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Regulacja: PID, PI, PD, P....., ON/OFF
  Zewnêtrzne sterowanie programami.
  Dok³adnoœæ ±0.2%±1cyfra.
  Okres prób ko wa nia 0.25s. 
  Wielozakresowe wejœcie 
  Funkcja oczekiwania na wartoœæ zadan¹.
  Automatyczny dobór nastaw
 RS-485 (Shinko, ModBus RTU/ASCII)

  Regulacja programowa 9 programów (9 kroków/pro-gram)

 

 FUNKCJE STANDARDOWE 

• Wyjœcia alarmowe (A1, A2): dwa programowalne wyjœcia 
alarmowe pozwalaj¹ce na pe³n¹ kontrolê procesu i zabezpie- 
czenie przed stanami awaryjnymi.
• Wyjœcie zdarzeñ (EVT): wyjœcie to mo¿e pe³niæ trzy funkcje: 
wyjœcie timera, wyjœcie sygalizacji zakoñczenia programu, 
wyjœcie dzia³ania programu.
• Funkcja oczekiwania: programator pod czas regulacji 
programowej nie przechodzi do realizacji nastêpnego kroku 
je¿eli w bie¿¹cym kroku wartoœæ zadana nie zosta³a osi¹gniêta 
(regulator czeka na osi¹gniêcie wartoœci zadanej).

• Pozosta³e funkcje standardowe: blokada nastaw, ograni- 
cze nie wartoœci nastaw, korekcja czujnika, wielo-
zakresowe wejœcie, opóŸnienie dzia³ania alarmu, funkcja 
zatrzymania programu, funkcja przerwania kroku i 
przejœcia do kolejnego kroku, zdalny wybór programu, 
zdalne sterowa-nie prac¹, regulacja sta³owartoœciowa, 
autodiagnostyka, kompensacja zimnych koñców 
termopary, sygnalizacja uszkodzenia czujnika.

FUNKCJE DODATKOWE 

Mo¿liwe jest wyposa¿enie programatorów w funkcje do-
datkowe konieczne dla niektórych aplikacji. Przy zama- 
wianiu nale¿y je wyspecyfikowaæ zgodnie z opisem na 
koñcu.

• Komunikacja cyfrowa [C5]: interfejs umo¿liwiaj¹cy 
komunikacjê szeregow¹ w standardzie Rs485.
• Cyfrowa transmisja wartoœci zadanej [SVTC]: w po³¹czeniu 
z opcj¹ C5 umo¿liwia cyfrow¹ transmisjê wartoœci zadanej do 
innych regulatorów wyposa¿onych w opcjê C5. 
• Pokrywa zacisków [TC]: pokrywa os³aniaj¹ca zaciski 
przy³¹czeniowe, dziêki której zwiêksza siê sto pieñ 
bezpieczeñstwa monta¿u elektrycznego.. 
• Czarny kolor obudowy [BK]: wykonanie w kolorze czarnym 
(standardowo kolor szary).

MIKROPROCESOROWY 
PROGRAMATOR    PCD-33A

Programatory z serii PCD-33A przeznaczone s¹ do regulacji m. in. temperatury w procesach technologicznych 
wymagaj¹cych jej okreœlone go przebiegu w czasie. Programator posiada mo¿liwoœæ zapamiêtania 9 modu³ów 
pro-gramowych, ka¿dy sk³adaj¹cy siê z 9 kroków. Ka¿demu krokowi odpowiada nastawa, za programowany czas 
jej utrzymania, funkcja oczekiwania a regulator dokonuje sekwencyjnego prze³¹czania nastaw wg programu 
czasowego. Mo¿liwa jest równie¿ regulacja sta³owartoœciowa. Wbudowany szereg funkcji zwiêksza znacznie 
mo¿liwoœci u¿ytkowe regulatora.
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