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AUTO-TUNE PID TERMOSTAT VE ZAMAN RÖLESÝ

Genel Özellikler

1

TR

Dahili zaman röleli PID sýcaklýk kontrol cihazý

Auto-tune özelliði ile PID parametrelerini otomatik hesaplama

99:59 saate kadar zaman ayarlayabilme imkaný

99:59 dakikaya kadar ayarlanabilir ALARM ON süresi

OUT çýkýþý için Timer T.SET süresi sonunda seçilebilir otomatik OFF özelliði

Sensör tipi: T/C (J, K,T, S, R), Pt100, seçmeli - multi input

P, PI, PD, PID veya ON-OFF kontrol formu - seçmeli

“Overshoot” engelleme özelliði - PID modunda

SET deðeri için üst ve alt limit seçme imkaný

Set ve Kalan Zaman deðerlerinin fasýlalý olarak izlenebilme imkaný

T/C için ortam sýcaklýk kompanzasyonu

Pt100 için hat kompanzasyonu
o oHafýzada kayýtlý C/mV ve C/?  dönüþüm tablolarý ile eðri düzeltme 

Ölçüm deðerine “Offset” ekleme imkaný

Þifre Korumalý

Yüksek hassasiyet doðruluk

Program ve kontrol parametrelerini sürekli hafýzada tutabilme

Opsiyonel SSR çýkýþ seçeneði

Soketli klemens ile kolay baðlantý imkaný

MADE IN TURKEY

Baðlantý Bilgisi:

Sinyal baðlantýlarý için, ekranlý ve burgulu kablo kullanýp ekraný cihaz tarafýndan topraklayýnýz. Sinyal taþýyan kablolarý,
kontaktör, elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji taþýyan hatlardan uzak tutunuz.

Cihazý, rutubet, titreþim, kirlilik ve yüksek/düþük ýsý gibi olumsuz çevresel þartlara karþý korunaklý þekilde ve, kontaktör,
elektriksel gürültü yayan cihazlar ve enerji taþýyan hatlardan uzaða monte ediniz.

Cihaz þebeke/besleme giriþinde uygun bir sigorta (yavaþ 250mA 250VAC) kullanýnýz. Þebeke baðlantýlarý için uygun kablo
kullanýnýz. Güvenlik kurallarýna uygun montaj yapýnýz.

Uyarý:!

Uyarý: 2 telli Pt100 kullanýlýyorsa, 
kompanzasyon ucunu ölçüm ucuna cihaz 
klemensi üzerinden köprüleyin. 

!
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Gösterge

Giriþ

Ölçme Skalasý

Duyarlýlýk

Doðruluk

Kontrol Formu

Out Çýkýþý

Alarm Çýkýþý

Zaman Ayarý

Zaman Ayar Adýmý

Alarm ON Süresi

Alarm ON Adýmý

Zaman Doðruluðu

Tetik Ayarý

Heat SET Ayarý

Heat Histeresiz

Oransal Bant

Ýntegral Zamaný

Türev Zamaný

Kontrol Periyodu

Offset

Ortam Sýc. Komp.

Hat Komp.

Besleme Voltajý

Güç Tüketimi

Çalýþma Sýcaklýðý

Ýþletme Ýrtifasý

Koruma

Mesajlar:

Alt Gösterge:

DTZ-48 için 46x46mm

4 Hane 7 Segment PV, 4 Hane 7 Segment SV

J, K, T, S, R tipi T/C, Pt100, seçmeli
o-100.....600 C, J tip T/C, (Inpt=J), o-100.....1300 C, K tip T/C, (Inpt=k)
o-100.....400 C, T tip T/C, (Inpt=t), o0.....1750 C, S tip T/C, (Inpt=S)

o-100.....600 C, Pt100, (Inpt=Pt)o0.....1750 C, R tip T/C, (Inpt=r),
o-99.9.....600.0 C, Pt100, (Inpt=Pt.0)

±1 ±0.1 o oC veya C

± %0.3 (Tam Skalanýn)

ON-OFF veya P, PI, PD, PID - seçmeli

Röle (NA + NK), 250VAC, 2A Rezistif Yük, (opsiyon SSR)

Röle (NA), 250VAC, 2A Rezistif Yük

00:00.....99:59 saat (t.SET)

1 dakikalýk artýrma/eksiltmelerle

00:00.....99:59 dakika (A.off). 00:00 ise otomatik OFF olmaz (latch)

1 saniyelik artýrma/eksiltmelerle

± %1.5 (t.SET veya A.Off deðerlerinin)
o1.....1250 / 1.5.....125.0 C (t.Hys)

oLo.L.....UP.L C (H.Set)
o0.....50 / 0.0.....5.0 C (H.Hys); 0 ise PID kontrol seçilir

o1.....130 C (Pb.C)

0.....30,0 dk. (0 ise OFF)

0.....10.0 dk (0 ise OFF)
4.....200 sn (Ct)

o-100.....+100 C / -10.0.....+10.0 (OFFS)
o0.....50 C (T/C)

10 Ohm maks. (3 telli Pt100)

100....240VAC, 50/60Hz

< 8VA
o o-20 C....55 C

< 2000m

Sensör veya sensör hattý koparsa, veya ölçme skalasý dýþýna çýkýlýrsa veya giriþ ölçümü 
baþarýsýz olursa OUT çýkýþý P.Err ve Ct deðerlerine göre aktif olur. (P.Err 0 ise aktif olmaz, 
OFF) ALARM çýkýþý her zaman OFF olur.

“End” ise zaman geri sayýmý sona erdi ve ALARM çýkýþý, A.Off sýfýrdan farklý ise A.Off süresi kadar (ON süresi 
“End” ile fasýlalý olarak görünür), A.Off sýfýr ise sürekli ON, veya Zaman rölesi tetiklendi ve zaman geri sayýmý 
devam ediyor. Bu durumda geri kalan zaman alt göstergede izlenir.

Alt gösterge, programlama modu dýþýnda iken fasýlalý olarak (3 saniyede bir) SET deðerini (H.SET) ve Zaman 
Rölesinin durumunu gösterir. Zaman Rölesi durumu;

“heat” ise zaman rölesi henüz tetiklenmedi, ýsýtma devam ediyor.

:

:

:

:

hEAt

End

FAIL

Err

Isýnma devam ediyor. Zaman rölesi henüz tetiklenmedi.

Zaman sayma sonu. Alarm çýkýþý ON.

Sensör veya sensör hattý kopuk, ölçme skalasý dýþýna çýkýldý veya giriþ sinyali ölçümü 
baþarýsýz.

Donaným arýzalý.

Teknik Özellikler
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Parametrelerin Ayarlanmasý:

+SET
2 sn. basýn

CodE 162 girin

Üst Gösterge
Parametre programlama
moduna girmek için þifre
olarak 162 girilir.SET

Inpt Sensör Tipi (1)
SET

Back
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CodE

“tunE”
yanýp-söner

“auto-tune”
baþlatmak için

“262” girin

Üst Gösterge

H.Hys
0..50 /

0.0 .. 5.0  (2)oCSET

t.hys 1..1250 /
1.5 .. 125.0  (2)oCSET

Pb.C 10 .. 130  oC
SET

Ct 4..200 sn
SET

ti 0..30.0 dk.
SET

td 0..10.0 dk.
SET

UP.L
Lo.L ..

Üst Skala (oC)SET

oFFS
-100 .. +100 /

-10.0 .. +10.0 (oC) (2)

SET

SET

P.Err %0..100
SET

H.oFF no..yes
SET

A.oFF 00:00..99:59
dakikaSET

Prog. sonu

Heat/Cool Histeresiz 
deðeri. 0 ise PID kontrol
 formu seçilir. 

o(H.Hys için) ( C)

Zaman rölesi
tetik deðeri o( C)
(Açýklamaya Bakýn!)

Oransal Bant 
oGeniþliði ( C)

Kontrol Periyodu (Saniye)

Ýntegral Zamaný:
Dakika cisinden ayarlanýr.
0 seçilirse, P, PD kontrol seçilir.

Türev Zamaný:
Dakika cinsinden ayarlanýr.
0 seçilirse, P, PI kontrol seçilir.

H.Hys
0’dan
farklý

Lo.L ve H.SET için üst limit.
Üst Skala deðeri seçilen sensör
tipine göre deðiþir.

Offset deðeri. Bu deðer Ölçme deðerine
ilave edilir. Kullanýcý kalibrasyonu için
kullanýlabilir. Normalde 0’dýr.

LO.L
Alt Skala  ..

UP.L (oC)

Up.L ve H.SET için alt limit.
Alt Skala deðeri seçilen sensör
tipine göre deðiþir.

H.OFF “yes” ise, zaman rölesi START olduktan ve t.SET süresi 
geçtikten sonra OUT otomatik olarak OFF olur. H.OFF “no” ise,
OUT çýkýþ vermeye devam eder.

ALARM ON olduktan A.oFF süresi sonra OFF olur. A.oFF, 00:00 ise
ALARM otomatik olarak OFF olmaz (latch), zanan rölesi RESET’lenince
OFF olur.

Ölçüm yapýlamadýðý durumlarda (”Fail” mesajý okunduðunda)
OUT çýkýþý Ct periyodunun % P.Err kadarý süre ile ON (aktif) olur.
0 seçilirse OUT OFF olur. 100 seçilirse OUT sürekli ON olur.

(1) Sensör tipi deðiþtirilirse; seçilen sensör tipinin ölçüm aralýðý ihlali durumunda Up.L, Lo.L ve H.Set  
deðerleri otomatik olarak düzeltilir (deðerleri deðiþebilir).
(2) Sensör tipi Pt.0 seçilirse.

SET

J: J Tipi T\C, K: K Tipi T\C
T: T Tipi T\C,  S: S Tipi T\C
R: R Tipi T\C,  Pt: Pt100
Pt.0: 0.1  ölçümlü Pt100oC

Fabrika Çýkýþ 
Deðerleri:

H.Set: 100 
o
C

t.Set: 01.00 saat
Inpt: J
H-C: Heat

o
H.hys: 3 C

ot.hys: 2 C
oPb.C: 30 C

Ct: 4 sn.
ti: 5.0 dk.
td: 1.0 dk.

oUP.L: 400 C
o

Lo.L: 0 C
o

oFFS: 0 C
P.Err: 0
H.oFF: yes
A.oFF: 00:00

Auto Tune:
“Auto tune” baþlatýlmadan önce 
H.SEt ayarlanmalýdýr.

 “Auto-tuning” sýrasýnda zaman rölesi 
reset olur.

“Auto-tune” sýrasýnda proses deðeri 
H.SEt deðerini geçebilir.

“Auto-tune” baþarýlý ise, kontrol formu 
otomatik olarak PID olur.

“Auto-tuning”, herhangi bir tuþa basýlarak 
iptal edilebilir. Bu durumda, “auto-tuning” 
baþlatýlmadan önceki deðerler geçerlidir.

“Auto-tuning” her zaman en iyi PID 
parametlerini hesaplayamayabilir.
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Heat SET ve Zaman Deðerlerinin Ayarlanmasý:

SET
2 sn. basýn

H.SEt

00:00..99:59
saat

SET

t.SEt
SET

Prog. sonu

Heat SET;
(Proses SET) deðeri, 
Lo.L’den UP.L deðerine kadar ayarlanabilir.

Zaman Rölesi Zaman Ayarý

Üst Gösterge

Lo.L .. UP.L o
C

Zaman Rölesinin Tetiklenmesi (START) ve Zaman Sayýmýnýn Baþlamasý:

Zaman Rölesinin RESET Olmasý:

OUT Çýkýþý (ON-OFF Çalýþma Modu):

• “Hys” deðeri “0”dan farklý ise 
ON-OFF kontrol formu aktif olur.

OUT

PV

ISITMA

(H.SET-H.Hys) H.SET

“H.Hys” deðeri “0” ise PID kontrol formu aktif olur.

PbC: Oransal Band Deðeri, zaman oransal çalýþmanýn H.SET deðerine kaç derece kala baþlayacaðýný belirtir.
Oransal Band (H.SET) derecede sona erer.

Ct: Kontrol periyodu; iyi bir kontrol için 4-10 saniye seçilmelidir.

Ti: Ýntegral zamaný; proses deðeri ile SET deðeri arasýnda oluþan fark, PID algoritmasý tarafýndan kompanse edilir. 
Ti deðeri azaldýkça cevap süresi kýsalýr. Proses deðerinin salýnýma girmemesi için aþýrý düþük Ti deðerlerinden 
kaçýnýlmalýdýr. Ti deðeri 0 olursa, algoritmanýn Ýntegral kýsmý göz ardý edilir, algoritma P veya PD olarak çalýþýr

Td: Türev zamaný; proses deðeri ile SET deðeri arasýndaki ani deðiþimler PID algoritmasý tarafýndan kompanse edilir. 
Td deðeri arttýkça ani deðiþimlere duyarlýlýk artar. Bu nedenle aþýrý yüksek Td deðerlerinden kaçýnýlmalýdýr. 
Td deðeri 0 olursa, algoritmanýn Türev kýsmý göz ardý edilir, algoritma P veya PI olarak çalýþýr.

PID Parametreleri:

PV > = (H.SET-t.HYS) ise zaman rölesi tetiklenir ve zaman geri sayýmý baþlar. Zaman rölesi bir kere tetiklendikten sonra
RESET edilmeden geri sayým devam eder. Zaman sayýmý sonunda ALARM çýkýþý ON olur. 

oÖrnek; H.SET=180, t.HYS=2 olsun. Ölçüm deðeri; 180-2=178 C’den büyük veya eþit ise zaman rölesi tetiklenir.

Cihaz enerjilendiðinde,

Ön panelde bulunan RESET tuþuna 3 sn. süre ile basýlý tutulursa,

Zaman rölesi RESET olur ve ALARM çýkýþý OFF olur.

Proses Deðeri (PV), SET deðeri (H.SET), Tetik Eþik Ayarý (t.HYS);

o o o oSensör tipi “Pt.0” için t.HYS 1.5 C.....5.0 C arasýndadýr. Diðer sensör tipleri için t.HYS deðeri 1 C.....50 C arasýndadýr.


