Sýcaklýk Kontrol

TC37-300

TC37 - 300
Fn

Prog Start Out1 Out2

Temperature Controller&Timer

Zamana Baðlý ve Start/Stop Fonksiyonlu Sýcaklýk Kontrol Cihazlarý
Zamana baðlý veya zamana baðlý olmaksýzýn ýsýtma-soðutma fonksiyonu
Zamana baðlý çalýþmada, start ile beraber veya sýcaklýk set deðerine eriþince zaman
sayma fonksiyonu
Enerji kesintisinde zamaný ve çalýþma konumunu saklama özelliði
Enerji kesintisinde sýcaklýk düþüþ miktarýný tanýmlama özelliði, enerji geldiðinde
tanýmlanan düþüþ miktarý gerçekleþmiþ ise çalýþmayý durdurma, duraksatma
fonksiyon seçimi
Zaman için Dakika veya Saat seçimi
2 çýkýþ için seçilebilir çalýþma þekli
Start ile birlikte aktif, süre bitiminde pasif
Start ile birlikte, periyodik çalýþma (on, off zamanlarý ayarlanabilir), süre bitiminde
pasif
Cihaz enerjilendiðinde; periyodik çalýþma (on, off zamanlarý ayarlanabilir)
Süre bitiminde, ayarlanan süre kadar aktif (on zamaný)
Proses giriþi: Thermocouple (J,K,R,S), PT-100, PTC

Kontrol cihazýnýn, kurulum ve kullanýmýndan önce kullaným
kýlavuzunu ve tüm uyarýlarý okuyunuz ve dikkate alýnýz.
Class II Kontrol Cihazý, Panel tipi montaj için uygundur.

Kontrol cihazý aþaðýdaki özelliklere uyumlu olarak dizayn edilmiþtir.
Avrupa Topluluðu 93/68 CEE direktiflerine baðlý olarak düzenlenen Avrupa
Topluluðu 73/23 CEE elektriksel cihazlar üzerindeki düzenlemeleri
kapsayan direktiflere ve EN61010-1 ölçüm-kontrol amaçlý elektriksel
cihazlar için belirlenen güvenlik direktiflerine uyumludur.
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Kullaným kýlavuzu hakkýnda
TC37-300 sýcaklýk kontrol cihazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr. Bu
bölümler aþaðýda açýklandýðý þekildedir. Bu iki ana bölümün dýþýnda cihazýn sipariþ bilgilerinin
ve teknik özelliklerinin yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan
tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý" ÝÇÝNDEKÝLER" dizininde yer almaktadýr. Kullanýcý dizinde
yer alan herhangi bir baþlýða sayfa numarasý üzerinden eriþebilir.
Kurulum:
Bu bölümde, cihazýn fiziksel boyutlarý, panel üzerine montajý, elektriksel baðlantý ve
benzeri konular yer almaktadýr.
Çalýþma Þekli , Parametre Açýklamalarý :
Bu bölümde, cihazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere eriþim, parametre tanýmlamalarý
gibi konular yer almaktadýr.

Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan uyarý ve bilgilendirme sembolleri

Fiziksel, elektriksel montajda ve kullaným esnasýnda meydana gelebilecek
tehlikeli durumlarý engellemek amacý ile yandaki sembol ile iþaretlenen uyarýlar yer
almaktadýr. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir.

Elektrik çarpmasý sonucu oluþabilecek tehlikeli durumlarý belirtir. Uyarýlarýn
kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir.
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Genel tanýtým
TC37-300 sýcaklýk kontrol cihazý, endüstride sýcaklýk veya herhangi bir proses deðerinin
ölçülmesi ve zamana baðlý olarak kontrol edilmesi için tasarlanmýþtýr. Zaman sayma iþlemi start
ile birlikte veya sýcaklýk set deðerine ulaþtýðýnda baþlatýlabilir. ON/OFF veya PID çalýþma þekli,
ýsýtma/soðutma fonksiyonu seçimi, 2 çýkýþa ait programlanabilir farklý çalýþma þekilleri ile ile pek
çok uygulamada kullanýlabilir.

Uygulamalar
Plastik Enjeksiyon Baský ve Çekme Makinalarýnda
Polimerik Ýþletmelerde Sentetik Fiber Üretimi
Klimatik Odalarda ve Test Tezgahlarýnda
Kimyasal ve Ýlaç Endüstrisinde
Gýda Sektöründe Yiyecek Ýþleme
Paketleme Makinalarý
Aðaç Ýþleme Makinalarý
Poliüretan Makinalarý
Soðutma Ýþlemlerinde
Endüstriyel Fýrýn ve Ocaklarda

TC37 - 300
Fn

Kontrol çýkýþý
Isýtma/Soðutma
fonksiyonu seçimi
Röle veya SSR sürücü
çýkýþý

Prog Start Out1 Out2

Temperature Controller&Timer

Kontrol Þekli
ON/OFF veya
PID çalýþma
2. Çýkýþ

Besleme gerilimi
230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
12VZ (-%15;+%10)
24VZ (-%15;+%10)
(Sipariþte belirtilmelidir).

Periyodik çalýþma
Sesli ikaz seçeneði
Süre bitiminde ikaz
Çalýþma zamaný boyunca
çekili kalma

Proses giriþi
TC (J, K tipi),
2 veya 3 Telli PT 100,
PTC sensör
(Sipariþte belirtilmelidir)
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Sipariþ Bilgileri

T C 3

7 - 3 0

0

A B C D

Ön Panel Boyutu
36x72mm
Model Numarasý
Besleme Gerilimi
1 230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
2 115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
3 24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
4 12VZ (-%15;+%10)
5 24VZ (-%15;+%10)
Proses Giriþi
1 TC(J tipi)
0 ... 800 °C
2 TC(K tipi)
0 ... 1250 °C
-100 ... 400 °C
3 RTD(PT-100)
4 RTD(PTC 1000Ohm@25°C) -50 ... 150 °C
0.0 ... 100.0 °C
5 RTD(PT-100)
0 ... 1600 °C
6 TC(R tipi)
0 ... 1600 °C
7 TC(S tipi)
Output1 (Kontrol Çýkýþý)
1 Röle Çýkýþý
2 SSR Sürme Çýkýþý
Output2
1 Röle Çýkýþý
2 SSR Sürme Çýkýþý
3 Transistör Çýkýþý
4 Dahili Buzzer
Kontrol cihazýna ait sipariþ bilgileri yukarýda verilmiþtir. Kullanýcý kendisine uygun cihaz
konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu
sipariþ koduna dönüþtürebilir.
Garanti
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.
Bakým
Cihaz , solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aþýndýrýcý temizlik maddeleri ile
silinmemelidir.
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Kurulum
Kurulum iþlemine baþlamadan önce kullaným klavuzunu dikkatle okuyunuz.
Kurulum ve kullaným aþamasýnda dikkat edilmesi gereken noktalar uyarýlarla
belirtilmiþtir.
Cihazýn kurulumu sadece yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.

Paket Ýçeriði

1 adet cihaz

1 adet garanti kartý

1 adet tutturma parçasý

1 adet kullaným kýlavuzu

Paketi açtýðýnýzda içerisinde bulunan cihazý ve aksesuarlarýný kontrol ediniz.
Cihaz taþýma esnasýnda zarar görmüþ olabilir. Böyle bir durumda cihazý
kullanmayýnýz.

Çevre Þartlarý
Çalýþma Koþullarý
Yükseklik maksimum 2000 metre

Çalýþma sýcaklýðý : 0...50 °C
Cihaz 50°C nin üzerinde kullanýlacak ise çalýþtýðý ortamýn soðutulmasý
gerekmektedir.
Baðýl nem 5...95%RH (yoðunlaþma olmaksýzýn)

Yasaklanmýþ Çalýþma Koþullarý
Aþýndýrýcý ortamlar

Patlayýcý ve yanýcý madde bulunan ortamlar
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Boyutlar

TC37 - 300

36mm

Fn

Prog Start Out1 Out2

Temperature Controller&Timer

72mm

3mm

77mm

10mm

Panel Kesiti

33mm

45mm (minimum)

97mm (minimum)

68mm
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Cihazýn Panel Üzerine Montajý
Panel kalýnlýðý maksimum 10mm
Panel ön yüzeyi

Panel arka yüzeyi

Alt tutturma parçasý

Üst tutturma parçasý

1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini, verilen ölçülerde hazýrlayýnýz.
2-Cihazý panel üzerindeki kesite ön yüzeyinden yerleþtiriniz. Cihazýn tutturma parçalarý
üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden önce çýkarýnýz.
3-Cihaz panel kesiti üzerine yerleþtirildikten sonra, cihaz ile birlikte verilen tutturma parçalarýný
ok iþareti ile gösterilen yönde cihaz üzerindeki kýzaðýna oturtunuz. Tutturma parçasýný cihaz ön
paneline doðru itiniz.

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.
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Cihazýn Panel Üzerinden Çýkarýlmasý
Panel kalýnlýðý maksimum 10mm
Panel ön yüzeyi

Panel arka yüzeyi

Alt tutturma parçasý

Üst tutturma parçasý

Terminal bloðu
Tutturma parçasý üst kulakçýðý

1-Cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz ve cihaz baðlantýlarýnýn yapýldýðý terminal
bloðunu cihazdan ayýrýnýz.
2-Tutturma parçasý üzerindeki üst kulakçýðý yukarý doðru hafifçe kaldýrýp tutturma parçasýný
geriye doðru çekerek çýkarýnýz.

Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý
olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz.
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Elektriksel Baðlantý
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.
Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý
tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir.

12

Terminal Tanýmlamalarý ve Baðlantý Þekli

P/N:TC37-300-

Temperature Controller
Process Inp.

Power
Supply

1

2

L

N

1

2

8
3

4

5

6

Out1
Out2
8A@250VV 8A@250VV

3

4

5

6

9
TC
RTD

10

7 8

9

Proses giriþi

Besleme Gerilimi Giriþi
230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
12VZ (-%15;+%10)
24VZ (-%15;+%10)
Sipariþte belirtilmelidir.

TC(J,K,R,S), RTD (PT-100),
PTC (1000Ohm @ 25C)
(Sipariþte belirtilmelidir.)

Kontrol Çýkýþý (Out1)

Alarm Çýkýþý (Out2)

Röle Çýkýþý (8AV @ 250VV)

Röle Çýkýþý (8AV @ 250VV)

Out1

Besleme
Gerilimi
1
2
Harici
Sigorta
(1A T)

Out2
Proses
Giriþi

3

4

5

Güç
Anahtarý
L

N
Yük

Sigorta(Not:1)

Sigorta
8A, T

6

8

9 10
TC (J,K tipi)
PTC
PT-100

N
L
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Besleme geriliminin baðlanmasý

Harici
Sigorta
(1A, T)

L

N

1

2

Besleme Gerilimi Seçenekleri
230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
12VZ (-%15;+%10)
24VZ (-%15;+%10)
Sipariþte belirtilmelidir.
Güç
Anahtarý

Besleme Gerilimi

Cihazýn çalýþacaðý besleme gerilim aralýðý sipariþte belirtilmelidir. Düþük ve
yüksek gerilim aralýðý için cihaz farklý üretilmektedir. 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.

Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur.
Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn
kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir.
Güç Anahtarý ve sigorta kullanýcýnýn rahatça ulaþabileceði bir yerde
bulunmalýdýr.
Güç anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu olmalýdýr.
Elektriksel baðlantý, güç anahtarýnýn açýk / kapalý konumlarýna dikkat edilerek
yapýlmalýdýr. Güç anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý iþaretlenmiþ olmalýdýr.
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Proses Giriþinin Baðlanmasý
TC Baðlantýsýnýn Yapýlmasý
Termokupl baðlantýsýný þekilde gösterildiði gibi +, uçlara dikkat ederek yapýnýz.

9

Termokupl tipine uygun kompanzasyon kablosu
kullanýnýz.

10

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.
RTD ( PT-100 ) Baðlantýsýnýn Yapýlmasý
Hat Kompanzasyonlu 3 Telli PT-100 Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

8

9

10

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

Hat empedansý maksimum 10 Ohm
Hat Kompanzasyonsuz 2 Telli PT-100 Baðlantýsýnýn Yapýlmasý
8

9

10

PT-100 baðlantýsýnýn yapýldýðý kablolar ayný çapta
ve ayný uzunlukta olmalýdýr. Kullanýlacak kablo
kesiti minimum 1.5mm² olmalýdýr.
2 telli PT-100 kullanýldýðýnda 8 ve 9 nolu terminaller
arasýna köprü atýlmalýdýr.

PTC (1000 Ohm @ 25C ) Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

8

9

10

PTC baðlantýsýnýn yapýldýðý kablolar ayný çapta ve
ayný uzunlukta olmalýdýr. Kullanýlacak kablo kesiti
minimum 1.5mm² olmalýdýr.
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Çýkýþ Baðlatýlarýnýn Yapýlmasý
Röle Çýkýþýnýn Baðlanmasý
Out1

3

Out2

4

5

6

Sigorta
10A
Son
Sigorta Kontrol
(Not 1) Elemaný

Yük
L
N

Sigorta
10A
Son
Sigorta Kontrol
(Not 1) Elemaný

Yük
L
N

Not 1: Sigorta kontrol edilen yüke uygun seçilmelidir.

SSR Sürücü Çýkýþýnýn Baðlanmasý
Out1

Yük
L
N

Out2

3

4

5

V

Son
Kontrol
V Elemaný

V

Sigorta
(Not 1)

Yük

6

Son
Kontrol
V Elemaný

Sigorta
(Not 1)

L
N
Not 1: Sigorta kontrol edilen yüke uygun seçilmelidir.
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Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý
Ön Panel Tanýmý
10

11

TC37 - 300
Fn

1

Prog Start Out1 Out2

Temperature Controller&Timer

2

3

4

5

6

7

8

9

1 - 4 dijit LED display 10mm : Proses, zaman ve set deðeri göstergesi, program parametre
göstergesi
2 - Sýcaklýk LED indikatörü: Göstergede sýcaklýk deðeri görüntülenirken yanar. Sýcaklýk set
deðeri deðiþtirilirken yanýp söner.
3 - Zaman LED indikatörü: Göstergede zaman deðeri görüntülenirken yanar. Zaman set
deðeri deðiþtirilirken yanýp söner.
4- Program LED indikatörü.
5- Start/Stop LED indikatörü: Start butonuna basýldýðýnda yanar
6 - Out1 LED indikatörü: Kontrol çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir.
7 - Out2 LED indikatörü: Kontrol çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir.
8- Program moduna giriþ ve sýcaklýk set deðerini deðiþtirmek için kullanýlýr.
9 - Zaman set deðerini deðiþtirmek, program modunda ise göstergedeki deðeri onaylamak
için kullanýlýr.
10 - Start/Stop butonu. Start / stop iþleminin dýþýnda gösterge deðerini azaltmak veya
parametre seçimi için kullanýlýr.
11 - Gösterge deðerini arttýrmak veya parametre seçimi için kullanýlýr. 5 saniye süre ile basýlý
tutulduðunda tune iþlemine geçer.
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Cihazýn Açýlýþta ve Çalýþýrken Verdiði Mesajlar
Revizyon Numarasý

TC37 - 300
Fn

Revizyon
Prog Start Out1 Out2

Numarasý

Cihaz enerjilendiðinde gösterge üzerinde 3 saniye
boyunca revizyon durumu gösterilir. Cihaz
üzerindeki donaným veya yazýlým deðiþikliklerinde
revizyon numarasý arttýrýlýr. Revizyon numarasýna
baðlý tüm deðiþiklikler kayýt altýna alýnýr.

Temperature Controller&Timer

Sensör Kopuk Mesajý
TC37 - 300
Fn

Prog Start Out1 Out2

Cihazýn proses giriþine baðlý olan sensörün
kopmasý durumunda OFL mesajý verilir. Kontrol
çýkýþý parametre ile belirlenen konumda tutulur. Bu
durumda kullanýcýnýn cihaza baðlý sensörü kontrol
etmesi, arýzalý ise deðiþtirmesi gerekmektedir.

Temperature Controller&Timer

NOT: Sensör kopmasý durumunda, Sensör Kopuk Arýzasýnda Kontrol Çýkýþ Konumu (Out1)
(OFF, %1...%99, ON) parametresi sýcaklýk SET, arttýrma ve eksiltme butonlarý kullanýlarak
deðiþtirilebilir.

Enerji kesintisi ikazý
TC37 - 300
Fn

Start modunda iken cihazýn enerjisi kesildiðinde ve
tekrar enerji geldiðinde bu mesaj görüntülenebilir.
Bu mesajýn görüntülenebilmesi için enerji kesintisi
sýrasýnda sýcaklýkðýn parametrelerde tanýmlanan
deðer kadar düþmüþ olmasý gerekmektedir.

Prog Start Out1 Out2

Temperature Controller&Timer
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PID katsayýlarýnýn otomatik olarak hesaplanmasý
Fn

Çalýþma ekraný
Cihaz stop pozisyonunda iken arttýrma butonuna 5 saniye
süre ile basýlýrsa PID katsayýlarýný hesaplama moduna
girilir. Ekranda sýcaklýk ile dönüþümlü olarak tune mesajý
görüntülenir.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Otomatik PID katsayýlarýný hesaplama modundan çýkmak
için arttýrma butonuna 5 saniye süre ile tekrar basýnýz.

Prog Start Out1 Out2
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Sýcaklýk set deðerinin ayarlanmasý
Fn

Çalýþma ekraný
Çalýþma ekranýnda iken sýcaklýk set butonuna basýnýz.
Cihaz çalýþma ekranýnda iken zamaný gösteriyorsa,
sýcaklýk set butonuna bastýðýnýzda sýcaklýk set deðerini
gösterecek LED yanacaktýr. Tekrar bastýðýnýzda LED 1sn
aralýklarla yanýp sönmeye baþlayacaktýr ve sýcaklýk set
deðeri displayde görüntülenecektir.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Sýcaklýk set ayar ekraný
Göstergede sýcaklýk set deðeri görünür ve sýcaklýk set ledi
1sn aralýklarla yanýp söner
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile sýcaklýk set
deðerini istediðiniz deðere ayarlayýnýz

Prog Start Out1 Out2

Fn

Sýcaklýk set ayar ekraný
Ayarladýðýnýz set deðerini hafýzaya almak için tekrar
sýcaklýk set butonuna basýnýz. Cihaz sýcaklýk set ayar
ekranýndan çýkar ve çalýþma ekranýna döner. Sýcaklýk ledi
sürekli yanmaya baþlar ve displayde okunan sýcaklýk
deðeri görüntülenir.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Çalýþma ekraný

Prog Start Out1 Out2

NOT: Sensör kopmasý durumunda, Sensör Kopuk Arýzasýnda Kontrol Çýkýþ Konumu (OFF,
%1...%99, ON) parametresi sýcaklýk SET, arttýrma ve eksiltme butonlarý kullanýlarak
deðiþtirilebilir. Deðer deðiþtirme iþlemleri yukarýda anlatýldýðý þekildedir.

20

Zaman set deðerinin ayarlanmasý
Fn

Çalýþma ekraný
Çalýþma ekranýnda iken zaman set butonuna basýnýz.
Cihaz çalýþma ekranýnda iken sýcaklýðý gösteriyorsa,
zaman set butonuna bastýðýnýzda zaman set deðerini
gösterecek LED yanacaktýr. Tekrar bastýðýnýzda LED 1sn
aralýklarla yanýp sönmeye baþlayacaktýr ve zaman set
deðeri displayde görüntülenecektir.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Zaman set ayar ekraný
Göstergede zaman set deðeri görünür ve zaman set ledi
1sn aralýklarla yanýp söner
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile zaman set
deðerini istediðiniz deðere ayarlayýnýz

Prog Start Out1 Out2

Fn

Zaman set ayar ekraný
Ayarladýðýnýz set deðerini hafýzaya almak için tekrar
zaman set butonuna basýnýz. Cihaz zaman set ayar
ekranýndan çýkar ve çalýþma ekranýna döner. Zaman ledi
sürekli yanmaya baþlar ve displayde sayýlan zaman deðeri
görüntülenir.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Çalýþma ekraný

Prog Start Out1 Out2
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Sensör kopmasý durumunda kontrol çýkýþ konumunun ayarlanmasý
Fn

Çalýþma ekraný
Çalýþma ekranýnda iken sýcaklýk set butonuna basýnýz.
Cihaz çalýþma ekranýnda iken zamaný gösteriyorsa,
sýcaklýk set butonuna bastýðýnýzda sýcaklýk set deðerini
gösterecek LED yanacaktýr. Tekrar bastýðýnýzda LED 1sn
aralýklarla yanýp sönmeye baþlayacaktýr ve sýcaklýk set
deðeri displayde görüntülenecektir.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Sýcaklýk set ayar ekraný
Göstergede sýcaklýk set deðeri görünür ve sýcaklýk set ledi
1sn aralýklarla yanýp söner
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile sýcaklýk set
deðerini istediðiniz deðere ayarlayýnýz

Prog Start Out1 Out2

Fn

Sýcaklýk set ayar ekraný
Ayarladýðýnýz set deðerini hafýzaya almak için tekrar
sýcaklýk set butonuna basýnýz. Cihaz sýcaklýk set ayar
ekranýndan çýkar ve çalýþma ekranýna döner. Sýcaklýk ledi
sürekli yanmaya baþlar ve displayde okunan sýcaklýk
deðeri görüntülenir.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Çalýþma ekraný

Prog Start Out1 Out2

NOT: Sensör kopmasý durumunda, Sensör Kopuk Arýzasýnda Kontrol Çýkýþ Konumu (OFF,
%1...%99, ON) parametresi sýcaklýk SET, arttýrma ve eksiltme butonlarý kullanýlarak
deðiþtirilebilir. Deðer deðiþtirme iþlemleri yukarýda anlatýldýðý þekildedir.
Sensör kopmasý durumunda, sýcaklýk set butonu ile kontrol çýkýþýný On,Off konumuna alabilir
veya belirlediðiniz %çýkýþ miktarý ile çalýþtýrabilirsiniz. Sensör arýzasýný giderdiðinizde cihazýn
kontrol çýkýþý okunan sýcaklýk ve set deðerine göre otomatik olarak çýkýþ vermeye baþlayacaktýr.
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Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi
Fn

Çalýþma ekraný
Sýcaklýk Set butonuna 10 saniye süre ile
basýnýz. Süre sonunda Prog ledi yanar
ve program moduna girilir.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Program ekraný
Parametre seçimi
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile deðerini deðiþtirmek istediðiniz
parametreyi seçiniz.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Program ekraný
Parametre seçimi
Parametrenin içeriðini görmek ve
deðiþtirmek için ENTER butonuna
basýnýz.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Program ekraný
Parametre deðeri
Arttýrma ve eksiltme butonlarý
parametre deðerini deðiþtiriniz.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Prog Start Out1 Out2

Program ekraný
Parametre deðeri
Deðerini deðiþtirdiðiniz parametre
deðerini hafýzaya almak için ENTER
butonuna basýnýz.

Devamý için bir sonraki sayfaya bakýnýz.
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Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi
Fn

Program ekraný
Parametre seçimi

Prog Start Out1 Out2

Parametre seçim ekranýnda iken arttýrma ve
eksiltme butonlarý yardýmý ile deðerini
deðiþtirmek istediðiniz parametreyi
seçebilirsiniz.
Parametre deðerini deðiþtirmek için önceki iþlem
adýmlarýný takip ediniz.

Program modundan çýkmak ve çalýþma ekranýna dönmek
için parametre seçim ekranýnda iken PROG butonuna
basýnýz.

Fn

Çalýþma ekraný

Prog Start Out1 Out2
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Program moduna giriþin engellenmesi veya izin verilmesi
Fn

Cihaz enerjisiz
Cihaz enerjisiz iken zaman set
butonunu basýlý tutunuz ve cihazýn
enerjisini açýnýz.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Cihaz açýlýþ ekraný (revizyon no
gösterimi)
Zaman set butonunu göstergede sýrasý
ile "J.oFF" ve "Pr.ed" mesajlarýný
görünceye kadar basýlý tutunuz.

Prog Start Out1 Out2

Fn

Prog Start Out1 Out2

Prog Start Out1 Out2

Fn

Prog Start Out1 Out2

Fn

Prog Start Out1 Out2

Fn

Prog Start Out1 Out2

Fn

"Pr.Ed" mesajýný gördüðünüzde
zaman set butonunu basýlý tutmayý
býrakýnýz. Göstergede program giriþinin
durumu belirecektir. "dýs" o anki
durumun program giriþine izin
vermediðini gösterir."enA" o anki
durumun program giriþine izin verdiðini
gösterir.
Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile
mevcut durumu deðiþtiriniz. Mevcut
durumun kaydedilmesi ve çalýþma
ekranýna dönmek için zaman set
butonuna basýnýz.

Çalýþma ekraný
" P r. E d " d e ð e r i n i " d ý S " o l a r a k
kaydettiyseniz program giriþine izin
verilmeyecektir. Program giriþine izin
vermek için yukarýda anlatýlan iþlem
adýmlarýný tekrar ediniz ve "Pr.Ed"
deðerini "EnA" olarak kaydediniz.
25

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Kontrol Çýkýþý (Out1)- Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi
Cihazýn proses çýkýþ fonksiyonunu belirler.
Isýtma fonksiyonu
Cihazýn proses çýkýþý ýsýtma fonksiyonunda çalýþýr.
Soðutma fonksiyonu
Cihazýn proses çýkýþý soðutma fonksiyonunda çalýþýr.
Kontrol Çýkýþý(Out1)- PID veya ON/OFF Kontrol Seçimi ve Oransal Bant
Ayar Parametresi
Cihazýn proses çýkýþý için kontrol algoritmasýný belirler. Parametre deðeri 0
deðerine ayarlandýðýnda kontrol çýkýþý ON/OFF çalýþýr. Parametre deðeri
1...100 arasýnda ayarlandýðýnda kontrol çýkýþý P formunda çalýþýr.
ON/OFF çalýþma
Parametre deðeri 0 a çekildiðinde göstergede on.oF mesajý
görünür ve kontrol çýkýþý ON/OFF olarak çalýþýr.
Isýtma fonksiyonu seçili iken kontrol çýkýþýnda ON/OFF çalýþma
Kontrol Çýkýþý(Out1)
Sýcaklýk Set

ON

OFF

HYS
Sýcaklýk Deðeri

Histerisiz sýcaklýk set deðeri altýnda tanýmlanmýþtýr. Sýcaklýk deðerindeki salýnýmýn
tepe deðeri sýcaklýk set deðerine yakýn seyreder.
Soðutma fonksiyonu seçili iken kontrol çýkýþýnda ON/OFF çalýþma
Kontrol Çýkýþý(Out1)

Sýcaklýk Set

ON

OFF

HYS
Sýcaklýk Deðeri

Histerisiz sýcaklýk set deðeri altýnda tanýmlanmýþtýr. Sýcaklýk deðerindeki salýnýmýn
tepe deðeri sýcaklýk set deðerine yakýn seyreder.
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Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Oransal çalýþma (%0.1...%100.0)
Parametre 1...100 arasýnda bir deðere ayarlandýðýnda cihaz
oransal kontrol formunda çalýþýr.
Oransal bantýn çok küçük olmasý durumunda kontrol kararsýz
olacaktýr. Oransal bantýn çok büyük olmasý durumunda kontrol
cevabý yavaþ olacaktýr.
Kontrol Çýkýþý (Out1)
100%
50%
0%

Sýcaklýk Deðeri
Set Deðeri - PB

Set Deðeri

Kontrol Çýkýþý(Out1)- Integral Zamaný (0...3200 Saniye)
PID kontrol formunda, integral kazancýný belirler. Bu parametre set ile proses
deðeri arasýnda oluþan hata deðerini sýfýrlamak için kullanýlýr.
Proses Deðeri
Sýcaklýk Set

A- P(Oransal)

B- P(Oransal)+I(Integral) etki
t (zaman)

RESET(Integral) etki P(Oransal) kontrolde oluþan hatayý otomatik olarak
sýfýrlamak amacýyla kullanýlýr. Yukarýdaki þekilde 1. bölge sadece P(Oransal)
kontrol olmasý durumunu, 2. bölge ise P(Oransal) kontrol ile beraber integral
etkinin kullanýlmasý durumunu göstermektedir.
Kontrol Çýkýþý(Out1)- Türev Zamaný (0.0...999.9 Saniye)
PID kontrol formunda, türev kazancýný belirler. Türev etki proses deðerindeki
anlýk deðiþimleri azaltmak amacýyla kullanýlýr.
Proses Deðeri
Sýcaklýk Set
t (zaman)
Türev etki proses deðerindeki ani deðiþimlere hýzlý tepki göstererek çabuk
sönümlenmesini saðlar.
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Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Kontrol çýkýþý (Out1) çevrim zamaný (0...100 Saniye)
Oransal kontrol formunda, cihazýn kontrol çýkýþýnýn çalýþacaðý zaman aralýðýný
belirler.
% Kontrol Çýkýþý= (t(ON)/Çevrim Zamaný)*100
ON

OFF

Kontrol Çýkýþý
Çevrim
Zamaný

Çevrim
Zamaný

Röle Çýkýþý : Kararlý bir proses kontrol için çýkýþ periyodunun kýsa olmasý tavsiye
edilmektedir. Röle kontaklarýnýn mekanik ömürlerinden (açma/kapama adetleri)
dolayý kýsa çýkýþ periyotlarýnda kullanýlmamalarý gerekmektedir. 30 saniyeye
yakýn deðerlerde veya daha büyük deðerlerde, röle çýkýþýnýn kontrol çýkýþý
olarak kullanýlmasý gerekmektedir.
SSR Çýkýþý : Kýsa çýkýþ periyoduna gereksinim duyan sistemlerde (1-2 saniye
civarýnda ), son kontrol elemaný olarak SSR sürme çýkýþ modülünün
kullanýlmasý uygun olacaktýr.
Kontrol Çýkýþý (Out1) Ofseti (0.0%...100.0%)
Bu parametre deðeri proses kontrol çýkýþ deðerine eklenir. Zaman Oransal
kontrolde set deðeri ile proses deðeri arasýnda oluþan hatayý yok etmek
amacýyla kullanýlýr. (P=0, D=0 etkileri yok ise kullanýlýr)
Out1- Proses Çýkýþý
100%
50%
0%

Proses Deðeri
Set1 Deðeri

+ % Çýkýþ Ofseti

Kontrol çýkýþý (Out1) histerisiz deðeri(0%...10% Ölçüm Aralýðý)
ON/OFF kontrol formunda, kontrol çýkýþý histerisiz deðeridir.
Histerisiz deðerinin küçük seçilmesi durumunda son kontrol elemaný ve cihaz
üzerindeki rölenin açma/kapama sýklýklarý artacaktýr. Buda röle ve son kontrol
elemenýn mekanik ömrünü tamamlamasýný hýzlandýracak ve bozulmasýna
neden olacaktýr.
Kontrol çýkýþý (Out1) koruma zamaný(0...999 Saniye)
ON/OFF kontrol formunda, çýkýþ enerjilendikten sonra bir sonraki enerjilenmeye
kadar geçmesi gereken süreyi belirler. Soðutma amaçlý kompresör kullanýlan
uygulamalarda kullanýlýr.
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Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Sensör Kopuk Arýzasýnda Kontrol Çýkýþ(Out1) Konumu (OFF, %1...%99,
ON)
Cihazýn kontrol çýkýþýnýn sensör koptu arýzasýnda hangi konumda kalacaðýný
belirler.
Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþý kapatýlýr (enerjisiz kalýr).
Parametre deðeri OFF ve ON arasýnda %1 ile %99 arasýnda
deðer alabilir. Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþý belirlenen
deðerde zaman oransal çýkýþ verir.
Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþý enerjilendirilir.
Stop Pozisyonunda Kontrol Çýkýþ(Out1) Konumu
Stop pozisyonunda sýcaklýk kontrol iþleminin durumunu belirler.
Stop pozisyonunda sýcaklýk kontrol iþlemi durdurulur.
Stop pozisyonunda sýcaklýk kontrol iþlemi devam eder.
Sýcaklýk için band aralýðý
Cihaz start pozisyonunda iken, sýcaklýk set deðerine ulaþtýktan sonra, sýcaklýðýn
tanýmlanan ban içerisinde kalýp kalmadýðýna bakýlýr.
Sýcaklýk band dýþý zamaný(0...200 Dakika)
Sýcaklýk deðeri bu parametrede belirtilen süre kadar band (P10 ile tanýmlanan)
dýþýnda kalýrsa P12 parametresi ile tanýmlanan iþlemi gerçekleþtirir.
Band aþýmý davranýþ þekli
Bu parametre, sýcaklýk deðeri P10 ve P11 parametrelerinde tanýmlanan band
deðeri dýþýnda kaldýðýnda cihazýn davranýþ þeklini belirler.
Band aþýmý gerçekleþtiðinde stop pozisyonuna geçilir.
Band aþýmý gerçekleþtiðinde zaman durdurulur.
Band aþýmý dikkate alýnmaz.
Sensör kopmasý durumunda profil konumu
Start pozisyonunda iken sensörün kopmasý durumunda cihazýn davranýþ
þeklini belirler.
Cihaz stop pozisyonuna geçer.
Sadece zaman durdurulur.
Sensör kopmasý dikkate alýnmaz. Cihaz start modunda kalýr ve
zaman sayar.
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Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Cihaz enerjilendiðinde davranýþ þekli
Start konumunda iken enerji kesildiðinde, ve tekrar enerji geldiðinde okunan
ilk sýcaklýk deðeri ile set deðeri arasýndaki fark P15 ile tanýmlanan band
deðeri dýþýnda ise cihaz bu parametre ile tanýmlanan þekilde davranýr.
Band aþýmý gerçekleþtiðinde stop pozisyonuna geçilir.
Band aþýmý gerçekleþtiðinde zaman durdurulur. Ekranda P.Err
mesajý görünür, start butonuna basýldýðýnda cihaz kaldýðý yerden
devam eder.
Band aþýmý dikkate alýnmaz. Cihaz kaldýðý yerden devam eder.
Cihaz enerjilendiðinde proses band deðeri
Start pozisyonunda enerjinin kesilmesi durumunda ve enerji tekrar geldiðinde
ilk okunan sýcaklýk deðeri ve set deðeri arasýndaki maksimum sapma
miktarýný belirler.
Zaman Set için time base seçimi
Saat/dakika ve dakika/saniye seçilebilir.
Dakika/Saniye (Saniye 59 dan sonra sýfýra dönmektedir.)
Saat/Dakika (Dakika 59 dan sonra sýfýra dönmektedir.)
Zaman sayma seçimi
Zaman start ile beraber saymaya baþlar.
Zaman, sýcaklýk set deðerine ulaþýnca saymaya baþlar.
Zaman sayma yönünü belirler
Zaman 0 dan set deðerine doðru artarak sayar.
Zaman set deðerinden 0 a doðru eksilerek sayar.
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Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
2. Çýkýþ fonksiyonlarý
2. Çýkýþ(Out2), tanýmlý zaman sonunda t-on süresi kadar aktif olur.
2. Çýkýþ(Out2), start ile beraber t-on süresi kadar aktif, t-off süresi
kadar pasif kalýr. Bu çalýþma þekli stop pozisyonuna geçinceye kadar
periyodik olarak devam eder.
2. Çýkýþ(Out2), start'tan sonra sýcaklýk set deðerine ulaþtýðýnda t-on
süresi kadar aktif, t-off süresi kadar pasif kalýr. Bu çalýþma þekli stop
pozisyonuna geçinceye kadar periyodik olarak devam eder.
2. Çýkýþ(Out2), start'a baðlý kalmaksýzýn cihazýn enerjilenmesi ile
beraber t-on süresi kadar aktif, t-off süresi kadar pasif kalýr. Bu çalýþma
þekli cihaz enerjide kaldýðý sürece periyodik olarak devam eder.
2. Çýkýþ(Out2), start ile beraber aktif olur, stop pozisyonunda pasif olur.
2. Çýkýþ(Out2), pasif durumdadýr.
2. Çýkýþ(Out2), start iþleminden sonra süre bitiminde sesli ikaz verir.
Sesli ikaz Fn tuþuna basýlarak susturulur.

Start
Zaman
Out-2
P-19=Fnc0
Out-2
P-19=Fnc1
Out-2
P-19=Fnc2
Out-2
P-19=Fnc3
Out-2
P-19=Fnc4
Out-2
P-19=Fnc5
Out-2
P-19=Fnc6

Buzzer:
2 saniye açýk, 2 saniye kapalý
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Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
2. Çýkýþ t-on zamaný (99.59 dakika)
2. Çýkýþ t-off zamaný (99.59 dakika)
2. Çýkýþ polarite seçimi
2. Çýkýþ normalde açýk
2. Çýkýþ normalde kapalý
Sýcaklýk Set butonu aktif/pasif
Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan sýcaklýk set butonuna set deðerini
deðiþtirmek ve kaydetmek için izin verilir.
Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan sýcaklýk set butonuna set deðerini
deðiþtirmek ve kaydetmek için izin verilmez.
Zaman Set butonu aktif/pasif
Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan zaman set butonuna set deðerini
deðiþtirmek ve kaydetmek için izin verilir.
Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan zaman set butonuna set deðerini
deðiþtirmek ve kaydetmek için izin verilmez.
Sýcaklýk Set Alt Limit
Sýcaklýk set deðerinin ayarlanabilir alt deðerini belirler.
Sýcaklýk Set Üst Limit
Sýcaklýk set deðerinin ayarlanabilir üst deðerini belirler.
Gösterim Ofseti (-50°C...50°C)
Bu parametre deðeri gösterge deðerine eklenir. Sensörün bulunduðu nokta ile
gerçekte ölçülmek istenen nokta arasýnda meydana gelen ölçüm farklýlýðýný
gidermek için kullanýlýr.
Proses deðeri ofseti (-50°C...50°C)
Bu parametre deðeri proses deðerine eklenir. Sensörün bulunduðu nokta ile
gerçekte ölçülmek istenen nokta arasýnda meydana gelen ölçüm farklýlýðýný
gidermek için kullanýlýr.
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Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
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%
RC Zamaný

Zaman
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Özellikler
Gösterge:4 dijit LED display, 10mm, kýrmýzý

Güç Tüketimi: 2Watt maksimum

Led Ýndikatörler: Sýcaklýk Set, Zaman
Set,Out1, Out2, Prog, Start

Boyut: Ön panel 36x72mm, derinlik 100mm
Panel Kesiti: 33x69mm

Proses Giriþi: TC (J, K,R,S tipi), PT-100 iki
veya üç telli, PTC (1000Ohm@25°C)
(sipariþte belirtilmelidir)
Çözünürlük: 1 °C
(0...100 °C PT-100 için 0.1°C dir.)

Koruma Sýnýfý: IP65 önden, IP20 arkadan
Baðlantý: Soketli klemens, 2.5mm2 kablo
takýlabilir.
Kutu: ABS, siyah

Doðruluk: %0.5 ölçüm aralýðýnda
Aðýrlýk: 300gr.
Kontrol Formu: ON/OFF veya PID kontrol
Filtre: Dijital RC filtre, ayarlanabilir 0.0...10.0
saniye zaman sabitesi
Çýkýþlar:
Out1-Kontrol Çýkýþý:
250VV/8AV, 1 NO röle çýkýþý
SSR sürme çýkýþý
(Kontrol çýkýþ tipi sipariþte belirtilmelidir)
Out2-Kontrol Çýkýþý:
250VV/8AV, 1 NO röle çýkýþý
SSR sürme çýkýþý
(Kontrol çýkýþ tipi sipariþte belirtilmelidir)
Çalýþma Sýcaklýðý: 0 ... 50 °C
Saklama Sýcaklýðý: -40 ... 85 °C
Besleme Gerilimi:
230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
12VZ (-%15;+%10)
24VZ (-%15;+%10)
(Sipariþte belirtilmelidir).
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Açýklamalar
Sýcaklýk kontrol iþleminin zamana baðlý baþlatýlýp durdurulmasý (P-09=Stop)
Sýcaklýk kontrol iþlemi start ile beraber baþlar, zaman start ile sayar (P-17=strt)
Sýcaklýk kontrol iþleminin zamana baðlý olarak baþlatýlýp durdurulmasý isteniyorsa, P-09 parametresi Stop
pozisyonuna alýnmalýdýr. Start butonuna basýlmasý ile beraber sýcaklýk kontrol iþlemi baþlatýlýr. Cihaz ayarlanan
sýcaklýk set deðerinde sistem sýcaklýðýný sabit tutmaya çalýþýr. Zamanýn saymaya baþlamasý için iki seçenek
mevcuttur. P-17 parametresi strt olarak seçilmiþ ise start ile beraber zaman saymaya baþlar.

Sýcaklýk
Sýcaklýk band deðeri (P-10)
Sýcaklýk Set

t
Start
Zaman
Sýcaklýk kontrol iþlemi start ile beraber baþlar, ayarlalan sürenin bitiminde sýcaklýk kontrol iþlemi sonlandýrýlýr.

Sýcaklýk kontrol iþleminin zamana baðlý baþlatýlýp durdurulmasý (P-09=Stop)
Sýcaklýk kontrol iþlemi start ile beraber baþlar, zaman set deðerine ulaþýnca saymaya
baþlar (P-17=set)
Sýcaklýk kontrol iþleminin zamana baðlý olarak baþlatýlýp durdurulmasý isteniyorsa, P-09 parametresi Stop
pozisyonuna alýnmalýdýr. Start butonuna basýlmasý ile beraber sýcaklýk kontrol iþlemi baþlatýlýr. Cihaz ayarlanan
sýcaklýk set deðerinde sistem sýcaklýðýný sabit tutmaya çalýþýr. Zamanýn saymaya baþlamasý için iki seçenek
mevcuttur. P-17 parametresi set olarak seçilmiþ ise zaman sýcaklýk set deðerine ulaþýldýðýnda saymaya baþlar.

Sýcaklýk
Sýcaklýk band deðeri (P-10)
Sýcaklýk Set

t
Start
Zaman
Sýcaklýk kontrol iþlemi start ile beraber baþlar, ayarlalan sürenin bitiminde sýcaklýk kontrol iþlemi sonlandýrýlýr.
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Sýcaklýk kontrol iþlemi zamana baðlý olmaksýzýn sürekli yapýlýr (P-09=cont)
Zaman start ile saymaya baþlar (P-17=strt)
Sýcaklýk kontrol iþlemi zamana baðlý olmaksýzýn sürekli yapýlýr. Start butonuna basýlmasý ile beraber zaman
sayma iþlemi baþlatýlýr.

Sýcaklýk
Sýcaklýk band deðeri (P-10)
Sýcaklýk Set

t
Start
Zaman
Sýcaklýk kontrol iþlemi zamana baðlý olmaksýzýn sürekli yapýlýr (P-09=cont)
Zaman, sýcaklýk set deðerine ulaþýnca saymaya baþlar (P-17=set)
Sýcaklýk kontrol iþlemi zamana baðlý olmaksýzýn sürekli yapýlýr. Start butonuna basýldýktan sonra sýcaklýk set
deðerine ulaþmýþ ise zaman saymaya baþlar.

Sýcaklýk
Sýcaklýk band deðeri (P-10)
Sýcaklýk Set

t
Start
Zaman
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