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1.  CHARAKTERYSTYKA.

Regulator przeznaczony jest do wspó³pracy z termopar¹ typu K. Posiada dwa wyœwietlacze
LED: górny wyœwietlacz wskazuje aktualn¹ wartoœæ mierzon¹, zaœ dolny parametry programu
oraz wartoœæ zadan¹.
Regulator ma 2 wyjœcia pracuj¹ce równolegle:

OP3: steruj¹ce przekaŸnikowe
OP1: steruj¹ce SSR

Regulator steruje obiektem wed³ug wartoœci zadanej zmieniaj¹cej siê w czasie zgodnie z
zadanym programem. Maksymalna liczba kroków w programie wynosi 8. Przyrz¹d stosowany
jest do kontroli procesów przemys³owych. Montowany jest w tablicy za pomoc¹ do³¹czonym
uchwytów monta¿owych.
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Wejœcie:

Okres próbkowania: 330 ms

100...240V~ ±15% 50/60Hz

max 6 VA

Warunki pracy: 0...50°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

Warunki sk³adowania: -40...85°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

Zasilanie:

Pobór mocy:

Termopara K, zakres: -200...+1300°C

Dok³adnoœæ pomiaru: ±0,25% zakresu

Rozdzielczoœæ wskazañ: 1°C

Separacja galwaniczna: 2kV

kompensacja zimnych koñców: automatyczna ±0,1°C/1°C

Metoda regulacji: PID z funkcj¹ automatycznego doboru nastaw
ON-OFF z histerez¹

Wyjœcie regulacyjne: przekaŸnikowe 5A 250V~, trwa³oœæ 10 cykli
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pó³przewodnikowe SSR max. 18V= 20mA

Wyœwietlacz: podwójny LED, 4 cyfry o wysokoœci 14 i 9mm

Monta¿: w otworze o wymiarach: 92 x 92mm

Stopieñ i klasa ochrony: IP65 / II

2. DANE  TECHNICZNE



3. PANEL PRZEDNI.
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4. OBS£UGA REGULATORA.

4.1. KONFIGURACJA PROGRAMU.

SET

PAUSE

°C

OP1

°F

OP2

OP3 ASET1 ASET2

RAMP/SOAK INFO

ELAPSED TIME

START

STOP

ESM-4430 ESM-9990

klawisz
konfiguracji

klawisz zmniejszaj¹cy
wartoœæ oraz

zatrzymuj¹cy proces

klawisze s³u¿¹ce
do zatrzymania procesu

klawisz zatwierdzaj¹cy

klawisz zwiêkszaj¹cy wartoœæ
s³u¿y równie¿ do uruchamiania
procesu

wyœwietlacz:
- numeru i rodzaj kroku
- czasu do zakoñczenia kroku
- wartoœci zadanej

wyœwietlacz
wartoœci mierzonej

wskaŸnik czasu pozosta³ego
do zakoñczenia kroku

wskaŸnik stopni Celsiusza

wskaŸnik stopni Fahrenheita

wskaŸnik jednostki

diody sygnalizacji aktywacji
wyjœæ, odpowiednio:
- wyjœcie steruj¹ce SSR
- wyjœcie dodatkowe
- wyjœcie steruj¹ce
przekaŸnikowe

wskaŸnik numeru kroku

Wbudowana funkcja regulacji programowej (tzw. ramping) pozwala na zapamiêtanie
8-krokowego programu. Regulator kontroluje proces, sekwencyjnie prze³¹czaj¹c kolejne
nastawy w zadanych odstêpach czasu. Ka¿dy krok programu sk³ada siê z trzech nastaw:

- wartoœci zadanej

- czasu narastania (opadania) (maksymalny czas 99godzin i 99 minut)

- czasu przetrzymania (maksymalny czas 99godzin i 99 minut)

- ostatnia cyfra oznacz numer kroku.
- nastawa czasu na wartoœæ 0 oznacza, ¿e krok zostanie pominiêty.

s³u¿y do  rozpoczêcia
i zakoñczenia trybu
programowania

s³u¿y do przejœcia
do kolejnego
parametru oraz
doakceptacji zmian

s³u¿¹ do zmiany
wartoœci parametrów

SET

PAUSE

°C

OP1

°F

OP2

OP3 ASET1 ASET2

RAMP/SOAK INFO

ELAPSED TIME

START

STOP

Uwagi:
- aby anulowaæ nastawê, w dowolnej chwili naciœnij klawisz

Informacja:

Aby usprawniæ szybkie zwiêkszanie lub zmniejszanie wartoœci nastaw:

przytrzymuj¹c klawisz      lub       stale przez minimum 5 sekund, dziêsi¹te czêœci jednoœci
zamieni¹ siê w jednoœci, a po 10 sekundach jednoœci w dziesi¹tki itd.
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Nr kroku:

Czas narast./przetrz.

Wartoœæ zadana:

01:15 01:25

100°C

1

01:20 01:20

185°C

2

01:15 01:15

250°C

3

01:10 01:15

80°C

4

200°C

100°C

START

Przyk³ad procesu 4-krokowego:

STOP

4.2. STEROWANIE PROGRAMEM.

Aby uruchomiæ program naciœnij przycisk . Podczas trwania programu dolny wyœwietlacz
bêdzie wyœwietlaæ po kolei parametry realizowanego programu:
RAMP/SOAK INFO - numer i rodzaj wykonywanego kroku (czas narastania lub przetrzymania)
ELAPSED TIME - czas jaki pozosta³ do zakoñczenia kroku (w godzinach i minutach 00:00)
oraz aktualn¹ wartoœæ zadan¹

W dowolnym momencie mo¿na zatrzymaæ program klawiszem . Podczas postoju dolny
wyœwietlacz wskazuje komunikat: . Program mo¿na wznowiæ klawiszem

Aby zakoñczyæ program nale¿y najpierw zatrzymaæ go klawiszem , a nastêpnie
jednoczeœnie nacisn¹æ klawisze i . Dolny wyœwietlacz wska¿e komunikat:

W przypadku zaniku zasilania, regulator zapamiêta moment programu. Po ponownym podaniu
zasilania mo¿na go wznowiæ klawiszem

PAUSE

PAUSE

START

START

START

SET

5. SCHEMAT PO£¥CZEÑ.

Zasilanie
100...240V~
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A Wyjœcie steruj¹ce
przekaŸnikowe

OUT3

MODU£- 1 5A 250V~

Wyjœcie
steruj¹ce SSR

ESM-9990max 20mA
18VDC
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5.1 POD£¥CZENIE TERMOPARY.

1 2 3

TC Uwagi:

- Pod³¹czaj przewody termopary zgodnie z jej polaryzacj¹
- Jeœli zamierzasz przed³u¿aæ przewód termopary, u¿ywaj

odpowiedniego przewodu kompensacyjnego

Pod³¹czenie wyjœcia  steruj¹cego przekaŸnikowego OUT3

Wielkoœæ pr¹du znamionowego
bezpiecznika musi byæ dobrana
do mocy odbiornika.

Regulator

10

9

NO

C

8

NC

L N

Stycznik

Bezpiecznik

Odbiornik

5.2 POD£¥CZENIE WYJŒÆ.

Regulator

Bezpiecznik

Odbiornik

13

L N

14

PrzekaŸnik
pó³przewodnikowy

SSR

Wielkoœæ pr¹du znamionowego
bezpiecznika musi byæ dobrana
do mocy odbiornika..

Pod³¹czenie wyjœcia steruj¹cego OUT1, pó³przewodnikowego SSR :
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7. WYMIARY.

8411

max 15

96

9
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SET

PAUSE

°C

OP1

°F

OP2

OP3 ASET1 ASET2

RAMP/SOAK INFO

ELAPSED TIME

START

STOP

6. MONTA¯ REGULATORA.

Regulator nale¿y umieœciæ w tablicy w otworze o wymiarach 92 x 92mm i zamocowaæ za pomoc¹
do³¹czonych uchwyt ów monta¿owych.

Uchwyt monta¿owy

Monta¿ w tablicy
(maksymalna gruboœæ 15mm)

Panel przedni
o stopniu
ochrony IP65
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Regulator spe³nia wymogi dotycz¹ce odpornoœci na zak³ócenia elektromagnetyczne wystêpuj¹ce
w œrodowisku przemys³owym wg poni¿szych norm:
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC):
- EN-61000 czêœæ 6-4 - wymagania dotycz¹ce emisyjnoœci w œrodowisku przemys³owym
- EN-61000 czêœæ 6-2- wymagania dotycz¹ce odpornoœci w œrodowisku przemys³owym

Spe³nia równie¿ wymogi bezpieczeñstwa wg. normy:
- EN-61010 czêœæ 1 - wymagania bezpieczeñstwa przyrz¹dów elektrycznych

8. DOPUSZCZENIA.

Regulator spe³nia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej  nr 72/23/EEC; 93/68/EEC; 89/336EEC

Nale¿y pamiêtaæ o warunkach w jakich regulator bêdzie pracowaæ. Montowaæ w miejscu, gdzie
nie ma zbyt wysokiej temperatury oraz du¿ej wilgotnoœci i nie zachodzi kondensacja. Nale¿y
umo¿liwiæ wentylacjê w celu odprowadzenia ciep³a.
UWAGA!:
Nie wolno pracowaæ przy przewodach elektrycznych gdy urz¹dzenie jest pod napiêciem. Nale¿y
unikaæ krzy¿owania przewodów stosuj¹c krótkie po³¹czenia. Zalecamy zabezpieczenie Ÿród³a
zasilania regulatora i wejœcia czujnika temperatury przed zak³óceniami elektrycznymi.

Przyrz¹d zosta³ zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby móg³ s³u¿yæ bez ograniczeñ
czasowych. W wypadku, gdy urz¹dzenie nie dzia³a, nabywca jest upowa¿niony do bezp³atnej
naprawy lub wymiany, pod warunkiem, ¿e reklamacja zostanie dokonana w ci¹gu 2 lat od daty
zakupu.
Gwarancja ta dotyczy wszystkich przyrz¹dów nadaj¹cych siê do naprawienia, przy których nie
manipulowano, lub które nie zosta³y uszkodzone przez niew³aœciwe u¿ycie.
Gwarancja nie obejmuje klawiatury foliowej, ani ¿adnych innych materia³ów zu¿ywaj¹cych siê
podczas normalnego dzia³ania przyrz¹du.
W przypadku awarii regulatora prosimy o sprawdzenie PRZED oddaniem urz¹dzenia, czy jest
kompletne i pozbawione uszkodzeñ mechanicznych. Nastêpnie prosimy wys³aæ urz¹dzenie na

9. INSTALACJA.

nasz adres wraz z kart¹ gwarancyjn¹.

10. GWARANCJA.
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