
Uyarýlar

TC 377-140

Kontrol cihazýnýn, kurulum ve kullanýmýndan önce kullaným kýlavuzunu ve tüm uyarýlarý 
okuyunuz ve dikkate alýnýz.

Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile 
ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin 
güvenliði  için gereklidir.

Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. 
Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile 
cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz.

Cihazýn kullanýlacaðý sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunundan emin olunuz. Yanlýþ 
konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn 
sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý 
tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir.

Cihazýn montajý ve bakýmý vasýflý elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Vasýfsýz elemanlar 
tarafýndan gerçekleþtirilen montaj ve bakým iþlemleri, iþlemleri yapan personelin, cihazýn veya 
cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Cihazýn etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralýðýna uyulmasý gerekmektedir. Belirtilen 
deðerlerin dýþýnda besleme gerilimi uygulanmasý, montajý yapan personelin, cihazýn veya 
cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte 
verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan  müþteriye düþen görev ve 
sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr.

Cihaz , solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aþýndýrýcý temizlik maddeleri ile 
silinmemelidir.

TC377-140, alt ve üst tutturma aparatlarý ile yatay olarak yerleþtirilmek üzere tasarlanmýþtýr. 
Aþýrý vibrasyon, aþýndýrýcý gazlardan, aþýrý nem ve tozdan uzak tutulmalýdýr.

Garanti

Bakým

Genel Taným

Kurulum Ve Montaj

TC377-140, sýcaklýðýn J,K tipi termokupl, PT-100, PTC ve NTC gibi sensörler yardýmý ile 
ölçülmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanmýþtýr. ON/OFF çalýþma þekli, ýsýtma/soðutma 
fonksiyonu seçimi, alarm çýkýþý ve farklý alarm seçenekleri ile pek çok uygulamada kullanýlabilir. 
Alarm çýkýþý için çekmede / býrakmada gecikme zamaný tanýmlanabilmektedir.

Kurulum: Proses Giriþinin Baðlanmasý

TC Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

PT-100 Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

NTC, PTC Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

Hat Kompanzasyonlu 3 Telli PT-100 Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

2 telli PT-100 kullanýldýðýnda 10 ve 11 nolu terminaller arasýna köprü atýlmalýdýr.
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Termokupl tipine uygun kompanzasyon 
kablosu kullanýnýz.

Gerekli olmadýkça kabloya ek yapmayýnýz. 

Termokupl kablosu ekranlý ise topraklamayý 
tek bir noktadan yapýnýz.

Termokupl kablosunu güç kablolarý ile beraber 
taþýmayýnýz.

Baðlantý kablolarý kanal üzerinde ise termokupl 
baðlantýsý seperatör ile ayrýlarak yapýlmalýdýr.

Termokupl baðlantýsýný þekilde gösterildiði 
gibi +, - uçlara dikkat ederek yapýnýz.

PT-100 baðlantýsýnýn yapýldýðý kablolar ayný çapta 
ve ayný uzunlukta olmalýdýr. Kullanýlacak kablo 
kesiti minimum 1mm² olmalýdýr.

PT-100 baðlantýsýnýn yapýldýðý kablolar ayný çapta 
ve ayný uzunlukta olmalýdýr. Kullanýlacak kablo 
kesiti minimum 1.5mm² olmalýdýr.

Hat direnci 10 W 'dan büyükse hatalara neden 
olabilir

Baðlantý terminali maksimum kablo kesi 2.5mm² dir. Cihaz etiket deðerlerine uygun besleme 
kaynaðý kullanýnýz. Röle kontak çýkýþ deðerleri yük için yeterli deðilse harici röle veya kontaktör 
kullanýnýz.
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Proses Giriþi

Proses Giriþi

PT-100

NTC
PTC
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NOT :  Cihaz besleme gerilimi ve proses giriþ tipi sipariþte belirtilmelidir.

Set Out3Out1 Out2 Out4Prog

Set

ResetStart/Stop

PROG

Ön Panel

Set deðerini görmek, deðiþtirmek, programa girmek, parametre deðerlerini onaylamak 
için kullanýlýr.

Set, parametre deðerlerini azaltmak için kullanýlýr. Set ve program modunda deðilken; 
Sesli ikazý kapatmak için kullanýlýr. Belirli bir süre basýlý tutulduðunda defrost iþlemini 
baþlatýr.

Set, parametre deðerlerini arttýrmak için kullanýlýr. Set ve program modunda deðilken; 
Aux çýkýþý lamba çýkýþý olarak seçili ise lambayý açýp kapatmak için kullanýlýr. Belirli bir 
süre basýlý tutulduðunda  hýzlý soðutma iþlemini baþlatýr.

Set butonuna basýldýðýnda yanar. Ekranda set deðeri görüntülenir.

Program moduna girildiðinde yanar.

Output1 aktif olduðunda yanar.

Output2 aktif olduðunda yanar.

Output3 aktif olduðunda yanar.

Output4 aktif olduðunda yanar.

Set

Prog

Out1

Out2

Out3

Out4

Set
PROG

Set Deðerinin Deðiþtirilmesi

Set butonuna basýnýz. Set ledi yanacak ve göstergede "Set1" mesajý görüntülenecektir. 
Set1 içeriðini görmek ve deðiþtirmek için arttýrma veya azaltma butonlarýndan birine 
basýnýz. Göstergede set1 deðeri belirir. Tekrar arttýrma veya azaltma butonlarýna basarak 
deðeri istediðiniz þekilde deðiþtirebilirsiniz. Set1 deðerini kaydetmek için  set butonuna 
basýnýz. Set butonuna bastýðýnýzda deðiþtirdiðiniz deðer kaydedilir ve göstergede "Set2" 
mesajý belirir. Yukarýda açýklandýðý þekilde set2 içeriðini görebilir ve deðiþtirebilirsiniz. Set 
butonuna tekrar bastýðýnýzda sýrasýyla "Set3" ve "Set4" mesajlarý görüntülenir. Set3 ve 
Set4 deðerlerini yukarýdaki þekilde deðiþtirebilirsiniz. Set4 te iken set butonuna tekrar 
bastýðýnýzda cihaz set ayar modundan çýkmýþ olacaktýr.

Set
PROG



Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Output-1 Düþük Band Deðeri Parametresi
Alarm seçeneklerinde kullanýlan düþük band deðerini tanýmlar.

Output-1 Yüksek Band Deðeri Parametresi
Alarm seçeneklerinde kullanýlan yüksek band deðerini tanýmlar.

Output-1 Çekmede gecikme zamaný (On delay) (0...999 Saniye,Kilitleme)
Kontrol çýkýþýnýn enerjilenmesi gereken durumlarda tanýmlanan çekmede 
gecikme zamaný sonunda çýkýþ aktif olur. Bu parametre maksimum deðerine 
ayarlandýðýnda göstergede "ltch" mesajý görüntülenir. Bu durumda kapalý olan 
çýkýþý reset iþlemi gerçekleþinceye kadar enerjilenmez. Resetleme iþlemi  
arttýrma butonu ile yapýlýr. Resetleme latching þartlarý ortadan kalkmýþ ise 
gerçekleþtirilebilir.

Output-1 Býrakmada gecikme zamaný (Off delay) (0...999 Saniye, Kilitleme)
Çýkýþýn pasif olmasý gereken durumlarda, tanýmlanan býrakmada gecikme 
zamaný sonunda çýkýþ pasif olur. Bu parametre maksimum deðerine 
ayarlandýðýnda göstergede "ltch" mesajý görüntülenir. Bu durumda enerjilenen 
çýkýþ reset iþlemi gerçekleþinceye kadar kapatýlmaz. Resetleme iþlemi  arttýrma 
butonu ile yapýlýr. Resetleme latching þartlarý ortadan kalkmýþ ise 
gerçekleþtirilebilir.

Output-1 Çýkýþý için açýlýþ gecikmesi  (0 ... 999 saniye)
Cihaz enerjilendikten sonra çýkýþýnýn ne kadar gecikme ile kontrole 
baþlayacaðýný belirler.

Output-2 Çýkýþ fonksiyonu
Çýkýþýn çalýþma þeklini belirler.

Soðutma fonksiyonu

Isýtma fonksiyonu

Alarm fonksiyonu

Output-2 çýkýþý histerisiz deðeri(0%...10% Ölçüm Aralýðý)
Çýkýþ verilen histerisiz ve set deðerine göre çalýþýr. Çýkýþ fonksiyonlarýnda 
(Isýtma, soðutma, alarm) set ve histerisiz deðerine göre çýkýþýn alacaðý konum 
açýklanmýþtýr.

Output-2 Çýkýþý Ýçin Tekrar Enerjilenme Gecikmesi (0...999 Saniye)
Çýkýþýn enerjisi kesildikten sonra tekrar enerjilenmesi için geçmesi gereken 
süredir.

Output-2 Sensör Kopmasý Durumunda Çýkýþ Konumu
Sensör koptuðunda çýkýþýn konumunu belirler.

Sensör koptuðunda çýkýþýn enerjisi kesilir.

Sensör koptuðunda çýkýþ enerjilenir.

Parametre Deðerlerinin Deðiþtirilmesi

Programlama moduna girmek için program butonuna 3 saniye süre boyunca basýlý 
tutunuz. Program moduna girildiðinde "Prog" ledi yanar ve göstergede "P-00" mesajý 
belirir. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile deðiþtirmek istediðiniz parametreye eriþiniz. Set 
butonuna basarak parametre içeriðini görünüz. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile 
parametre deðerini deðiþtirebilirsiniz. Deðiþtirdiðiniz deðeri set butonuna basarak 
kaydediniz. Program modundan çýkmak için program butonuna 3 saniye süre ile basýlý 
tutunuz.
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3 Saniye Basýlý Tutunuz

Arttýrma azaltma butonlarý ile
parametreyi seçiniz

Arttýrma azaltma butonlarý ile
parametre deðerini deðiþtiriniz.

Set butonuna basarak parametre
içeriðini görebilirsiniz.

Program modundan çýkmak için

Set butonunu 3 saniye basýlý
tutunuz. Süre sonunda cihaz program
modundan çýkýp çalýþma ekranýna
döner

Diðer parametrelere
eriþmek ve deðiþtirmek
için yukarýdaki ikinci
adýmdan itibaren ayný
iþlemleri yapýnýz.

Set butonuna bastýðýnýzda parametre
deðeri kaydedilecektir.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Output-1 Çýkýþ fonksiyonu
Çýkýþýn çalýþma þeklini belirler.

Output-1 Sensör Kopmasý Durumunda Çýkýþ Konumu
Sensör koptuðunda çýkýþýn konumunu belirler.

Soðutma fonksiyonu

Sensör koptuðunda çýkýþýn enerjisi kesilir.

Isýtma fonksiyonu

Sensör koptuðunda çýkýþ enerjilenir.

Alarm fonksiyonu

Output-1 çýkýþý histerisiz deðeri(0%...10% Ölçüm Aralýðý)
Çýkýþ, verilen histerisiz ve set deðerine göre çalýþýr. Çýkýþ fonksiyonlarýnda 
(ýsýtma, soðutma ve alarm) set ve histerisiz deðerine göre çýkýþýn alacaðý konum 
açýklanmýþtýr.

Output-1 Çýkýþý Ýçin Tekrar Enerjilenme Gecikmesi (0...999 Saniye)
Çýkýþýn enerjisi kesildikten sonra tekrar enerjilenmesi için geçmesi gereken 
süredir.

Output-1 Alarm Seçenekleri
Alarm çalýþma þeklini belirler.

Düþük alarm

Yüksek alarm Düþük alarm (baðýl)

Band alarm-1

Band alarm-2Yüksek alarm (baðýl)

Output-2 Alarm Seçenekleri
Alarm çalýþma þeklini belirler.

Output-2 Düþük Band Deðeri Parametresi
Alarm seçeneklerinde kullanýlan düþük band deðerini tanýmlar.

Output-2 Düþük Band Deðeri Parametresi
Alarm seçeneklerinde kullanýlan yüksek band deðerini tanýmlar.

Output-2 Çýkýþý için açýlýþ gecikmesi  (0 ... 999 saniye)
Cihaz enerjilendikten sonra çýkýþýnýn ne kadar gecikme ile kontrole 
baþlayacaðýný belirler.

Düþük alarm

Yüksek alarm

Baðýl düþük alarm-1

Baðýl düþük alarm-2

Band alarm-1

Band alarm-3

Band alarm-2

Band alarm-4

Baðýl yüksek alarm-1

Baðýl yüksek alarm-2

Output-2 Býrakmada gecikme zamaný (Off delay) (0...999 Saniye, Kilitleme)
Çýkýþýn pasif olmasý gereken durumlarda, tanýmlanan býrakmada gecikme 
zamaný sonunda çýkýþ pasif olur. Bu parametre maksimum deðerine 
ayarlandýðýnda göstergede "ltch" mesajý görüntülenir. Bu durumda enerjilenen 
çýkýþ reset iþlemi gerçekleþinceye kadar kapatýlmaz. Resetleme iþlemi  arttýrma 
butonu ile yapýlýr. Resetleme latching þartlarý ortadan kalkmýþ ise 
gerçekleþtirilebilir.

Output-2 Çekmede gecikme zamaný (On delay) (0...999 Saniye,Kilitleme)
Kontrol çýkýþýnýn enerjilenmesi gereken durumlarda tanýmlanan çekmede 
gecikme zamaný sonunda çýkýþ aktif olur. Bu parametre maksimum deðerine 
ayarlandýðýnda göstergede "ltch" mesajý görüntülenir. Bu durumda kapalý olan 
çýkýþý reset iþlemi gerçekleþinceye kadar enerjilenmez. Resetleme iþlemi  
arttýrma butonu ile yapýlýr. Resetleme latching þartlarý ortadan kalkmýþ ise 
gerçekleþtirilebilir.

Output-3 Çýkýþ fonksiyonu
Çýkýþýn çalýþma þeklini belirler.

Soðutma fonksiyonu

Isýtma fonksiyonu

Alarm fonksiyonu

Output-3 çýkýþý histerisiz deðeri(0%...10% Ölçüm Aralýðý)
Çýkýþ verilen histerisiz ve set deðerine göre çalýþýr. Çýkýþ fonksiyonlarýnda 
(Isýtma, soðutma, alarm) set ve histerisiz deðerine göre çýkýþýn alacaðý konum 
açýklanmýþtýr.



Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Output-1 ve Output-2 Ýçin Isýtma / Soðutma Çalýþma Þekli

Set Alt Limit
Set deðerinin ayarlanabilir alt deðerini belirler. Set deðeri P18 ve P19 ile 
belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.

Set Üst Limit
Set deðerinin ayarlanabilir üst deðerini belirler. Set deðeri P18 ve P19 ile 
belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.

RC Filtre için zaman sabitesi (0.0 ... 10.0 Saniye)
Proses giriþi ölçümünde kullanýlan dijital RC filtresinin zaman sabitesini 
belirler. RC filtre zamaný 0.0 (OFF) yapýldýðýnda filtre iptal edilir.

Filtre Cevabý

100%

63.2%

0% Zaman
RC Zamaný

Fabrika Çýkýþ Deðerlerinin Yüklenmesi

Fabrika çýkýþ deðerleri yüklenir.

Fabrika çýkýþ deðerleri yüklenmez.

Set1 deðeri deðiþtirilemez.

Set2 deðeri deðiþtirilemez.

Set2 deðeri deðiþtirilemez.

Set2 deðeri deðiþtirilemez.

Set1 deðeri deðitirilebilir.

Set2 deðeri deðitirilebilir.

Set2 deðeri deðitirilebilir.

Set2 deðeri deðitirilebilir.

Set1 Aktif / Pasif

Set2 Aktif / Pasif

Set3 Aktif / Pasif

Set4 Aktif / Pasif

Sýcaklýk Birim Seçimi ( °C, °F)
Ölçülen sýcaklýk deðerinin hangi birimde gösterileceðini belirler.

Proses deðeri ofseti
Bu parametre deðeri proses deðerine eklenir. Sensörün bulunduðu nokta ile 
gerçekte ölçülmek istenen nokta arasýnda meydana gelen ölçüm farklýlýðýný 
gidermek için kullanýlýr.

Isýtma Fonksiyonu
Kontrol çýkýþý ýsýtma fonksiyounda çalýþýr.

Sýcaklýk

Isýtma

Set

Açýk

Kapalý

Set-Hys

Zaman

Zaman

Soðutma Fonksiyonu
Kontrol çýkýþý soðutma fonksiyounda çalýþýr.

Sýcaklýk

Soðutma

Set

Açýk

Kapalý

Set+Hys

Zaman

Zaman

Output-3 Çýkýþý Ýçin Tekrar Enerjilenme Gecikmesi (0...999 Saniye)
Çýkýþýn enerjisi kesildikten sonra tekrar enerjilenmesi için geçmesi gereken 
süredir.

Output-3 Sensör Kopmasý Durumunda Çýkýþ Konumu
Sensör koptuðunda çýkýþýn konumunu belirler.

Sensör koptuðunda çýkýþýn enerjisi kesilir.

Sensör koptuðunda çýkýþ enerjilenir.

Output-3 Alarm Seçenekleri
Alarm çalýþma þeklini belirler.

Output-3 Düþük Band Deðeri Parametresi
Alarm seçeneklerinde kullanýlan düþük band deðerini tanýmlar.

Output-3 Düþük Band Deðeri Parametresi
Alarm seçeneklerinde kullanýlan yüksek band deðerini tanýmlar.

Output-3 Çýkýþý için açýlýþ gecikmesi  (0 ... 999 saniye)
Cihaz enerjilendikten sonra çýkýþýnýn ne kadar gecikme ile kontrole 
baþlayacaðýný belirler.

Düþük alarm

Yüksek alarm

Baðýl düþük alarm-1

Baðýl düþük alarm-2

Band alarm-1

Band alarm-3

Band alarm-2

Band alarm-4

Baðýl yüksek alarm-1

Baðýl yüksek alarm-2

Output-3 Býrakmada gecikme zamaný (Off delay) (0...999 Saniye, Kilitleme)
Çýkýþýn pasif olmasý gereken durumlarda, tanýmlanan býrakmada gecikme 
zamaný sonunda çýkýþ pasif olur. Bu parametre maksimum deðerine 
ayarlandýðýnda göstergede "ltch" mesajý görüntülenir. Bu durumda enerjilenen 
çýkýþ reset iþlemi gerçekleþinceye kadar kapatýlmaz. Resetleme iþlemi  arttýrma 
butonu ile yapýlýr. Resetleme latching þartlarý ortadan kalkmýþ ise 
gerçekleþtirilebilir.

Output-3 Çekmede gecikme zamaný (On delay) (0...999 Saniye,Kilitleme)
Kontrol çýkýþýnýn enerjilenmesi gereken durumlarda tanýmlanan çekmede 
gecikme zamaný sonunda çýkýþ aktif olur. Bu parametre maksimum deðerine 
ayarlandýðýnda göstergede "ltch" mesajý görüntülenir. Bu durumda kapalý olan 
çýkýþý reset iþlemi gerçekleþinceye kadar enerjilenmez. Resetleme iþlemi  
arttýrma butonu ile yapýlýr. Resetleme latching þartlarý ortadan kalkmýþ ise 
gerçekleþtirilebilir.

Output-3 Çýkýþ fonksiyonu
Çýkýþýn çalýþma þeklini belirler.

Soðutma fonksiyonu

Isýtma fonksiyonu

Alarm fonksiyonu

Output-3 çýkýþý histerisiz deðeri(0%...10% Ölçüm Aralýðý)
Çýkýþ verilen histerisiz ve set deðerine göre çalýþýr. Çýkýþ fonksiyonlarýnda 
(Isýtma, soðutma, alarm) set ve histerisiz deðerine göre çýkýþýn alacaðý konum 
açýklanmýþtýr.

Output-3 Çýkýþý Ýçin Tekrar Enerjilenme Gecikmesi (0...999 Saniye)
Çýkýþýn enerjisi kesildikten sonra tekrar enerjilenmesi için geçmesi gereken 
süredir.

Output-3 Sensör Kopmasý Durumunda Çýkýþ Konumu
Sensör koptuðunda çýkýþýn konumunu belirler.

Sensör koptuðunda çýkýþýn enerjisi kesilir.

Sensör koptuðunda çýkýþ enerjilenir.

Output-3 Alarm Seçenekleri
Alarm çalýþma þeklini belirler.

Output-3 Düþük Band Deðeri Parametresi
Alarm seçeneklerinde kullanýlan düþük band deðerini tanýmlar.

Output-3 Düþük Band Deðeri Parametresi
Alarm seçeneklerinde kullanýlan yüksek band deðerini tanýmlar.

Düþük alarm

Yüksek alarm

Baðýl düþük alarm-1

Baðýl düþük alarm-2

Band alarm-1

Band alarm-3

Band alarm-2

Band alarm-4

Baðýl yüksek alarm-1

Baðýl yüksek alarm-2

Output-3 Çekmede gecikme zamaný (On delay) (0...999 Saniye,Kilitleme)
Kontrol çýkýþýnýn enerjilenmesi gereken durumlarda tanýmlanan çekmede 
gecikme zamaný sonunda çýkýþ aktif olur. Bu parametre maksimum deðerine 
ayarlandýðýnda göstergede "ltch" mesajý görüntülenir. Bu durumda kapalý olan 
çýkýþý reset iþlemi gerçekleþinceye kadar enerjilenmez. Resetleme iþlemi  
arttýrma butonu ile yapýlýr. Resetleme latching þartlarý ortadan kalkmýþ ise 
gerçekleþtirilebilir.

Output-3 Çýkýþý için açýlýþ gecikmesi  (0 ... 999 saniye)
Cihaz enerjilendikten sonra çýkýþýnýn ne kadar gecikme ile kontrole 
baþlayacaðýný belirler.

Output-3 Býrakmada gecikme zamaný (Off delay) (0...999 Saniye, Kilitleme)
Çýkýþýn pasif olmasý gereken durumlarda, tanýmlanan býrakmada gecikme 
zamaný sonunda çýkýþ pasif olur. Bu parametre maksimum deðerine 
ayarlandýðýnda göstergede "ltch" mesajý görüntülenir. Bu durumda enerjilenen 
çýkýþ reset iþlemi gerçekleþinceye kadar kapatýlmaz. Resetleme iþlemi  arttýrma 
butonu ile yapýlýr. Resetleme latching þartlarý ortadan kalkmýþ ise 
gerçekleþtirilebilir.



Teknik Özellikler

Gösterge:4 dijit LED display, 10mm, kýrmýzý

Led Ýndikatörler: Set, Prog, Out1, Out2, Out3, Out4

Proses Giriþi: J,K,R,S, PT-100, PTC, NTC (* Giriþ tipi sipariþte belirtilmelidir.)  

Çözünürlük: 1 °C veya 1 °F  (NTC için 0.1 

Doðruluk: %0.5 ölçüm aralýðýnda

Filtre: Dijital RC filtre, ayarlanabilir 0.0...10.0 zaman sabitesi

Çýkýþlar: Çýkýþ 1/2/3/4: 5A/250VV ,1 NO röle çýkýþý

Çalýþma Sýcaklýðý: 0 ... 60 °C

Baðýl Nem: 20...85% (Yoðuþmasýz)

Saklama Sýcaklýðý: -40 ... 85 °C

Besleme Gerilimi:

230VV (-%15;+%10) 50/60Hz

115VV (-%15;+%10) 50/60Hz

24VZ (-%15;+%10)

12VZ (-%15;+%10)
( * Sipariþte belirtilmelidir).

Güç Tüketimi: 1.5VA maksimum

Boyut: Ön panel 34.5x76.5mm, derinlik......

Panel Kesiti: 29x71mm

Koruma Sýnýfý: IP65 önden, IP20 arkadan 

Baðlantý: Soketli klemens, 2.5mm2 kablo takýlabilir.

Kutu: ABS, siyah

°C / °F)

E.M.K.S ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR ELEKTRÝK
ÜRÜN ÝMALAT ÝTH. ÝHR. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.

Akþemsettin Mah. Devlet Bahçeli Bulvarý No : 169/A
Tarsus / MERSÝN

Tel: 0 (324) 614 30 07  -  0 (324) 614 30 08
Faks: 0 (324) 614 30 09

internet: www.emks.com.tr
e-posta: info@emks.com.tr

Output1, Output2, Output3 ve Output4 Ýçin Alarm Seçenekleri

Output1, Output2, Output3 ve Output4 Ýçin Alarm Seçenekleri
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Çýkýþlar Ýçin Çekmede Gecikme Çalýþma Þekli

Çýkýþlar Ýçin Býrakmada Gecikme Çalýþma Þekli

Örnek: Çýkýþ fonksiyonu yüksek alarm olarak ayarlanmýþ olsun. Proses deðeri, set 
deðerinin üzerine çýktýðýnda çekmede gecikme zamaný sonunda çýkýþ enerjilenecektir.

Not: Çýkýþ fonksiyonu alarm olarak seçili ise geçerlidir.

Not: Çýkýþ fonksiyonu alarm olarak seçili ise geçerlidir.

ON

OFF

Set

Set-HYS

Proses Deðeri

Output

Zaman

Çekmede
Gecikme
Zamaný

Zaman

Örnek: Çýkýþ fonksiyonu yüksek alarm olarak ayarlanmýþ olsun. Proses deðeri set 
deðerinin üzerine çýktýðýnda çekmede gecikme zamaný sonunda çýkýþ enerjilenecektir.
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