
Regulatory temperatury z timerem

Dane techniczne

Regulatory przeznaczone do sterowania pieców piekarniczych, pieców ceramicznych, kabin

fermentacyjnych, suszarni zbo¿a, cieplarek, frytkownic itp. Utrzymuj¹ zadan¹ temperaturê oraz

odmierzaj¹ czas grzania. Start/stop odliczania czasu grzania jest uruchamiany z klawiatury

regulatora. Zakoñczenie procesu grzania jest sygnalizowane wbudowanym sygnalizatorem

dŸwiêkowym (buzzerem) oraz wyjœciem przekaŸnikowym. Regulatory wspó³pracuj¹ z czujnikami

rezystancyjnymi Pt100 oraz termoparami J lub K. Wybór rodzaju czujnika temperatury dokonuje siê

przy zamówieniu kieruj¹c siê sposobem zamawiania. Dostêpna jest regulacja typu: za³¹cz/wy³¹cz

(ON-OFF) z regulowan¹ histerez¹ lub proporcjonalna. Przyrz¹dy wyposa¿one s¹ w dwa podwójne

wyœwietlacze temperatury i czasu. Regulator ESM9945 wyposa¿ony jest dodatkowo w trzecie

wyjœcie przekaŸnikowe do za³¹czania genaratora pary. Wyjœcie to jest uruchamiane dodatkowym

klawiszem na czas okreœlony w menu (1...99s).

Wejœcia:

Zakres czasu grzania: 1...99s lub 1...99min

230V~ ±15% lub 24V~ ±15%

max 3 VA

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

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

Zasilanie:

Pobór mocy:

Schemat pod³¹czeñ

Sposób zamawiania

Pt100 (2 lub 3-przewodowe); termopara: J lub K

zwierne do sygnalizacji otwarcia drzwi

Dok³adnoœæ pomiaru: ±1% zakresu

Wyœwietlacz: temperatura: podwójny
podwójny

LED, 3 cyfry o wysokoœci 14 i 8mm
czas: LED, 2 cyfry o wysokoœci 14 i 8mm

Rozdzielczoœæ wskazañ: 1°C, 1s lub 1min

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

Stopieñ i klasa ochrony: IP65 / II
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Zasilanie: *Wyjœcie generatora pary:

24~ przekaŸnikowe
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Kod: Kod:

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

0

Metoda regulacji: ON-OFF z histerez¹ lub proporcjonalna

Wyjœcie regulacyjne: przekaŸnikowe roz³¹czne SPST 7A 250V~, trwa³oœæ 10 cykli
5

lub pó³przewodnikowe SSR max. 12V= 20mA

Wyjœcie
generatora

pary

Zasilanie
230V~

987654321

ESM-9945

13121110

Wejœcie: Kod:

Pt100 03

J (Fe-CuNi) 05

K (NiCr-NiAl) 10

0...+400°C

0...+800°C

0...+999°C

Zakres:

Wejœcie:

J (Fe-CuNi) 0...+800°C

Zakres pomiarowy:

Pt100 0...+400°C

1°C

Rozdzielczoœæ:

1°C

Zakresy pomiarowe

K (NiCr-NiAl) 0...+999°C 1°C

Wymiary zewnêtrzne

9
6

761196

max 15

ESM -9944 Wejœcie termometryczne: Pt100, J, K

Podwójny wyœwietlacz temperatury i czasu

Regulacja: ON-OFF z histerez¹ lub proporcjonalna

2 lub 3 wyjœcia przekaŸnikowe/SSR

Wbudowany sygnalizator dŸwiêkowy (buzzer)

Wyjœcie sygnalizacyjne
ukoñczenia procesu grzania:

przekaŸnikowe roz³¹czne SPST 7A 250V~, trwa³oœæ 10 cykli
5

lub pó³przewodnikowe SSR max. 12V= 20mA

Wyjœcie generatora pary:
(model ESM9945)

przekaŸnikowe roz³¹czne SPST 7A 250V~, trwa³oœæ 10 cykli
5

lub pó³przewodnikowe SSR max. 12V= 20mA

TC

Pt-100 3-przew.

zwora

Pt-100 2-przew.

Wejœcie
zwierne
drzwi

Wyjœcie
sygnaliza-

cyjne
timera

Wyjœcie
regulacyjne

7A 250V~ 7A 250V~ 7A 250V~

Przyk³ad zamówienia:
ESM-9944-5-03-0-1/01-00 - Regulator ESM-9945 z wejœciem
na czujnik Pt100 o zakresie 0...+400°C oraz dwoma wyjœciami
przekaŸnikowymi, zasilanie sieciowe 230V~

pó³przewodnikowe SSR 02

Wyjœcie sygnalizacyjne:

przekaŸnikowe 01

Kod:

pó³przewodnikowe SSR 02

Wyjœcie regulacyjne:

przekaŸnikowe 1

Kod:

pó³przewodnikowe SSR 2

*dla ESM-9945
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Panel przedni

wyœwietlacz temperatury mierzonej

wyœwietlacz temperatury zadanej

klawisze nastawy temperatury

wyœwietlacz up³ywaj¹cego czasu

wyœwietlacz zadanego czasu

diody sygnalizuj¹ce aktywacjê wyjœæ

diody wskazuj¹ce jednostkê czasu

klawisze nastawy czasu

start/stop odmierzania czasu

klawisz generatora pary (model ESM-9945)


