Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý
Ön Panel Tanýmý

TC 7 - 2130
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1 - 4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi
2 - Set1 LED indikatörü. Alt göstergede set1 deðerinin görüntülendiðini belirtir.
3 - Set2 LED indikatörü. Alt göstergede set2 deðerinin görüntülendiðini belirtir.
4 - Set3 LED indikatörü. Alt göstergede set3 deðerinin görüntülendiðini belirtir.
5- Program LED indikatörü.
6 - 4 dijit LED display 9mm :Set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi
7 - Out3 LED indikatörü. Kontrol çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir.
8 - Out2 LED indikatörü. Kontrol çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir.
9 - Out1 LED indikatörü. Kontrol çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir.
10- Program moduna giriþ ve set deðerini deðiþtirmek için kullanýlýr.
11 - Gösterge deðerini azaltmak veya parametre seçimi için kullanýlýr.
12 - Gösterge deðerini arttýrmak veya parametre seçimi için kullanýlýr. Out2 ve Out3 Alarm
fonksiyonunda Latching(kilitleme) özelliði kullanýldýðýnda kilitlemeyi resetlemek için kullanýlýr.
13 -Göstergedeki deðeri onaylamak için kullanýlýr. Ayrýca alt gösterge seçeneði bu buton
yardýmý ile deðiþtirilebilir.

Set deðerlerinin ayarlanmasý
Çalýþma ekraný

Set

Sýcaklýk set deðerlerini deðiþtirebilmek için "Set"
butonuna basýnýz.

Set1 deðeri
Set1 deðerini arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile
istediðiniz deðere ayarlayýnýz.
Set

Set1 deðeri
Deðiþtirdiðiniz deðeri "Set" butonuna basarak
onaylayýnýz.
Set

Set2 deðeri
Set2 deðerini arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile
istediðiniz deðere ayarlayýnýz.
Set

Set2 deðeri
Deðiþtirdiðiniz deðeri "Set" butonuna basarak
onaylayýnýz.
Set

Set deðerlerinin ayarlanmasý
Set3 deðeri
Set1 deðerini arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý ile
istediðiniz deðere ayarlayýnýz.
Set

Set3 deðeri
Deðiþtirdiðiniz deðeri "Set" butonuna basarak
onaylayýnýz. Set3 onaylandýktan sonra cihaz çalýþma
ekranýna dönecektir.
Set

Çalýþma ekraný

Set

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
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.
Out1- P 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
görünür ve kontrol çýkýþý ON/OFF olarak çalýþýr.

mesajý

Isýtma fonksiyonu seçili iken kontrol çýkýþýnda ON/OFF çalýþma
Out1-Proses
Kontrol Çýkýþý
Set1

ON

OFF

HYS1
Proses Deðeri

Histerisiz proses set deðeri altýnda tanýmlanmýþtýr. Proses deðerindeki salýnýmýn
tepe deðeri proses set deðerine yakýn seyreder.
Soðutma fonksiyonu seçili iken kontrol çýkýþýnda ON/OFF çalýþma
Out1-Proses
Kontrol Çýkýþý
Set1

ON

OFF

HYS1
Proses Deðeri

Histerisiz proses set deðeri altýnda tanýmlanmýþtýr. Proses deðerindeki salýnýmýn
tepe deðeri proses set deðerine yakýn seyreder.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Oransal çalýþma (%1...%100)
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.

Out1- Proses Çýkýþý
100%

50%

0%

Proses Deðeri
Set Deðeri - PB

Set Deðeri

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Out1- Kontrol çýkýþý 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.

Out1- Kontrol çýkýþý için güç çarpaný (%0...%100)
Oransal kontrol formunda, cihazýn kontrol çýkýþý için güç çarpanýný belirler.
Out1- Kontrol çýkýþý minimum enerjilenme süresi(1...1000 milisaniye)
Oransal kontrol formunda, cihazýn kontrol çýkýþýnýn minimum enerjilenme
süresini belirler.

Out1- Kontrol Çýkýþý
P-04

Out1- Kontrol Çýkýþý
Out1- Çevrim
Zamaný

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Out1- Proses Kontrol Çýkýþý Ofseti (0%...100%)
Bu parametre deðeri proses kontrol çýkýþ deðerine eklenir. Zaman Oransal
kontrolde set deðeri ile proses deðeri arasýnda oluþan hatayý yok etmek
amacýyla kullanýlýr.

Out1- Proses Çýkýþý
100%

50%

0%

Proses Deðeri
Set1 Deðeri

+ % Çýkýþ Ofseti

Out1- Kontrol çýkýþý 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.
Out1- Kontrol çýkýþý 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.
Out1- Sensör Kopuk Arýzasýnda Kontrol Çýkýþ 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.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Out2- Isýtma / Soðutma / Alarm fonksiyonu seçimi
Cihazýn Out2 çýkýþ fonksiyonunu belirler.
Out2- Isýtma fonksiyonu
Cihazýn Out2 çýkýþý ýsýtma fonksiyonunda çalýþýr.
Out2- Soðutma fonksiyonu
Cihazýn Out2 çýkýþý soðutma fonksiyonunda çalýþýr.
Out2- Alarm fonksiyonu
Cihazýn Out2 çýkýþý alarm fonksiyonunda çalýþýr.
Out2- Kontrol çýkýþý histerisiz deðeri(0%...10% Ölçüm Aralýðý)
Out2 ON/OFF kontrol formunda verilen histerisiz ve set deðerine göre çalýþýr.
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.
Out2-Isýtma fonksiyonu seçili iken
Out2
Kontrol Çýkýþý
Set2

ON

OFF

HYS2
Proses Deðeri

Histerisiz proses set deðeri altýnda tanýmlanmýþtýr. Proses deðerindeki salýnýmýn
tepe deðeri proses set deðerine yakýn seyreder.
Out2-Soðutma fonksiyonu seçili iken
Out2
Kontrol Çýkýþý
Set2

ON

OFF

HYS2
Proses Deðeri

Histerisiz proses set deðeri altýnda tanýmlanmýþtýr. Proses deðerindeki salýnýmýn
tepe deðeri proses set deðerine yakýn seyreder.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Out2- Kontrol çýkýþý koruma zamaný(0...999 Saniye)
Isýtma veya soðutma fonksiyonunda ON/OFF kontrol formunda, çýkýþ
enerjilendikten sonra bir sonraki enerjilenmeye kadar geçmesi gereken süreyi
belirler. Soðutma amaçlý kompresör kullanýlan uygulamalarda kullanýlýr.
Out2- Sensör Kopuk Arýzasýnda Kontrol Çýkýþ Konumu (OFF, ON)
Cihazýn kontrol çýkýþýnýn sensör koptu arýzasýnda hangi konumda kalacaðýný
belirler.
Sensör koptu arýzasýnda Out2 kontrol çýkýþý kapatýlýr (enerjisiz
Sensör koptu arýzasýnda Out2 kontrol çýkýþý enerjilendirilir.
Out2- Alarm seçenekleri
Out2 çýkýþ fonksiyonu alarm seçildiðinde geçerlidir.
Out2 çýkýþýnýn alarm tipini belirler.
Yüksek alarm
Düþük alarm
Yüksek alarm (baðýl)
Düþük alarm (baðýl)
Band alarm-1
Band alarm-2
Yüksek alarm
Out2
Alarm Çýkýþý
Set2

ON

OFF

HYS2

Proses Deðeri

Düþük alarm
Out2
Alarm Çýkýþý

Set2

ON

OFF

HYS2

Proses Deðeri

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Yüksek alarm (baðýl)
Out2
Alarm Çýkýþý
Set1

Set1+Set2

ON

OFF

HYS2
Proses Deðeri

Düþük alarm (baðýl)
Out2
Alarm Çýkýþý
Set1-Set2

Set1

ON

OFF

HYS2
Proses Deðeri

Band alarm-1
Out2
Alarm Çýkýþý
Set1-Set2

Set1

Set1+Set2

ON

OFF

HYS2

HYS2
Proses Deðeri

Band alarm-2
Out2
Alarm Çýkýþý
Set1-Set2

Set1

Set1+Set2

ON

OFF

HYS2

HYS2
Proses Deðeri

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Out2- Çekmede gecikme zamaný (On delay) (0...999 Saniye)
Out2 alarm fonksiyonu seçildiðinde geçerlidir.
Out2 nin enerjilenmesi gereken durumlarda tanýmlanan çekmede gecikme
zamaný sonunda çýkýþ aktif olur.
Örnek: Out2 çýkýþý yüksek alarm olarak ayarlanmýþ olsun. Proses deðeri set2
nin üzerine çýktýðýnda çekmede gecikme zamaný sonunda çýkýþ enerjilenecektir.
Proses Deðeri
Set2
Set2-HYS2

Zaman
Çekmede
Gecikme
Zamaný

Out2

ON
OFF

Zaman

Out2- Býrakmada gecikme zamaný (Off delay) (0...999 Saniye, Kilitleme)
Out2 alarm fonksiyonu seçildiðinde geçerlidir.
Out2 nin off olmasý gereken durumlarda tanýmlanan býrakmada gecikme
zamaný sonunda çýkýþ off olur. Bu parametre maksimum deðerine
ayarlandýðýnda göstergede "ltch" mesajý görüntülenir. Bu durumda enerjilenen
çýkýþ reset iþlemi gerçekleþinceye kadar off olmaz. Resetleme iþlemi azaltma
butonu ile yapýlýr. Resetleme latching þartlarý ortadan kalkmýþ ise
gerçekleþtirilebilir.
Örnek: Out2 çýkýþý yüksek alarm olarak ayarlanmýþ olsun. Proses deðeri set2
nin üzerine çýktýðýnda çekmede gecikme zamaný sonunda çýkýþ enerjilenecektir.
Proses Deðeri
Set2
Set2-HYS2

Zaman
Out2

Býrakmada
Gecikme
Zamaný

ON
OFF

Zaman

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Out3- Isýtma / Soðutma / Alarm fonksiyonu seçimi
Cihazýn Out2 çýkýþ fonksiyonunu belirler.
Out3- Isýtma fonksiyonu
Cihazýn Out2 çýkýþý ýsýtma fonksiyonunda çalýþýr.
Out3- Soðutma fonksiyonu
Cihazýn Out2 çýkýþý soðutma fonksiyonunda çalýþýr.
Out3- Alarm fonksiyonu
Cihazýn Out2 çýkýþý alarm fonksiyonunda çalýþýr.
Out3- Kontrol çýkýþý histerisiz deðeri(0%...10% Ölçüm Aralýðý)
Out3 ON/OFF kontrol formunda verilen histerisiz ve set deðerine göre çalýþýr.
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.
Out3-Isýtma fonksiyonu seçili iken
Out3
Kontrol Çýkýþý
Set3

ON

OFF

HYS3
Proses Deðeri

Histerisiz proses set deðeri altýnda tanýmlanmýþtýr. Proses deðerindeki salýnýmýn
tepe deðeri proses set deðerine yakýn seyreder.
Out3-Soðutma fonksiyonu seçili iken
Out3
Kontrol Çýkýþý
Set3

ON

OFF

HYS3
Proses Deðeri

Histerisiz proses set deðeri altýnda tanýmlanmýþtýr. Proses deðerindeki salýnýmýn
tepe deðeri proses set deðerine yakýn seyreder.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Out3- Kontrol çýkýþý koruma zamaný(0...999 Saniye)
Isýtma veya soðutma fonksiyonunda ON/OFF kontrol formunda, çýkýþ
enerjilendikten sonra bir sonraki enerjilenmeye kadar geçmesi gereken süreyi
belirler. Soðutma amaçlý kompresör kullanýlan uygulamalarda kullanýlýr.
Out3- Sensör Kopuk Arýzasýnda Kontrol Çýkýþ Konumu (OFF, ON)
Cihazýn kontrol çýkýþýnýn sensör koptu arýzasýnda hangi konumda kalacaðýný
belirler.
Sensör koptu arýzasýnda Out3 kontrol çýkýþý kapatýlýr (enerjisiz
Sensör koptu arýzasýnda Out3 kontrol çýkýþý enerjilendirilir.
Out3- Alarm seçenekleri
Out3 çýkýþ fonksiyonu alarm seçildiðinde geçerlidir.
Out3 çýkýþýnýn alarm tipini belirler.
Yüksek alarm
Düþük alarm
Yüksek alarm (baðýl)
Düþük alarm (baðýl)
Band alarm-1
Band alarm-2
Yüksek alarm
Out3
Alarm Çýkýþý
Set3

ON

OFF

HYS3

Proses Deðeri

Düþük alarm
Out3
Alarm Çýkýþý

Set3

ON

OFF

HYS3

Proses Deðeri

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Yüksek alarm (baðýl)
Out3
Alarm Çýkýþý
Set1

Set1+Set3

ON

OFF

HYS3
Proses Deðeri

Düþük alarm (baðýl)
Out3
Alarm Çýkýþý
Set1-Set3

Set1

ON

OFF

HYS3
Proses Deðeri

Band alarm-1
Out3
Alarm Çýkýþý
Set1-Set3

Set1

Set1+Set3

ON

OFF

HYS3

HYS3
Proses Deðeri

Band alarm-2
Out3
Alarm Çýkýþý
Set1-Set3

Set1

Set1+Set3

ON

OFF

HYS3

HYS3
Proses Deðeri

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Out3- Çekmede gecikme zamaný (On delay) (0...999 Saniye)
Out3 alarm fonksiyonu seçildiðinde geçerlidir.
Out3 nin enerjilenmesi gereken durumlarda tanýmlanan çekmede gecikme
zamaný sonunda çýkýþ aktif olur.
Örnek: Out3 çýkýþý yüksek alarm olarak ayarlanmýþ olsun. Proses deðeri set3
nin üzerine çýktýðýnda çekmede gecikme zamaný sonunda çýkýþ enerjilenecektir.
Proses Deðeri
Set3
Set3-HYS3

Zaman
Çekmede
Gecikme
Zamaný

Out3

ON
OFF

Zaman

Out3- Býrakmada gecikme zamaný (Off delay) (0...999 Saniye, Kilitleme)
Out3 alarm fonksiyonu seçildiðinde geçerlidir.
Out3 nin off olmasý gereken durumlarda tanýmlanan býrakmada gecikme
zamaný sonunda çýkýþ off olur. Bu parametre maksimum deðerine
ayarlandýðýnda göstergede "ltch" mesajý görüntülenir. Bu durumda enerjilenen
çýkýþ reset iþlemi gerçekleþinceye kadar off olmaz. Resetleme iþlemi azaltma
butonu ile yapýlýr. Resetleme latching þartlarý ortadan kalkmýþ ise
gerçekleþtirilebilir.
Örnek: Out3 çýkýþý yüksek alarm olarak ayarlanmýþ olsun. Proses deðeri set3
nin üzerine çýktýðýnda çekmede gecikme zamaný sonunda çýkýþ enerjilenecektir.
Proses Deðeri
Set3
Set3-HYS3

Zaman
Out3

Býrakmada
Gecikme
Zamaný

ON
OFF

Zaman

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Set Alt Limit
Set deðerinin ayarlanabilir alt deðerini belirler. Set deðeri P08 ve P09 ile
belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.
Set Üst Limit
Set deðerinin ayarlanabilir üst deðerini belirler. Set deðeri P08 ve P09 ile
belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.
Gösterge Birim Seçimi
Proses deðerinin gösterileceði birimi belirler.
Göstergedeki proses deðeri birimi C dýr.
Göstergedeki proses deðeri birimi F dýr.
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.
Set deðeri ofseti (-50°C...50°C)
Bu parametre deðeri set deðerine eklenir. Zaman Oransal kontrolde set
deðeri ile proses deðeri arasýnda oluþan hatayý yok etmak amacýyla kullanýlýr.

Proses Çýkýþý
100%

50%

0%

Proses Deðeri
Set Deðeri - Set Ofset

Set Deðeri Set Deðeri + Set Ofset

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

Alt display gösterge seçenekleri
Alt display set1 deðerini gösterir.
Alt display set2 deðerini gösterir.
Alt display kapalý kalýr ve sadece üst display açýktýr.
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