MIKROPROCESOROWY
REGULATOR

FCL-13A

• Regulacja: PID, PD, ON/OFF
• Dok³adnoœæ regulacji ± 0.3% ±1cyfra
• Okres próbkowania 0,25s
• Wielozakresowe wejœcie
• Automatyczny dobór nastaw
• Wyjœcie alarmowe
• Funkcja przyrostu/opdania temperatury w czasie
• RS-485

ZASTOSOWANIE
Miniaturowe regulatory z serii FCL s¹ przeznaczone do regulacji temperatury w ró¿norodnych procesach
technologicznych. Regulatory wyposa¿one s¹ w funkcjê automatycznego doboru nastaw, która pozwala osobom
nie maj¹cym doœwiadczenia i wiedzy z zakresu automatyki na uzyskanie do-brych parametrów regulacji.

FUNKCJE STANDARDOWE

• Wielozakresowe wejœcie: mo¿liwoœæ wyboru przez
u¿ytkownika rodzaju sygna³u wejœciowego, lub typu czujnika

• Wybór metody regulacji:
metoda regulacji jest wybierana przez u¿ytkownika:
PID , PD, P lub w³¹cz/wy³¹cz.
• Od³¹czanie wyjœcia regulacyjnego: naciœniêcie przycisku
zatrzymuje lub wznawia dzia³anie regulatora.
• Wyjœcie alarmowe: programowalne wyjœcie alarmowe, które
mo¿e byæ u¿ywane do sygnalizacji stanów alarmowych.
• Funkcja standby: zabezpieczenie wyjœcia alarmowego
przed niepo¿¹danymi stanami alarmowymi.
• Blokada nastaw: zabezpieczenie ustawieñ wewnêtrznych
regulatora przed przypadkow¹ zmian¹.
• Korekcja czujnika: mo¿liwoœæ korygowania wartoœci
mierzonej o sta³¹ ró¿nicê.
• Limitowanie wartoœci sygna³u wyjœciowego: mo¿liwoœæ
okreœlenia dopuszczalnych zmian sygna³u.
• Ograniczenie prêdkoœci narastania/opadania wartoœci
regulowanej: mo¿liwoœæ okreœlenia zmian prêdkoœci wartoœci
regulowanej w czasie.
• Alarm przepalenia czujnika: uszkodzenie elementu pomiarowego 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.
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FUNKCJE DODATKOWE
Mo¿liwe jest wyposa¿enie regulatorów w funkcje
dodatkowe konieczne dla niektórych aplikacji.
• Komunikacj¹ cyfrowa [C5]: interfejs umo¿liwiaj¹cy
komunikacjê szeregow¹ w standardzie RS-485.
• Alarm przepalenia grza³ek [W...]: wyjœcie przekaŸnikowe
s³u¿¹ce wykryciu przepalenia elementu grzejne pomoc¹
transformatora pr¹dowego CT.
• Zewnêtrzne sterowanie nastawami [SM]: mo¿liwoœæ wyboru
z zewn¹trz jednego z dwóch uprzednio zapamiêtanych
zestawów nastaw.
• Czarny kolor obudowy [BK]: wykonanie w kolorze czarnym
(standardowo kolor jasno szary).
• Pokrywa zacisków przy³¹czeniowych [TC]: pokrywa
os³aniaj¹ca zaciski przy³¹czeniowe, dziêki której zwiêksza siê
sto pieñ bezpieczeñstwa monta¿u tyrystycznego.
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