Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki
uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda
sorumluluk kullanýcýya aittir. Bu durumda oluþan arýzalarda cihaz garanti kapsamýndan çýkar.

ENDA ETC7420 PID SICAKLIK KONTROL CÝHAZI
ENDA ETC7420 sýcaklýk kontrol cihazýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.
* 72 x 72mm ebatlý.
* Seçilebilir sensör tipi.
* PID parametrelerinin otomatik hesaplanmasý (SELF TUNE).

ETC 7420
PV

Sistemin ilk çalýþtýrýlmasýndan önce, sistemin PID parametreleri biliniyorsa girilmeli,
aksi takdirde Self-Tune özelliði aktif yapýlmalýdýr.

* Soft-Start özelliði.
* RS-485 ModBus protokolüyle haberleþme(Opsiyonel).
* Seçilebilir SSR yada röle kontrol çýkýþý.
* Ýkinci Alarm ya da kontrol çýkýþý olarak programlanabilen röle çýkýþý.
* Birinci Alarm çýkýþý olarak kullanýlabilen AL1 röle çýkýþý.
* Seçilebilir Isýtma/Soðutma kontrolü.
* Giriþ için offset özelliði.
* Prob arýzasý durumunda röle konumlarýný seçebilme veya
periyodik çalýþma.
* Tuþ takýmý için güvenlik seviyeleri.
* Tuþ takýmý ve ModBus ile programlama.
* EN standartlarýna göre CE markalý.

SV
CNT/AL2

SSR
AL1

SET

CSET

ENDA

ASET

TEMPERATURE CONTROLLER

TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Giriþ tipi
Pt 100 Rezistans termometre
Pt 100 Rezistans termometre
J (Fe-CuNi) Termokupl
K (NiCr-Ni) Termokupl
T (Cu-CuNi) Termokupl
S (Pt/0Rh-Pt) Termokupl
R (Pt13Rh-Pt) Termokupl

EN 60751
EN 60751
EN 60584
EN 60584
EN 60584
EN 60584
EN 60584

Skala aralýðý
°F
°C
-200...600 °C
-328... +1112 °F
-99.9...300.0 °C
-99.9...+543.0°F
0... 600 °C
+32... +1112 °F
0...1200°C
+32... +2192 °F
0... 400°C
+32... +752 °F
0...1600°C
+32... +2912 °F
0...1600°C
+32... +2912°F

Doðruluðu
0,2% (tam skalanýn)
0,2% (tam skalanýn)
0,2% (tam skalanýn)
0,2% (tam skalanýn)
0,2% (tam skalanýn)
0,2% (tam skalanýn)
0,2% (tam skalanýn)

1 hane
1 hane
1 hane
1 hane
1 hane
1 hane
1 hane

ÇEVRESEL ÖZELLÝKLER
Ortam/depolama sýcaklýðý
Baðýl nem
Koruma sýnýfý
Yükseklik

0 ... +50°C/-25... +70°C
31°C 'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalýp 40°C'de %50'ye düþen nemde çalýþýr.
EN 60529 standardýna göre
Ön panel : IP65
Arka panel : IP20
En çok 2000m

Yanýcý ve aþýndýrýcý gaz bulunmayan ortamlarda kullanýlmalýdýr.

ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLER
Besleme
Güç tüketimi
Baðlantý
Hat direnci
Bilgi koruma
EMC

230V AC +%10 -%20, 50/60Hz veya 24V AC %10, 50/60Hz
En çok 5VA
2.5mm²'lik soketli klemens
Termokupl için en çok 100ohm, 3 telli Pt 100 için en çok 20ohm
EEPROM (en az 10 yýl)
EN 61326-1: 1997, A1: 1998, A2: 2001 (EN 61000-4-3 standartý için performans kriteri B saðlanmýþtýr.)

Güvenlik gereksinimleri

EN 61010-1: 2001 (Kirlilik derecesi 2, aþýrý gerilim kategorisi II)

ÇIKIÞLAR
CONT./AL2 çýkýþý
AL1 çýkýþý
SSR çýkýþý
Röle ömrü

Röle : 250V AC, 2A (rezistif yük için), NO+NC Kontrol veya Alarm2 çýkýþý olarak seçilebilir
Röle : 250V AC, 2A ( rezistif yük için), NO/NC seçilebilir (Alarm1 çýkýþý).
Seçilebilir Lojik kontrol çýkýþý.(Maksimum 12V, 20 mA)
Yüksüz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 2A rezistif yükte 300.000 anahtarlama

KONTROL
Kontrol biçimi
Kontrol yöntemi
A/D dönüþtürücü
Örnekleme zamaný
Oransal band
Ýntegral zamaný
Türev zamaný
Kontrol periyodu
Histerisiz
Çýkýþ gücü

Tek set-deðer ve alarm kontrolü
On-Off / P, PI, PD, PID (seçilebilir)
15 bit
500ms
%0 ile %100 arasýnda ayarlanabilir. Pb=%0 ise On-Off kontrol seçilir.
0.0 ile 100.0 dakika arasýnda ayarlanabilir.
0.00 ile 25.00 dakika arasýnda ayarlanabilir.
1 ile 250 saniye arasýnda ayarlanabilir.
1 ile 50°C/F arasýnda ayarlanabilir.
Set deðerindeki oran %0 ile %100 arasýnda ayarlanabilir.

KUTU
Kutu þekli
Ebatlar
Aðýrlýk
Kutu malzemeleri

Sýkýþtýrýlarak panoya yerleþtirilir (DIN 43 700'e göre).
G72xY72xD97mm
Yaklaþýk 395g (ambalajlý olarak)
Kendi kendine sönen plastikler kullanýlmýþtýr.

Solvent (tiner, benzin, asit vs.) içeren veya aþýndýrýcý temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.
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SET
CSET

SET
Tuþu basýlý tutulurken

ASET
CSET

tuþuna da basýlýrsa programlama konumuna geçilir.

ASET

SET

Program konumundan çalýþma konumuna geçmek için:
Program konumunda 20 sn. herhangi bir tuþa basýlmaz ise otomatik olarak bilgi kaydedilir ve çalýþma konumuna geçilir veya
tþuna
ASET
SET
basýlýp ana menüye geçildikden sonra
tuþlarýna ayný anda basýldýðýnda bilgi kaydedilir ve çalýþma konumuna geçilir.

CSET

ASET

CSET ASET

Con.o.

ConF.

ALr.o.
ASET

ASET

Pb
4

Pb = Oransal band.
%0 ile %100 arasýnda ayarlanabilir.
Pb = %0 ise On-Off kontrol seçilir.

tý
4.0

ti = Ýntegral zamaný.
0.0 ile 100.0 dakika arasýnda ayarlanabilir.
ti = 0.0 ise integral etkisi kontrole etki etmez.
Pb = 0 ise bu parametre görünmez.

A1.Hy.
2

A1.tp.
ýndE.

td

= Türev zamaný.
0.00 ile 25.00 dakika arasýnda ayarlanabilir.
td = 0.00 ise türev etkisi kontrole etki etmez.
Pb = 0 ise bu parametre görünmez.

td
1.00

A1.St.
Hý.

Ct = Kontrol periyodu.
1 ile 250 saniye arasýnda ayarlanabilir.

Ct
20

Pb = 0 ve C.ot.S.= Out1 deðil ise bu
parametre görünmez.

P.SEt. = Çýkýþ gücünün set deðerindeki oraný.
%0 ile %100 arasýnda ayarlanabilir.
Eðer %0 ayarlanýrsa çýkýþ gücü set deðerinde
%0 olur, %50 ayarlanýrsa çýkýþ gücü set
deðerinde %50 olur. Bu parametre sayesinde
sistemin set deðerindeki enerji ihtiyacý
önceden ayarlanarak minimum salýným ve
sürede set deðerine gelinmesi saðlanabilir.
Pb = 0 ise bu parametre görünmez.

P.SEt.
0

C.HyS.
2

C.HyS.

= Kontrol çýkýþýnýn histeresizi.
1 ile 50 °C/F arasýnda ayarlanabilir.
Pb = 0 ise bu parametre görünür.

C.StA. = Kontrol çýkýþý durumu.
C.StA. = HEAt ise ýsýtma kontrolü yapýlýr.
C.StA. = cooL ise soðutma kontrolü yapýlýr.

C.StA.
HEAt

Pr.Er. = Prob arýzasý durumunda, Kontrol

Pr.Er.
0

ýnP.
FE.cn.

C.Hi.L.
600

A1.St. =

Alarm1 durumu.
Eðer baðýmsýz veya sapma alarm
seçilmiþ ise bu parametre Lo. ve Hi.
deðerlerine ayarlanabilir. Parametre
Lo. ise set deðerinin altýnda, Hi. ise
set deðerinin üstünde alarm aktif olur.
Eðer band alarm seçili ise bu
parametre bIHI ve boHi
deðerlerine ayarlanabilir. bIHI seçili
ise alarm band içinde aktif, boHi
seçili ise alarm band dýþýnda aktif olur.

A1.p.e. = Alarm1 çýkýþýnýn prob
arýzasý durumundaki konumu.
A1.p.e.= On ise prob arýzasýnda
çýkýþaktif.
A1.p.e.= oFF ise prob arýzasýnda
çýkýþ aktif deðil.
A2.Hy. = Alarm2 çýkýþýnýn histerisizi.

A2.tp.
ýndE.

A2.tP. = Alarm2 tipi.
Dört deðiþik alarm tipi seçilebilir.
indE. = Baðýmsýz alarm (Independent)
dE. = Sapma alarm (Deviation)
bAnd = Band alarm (Band)
bAn.i. = Sýcaklýk band içine girdikten
sonra band alarm aktif (Band with
inhibition)

1 ile 50°C arasýnda ayarlanabilir.

DÝKKAT! C.ot.S. Parametresi .out1
ise bu parametre görülmez.

= Kontrol çýkýþý seçim deðeri
out1 = Out1 çýkýþý kontrol çýkýþý .
s.s.r = SSR kontrol çýkýþý aktif.
SSR kontrol çýkýþý seçildiðinde Out1 çýkýþý
Alarm2 çýkýþý olarak çalýþýr. SSR çýkýþý PID
kontrol çýkýþý olur.

DÝKKAT! C.ot.S. Parametresi .out1

A2.St.
Hý.

S.S.t.S. = Soft Start timer set deðeri
Bu parametre cihaza ilk enerji verildiðinde set
deðerine kaç dakikada ulaþýlacaðýný belirler.
0 ile 250 dakika arasýnda deðerlere ayarlanabilir.
Eðer 0 deðerine ayarlanýrsa soft start özelliði
iptal edilmiþ olur ve cihaz set deðerine
çýkabileceði en yüksek hýzla çýkar.
DÝKKAT! Soft start özelliði Pb = 0 ise çalýþmaz.
Parametre ayarlama diyagramý

SET
CSET

C.HyS.
6

SET
CSET

C.HyS.
5

SET
CSET

C.HyS.
6

SET
CSET

SET

tuþu basýlý tutulur ise seçili parametre deðeri flaþ yapar ve
tuþlarý ile istenilen deðere ayarlanabilir.
Tuþuna sürekli 0.6s basýlýrsa deðiþtirilmek istenen deðer hýzlý
arttýrýlýr. Eðer 100 birimlik arttýrma yapýlacak kadar sürekli bu tuþa
basýlýrsa yüzler hanesi hýzlý arttýrýlmaya baþlanýr. Tuþ býrakýldýktan
1 saniye sonra tekrar birler hanesini arttýrma durumuna dönülür.
Eksiltme tuþu için de yukarýdaki iþlemler aynen geçerlidir.

A2.P.e.
oFF

A2.St. = Alarm2 durumu.
Eðer baðýmsýz veya sapma alarm
seçilmiþ ise bu parametre Lo. ve Hi.
deðerlerine ayarlanabilir. Parametre
Lo. ise set deðerinin altýnda, Hi. ise
set deðerinin üstünde alarm aktif olur.
Eðer band alarm seçili ise bu
parametre bIHI ve boHi
deðerlerine ayarlanabilir. bIHI seçili
ise alarm band içinde aktif, boHi
seçili ise alarm band dýþýnda aktif olur.
DÝKKAT! C.ot.S. Parametresi .out1
ise bu parametre görülmez.
A2.p.e. = Alarm2 çýkýþýnýn prob
arýzasý durumundaki konumu.
A2.p.e.= On ise prob arýzasýnda çýkýþ
aktif.
A2.p.e.= oFF ise prob arýzasýnda
çýkýþ aktif deðil.
DÝKKAT! C.ot.S. Parametresi .out1
ise bu parametre görülmez.

ASET

inP. = Giriþ seçimi parametresi.
7 deðiþik termo eleman giriþi seçilebilir .
Pt = Pt 100 Skala -200...+600°C
Pt.0 = Pt 100 Skala -99.9...+300.0°C
FE.cn. = J (Iron vs. Copper-Nickel) Skala 0...+600°C
nc.nA. = K (Nickel-Cr.vs. Nickel-Alum.) Skala 0...+1200°C
c.cn. = T (Copper vs. Copper-Nickel) Skala 0...+400°C
P10.r. = S (Platinum-10%Rhodium vs. Pt.) Skala 0...+1600°C
P13.r. = R (Platinum-13%Rhodium vs. Pt.) Skala 0...+1600°C

C.Lo.L.
0

oFFS.
0

S.cod. S.cod. = Güvenlik menüsüne girmek
için güvenlik kodu.
0 Bu parametre 666 olmalýdýr.

S.Str.
run
A.Con.
P.yES

SET
CSET

C.Hi.L. = Set deðeri üst limiti.
InP. veya UnIt. parametresi deðiþtikçe, C.Hi.L. parametresinin maksimum
deðeri seçilen sensör tipi maksimum skala deðeri olarak deðiþir. Minimum
deðeri ise C.Lo.L. parametresindeki deðerdir.

C.LoL. = Set deðeri alt limiti.

ASET

Self-tune iþlemini
yapabilmek için öncelikle
SECU menüsünden A.tun.
Parametresi YeS seçilmeli.

DÝKKAT: Seçilen giriþ tipi deðiþtikçe C.Hi.L, C.Lo.L , A.Hi.L.,
A.Lo.L. parametrelerinin deðerleri otomatik olarak deðiþir.

Evet

InP. veya UnIt. parametresi deðiþtikçe, C.Lo.L. parametresinin minumum
deðeri seçilen sensör tipi minumum skala deðeri olarak deðiþir. Maksimum
deðeri ise C.Hi.L. parmetresindeki deðerdir.

Ölçülen
sýcaklýk set deðerinin
%60 ýna eþit yada
altýnda mý?

OFFS. = Offset deðeri.
Offset deðeri ölçme deðerine ilave edilir.
Bu özellik ölçüm probunun ölçme noktasýna olan uzaklýðýndan dolayý
oluþabilecek hatalarý ortadan kaldýrmak için kullanýlýr. -99 ile 99°C
arasýnda ayarlanabilir. Normal deðeri 0'dýr.

A.ALr.
P.yES

A.Con. = CoN.o menüsü güvenlik
seviyesi parametresi.
nonE = Menü görünmez.
P.yES = Deðiþiklik yapýlabilir.
P. no = Menü görünür.
A.ALr.. = ALr.o menüsü güvenlik
seviyesi parametresi.
nonE = Menü görünmez.
P.yES = Deðiþiklik yapýlabilir.
P. no = Menü görünür.

A.CNF. A.CNf. = ConF. menüsü güvenlik
seviyesi parametresi.
P.yES nonE = Menü görünmez.

Hayýr

70
TE.Hý.

P.yES = Deðiþiklik yapýlabilir.
P. no = Menü görünür.

A.tun.
yES

Unit. UnIt = Sýcaklýk birimi.
°C °C veya °F olarak seçilebilir.

A.tun. = S.tun. menüsü güvenlik
seviyesi parametresi.
no = Menü görünmez.
yES = Self tune yapýlabilir.

Not: Sýcaklýk birimi deðiþtikçe uPL., LoL., A.UP.L.,
A.Lo.L. parametrelerinin deðeri otomatik olarak deðiþir.
DÝKKAT! Inp parametresinde TC veya Pt100 giriþ tiplerinden biri seçili ise

A1.H.L

Herhangi
bir tuþa
basýlýrsa
self tune
modundan
çýkýlýr.

A1.H.L.
600

= Alarm1 deðeri üst limiti.
InP. veya UnIt. parametresi deðiþtikçe, A1.H.L. Parametresinin
maksimum deðeri seçilen sensör tipi maksimum skala deðeri olarak
deðiþir. Minumum deðeri ise A1.L.L. parametresindeki deðerdir.

A1.L.L.
0

A1.L.L.

= Alarm1 deðeri alt limiti.
tuþu basýlý tutulur ise run mesajý flaþ yapmaya baþlar, bu durumda
InP. veya UnIt. parametresi deðiþtikçe, A1.L.L. Parametresinin minumum
deðeri seçilen sensör tipi minumum skala deðeri olarak deðiþir. Maksimum CSET
tuþuna
basýldýðýnda prob hatasý yoksa self tune moduna girilir.Ölçülen sýcaklýk
deðeri ise A1.H.L parametresindeki deðerdir.

A2.H.L.
600

A2.H.L

= Alarm2 deðeri üst limiti.
InP. veya UnIt. parametresi deðiþtikçe, A2.H.L. Parametresinin
maksimum deðeri seçilen sensör tipi maksimum skala deðeri olarak
deðiþir. Minumum deðeri ise A2.L.L. parametresindeki deðerdir.
DÝKKAT! Bu parametre, C.ot.S. Parametresi Out1 olarak ayarlandýðýnda

A2.L.L.
0

A2.L.L. = Alarm2 deðeri alt limiti.
InP. veya UnIt. parametresi deðiþtikçe, A2.L.L. Parametresinin minumum
deðeri seçilen sensör tipi minumum skala deðeri olarak deðiþir.
Maksimum deðeri ise A2.H.L parametresindeki deðerdir.
DÝKKAT! Bu parametre, C.ot.S. Parametresi Out1 olarak ayarlandýðýnda

fL.Co.
5

fL.Co. = Dijital filitre katsayýsý.
Gösterilen deðerin filitre edilmesini saðlar.
1 ile 32 deðerlerini alabilir. Eðer bu parametre 1 ise dijital filitre en hýzlý
cevabý verir. 32 deðerinde ise filitre cevabý en yavaþ olur. Parazitli
ortamlarda bu parametrenin deðeri arttýrýlmalýdýr.

C.ot.S.

S.S.T.S.
0

CSET

A1.tP. = Alarm1 tipi.
Dört deðiþik alarm tipi seçilebilir.
indE. = Baðýmsýz alarm (Independent)
dE. = Sapma alarm (Deviation)
bAnd = Band alarm (Band)
bAn.i. = Sýcaklýk band içine girdikten
sonra band alarm aktif (Band with
inhibition)

A2.Hy.
2

çýkýþýnýn vereceði enerjinin ayarlanmasýný saðlar.
%0 ile %100 arasýnda ayarlanabilir. Bu parametre,
sistemin set deðerindeki enerji ihtiyacýna yakýn
deðerlere ayarlanýrsa prob arýzasý durumunda
sistemin sýcaklýðýnýn tehlikeli seviyelere çýkmasý
ve düþmesi önlenebilir.

C.oT.S.
Out1

C.HyS.
6

A1.P.e.
on

A1.Hy. = Alarm1 çýkýþýnýn histerisizi.
1 ile 50°C arasýnda ayarlanabilir.

SECU.

S.tun.
ASET

SET

d.adr. = Cihaz adresi.
d.adr. Modbus
haberleþmesi için cihaza verilen numarayý gösterir. 1 ile 247
1 arasýnda herhangi bir deðere ayarlanabilir.Modbus üzerinde birden fazla
cihaz baðlý ise, her cihazýn adresi farklý seçilmelidir.
NOT: Bu parametre ModBus olan cihazlarda görünür.

baud
off

25
REdY.

baud= Modbus haberleþme hýzý.
1200, 2400, 4800 ve 9600 deðerleri seçilebilir.
baud= offdeðeri seçilirse, cihaz Modbus haberleþmesine kapatýlýr.
NOT: Bu parametre ModBus olan cihazlarda görünür.
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Herhangi
bir tuþa
basýlýrsa

25
Pýd.t.

PID
parametreleri
bulunduktan
sonra

25
P.SE.t.

Self tune yapacak kadar düþük ise alt göstergede rEdY. mesajý flaþ yapmaya
baþlar. Bu mesaj görüldüðünde herhangi bir tuþa basýlýrsa Pid.t. mesajý görülür
ve self tune iþlemi baþlar. Self tune iþleminin baþlamasý için ölçülen sýcaklýk set
deðerinin %60 ýna eþit yada altýnda olmalýdýr. Eðer bu þart saðlanmýyorsa alt
göstergede tE.Hi. mesajý flaþ yapar ve cihaz self tune yapabileceði sýcaklýða
düþene kadar bekler. Sýcaklýk düþtüðünde alt göstergede rEdY. mesajý flaþ
yapmaya baþlar ve herhangi bir tuþa basýlarak self tune baþlatýlýr.

Self tune iþlemini yapabilmek için daha önce SECU menüsünden A.tun.
parametresi yES seçilmelidir. Self tune iþlemi baþarýlý olur ise bu parametre
otomatik olarak no yapýlýr ve S.tun. menusu iptal edilir. Self tune iþlemine
baþlamadan önce sýcaklýk set deðeri istenilen deðere ayarlanmýþ olmalýdýr. Self
tune hatasýz baþladýðýnda alt göstergede de Pid.t. mesajý görülür. ve PID
parametrelerinin hesaplanabilmesi mümkün olana kadar alt göstergede bu mesaj
flaþ yapmaya devam eder. PID parametreleri bulunduktan sonra alt göstergede
P.SE.t. mesajý flaþ yapmaya baþlar. Bu durumda PID kontrollu olarak set deðerine
kadar cihaz ýsýtmayý yapar ve set deðerinde sabit sýcaklýkta kalýnabilmesi için
gerekli olan enerji miktarý yaklaþýk olarak bulunarak P.SE.t. parametresine %
olarak yazýlýr ve self tune modundan çýkýlarak normal çalýþma moduna dönülür.
Eðer alt göstergede Pid.t. mesajý flaþ yaparken herhangi bir tuþa basýlýrsa PID
parametreleri hesaplanamadan self tune modundan çýkýlýr. P.SE.t.. parametresi alt
göstergede flaþ yapmaya baþladýktan sonra herhangi bir tuþa basýlýrsa bu
durumda PID parametreleri hesaplanmýþ ve P.SE.t. parametresine 0 deðeri
atanmýþ olarak self tune modundan çýkýlýr.
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TERÝMLER
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( 1 ) Ölçme deðeri (Çalýþma konumunda)
Parametre ismi (Programlama konumunda)
( 2 ) Set deðeri (Çalýþma konumunda)
Parametre deðeri (Programlama konumunda)
( 3 ) Deðer arttýrma tuþu (Çalýþma ve programlama konumunda)
Parametre seçim tuþu (Programlama konumunda)
( 4 ) Deðer eksiltme tuþu (Çalýþma ve programlama konumunda)
Çalýþma modunda sadece bu tuþa basýlýrsa, program versiyon numarasý görülür.
Parametre seçim tuþu (Programlama konumunda).
( 5 ) Alarm set tuþu (Çalýþma konumunda)
Menu seçim tuþu (Programlama konumunda)

SV
CNT/AL2

(7)

SSR
AL1

SET

ASET

CSET

ENDA

TEMPERATURE CONTROLLER

( 6 ) Heat set tuþu (Çalýþma konumunda)
Parametre set tuþu (Programlama konumunda)

( 1 ) PV göstergesi
( 2 ) SV göstergesi

7 parçalý 4 hane kýrmýzý LED display
7 parçalý 4 hane sarý LED display
PV göstergesi : 14mm
SV göstergesi : 10mm

Karakter yükseklikleri
( 3 ),( 4 ),( 5 ),( 6 ) Tuþ takýmý
( 7 ) Durum göstergesi

Mikro switch
Kontrol , Alarm1 ve SSR çýkýþlarý için üç adet kýrmýzý LED

ALARM1 VE ALARM2 ÇIKIÞ BÝÇÝMLERÝ
Mutlak alarm
A1.tP.=indE
SV

Band alarmý
A1.tP.= bAnd

Baðýl alarm
A1.tP.= dE.
SV

ON

SV

ON

ON

OFF

OFF A.StA.= Hi

ON

ON

ON

OFF

OFF A.StA.= Lo

OFF

a1.Hy.

A1.St.= boHi

OFF

A1.Hy.

A1.Hy..

A1.Hy.

SV-ASV

ASV
SV+ASV +300
(ASV min. = skala baþlangýcý -300
ASV maks. = skala sonu)
(ASV min. =-300, ASV maks. = +300)
(inP = Pt..0 ise ASV min. = -30.0,
ASV maks. = +30.0)
SV = CONT çýkýþý set deðeri
ASV = Alarm çýkýþý set deðeri

A1.St.= biHi

SV+ASV
300

300
SV =CONT çýkýþý set deðeri

ASV = AL1 çýkýþý set deðeri

(ASV min. = 0, ASV maks. = +300)
(inP = Pt..0 ise ASV min. = 0.0, ASV maks. = +30.0)

Nihai Band dýþýnda alarm
A1.tP.= bAn.i.
SV+ASV

SV+ASV

SV

SV

SV-ASV

SV-ASV

ON
OFF

ON
OFF

Baþlangýç

Band alarm mümkün

SV =CONT çýkýþý set deðeri

Baþlangýç

Band alarm mümkün

ASV = AL1 çýkýþý set deðeri (ASV min. = 0, ASV maks. = 300 )

KONTROL VE ALARM SET DEÐERLERÝNÝN AYARLANMASI
130
150

PV

SET

SV

CSET

C.SEt
150

PV

SET

SV

CSET

C.SEt
149

PV

SET
SV

CSET

C.SEt
150

PV

SET

SV

CSET
Tuþu býrakýldýðýnda çalýþma
konumuna dönülür.

SET

Tuþu basýlý tutulur ise heat set deðeri görülür ve

tuþlarý ile istenilen deðere ayarlanýr.

CSET

A1.sE.
250

PV

SV

ASET

ASET

A1.sE.
249

PV

SV

ASET

A1.sE.
250

PV

SV

ASET
Tuþu býrakýldýðýnda çalýþma
konumuna dönülür.

tuþlarý ile istenilen deðere ayarlanýr.Eðer C.ot.S parametresi, out1.

Tuþu basýlý tutulur ise alarm set deðeri görülür ve
ASET

Deðerinden farklý ise,

tuþuna her basýþta dönüþümlü olarak Alarm1 ve Alarm2 set deðerleri ayarlanabilir.
ASET

NOT: C.SEt deðerinin, maksimumu C.Hi.L. parametresindeki

deðer, minimumu ise C.Lo.L. parametresindeki deðerdir.
Eðer alarm tipi baðýmsýz alarm seçilmiþ ise A1.SE. Ve A2.SE.deðeri tam skala limitleri içinde ayarlanabilir.
Sapma alarm seçilmiþ ise A1.SE. ve A2.SE. deðeri -300 ile +300 arasýnda ayarlanabilir.
Band alarm seçilmiþ ise A1.SE. ve A2.SE. deðeri 0 ile +300 arasýnda ayarlanabilir.

---150

Sensör Arýza Mesajlarý
PV

SV

Sýcaklýk üst
skalanýn üstünde

PV

----

SV

150

Sýcaklýk alt
skalanýn altýnda

PFA
150

PV

SV

Sýcaklýk probu açýk devre
veya çok yüksek sýcaklýk

3/4

PSC
150

PV

SV

Pt 100 Sýcaklýk probu
veya hattý kýsa devre

ETC7420-T-02-R

BOYUTLAR

Depth
97mm
ETC 7420

2

78mm
72mm

PV

SV
CNT/AL2

AN/SSR
AL1

SET

ASET

CSET

ENDA

TEMPERATURE CONTROLLER

Baðlantý
kablolarý
Panel yuva kesiti

2

Cihazý panelden çýkarmak için:
- Sýkýþtýrma aparatýný 1 yönünde
yukarý kaldýrýnýz.
- Aparatý 2 yönünde çekiniz.

75mm
+0.7

68

mm

mm

1

1

68

+0.7

Sýkýþtýrma
aparatý
84mm

Panel
Conta
Not 1) Panel montajý yapýlýrken baðlantý kablolarý için
ilave yer ayrýlmasý gerekmektedir.
2) Panel kalýnlýðý en fazla 10mm olabilir.
3) Cihaz arkasýnda en az 90mm boþluk býrakýlmaz ise,
panelden sökülmesi zorlaþýr.

BAÐLANTI DÝYAGRAMI
ENDA ETC7420 pano tipi kontrol cihazýdýr. Cihaz talimatlara uygun kullanýlmalýdýr. Montaj yapýlýrken baðlantý
kablolarýnda elektrik bulunmamalýdýr. Cihaz rutubetten, titreþimden ve kirlilikten korunmalýdýr. Çalýþma
sýcaklýðýna dikkat edilmelidir. Þebekeye baðlantýsý olmayan giriþ ve çýkýþ hatlarýnda ekranlý ve burgulu kordon
kablo kullanýlmalýdýr. Bu kablolar yüksek güç taþýyan hatlarýn ve cihazlarýn yakýnýndan geçirilmemelidir. Ekran
hattý cihaz tarafýndaki ucundan topraklanmalýdýr. Montaj ve elektriksel baðlantýlar, teknik personel tarafýndan,
kullanma kýlavuzundaki talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr.

230V AC +10% -20%
50/60Hz 7VA

2+

A

11
12

2+

13

3- B

14

4

RS- 485

5
6

CONT./AL2
AC 250V 2A
RESISTIVE
LOAD

RS-485
COM.

+
-

SSR
OUT

AL1
AC 250V 2A
RESISTIVE
LOAD

7
8
9

13

5

16

6

17

7

+
-

8
TC

SSR
OUT

9

AL1
AC 250V 2A
RESISTIVE
LOAD

15
16
17

TC

-

SN: XXXXXXXXX

SN: XXXXXXXXX

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS

ETC7420-230VAC-RS
PID TEMPERATURE CONTROLLER

ETC7420-24VAC-RS
PID TEMPERATURE CONTROLLER

Cihazýn lojik çýkýþý elektriksel olarak
izole deðildir. Bu nedenle topraklý
termokupl kullanýldýðýnda lojik çýkýþ
uçlarý topraklanmamalýdýr.

14

+
Pt 100

-

CONT./AL2
AC 250V 2A
RESISTIVE
LOAD

RS-485
COM.

15

+
Pt 100

11
12

RS- 485

3- B
4

24V AC ±10%
50/60Hz 7VA

A

Not : 1) Besleme kablolarý IEC 60277
veya IEC 60245 gereksinimlerine
uygun olmalýdýr.
2) Güvenlik kurallarý gereðince
þebeke anahtarý operatörün
kolaylýkla ulaþabileceði bir
konumda olmasý ve anahtarýn
cihazla ilgili olduðunu belirten bir
iþaretin bulunmasý gerekmektedir.

Vida sýkma momenti
0.4-0.5Nm
Cihazýn tümünde ÇÝFT
YALITIM vardýr.

NOT :
BESLEME :
184-253V AC 11
veya
21.6-26.4V AC 12
50/60Hz 5VA

Faz
Nötr

Sigorta
F 100 mA 250V AC

Anahtar

Sigorta
baðlanmalýdýr.

230V AC veya 24V AC
Besleme
Kablo ölçüsü: 1,5mm²

SENSÖR GÝRÝÞÝ :
J-K-T-S-R tipi termokupl için :
Doðru kompanzasyon kablosu kullanýnýz. Ek
yapmayýnýz. Termokupl kablolarýnýn giriþ terminalinde
doðru yerlere baðlanmasýna dikkat ediniz.
Rezistans termometre için :
2 telli Pt 100 kullanýldýðýnda, giriþ terminalinin
7 ve 8 nolu uçlarýný kýsa devre yapýnýz.

+
TC

8

-

9

+
-

Sipariþ Kodu : ETC7420-      - 
1

2

1- Besleme Voltajý
230VAC...230V AC
24VAC.....24V AC
SM...........9-30V DC / 7-24V AC

7

Pt 100

8
9

SÝSEL MÜHENDÝSLÝK ELEKTRONÝK SAN. VE TÝC. A.Þ.
Yukarý Dudullu Barbaros Cd. Kutup Sok. No:20 34775 - ÜMRANÝYE/ÝSTANBUL-TÜRKÝYE
Tel : +90 216 499 46 64 Pbx. Fax : +90 216 365 74 01
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2- Modbus Seçeneði
RS......RS-485 Modbus haberleþme
Boþ.....RS-485 Modbus haberleþme yok
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