
ZASTOSOWANIE

• Regulacja: PID, PI, PD, P, ON/OFF
• Dok³adnoœæ ±0.2% zakresu ±1cyfra
• Okres próbkowania 0,25s
• Wielozakresowe wejœcie
• Automatyczny dobór nastaw
• Wyjœcia alarmowe
• Zapis parametrów regulacji na karcie pamiêci CF

RS-485 

 FUNKCJE STANDARDOWE
• Wielozakresowe wejœcie: mo¿liwoœæ wyboru przez u¿yt-
kownika rodzaju sygna³u wejœciowego lub typu czujnika 
wspó³pracuj¹cego (pomiar w pe³nym zakresie stosowalnoœci 
czujnika).
• Wybór metody regulacji: metoda regulacji jest wybierana 
przez u¿ytkownika: PID (z funkcj¹ automatycznego doboru 
nastaw), PI , PD, P (z funkcj¹ kasowania offsetu) i 
w³¹cz/wy³¹cz (z nastawian¹ histerez¹). 
• Funkcja rejestracji: regulator jest wyposa¿ony w kartê 
pamiêci na której s¹ rejestrowane wszystkie parametry 
procesu regulacji. Zarejestrowane parametry s¹ zapisywane 
w zborach Exela i po przeniesieniu do komputera mog¹ byæ 
swobodnie obrabiane (tworzone tabele i wykresy).
• Od³¹czanie wyjœcia regulacyjnego: naciœniêcie przycisku 
zatrzymuje lub wznawia dzia³anie regulatora. 
• Wyjœcia alarmowe: 2 przekaŸnikowe wyjœcia alarmowe, 
które mog¹ byæ zaprogramowane przez u¿ytkownika do 
sygnalizacji stanów alarmowych.
• Wyjœcia b³êdu zapisu: wyjœcie przekaŸnikowe s³u¿¹ce do 
sygnalizacji b³êdu zapisu na karcie pamiêci tj. uszkodzenie 
karty pamiêci CF, uszkodzenie baterii zegara lub brak 
ustawionej daty i czasu.
• 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 przepalenia czujnika: uszkodzenie elementu 
pomiarowego powoduje zatrzymanie pracy i sygnalizacjê 
b³êdu.
• Kompensacja temperatury "zimnych koñców": po-miar 
temperatury na zaciskach czujnika termoelektryczne-go i 
kompensacja jej wp³ywu.
•  Auto-diagnostyka: uk³ad kontroli zapewnia ci¹g³oœæ pracy 
procesora zapobiegaj¹c skutkom zawieszania siê.

FUNKCJE DODATKOWE
Opcjonalnie jest mo¿liwe zastosowanie funkcji dodatko-

wych podnosz¹cych komfort u¿ytkowania:. 
• Pokrywa zacisków przy³¹czeniowych [TC]: pokrywa 
os³aniaj¹ca zaciski przy³¹czeniowe dziêki której zwiêksza siê 
stopieñ bezpieczeñstwa monta¿u elektrycznego.
 • Zwiêkszony stopieñ ochrony [IP]: specjalna pokrywa panelu 
czo³owego zwiêkszaj¹ca szczelnoœæ do IP66.

2-KANA£OWY REGULATOR 
Z  REJESTRACJ¥ LCD-13A

Dwukana³owy regulator z rejestracj¹ z serii LCD jest przeznaczony do regulacji temperatury w ró¿norodnych 
procesach technologicznych. Regulator daje mo¿liwoœæ zapisu parametrów procesu (w formacie Exel) na karcie 
pamiêci CF, przenoszenie zapisanych danych i obróbkê zarejestrowanych danych. Dziêki dobrym parametrom 
technicznym i rozbudowanym funkcjom u¿ytkowym mo¿liwe jest zastosowanie go do wiêkszoœci typowych 
zadañ stabilizacji temperatury i innych wartoœci fizycznych. Regulator umo¿liwia wybór sposobu dzia³ania 
wyjœcia alarmowego, limitowanie sygna³u wyjœciowego, zmian¹ dzia³ania wyjœcia z grzania na ch³odzenie itp. wg 
potrzeb u¿ytkownika.
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