Mikroprocesorowy
regulator

DCL-33A

• Regulacja: PID, PD, ON/OFF
• Dokładność regulacji ± 0.2% ±1cyfra
• Okres próbkowania 0,25s
• Wielozakresowe wejście
• Automatyczny dobór nastaw
• Wyjście alarmowe
• RS-485 (Shinko, ModBus RTU/ASCII)
• Montaż na szynie DIN
• Funkcja przetwornika sygnału
• Japoński produkt

ZASTOSOWANIE
Miniaturowe regulatory z serii DCL są przeznaczone do regulacji w różnorodnych procesach technologicznych.
Regulatory wyposażone są w funkcję automatycznego doboru nastaw, która pozwala osobom nie mającym
doświadczenia i wiedzy z zakresu automatyki na uzyskanie dobrych parametrów regulacji.

FUNKCJE STANDARDOWE
• Wielozakresowe wejście: możliwość wyboru przez
użytkownika rodzaju sygnału wejściowego.
• Wybór metody regulacji: metoda regulacji jest wybierana
przez użytkownika:PID (z funkcją automat. doboru nastaw),
PI , PD, P (z funkcją kasowania offsetu), włącz/wyłącz (z
nastawianą histerezą).
• Odłączanie wyjścia regulacyjnego: naciśnięcie przycisku
zatrzymuje lub wznawia działanie regulatora.
• Wyjście alarmowe: wyjście alarmowe, które może być
programowane przez użytkownika do sygnalizacji stanów
alarmowych.
• Funkcja standby: zabezpieczenie wyjścia alarmowego
przed niepożądanymi stanami alarmowymi.
• Blokada nastaw: zabezpieczenie ustawień wewnętrznych
regulatora przed przypadkową zmianą.
• Korekcja czujnika: możliwość korygowania wartości
mierzonej o stałą różnicę. Limitowanie wartości sygnału
wyjściowego: możliwość określenia dopuszczalnych zmian
sygnału.
• Alarm przepalenia czujnika: uszkodzenie elementu pomiarowego powoduje zatrzymanie pracy i sygnalizację
błędu.
• Kompensacja temperatury "zimnych końców": pomiar
temperatury na zaciskach czujnika termoelektrycznego i
kompensacja jej wpływu.
• Auto-diagnostyka: układ kontroli zapewnia ciągłość pracy
procesora zapobiegając skutkom zawieszania się.
FUNKCJE DODATKOWE
Możliwe jest wyposażenie regulatorów w funkcje dodatkowe
konieczne dla niektórych aplikacji.
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• Komunikacja cyfrowa [C5]: interfejs umożliwiający
komunikację szeregową w standardzie RS-485.
• Alarm uszkodzenia grzałek [W...]: wyjście przekaźnikowe
służące wykryciu przepalenia grzałek za pomocą transformatora prądowego CT.
• Alarm przerwania pętli regulacji [LA]: wyjście
przekaźnikowe sygnalizujące nieprawidłowość pracy pętli
sterowania.
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