regulacyjnego: naciœniêcie przycisku 
zatrzymuje i wznawia dzia³anie regulatora.
• Wyjœcie alarmowe: przekaŸnikowe wyjœcie alarmowe, które 
mo¿e byæ zaprogramowane przez u¿ytkownika do sygna-
lizacji stanów alarmowych.
• Blokada nastaw: zabezpieczenie ustawieñ wewnêtrznych 
regulatora przed przypadkow¹ zmian¹.
• Korekcja czujnika: mo¿liwoœæ korygowania wartoœci 
mierzonej o sta³¹ ró¿nicê.
• Funkcja standby: zabezpieczenie wyjœcia alarmowego 
przed niepo¿¹danymi stanami alarmowymi.
• Alarm uszkodzenia czujnika: uszkodzenie elementu pomia-
rowego powoduje zatrzymanie pracy i sygnalizacjê b³êdu.
• Kompensacja temperatury "zimnych koñców": pomiar 
temperatury na zaciskach czujnika termoelektrycznego                 
i kompensacja jej wp³ywu.
• Auto-diagnostyka: uk³ad kontroli zapewnia ci¹g³oœæ pracy 
procesora zapobiegaj¹c skutkom zawieszania siê.

FUNKCJE DODATKOWE
Opcjonalnie jest mo¿liwe zastosowanie szeregu funkcji 

dodatkowych podnosz¹cych komfort u¿ytkowania

• Alarm 2 [A2]: dodatkowe wyjœcie alarmowe.
• Sterowanie grzanie/ch³odzenie [D...]: dodatkowe wyjœcie 
steruj¹ce, z których jedno steruje grzaniem a drugie 
ch³odzeniem. Regulator posiada wbudowane cha rak tery- 
styki ch³odzenia: powietrzem, olejem lub wod¹
• Czarny kolor obudowy [BK]: wykonanie w kolorze czarnym 
(standardowo kolor jasno szary).
• Zaciski do monta¿u œrubowego [BL]: monta¿ za pomoc¹ 
zacisków œrubowych (standardowo klipsy).
• Pokrywa zacisków przy³¹czeniowych [TC]: pokrywa 
os³aniaj¹ca zaciski przy³¹czeniowe.
• Zwiêkszony stopieñ ochrony [IP]: uszczelka p³yty czo³owej 
zwiêksza szczelnoœæ do IP54.
 

MIKROPROCESOROWE 
REGULATORY GCS/GCR/GCD-23A

Regulatory z serii GC s¹ przeznaczone do stabilizacji temperatury w ró¿norodnych procesach technologicznych. 
Dziêki doskona³ym parametrom technicznym i rozbudowanym funkcjom u¿ytkowym mo¿liwe jest ich zasto-
sowanie do wiêkszoœci typowych zadañ stabilizacji temperatury. Funkcja automatyczne go doboru nastaw 
pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów regulacji, nawet przy u¿ytkowaniu regulatorów przez osoby nie 
maj¹ce doœwiadczenia i wiedzy specjalistycznej z zakresu automatyki.
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