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HEATING & COOLING

Selectable for All models
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R

.Temcoline برند  T۵۰ با تشکر از ش� برای خرید رسی

رسی T۵۰ یک کنرتل کننده دقیق صنعتی است که از الـگوریتم پــــــیرشفته ۲ درجه آزادی (DOF) استفاده می کند.

کنرتلرهای رسی T۵۰ از ۵ مدل تشکیل شده است که شامل مـــــــدل های  T۵۷ ، T۵۴ ، T۵۳ ، T۵۲ و T۵۹ می باشد.

این کتابچه راهن�، روش نصب ، توابع مختلف و نحوه عملکرد محصوالت را توضیح می دهد. لطفا قبل از استفاده از 

محصوالت ، کتابچه راهن� را به طور کامل مطالعه کنید. 

اگر در هنگام استفاده از محصوالت ما مشکلی پیش آمد ، لطفاً با ش�ره تــــلفن ۳۳۹۸۵۰۱۰ – ۳۳۹۸۵۰۲۰ (۰۲۱)  با 

قسمت پشتیبانی فنی ·اس حاصل فرمایید.

-  از محصوالت تحت رشایط مشخص شده در این کتابچه استفاده کنید.

-  لطفاً به موارد احتیاط و هشدارهای ذکر شده در این کتابچه توجه کنید.

-  ممکن است محتوای کتابچه راهن� بدون اطالع قبلی تغییر کند.

-  محصول به گونه ای طراحی شده است که بر روی درب تابلو نصب می شود.

-  این کتابچه دارای حق چاپ است و بدون اجازه، نباید به طور جزئی یا کلی کپی شود.

-  سازنده هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از عدم رعایت موارد نصب، استفاده نادرست و ... ندارد.

- مرصف کننده باید موارد مندرج در برگ گارانتی را به دقت مطالعه و رعایت �اید.

۲

به موارد زیر توجه کنید!

الزامات ایمنی

رشایط ایمنی برای جلوگیری از حوادث و خطرات از طریق استفاده صحیح از محصوالت در نظر گرفته 

شده است ، بنابراین همیشه به آنها توجه کنید.

الزامات ایمنی به "احتیاط ها" و "هشدارها" تقسیم می شوند که به صورت زیر تعریف می شوند.

هشدار
عدم رعایت دستورالعملهای تحت عنوان هشدار، باعث بروز آسیب جدی و یا مرگ میشود.

احتیاط
عدم رعایت دستورالعملهای تحت عنوان احتیاط، باعث بروز خرابی دستگاه و یا جراحت میشود.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۳

هشدار
۱. هنگامــی کــه از ایــن محصــول بــرای کنــرتل دســتگاهی کــه مــی توانــد بــه زندگــی یــا امــوال گــران قیمــت آســیب برســاند 

استفاده می شود ، از یک دستگاه ایمنی جداگانه به عنوان سیستم ایمنی و به صورت موازی استفاده کنید

۲. از این کنرتل کننده در محلی که گاز یا مواد قابل اشتعال وجود دارد، به صورت مستقیم استفاده نکنید

۳. قبل از روشن کردن دستگاه ، از اتصال صحیح سیم ها به ترمینال های مربوطه، اطمینان حاصل �ایید.

ــرق ورودی را جــدا  ــس دســتگاه، تریمنال هــای ب ــگام ســیم کشــی و رسوی ــرق گرفتگــی در هن ــری از ب ــه منظــور جلوگی ۴. ب

�ایید.

۵. در زمانی که برق دستگاه وصل می باشد، از دست زدن به ترمینال های دستگاه خودداری �ایید.

۶. این کنرتل کننده باید روی درب تابلو یا پنل کنرتلی نصب شود تا از برق گرفتگی جلوگیری شود.

۷. هرگز شخصا برای دمونتاژ، اع�ل تغییرات یا تعمیر دستگاه اقدام نکنید.

احتیاط
۱. لطفــاً هنــگام ورود آب بــه محصــول ، بازرســی دقیقــی انجــام دهیــد. ورود آب بــه داخــل محصــول میتوانــد باعــث خرابــی، 

اتصال کوتاه و آتش سوزی شود.

۲. ایــن کنــرتل کننــده بایــد در یــک محیــط رسپوشــیده اســتفاده شــود. اســتفاده در محیــط بیــرون میتوانــد باعــث بــروز اتصــال 

کوتاه و خرابی محصول شود.

۳. ولتــاژ و مشــخصات نامــی را قبــل از اتصــال دســتگاه کنــرتل �اییــد. ولتــاژ نامناســب باعــث خرابــی و یــا بــروز آتش ســوزی 

می شود.

۴. از ورود هــر نــوع مایــع و یــا گــرد و غبــار بــه داخــل دســتگاه جلوگیــری �اییــد. مایعــات باعــث بــروز اتصــال کوتــاه و گــرد 

و غبار باعث بروز الکرتیسیته ساکن و خرابی دستگاه خواهند شد.

۵. دستگاه را در معرض ارتعاشات یا شوک مستقیم قرار ندهید. این امر باعث قطع اتصاالت مدار چاپی خواهد شد.

ــا حــالل شــیمیایی اســتفاده  ــه خشــک اســتفاده �اییــد. هرگــز از مــواد شــوینده ی ــز کــردن دســتگاه از یــک حول ــرای ·ی ۶. ب

نکنید.

۷. لطفــا قبــل از ســیم کشــی و اتصــال ولتــاژ تغذیــه،  از رعایــت نصــب صحیــح قطب هــای تغذیــه (بــرای دســتگاه بــا تغذیــه 

DC) اطمینان حاصل �ایید.

۸. منبــع تغذیــه مســتقیم  (DC) بایــد کامــال عایــق و ولتــاژ و جریــان آن محــدود بــه مقــدار مشــخصی باشــد. از منبــع تغذیــه 

کالس ۲ استفاده �ایید.

۹. حداکÛ ارتفاع مجاز استفاده از این دستگاه ۲۰۰۰ مرت از سطح دریاهای آزاد می باشد.

۱۰. درجه آلودگی مجاز محیط نصب دستگاه  ۲ می باشد.

۱۱. سیستم حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ نصب دستگاه، گرید  II می باشد.

۱۲. مقاومت حرارتی خروجی رله حداکÛ ۷۵ درجه ســانتیگراد اســت. از ســیم های مســی  AWG ۱۸ تا AWG ۲۴. برای تریمنال

 های دستگاه استفاده �ایید.

۱۳. گشتاور مجاز بسÝ پیچ های ترمینال در بازه ۰/۷۴ تا ۰/۹۰ نیوتن – مرت است.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۴

فهرست

اطالعات سفارش - صفحه ۵  (۱

تعيá نوع سنسور ورودي و تنظيم نوع خروجي - صفحه ۷  (۲

ابعاد دستگاه، ابعاد برش پنل و روش نصب - صفحه ۱۱  (۳

ترتيب ترمينالها و نحوه سيم کشی - صفحه ۱۵  (۴

ويژگيهاي کيل محصول - صفحه ۱۷  (۵

معريف صفحه �ایش و اجزاء آن - صفحه ۱۸  (۶

نکاتی که قبل از استفاده از محصول باید کنرتل شوند - صفحه ۱۹  (۷

مراحل نصب و راه اندازی اولیه دستگاه – صفحه ۲۰  (۸

وارد شدن به منو تظی�ت و روش تنظیم دستگاه – صفحه ۲۱  (۹

ساختار پارامرتهای دستگاه – صفحه ۲۳  (۱۰

توابع ساده و توابع ایمنی – صفحه ۲۴  (۱۱

توضیحات دقیق توابع گروه های مختلف تنظی�ت  – صفحه ۲۹  (۱۲

تنظی�ت گروه کنرتل  – صفحه ۲۹  -۱  

تنظی�ت گروه مقادیر تنظیمی (Set Value - SV) – صفحه ۳۱  -۲  

تنظی�ت گروه تابع تنظیم خودکار (Auto Tuning) – صفحه ۳۱  -۳  

تنظی�ت گروه PID – صفحه ۳۲  -۴  

تنظی�ت گروه HBA و آمپرمرت املنت – صفحه ۳۴  -۵  

تنظی�ت گروه آالرم (آالرم ۱، ۲ و ۳) - صفحه ۳۵  -۶  

تنظی�ت گروه ریرتنسمیت – صفحه ۳۷  -۷  

تنظی�ت گروه درگاه ارتباط (Communication) – صفحه ۳۸  -۸  

تنظی�ت گروه خروجی – صفحه ۴۱  -۹  

تنظی�ت گروه ورودی – صفحه ۴۳  -۱۰  

رشح خطاهای �ایش داده شده – صفحه ۴۵  -۱۱ 

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۵

T  5      -  

۱- ابعاد دستگاه

۳- توابع اختیاری

۲- حالت کنرتلی

۴- ولتاژ تغذیه

۱- اطالعات سفارش

۱- ابعاد دستگاه

۲- حالت کنرتلی

۳- ولتاژ تغذیه

2

3

4

7

9

کد مدلمالحظات ابعاد
T-52 Series

T-53 Series

T-54 Series

T-57 Series

T-59 Series

48(W) x 96(H) x 77(D) توابع اختیاری ۰، ۱ و ۲

توابع اختیاری ۰، ۱ و ۲

توابع اختیاری ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷

توابع اختیاری ۰، ۱ و ۲

توابع اختیاری ۰ و ۱

96(W) x 48(H) x 77(D) 

96(W) x 96(H) x 77(D)

48(W) x 48(H) x 77(D)

72(W) x 72(H) x 77(D)

کد رشح مالحظات

کد رشح مالحظات

S استاندارد کنرتل فرآیند رسمایشی یا گرمایشی

C ترکیبی کنرتل فرآیند رسمایشی و گرمایشی همزمان

L کنرتلر محدوده کنرتل و مانیتورینگ دما برای مصارف ایمنی

0

1

100 ~ 240 V AC

برای استفاده با برق متناوب یا مستقیم

مصارف عمومی با برق شهر

24V AC or DC

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R

۴- توابع اختیاری

T52 - SERIES
T53 - SERIES

T54 - SERIES

T57 - SERIES

T59 - SERIES

Basic
function

RELAY output 1(MAIN/Alarm 3), Alarm output 2,
SCR(4~20 mA), SSR(Voltage pulse) 1,
RET(4~20 mA Retransmission output)

RELAY output 2 (ALARM & MAIN OUTPUT),
SCR(4~20 mA), SSR(Voltage pulse) 1

RELAY output 1,  Alarm output 2,
SCR(4~20 mA), SSR(Voltage pulse) 1

Communication RS - 485 (MODBUS-ASCII, RTU)
RET(4~20 mA Retransmission),
HBA(CT) Heater current & Break Alarm

RELAY output 1,  Alarm output 2,
SCR(4~20 mA), SSR(Voltage pulse) 1,
RET(4~20 mA Retransmission)

D.I(SV2 ,3), RET(4~20 mA Retransmission),
HBA(CT) Heater current & Break Alarm

Communication RS - 485(MODBUS-ASCII, RTU), 
HBA(CT) Heater current & Break Alarm

Communication (RS - 485), Alarm output 2

D.I (SV1 ,2 ,3) External digital input

Communication RS - 485(MODBUS-ASCII, RTU)
Heater ammeter & HBA(CT) Heater Break Alarm

توابع اصلی به انض�م توابع اختیاری

توابع اصلی به انض�م توابع اختیاری

(کد ۰ بدون توابع اختیاری است)

توابع اصلی به انض�م توابع اختیاری

(کد ۰ بدون توابع اختیاری است)

مثالی از نحوه کد گذاری دستگاه

توابع اصلی به انض�م توابع اختیاری

(کد ۰ بدون توابع اختیاری است)

Ex.) T52, T-53C00

Ex.) T-54C10

Ex.) T-57C10

Ex.) T-57C20

Ex.) T-59C10

Ex.) T-54C20

Ex.) T-54C30

Ex.) T-54C40

Ex.) T-54C50

Ex.) T-54C60

Ex.) T-54C70

Ex.) T52, T-53C10

RET(4~20 mA Retransmission), Alarm output 2

HBA(CT) Heater current & Break Alarm, Alarm output 2

D.I(SV2 ,3) External input, Alarm output 2

0

0

1

2

3

4

6

7

0

0

1

1

2

5

1

RET(4~20 mA Retransmission),
Communication (RS - 485) 

HBA(CT) Heater current & Break Alarm
Communication (RS - 485) 

D.I(SV2 ,3) External input,
Communication (RS - 485) 

۶

مدل کد رشح مالحظات

(1) Size : 48(W) x 48(H) x 77(D) "4"

"C"

"0"

(3) Optional function : RET, Alarm output2

(2) Control mode : COMBINE

(4) Supply voltage : 240~100V AC

Ex.)

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۷

   

K

J

E

T

R

B

S

L

N

U

C (W5)

D (W3)

JPt100
(JIS, KS)

Pt100

(DIN, IEC)

1~5 V DC 1~5 V DC

4~20 mA DC

1

2

15

3

16

4

5

6

7

8

17

9

10

14

11

12

13

20

22

21

23

33

32

30

30

%0.3± of FS

  + 1 Digit 

RTD

Current

-200 ~ 1370

-199.9 ~ 999.9

-200 ~ 1000

-199.9 ~ 999.9

-200 ~ 1000

-199.9 ~ 999.9

-199.9 ~ 999.9

-199.9 ~ 400.0 

0 ~ 1700 

400 ~ 1800

0 ~ 1700

-200 ~ 900

-199.9 ~ 900.0  

-200 ~ 1300   

-199.9 ~ 400.0     

0 ~ 2300     

0 ~ 2400

-199.9 ~ 500.0

-200 ~ 500

-199.9 ~ 640.0  

-200 ~ 640    

0 ~ 100mV DC    0 ~ 100mV DC    

(T.C)

MULT-IN MODE IN 5~1V ONLY MODE

۲- تعیین نوع سنسور ورودی و تنظیم نوع خروجی
۱- کدهای ورودی

FS چیست؟
اختالف حداکÛ و حداقل

 بازه اندازه گیری است.

در زمان استفاده از ورودی ولتاژ ۱ تا ۵ ولت مستقیم
وضعیت جامپر را مطابق دستورالعمل زیر تغییر دهید

** روش تغییر وضعیت جامپر در هنگام استفاده از ورودی ولتاژ ۱ تا ۵ ولت مستقیم

۱- لیبل را  برداشته  و یا قاب  دستگاه  را  باز کنید ۲- جامپر را از روی پین سمت راست و وسط بردارید ۳- جامپر را بر روی پین وسط و سمت چپ قرار دهید

  -10 ~20 mV DC   -10 ~20 mV DC

در زمان استفاده از ورودی جریان 

حتمن از مقاومت

۲۵۰ اهمی استفاده �ایید.

نوع ورودی ورودی محدوده دما دقت کدمالحظات

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۸

۱) تنظیم خروجی آالرم
کنرتلر رسی T۵۰ تا ۳ خروجی آالرم قابل استفاده دارد که کاربر میتواند در ۲۱ حالت کاربردی مختلف از آنها استفاده �اید. عالوه بر آن، ساختار

منحرص به فرد سیستم خروجی آالرم ها، این اجازه را به کاربر میدهد تا به صورت دلخواه خروجی آالرمهای ۱ تا ۳ را به صورت یـــــــــکپارچه

یا به صورت جدا از یکدیگر، تغییر دهد.

A1Pn~A3Pn(AL3~1)

فشار دادن لحظه ای

۵ بار کلید فلش رو به باال را فشار دهید

گروه تنظی�ت آالرم

تنظیم نوع آالرم ۱
انتخاب از ش�ره ۱ تا ۲۱

تنظیم نوع آالرم ۲
انتخاب از ش�ره ۱ تا ۲۰

تنظیم نوع آالرم ۳

تنظیم هیسرتزیس آالرم ۳

انتخاب از ش�ره ۱ تا ۲۰

تنظیم زمان تاخیرآالرم ۱
حالت خاموش یا از ۱ تا ۲۴۰ ثانیه

تنظیم زمان تاخیرآالرم ۲

تنظیم مقدارآالرم ۳

حالت خاموش یا از ۱ تا ۲۴۰ ثانیه

تنظیم زمان تاخیرآالرم ۳
حالت خاموش یا از ۱ تا ۲۴۰ ثانیه

is set

آالرم ش�ره ۳
زمانی فعال است که نـــوع
خروجی اصلی در حــــالت
SSR (کد ۱) یا SCR (کد۲)

تنظیم شده باشد

آالرم ش�ره ۳
زمانی فعال است که نـــوع
خروجی اصلی در حــــالت
SSR (کد ۱) یا SCR (کد۲)

تنظیم شده باشد

T-54C0x, C4x, C5x, C6x

     A2TY OFF

    ALARM 2 T-54C1x, C2x, C3x, C7x 

تعیین ترمینال خروجی برای آالرم ۱
(ترمینال خروجی آالرم ۱ ،۲ یا ۳)

تعیین ترمینال خروجی برای آالرم ۲
(ترمینال خروجی آالرم ۱ ،۲ یا ۳)

تعیین ترمینال خروجی برای آالرم ۳
(ترمینال خروجی آالرم ۱ ،۲ یا ۳)

(مدلهایی که دارای آالرم پیش فرض هستند)

(مدلهایی که دارای آالرم اختیاری هستند)

کلید SET را برای بیش از

۳ ثانیه فشار دهید

۲- تنظیم نوع خروجی

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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۹

توضیحات تکمیلی در مورد تنظیم ترمینال خروجی آالرم و خروجی اصلی

۱) به طور کلی کنرتلر رسی T۵۰ دارای ۳ خروجی آالرم است که هر کدام را میتوان در ۲۱ حالت عملکردی متفاوت مورد

   استفاده قرار داد.

۲) به طور پیش فرض، آالرم ۱ ، آالرم ۲ و آالرم ۳ به ترتیب، بر روی ترمینال خروجی مربوط به آالرم ۱، آالرم ۲ و آالرم ۳

   تنظیم شده اند. با این وجود و در صورت نیاز میتوان ترمینالهای خروجی آالرمها را به صورت دلخواه به صورت ترکیبی

   و یا منفرد به آالرمهای ۱ ، ۲ و ۳ تخصیص داد.

   چنانچه آالرمهای ۱ تا ۳ به یک ترمینال خروجی آالرم تخصیص داده شده اند، الزم است که تنها یـــــک حــد باال و پایین 

   فرآیند درنظر گرفته و تعیین شود.

۳) چنانچه خروجی رسمایش کنرتلر با انتخاب وضعیت کنرتل همزمان گرمایش و رسمایش بر روی رله (۳) تنظیم شده است

   ترمینال خروجی آالرم ۲ (خروجی ۲ یا Out ۲) به عنوان خروجی کنرتل رسمایش عمل خواهد کرد.

۴) در مدلهای T۵۴ که فاقد تابع انتخابی آالرم هستند، خروجی اصلی دستگاه (ترمینال های ۱ ، ۲ و ۳) بسته به نوع تنظیم

   به صورت کنتاکت خروجی مختلف تغییر خواهند کرد. در این مدل، حداکÛ دو خروجی رله قابل دسرتس خواهد بود.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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T50 SERIES

2

3

فرشدن 
لحظه ای

برای زمانی بیش از ۳ ثانیه کلید                را فشـــار دهید. با  
این کار در هر مرحله ای از تنظی�ت که قرار داشته باشید، به

حالت عملکردی دستگاه باز خواهید گشت.
به خاطر داشته باشید که پس از تکمیل فرآیند تنظیم خودکار
امکان تغییر کد نوع ورودی و خروجی مقدور نخواهد بود.

برای اطالعات بیشرت، به قسمت مربوطه مراجعه �ایید.

 

     

    

    

T54

D.I

+ value(Dead band)

RELAY ON/OFF control

SSR P.I.D control

SCR (20~4mA) P.I.D control

RELAY P.I.D control

0

2

3

۱۰

PID ۲) تنظیم کنرتل رسمایش و گرمایش همزمان در حالت

Dead Band ۳) تنظیم

   این پارامرت تنها در زمان انتخاب کنرتل خروجی به صورت گرمایش و رسمایش همزمان استفاده میشود و توسط آن منطقه Dead Band فرآیند گرمایش و

   رسمایش تعیین خواهد شد.

مثال در مورد کنرتلر T۵۴-C۱۰ ارائه شده است.

مثال در مورد کنرتلر T۵۴-C۱۰ ارائه شده است.

نحوه عملکرد gain رسمایش

یا

(REV, DIR, DUAL) انتخاب نوع عملکرد خروجی

باند پروپورشنال
قسمت گرمایش

باند پروپورشنال
قسمت رسمایش

خروجی گرمایش خروجی گرمایشخروجی رسمایش خروجی رسمایش

تنها در حالت کنرتل همزمان رسمایش و گرمایش �ایش داده میشود.

PID منو گروه

Dead Band تنظیم

PID تعداد گروه انتخاب شده برای
(به صورت پیش فرض یک گروه)

REV: کنرتل خروجی در حالت گرمایش
DIR: کنرتل خروجی در حالت رسمایش

DUAL: کنرتل خروجی در حالت رسمایش و گرمایش

توجه!
از آنجا که در حالت کنرتل همزمان رسمایش و گرمایش، خروجی آالرم ۲
به عنوان کنرتل خروجی رسمایش فعال میشود، لذا در صورت نـــــیاز به

استفاده از آالرم، باید از آالرم های ش�ره ۱ و ۳ استفاده شود.

توجه!
الزم به ذکر است که مقدار این پارامرت به صورت پیش فرض بر روی صفر درصد تنظیم شده است و بجز

موارد خاص، نیازی به تنظیم مجدد نخواهد داشت.

زمان سیکل کنرتل گرمایش (خروجی ۱) در حالت SSR یا رله
به دلیل عدم نیاز، در حالت انتخاب خروجی به صورت SCR �ایش 

داده �یشود.

به دلیل عدم نیاز، در حالت انتخاب خروجی به صورت SCR �ایش 
داده �یشود.

زمان سیکل کنرتل رسمایش (خروجی ۲) در حالت SSR یا رله

رنج Gain رسمایش از ۰٫۱ تا ۱۰ قابل تنظیم است

از کلیدهای       ،        و        برای تغییر کد خروجی مورد نظر استفاده �ایید و پس از تنظیم، با استفاده از 

کلید            مقدار وارد شده را ذخیره �ایید.

کد خروجی ترمینال خروجی
کنرتل رسمایش یا گرمایش

(خروجی ۱)

کد خروجی ترمینال خروجی
کنرتل رسمایش یا گرمایش

(خروجی ۲)

کلید SET برای زمان بیش

از ۳ ثانیه فرشده شود

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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۱۱

1) T52

2) T53

3) T54

10.0 77.0

9
6

.0

9
1

.0

48.0

9
6

.0

96.0

4
8

.0

4
8

.0

4
3

.6

10.0 77.0

8.8

4
8

.0

4
4

.9

48.0 77.0

4
8

.0

T52 / T53

45±0.5

9
2

±
0
.5

Min. ۳۰

M
in

. ۲
۰ 

T54

Min.17

Min.17

45 
+0.5 
-0

4
5
 +

0
.5

 
-0

۳- ابعاد دستگاه، ابعاد برش پنل (میلیمرت) و روش نصب

ابعاد برش پنل برای مدلهای

ابعاد برش پنل برای مدل

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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۱۲

4) T57

5) T59

72.0 9.0 77.0

7
2

.0

6
7

.0

7
2

.0

77.0

9
6

.0

9
1

.0

10.096.0

9
6

.0

(Unit: mm)

Min.20

68±0.5

6
8

±
0

.5

Min.30

T59

CTL-6-S (U-RD)

TS9-W(Temcoline)

Min.20

92 ± 0.5

9
2
 ±

 0
.5

Min.30

ابعاد برش پنل برای مدلهای

T57

ابعاد برش پنل برای مدلهای

(HBA) قطعه پیشنهادی برای استفاده از آالرم قطع هیرت
توصیه میشود از ترانس جریان (CT) با  رضیب تبدیل ۱ : ۸۰۰ ، در یکی از مدلهای زیر استفاده شود:

TS - 9W
CTL - 6 - S

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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۱۳

۶- روش نصب

با توجه به ابعاد درج شده در صفحه قبل، پنل را برش دهید و سپس با سنباده نرم، پلیسه ها را حذف �ایید. 

باقی�نده پلیسه ها را با یک دست�ل ضخیم از روی محل برش پاک �ایید. 

وجود پلیسه و ورود آن به داخل دستگاه میتواند باعث بروز اتصال الکرتیکی و خرابی دستگاه شود.

دستگاه را از قسمت جلوی پنل، وارد محل برش �ایید تا لبه دستگاه به سطح پنل م�س شود

سپس براکتهای پالستیکی را در شیارهای دو سمت دستگاه وارد کرده و به سمت پنل فشار دهید تا دستگاه در جای خود محکم شود

T۵۴ ۱- مدل

۲- سایر مدلها

شیارهای براکت

پنل محل نصب پنل محل نصب

با توجه به ابعاد درج شده در صفحه قبل، پنل را برش دهید و سپس با سنباده نرم، پلیسه ها را حذف �ایید. 

باقی�نده پلیسه ها را با یک دست�ل ضخیم از روی محل برش پاک �ایید. 

وجود پلیسه و ورود آن به داخل دستگاه میتواند باعث بروز اتصال الکرتیکی و خرابی دستگاه شود.

دستگاه را از قسمت جلوی پنل، وارد محل برش �ایید تا لبه دستگاه به سطح پنل م�س شود

سپس براکتهای فلزی را در شیارهای باال و پایین دستگاه وارد کرده و توسط پیچها، دستگاه را در جای خود محکم �ایید

شیارهای براکت روی دستگاه

سوراخ پیچ محکم کننده سوراخ پیچ محکم کننده

شیارهای براکت کف دستگاه

�ای فوقانی دستگاه �ای پایینی دستگاه وضعیت نهایی نصب

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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۱۴

۷- روش سیم بندی ترمینالهای دستگاه

۱)    گشتاور

در زمان بسÝ پیچ ترمینالها، گشتاور اع�لی باید در بازه ۰٫۷۴ تا ۰٫۹ نیوتن - مرت باشد. اع�ل گشتاور بیشرت ممکن است باعث خرابی ترمینال یا قطع سیم گردد

۲) احتیاط های الزم در زمان سیم بندی ترمینالها

- به منظور جلوگیری از تاثیرات نویز، سیم های برق ورودی با سیمهای سیگنال فرمان فاصله داشته باشند

- از سیم شو (رس سیم) مناسب پرسی برای اتصال سیم به ترمینالها استفاده �ایید.

- توصیه میشود از سیم شو های پرسی به شکل زیر و سایز M۳٫۵ استفاده �ایید.

کمرت از ۷٫۲ میلیمرت

کمرت از ۷٫۲ میلیمرت

سیم شوهای پرسی پیشنهادی

پیچ ترمینال

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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۱۵

D.I ۱

D.I ۲

OPTION

OPTION1
(T-52S10)
(T-53S10)

OPTION1
(T-54C1X)

OPTION2
(T-54C2X)

OPTION4
(T-54C4X)

OPTION6
(T-54C6X)

OPTION5
(T-54C5X)

OPTION7
(T-54C7X)

OPTION2
(T-52C10)
(T-53C10)

OPTION

D.I

T52
T53

T54

D.ID.I

OPTION3
(T-54C3X)

D.I D.ID.I D.ID.I D.ID.I D.ID.I D.I

۴- ترتیب ترمینالها و نحوه سیم کشی

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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۱۶

OPTION

OPTION 1 (T-59C1X)

T57

T59

OPTION 1
(T-57C1X)

OPTION 2
(T-57C2X)

D.I ۱

D.I ۲

ســت. ه ا لــه دســتگا ۳ مربــوط بــه خروجــی ر ۲ و   ،۱ لهــای شــ�ره  ترمینا
شــد. نتخاب شــده با ۳ ا ســت کــه کد خروجــی صفــر یا  ل ا نــی فعــا یــن خروجــی زما ا

ســت. SCR ا SSR یــا  ۵ مربــوط بــه خروجــی  ۴ و  لهــای شــ�ره  ترمینا
شــد. نتخاب شــده با ۲ ا ۱ یا  ســت کــه کــد خروجــی  ل ا نــی فعــا یــن خروجــی زما ا

ســت. ا مپــر  آ میلــی   ۲۰ تــا   ۴ بــه خروجــی ریرتنســمیت  ۷ مربــوط  ۶ و  لهــای شــ�ره  ترمینا
ن تغذیــه ســـنسور  بــه عنــوا ۱۵ ولــت مســتقیم  ن منبــع  بــه عنــوا ن  یــن خروجــی میتــوا ا ز  ا

ده �ود. ــتفا س ا

ســت. ا ه  تغذیــه ورودی دســتگا بــه  ۹ مربــوط  و   ۸ لهــای شــ�ره  ترمینا

1: OFF,              2: SV 1 -3, 
3: Run / Stop,     4: Auto / Manual    5: Alarm Reset

بــرای آالرم  (CT یــان ( نــس جر بــه ورودی ترا ۳۷ مربــوط  ۳۶ و  لهــای شــ�ره  ترمینا
شــند. میبا  (HBA قطــع هیــرت (

ملــن  کا و  بــوده   RS۴۸۵ رتباطــی  ا ه  درگا بــه  مربــوط   ۳۳ و   ۳۲  ،۳۱ لهــای  ترمینا
یزولــه هســتند.  ا

ســت. ۱ ا ۱۲ مربــوط بــه خروجــی آالرم شــ�ره  ۱۱ و  لهــای شــ�ره  ترمینا

ســت. ۲ ا ۱۴ مربــوط بــه خروجــی آالرم شــ�ره  ۱۳ و  لهــای شــ�ره  ترمینا

شــند. میبا ه  دســتگا ل  ــا دیجیت ــای  ۱۷ ورودیه و   ۱۶  ،۱۵ ــای شــ�ره  له ترمینا
یــر دسرتســی  ۵ بــه وضعیتهــای ز ۱ تــا  ز  DIS  ا دن کــد   ر دا نــد بــا قــرا ا بــر میتو ر کا

باشد: ــته  ش دا

T۵۹-S۱۰ توضیحاتی در خصوص ترمینالهای کنرتلر مدل

در صــورت شــد. میبا ه  دســتگا بــه ورودی  مربــوط   ۲۰ و   ۱۹  ،۱۸ لهــای شــ�ره  ترمینا
۱۸ و ســیمهای هــم رنــگ بــه ل  RTD، ســیم تــک رنــگ بــه ترمینــا ز  ده ا ســتفا ا

ســیمهای ــل،  ترموکوپ ز  ا ده  ســتفا ا در صــورت  میشــود.  متصــل   ۲۰ و   ۱۹ لهــای  ترمینا
هــد شــد. ۲۰ متصــل خوا ۱۹ و  لهــای  ترمینا بــه  یتــه،  پالر یــت  بــا رعا آن 

نــد. میگیر ر  قــرا ده  ســتفا ا مــورد  نیــز  ژ مســتقیم  ولتــا بــرای ورودی  لهــا  ترمینا همیــن 
۲۵۰ ومــت  یــد یــک مقا شــد، با مپــر با ۲۰ میلــی آ ۴تــا  ن  یــا در صورتــی کــه ورودی جر

۲۰ متصــل ۱۹ و  لهــای  ن، بــه ترمینا یــا زی بــا ورودی جر ا نیــز بــه صــورت مــوا اهمــی ر
. د �و

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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T50 SERIES

5VA (Max.)

%0.3± of FS 1+ Digit

50~250ms (variable according to SG-PID algorithm)

DC15V 25mA (Built-in short protection circuit)
Voltage pulse (time proportional PID output)

(continuous PID output)

Super 2 degree-of-freedom PID (SG-PID algorithm),
S-Fuzzy, Auto-Tuning

(external control SV1 ,2 ,3)

Current input(A): 4~20mA DC
Voltage input(V): 1~5V DC, 10~20-mV DC, 0~100mV DC

2 wires RS485 totally independent isolation structure
Max. speed: 19,200bps/ Max. connect no. 99 devices (32 devices
recommended) Support protocol: PC-Link, TL- Link
Modbus-ASCII, Modbus-RTU

Rating 100~240V AC 50~60Hz (voltage operating range: 85~265V AC)   

Current input(250 ), Voltage input(including TC) 1M  min.
, when -3line resistance are the same) 

(time proportional PID output or ON/OFF output)

 resolution 4,600/1
PV(process value), SV(set value), MV(manipulated variable [%]),
SPS(sensor module power supply) 

1a  250V AC 3A (Resistive load)
HBA: 0.1 ~ 38.0 A AC (Resolution 0.1A)

(but with neither condensation nor freezing)

T52, T53, T57 :230g       T54 :140g        T59 :320g

۵- ویژگیهای کلی محصول

مدل

ولتاژ تغذیه

توان مرصفی

نوع ورودی

دقت �ایش

امپدانس ورودی

رسعت �ونه برداری

روش کنرتلی

(D.I) ورودی دیجیتال

خروجی ریرتنسمیت

درگاه ارتباطی

رله

SSRنوع خروجی

جریان

دما و رطوبت کاری مجاز 

وزن (به همراه براکت و متعلقات)

خروجی آالرم
آالرم ۱ و ۲

HBA

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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۶- معرفی صفحه �ایش و اجزاء آن 

�ایش مقدار واقعی فرآیند (P.V) با رنگ قرمز

AT - چراغ تنظیم اتوماتیک

�ایش مقدار تنظیم شده (S.V) با رنگ سبز

کلید افزایش مقادیر

کلید کاهش مقادیر

(SV۲) چراغ �ایش مقدار تنظیمی دوم

چراغ �ایش فعال بودن خروجی آالرم

چراغ �ایش فعال بودن خروجی رسمایش

 (Shiö) کلید جابجایی

Function کلید ذخیره سازی و

چراغ �ایش فعال بودن کنرتل خروجی

توضیحات

عنوان عملکرد

Function ۷ - کلید ذخیره سازی و

۶ - چراغ �ایش فعال بودن خروجی آالرم

(SV۲) ۵ - چراغ �ایش مقدار تنظیمی دوم

۴ - چراغ �ایش فعال بودن خروجی

(Set Value) ۳ - مقدار  تنظیم شده

(Auto Tuning) ۲ - چراغ تنظیم اتوماتیک

(Process Value) ۱ - مقدار واقعی فرآیند مقدار واقعی اندازه گیری شده فرآیند را با رنگ قرمز �ایش میدهد.

در حالت فعال بودن تابع تنظیم خودکار (AT) هر نیم ثانیه چشمک میزند.

مقدار تنظیم شده، کدها و پارامرتها را در حالتهای مختلف کاری و یا تنظیمی نشان میدهد.

در زمان فعال بودن خروجی دستگاه، این چراغ روشن میشود.

در زمان �ایش مقدار عدد تنظیمی دوم (SV۲) این چراغ روشن میشود.

در زمان فعال بودن خروجی آالرم، این چراغ روشن میشود.

برای حرکت بین منوها، ذخیره سازی پارامرتها و راه اندازی دستگاه بکار میرود.

برای انتقال بین ارقام بکار میرود.

برای کاهش مقادیر پارامرتها و نیز حرکت بین پارامرتهای هر گروه بکار میرود.

برای افزایش مقادیر پارامرتها و نیز حرکت بین پارامرتهای هر گروه بکار میرود.

(Shiö) ۸ - کلید انتقال

۹ - کلید کاهش مقادیر

۱۰ - کلید افزایش مقادیر

۱۱ - چراغ �ایش فعال بودن خروجی رسمایشدر زمان فعال شدن کنرتل خروجی رسمایش روشن میشود.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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0 : Basic type (No option)
1  : RET, ALARM2 ,1
2 : HBA(CT), ALARM2 ,1
3 : DI, ALARM2 ,1
4 : RET, RS485-
5 : HBA(CT), RS485-
6 : DI(SV2 ,1), RS485-
7 : RS485-, ALARM2 ,1

0 : RELAY ON/OFF control
1  : SSR ( VOLT-PULSE) PID control
2 : SCR (20~4mA) PID control
3 : RELAY PID control

01  
02 :
 
33 :  mV DC (100~0mV)

۷- نکاتی که قبل از استفاده از محصول باید کنرتل شوند
۱) مقادیر پیش تنظیم شده توسط کارخانه

۲) رشح عالئم اختصاری

(T۵۴ بر پایه رسی ) ۳) موارد �ایش داده شده در زمان روشن کردن دستگاه

مقادیر پیش تنظیم شده برای نوع ورودی و خروجی به رشح زیر میباشند:

در مدل T۵۴-S۰۰ در صورت انتخاب نوع خــــروجی به صـورت SSR (کد ۱) یا SCR (کد ۲)، رله اصلی  به صـــــورت

رله آالرم ۱ عمل میکند. برای اطالعات تکمیلی به صفحه ۸ راهن� مراجعه �ایید.

کد مدل

�ایش نسخه نرم افزار

�ایش آپشنهای دستگاه

�ایش کد خروجی تنظیم شده

�ایش کد ورودی تنظیم شده

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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۸- مراحل نصب و راه اندازی اولیه دستگاه

مراحــل نصــب و راه انــدازی اولیــه دســتگاه در ادامه آمده اســت. توصیــه میشــود قبل از نصب و راه اندازی دســتگاه این
مــوارد به صــورت کامل و دقیق مطالعه شــود.

۱- ســیم کشــی ترمینالهــا و تغذیــه ورودی مطابــق با مشــخصات دســتگاه کنرتل شــود.

۲- مشــخصات ورودی و خروجــی را بــا نــوع ورودی و خروجــی انتخاب و ســیم بندی شــده کنــرتل �ایید.
   تنظیــ�ت پیــش فــرض انجام شــده برای رسی T۳۰ به رشح زیر اســت.

۳- مقــدار تنظیمــی (SV) مــورد نظــر را وارد کنید.

۴- بــرای حصــول بهرتیــن کنــرتل بــر روی فرآیند از گزینــه تنظیــم خودکار (Auto Tuning) اســتفاده �ایید.
  

۵- در رشایــط بســیار خــاص، میتوانیــد بجــای تنظیــم خــودکار، پارامرتهــای P, I, D را به صورت دســتی وارد �ایید.

به منظور افزایش ایمنی و جلوگیری از بروز اختالل در کنرتل فرآیند، با ·ام شدن فرآیند تابع تنظیم خودکار و خاموش شدن

چراغ AT، محدودیت Level ۲ (محدودیت �ایش منو تنظی�ت) به صورت خودکار فعال میشود. و در همــــین زمان گروه

تنظی�ت خروجی (Out.۸) و گروه تنظی�ت ورودی (In.۹) نیز در حالت غیر فعال قرار گرفته و �ایش داده نخــواهند شد.

در صورت نیاز به اع�ل تغییرات در گروه تنظی�ت ورودی و خروجی، ابتدا باید ســطح دسرتسی در وضعیت Level ۳ قرار

داده شود و سپس نسبت به تغییر پارامرتهای گروه ورودی و خروجی اقدام شود.

برای اطالعات بیشرت به صفحه ۲۵ راهن� مراجعه شود.

بــرای اعــ�ل تغییــرات در نــوع ورودی و خروجــی، از گــروه ورودی و گروه خروجــی اقدام �ایید. به خاطر داشــته باشــید
کــه قبــل از اعــ�ل تغییــر در هــر پارامــرت، ابتــدا ورودی را مطابــق گزینه مورد نظــر تغییــر دهید، زیرا با اعــ�ل تغییر در 

نــوع ورودی، ســایر تنظیــ�ت بــه وضعیــت پیش فــرض کارخانه باز خواهند گشــت.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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LEVEL 3~1 

RELAY ON/OFF CONTROL

SSR P.I.D CONTROL

SCR (4 ~ 20mA) P.I.D CONTROL

RELAY P.I.D CONTROL

0
1
2
3

 

E

T
R
B
S

L

N

U
C (W5)
D (W3)

1

2
15

16
3

4
5
6
7
8

17
9

10

-200 ~ 1370
-199.9 ~ 999.9

-200 ~ 1000
-199.9 ~ 999.9

-200 ~ 1000
-199.9 ~ 999.9
-199.9 ~ 400.0 

0 ~ 1700 
400 ~ 1800

0 ~ 1700
-200 ~ 900

-199.9 ~ 900.0  
-200 ~ 1300   

11 -199.9 ~ 400.0     
14 -199.9 ~ 999.9     

12 0 ~ 2300     
13 0 ~ 2400

 

  

0 ~100 mV DC

-10 ~10 mV DC

1~ 5V DC

33

32

304 ~ 20mA DC
(Use 250 resis tor)

20

22

21

23

-199.9 ~ 500.0

-200 ~ 500

-199.9 ~ 640.0  

-200 ~ 640    

Pt100  
(DIN, IEC)

    

۹- وارد شدن به منوی تنظی©ت و روش تنظیم دستگاه
۱) تنظیم ورودی و خروجی

کد نوع ورودی را انتخاب �ایید. (برای اطالعات بیشرت به صفحه ۷ مراجعه شود)

کد نوع خروجی را انتخاب �ایید. 

چنانچه خروجی بر روی حالت PID باشد اما پارامرت P در حالت خاموش باشد، 

دستگاه به صورت On / OFF عمل خواهد کرد.ہ

محصــوالت ·کوالیــن دارای ورودی و خروجیهــای متعددی اســت.
لطفــن ابتــدا نســبت بــه تنظیــم نوع ورودی و ســپس نوع خروجی اقــدام فرمایید.

فرشدن بیش از ۳ ثانیه

هنگامی که سطح دسرتسی در وضعیت Level ۳ قرار داشته باشد، منو تنظی�ت ورودی
و خروجی در حالت �ایش قرار میگیرند و امکان تغییر پارامرتهای این دو گروه میـرس 

خواهد بود. برای اطالعات بیشرت به صفحه ۲۵ مراجعه گردد.
فرشدن لحظه ای

ورودی ترموکوپل

کد نوع خروجی نوع کنرتل خروجی

ورودی ولتاژ و جریان

کدرنج دما RTD ورودی کدرنج دما

کد

فرشدن لحظه ای

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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(Mvn = OFF Ýبا در نظر گرف ) SV ۲) تنظیم مقدار

۱- کلیــد         را فشــار دهیــد.
۲- مقــدار مــورد نظــر را بــا اســتفاده از کلیدهــای                       تنظیــم �اییــد.

۳-  مقــدار وارد شــده را بــا فــرشدن کلیــد           ذخیــره �ایید.

Auto Tuning ۳) تابع تنظیم خودکار یا

در زمان فعال بودن، چراغ AT هر نیم ثانیه چشمک خواهد زد.

اســتفاده از گزینــه تنظیــم خــودکار، بــرای اولیــن بــار الزامی اســت. ابتدا مقــدار SV در حدفاصل رنج کاری خــود وارد کنید.

ســپس تابــع تنظیــم خــودکار را فعــال �اییــد. پــس از فعال شــدن تنظیم خــودکار، چراغ AT به صورت چشــمک زن در فواصل

نیــم ثانیــه روشــن خواهــد شــد و پس از ا·ام پروســه تنظیم خــودکار این چراغ خاموش میشــود.

لطفــن در زمــان فعــال بــودن تابــع تنظیــم خودکار و چشــمک زدن چراغ AT، بــه هیچ کــدام از دکمه های پنل دســت نزنید.

فعال سازی و یا غیره فعال سازی با فرشدن کلیدهای            و             به مدت نیم ثانیه 
صورت میگیرد.

تابع بازگشت منو

با استفاده از کلیدهای ترکیبی بازگشت منو

تنظیم دستگاه را ۱۰ بار رسیعرت انجام دهید.

میانربهای مفید 

با استفاده از کلــیدهای باال
و فشـــار دادن آنها بصورت
هـمزمان، از هر جــــای منو
به اولین پارامرت منو برگردید

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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3  SET

SET+ 3  SET

3  SET

SET

SET

+ 0.5  SET

SET

SET

Auto Tuning تابع تنظیم خودکار یا

+       3 sec.

3 sec.

+           0.5 sec.

3 sec.

3 sec.

OPERATION MODE

 

+

۱۰- ساختار پارامرتهای دستگاه

با استفاده از کلــیدهای باال
و فشار دادن آنها بــصورت
همزمان، از هر جــــای منو

به اولین پارامرت منو برگردید

تابع بازگشت منو

چنانچــه دســتگاه در محیــط تنظی�ت رها شــود، 

پــس از ۵۰ ثانیــه به صورت خودکار بــه محیط 

عملیاتــی باز خواهد گشــت.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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+       3 sec. 3 sec.

3 sec.

3 sec.

<Setting method>

Mvn display screen 

(Present Mvn Out = %85)

+     2 sec.

+

3 sec.

چشمک زن
در حالت کنرتل خروجی به صورت دستی، �ایش داده میشود.

۱۱- توابع ساده و توابع ایمنی
۱) منو آسان

منو تنظی�ت کاربر در حالت

EASY = ON

روش تنظیم

حالت عملکردی
حالت عملکردی

حالت عملکردی حالت عملکردی

Mvn = ON در حالت

Mvn عملکرد کنرتل دستی

در حالت عملکرد کنرتل دستی و با فرشدن کلیـد Set برای

بیش از ۱/۵ ثانیه، دستگاه به حالت کنرتل نرمال برمیگردد.

عملکرد کنرتل دستی Mvn برای تست مقدار خــــروجی یا

کنرتل خروجی به صورت دستی مورد استفاده قرار میگیرد.

در زمان �ایش درصد خروجی، با فشار دادن همزمان کلید

فلش باال و پایین به مدت بیش از ۲ ثانیه، کاربر میتــــواند

با استفاده از همین کلیدها درصد خروجی را افزایش دهد.

منــو آســان توابــع پرکاربــرد کنرتلــر رسی T۵۰ را �ایــش داده و ســایر توابــع را در حالت عدم �ایش قــرار میدهد.

در حیــن عملکــرد نرمــال دســتگاه، کاربــر میتواند با استــــفاده از

تابــع کنــرتل متغیر دســتی و بــا فشــار دادن کلید SET، مقـــــــدار

خروجــی دســتگاه را بــه صورت ٪ در قســمت SV مشاهـــده کند.

بــا هــر بــار فشــار دادن کلید SET، مقدار SV و Mnv بــه ترتیب

�ایــش داده خواهــد شــد. کاربــر در همین زمان قــادر خواهد بود

مقــدار SV را بــا اســتفاده ازکلیــد     و نیــز      و        تغییــــــر

داده و ســپس بــا اســتفاده از کلیــد       مقــدار جدید را ذخیـــــره

ید. �ا

۲) حالت کنرتل دستی (Mvn) بر حسب ٪

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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LEVEL 3~1 

+       3 sec.

3 sec.

تنها امکان تغییر SV میرس است.

چنانچه تابع تنظیم خودکار فعال گردد، پس از ا·ام کار آن، و به منظور ایمنی و جلوگیری از اع�ل

تغییرات ناخواسته، سطح دسرتسی به Level ۲ تغییر می یابد. در صورت نیاز به تغییر پارامتــرهای

ورودی و خروجی، کاربر باید سطح دسرتسی را به Level ۳ تغییر دهد.

·امی پارامرتها در وضعیت قفل

قرار دارند.

 

 

۳) محدود سازی سطح �ایش منو تنظی�ت

در کنرتلر رسی T۵۰ ، کاربر قادر خواهد بود که به منظور جلوگیری از اع�ل تغییرات ناخواسته و سهوی، سطح دسرتسی به منو تنظی�ت
را محدود سازد.  تابع محدود سازی سطح دسرتسی (Level)، دارای چهار سطح ۰، ۱، ۲ و ۳ و یک وضعیت قفل (Lock) میباشد. 

در وضعیت سطح دسرتسی صفر، کاربر تنها قادر به تغییر مقدار SV خواهد بود و در وضعیت قفل (Lock) اع�ل هیـــــــچ گونه تغییری
میرس نخواهد بود. در سطح دسرتسی ۳، کاربر به ·امی پارامرتها دسرتسی خواهد داشت.

حالت عملکردی

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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SV

۴) نحوه استفاده از سایر توابع ویژه
کنرتلر رسی T۵۰ دارای توابع ویژه فراوانی است که کاربر میتواند در صورت نیاز از آنها استفاده

�اید. برای ورود به به منو توابع ویژه کلید         و کلید       را برای بیش از ۳ ثانیه فشار دهید.

پس از ورود به این منو و برای رفÝ به توابع بعدی باید کلید         را به صورت تک رضب فشار

دهید.

تابع منو تعریف سطح دسرتسی ( صفحه ۲۵ رویت شود)

تابع تنظی�ت منو آسان ( صفحه ۲۴ مطالعه گردد)

تابع کنرتل دستی Mvn ( به صفحه ۲۴ مراجعه شود)

 (LBA) چنانچه کد آالرم ش�ره ۱ بر روی عدد ۲۱ تنظیم گردد، این آالرم بصورت آالرم قطع حلقه کنرتل

عمل خواهد کرد. چنانچه از آالرم HBA استفاده نشود و یا مدل دستگاه فاقد این آالرم باشد، به صورت

خودکار آالرم LBA در دسرتس قرار خواهد گرفت.

آالرم قطع حلقه کنرتل (LBA) زمانی فعال خواهد شد که مقدار ورودی دریافت شده از طریق سنــسور

با فعال بودن خروجی در یک بازه زمانی مشخص، تغییری نداشته باشد. این آالرم را میتوان به صـــورت

جایگزین آالرم قطع هیرت (HBA) نیز استفاده �ود.

(LBA) آالرم قطع حلقه کنرتل

در حالت عملکرد عادی دستگاه، امکان صدور دستور توقف و یا استارت کنرتل فرآیند با فشار دادن بیش

از ۱/۵ ثانیه کلید           مقدور خواهد بود. برای فعال سازی این تابع از طریق منوی زیر اقدام �ایید.

امکان ریست کردن زمان کارکرد هیرت با گزینه                 مقدور است. در صورت نیاز با ·ی پشتیبانی رشکت آلتون سگال ·اس بگیرید.

STOP در حالت

روز

ساعتدقیقه

SV در قسمت STOP ایش�-

- خاموش شدن خروجی و آالرم

 (AT) توقف تابع تنظیم خودکار-

Run / Stop کلید اجرای دستور

(Run / Stop) تابع استارت و توقف

این تابع، زمان کارکرد کلی هیرت را به صورت روز، ساعت و دقیقه از زمان رشوع به کار دستگاه �ایش

میدهد. با استفاده از این تابع، کاربر با تخمین عمر مفید هیرت، قادر خواهد بود پیـــش بینی الزم برای

تهیه هیرت یدکی را انجام دهد. این تابع قادر خواهد بود تا ۹۹۹۹ روز و ۲۳ ساعت و ۵۹ دقیقه، زمــان

کارکرد هیرت را �ایش دهد.

تابع �ایش زمان کارکرد کلی هیرت

Auto Tuning تابع تنظیم خودکار یا

این تابع دارای دو وضعیت Fast (پیش فرض کارخانه) و Normal است.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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<< منو چک کردن مقادیر PV در زمان فعال شدن آالرم >>

تابع اصالح مقدار قرائت دما، زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مقدار دمای �ایش داده شده با

مقدار دمای واقعی تفاوت داشته باشد. 

(All - OFF - AL۳ - AL۲ - AL۱) تابع قفل آالرم

با استفاده از این تابع، خروجی آالرم مربوطه، پس از فعال شدن آالرم، در ه�ن حالت باقی می�ند و

باید به صورت دستی ریست شود. عمل ریست شدن آالرم با فشار دادن کلید        به مدت ۱/۵ ثانیه

یا استفاده از ترمینال ورودی دیجیتال امکان پذیر خواهد بود. در زمان فعال بودن این تابع، مقادیـــر

حداقل یا حداکPV Û در زمان فعال شدن آالرم ذخیر میشود تا بدین ترتیب کاربر بتواند دلیـــل بروز 

مشکل را با کمک این مقادیر شناسایی کند.

اصالح مقدار ورودی برای ۴ ناحیه مختلف

منو مقدار تنظیم شده

SV و PV نمایش مقادیر

نمایش مقدار ذخیره شده

منو نمایش مقدار ذخیره شده

ریست آالرم با استفاده از ترمینال
ورودی دیجیتال

برای مثال در �ودار فوق، مقدار دمای واقعی (خط قرمز) در ۴ نقطه ۲۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ درجه

به ترتیب، مثبت ۵، منفی ۲، مثبت ۷ و صفر درجه انحراف دارد. با وارد کــــــردن مقادیر منفی ۵، 

مثبت ۲، منفی ۷ و صفر درجه، مقدار انحراف صفر شده و �ودار خط آبی بوجود می آید.

چنانچه در منو تنظی�ت توابع ویژه، پارامرت                          در وضعیت On قرار داده شده باشد، آنگاه در منو گروه

تنظی�ت عمومی، گروه                           اضافه خواهد شد و از طریق آن امکان تصحیح دما در ۴ نقطه از بازه دمـــا

میرس خواهد شد.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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با تنظیم مقدار این پارامرت در وضعیت On یا Oû،  ریست کردن آالرم توسط کلید       به حالت

فعال و یا غیر فعال در خواهد آمد.

تنظیم دستگاه به عنوان �ایشگر

با کمک این پارامرت، دستگاه از حالت کنرتلر به حالت �ایشگر تغییر وضعیت خواهد داد. در این زمان

کلیه خروجی های دستگاه غیر فعال شده و تنها پارامرتهای رضوری و مورد نیاز یک دستگاه �ایشگر،

قابل مشاهده خواهند بود.

در حالت �ایشگر تنها پارامرتهای گروه های آالرم HBA، تنظی�ت آالرم، تنظی�ت TRS، تنظی�ت درگاه ارتباطی، تنظی�ت ورودی و تنظی�ت توابع ویژه 

در حالت �ایش و قابل تغییر خواهند بود.

در منو تنظی�ت HBA، تابع آمپرمرت، آالرم اضافه جریان (HOC) و آالرم HBA به عنوان تابع آالرم حد پایین جریان استفاده میشوند.

بسته به نوع تنظی�ت آالرم، پنجره مربوط به �ایش SV برای �ایش مقدار جریان استفاده خواهد شد.

(HBA در مدلهای دارای آالرم)

SV و مقدار PV ایش مقدار� �ایش مقدار PV و مقدار جریان هیرت
(جریان در قسمت SV �ایش داده میشود)

ترانس جریان

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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EUS  

-

OFF / ON

OFF / ON

OFF / EUS (0 ~ 100 %)

OFF / EUS (0 ~ 100 %)

MIN / HOUR

OFF / SV1,2,3 / RUN-STOP
AUTO-MANUAL
ALARM RESET

-

همیشه

ورود به گروه کنرتل

انتخاب ناحیه کنرتل

FAST انتخاب حالت

تنظی�ت افزایش اولیه دما

( تابع رمپ)

تنظی�ت کاهش اولیه دما

( تابع رمپ)

انتخاب واحد زمان (ساعت/دقیقه)

تابع رمپ

ورودی های دیجیتال

PID کنرتل

همیشه

همیشه

همیشه

وجود ورودی دیجیتال

-

OFF

OFF

OFF

OFF

HOUR

OFF

منو انتخاب تابع ورودی دیجیتال

                                                        
                                        selection                                                                                          Reset    

selection selection selection selection

۱۲- توضیحات دقیق توابع گروه های مختلف تنظی�ت
۱) تنظی�ت پارامرتهای گروه کنرتل

در این گروه، تنظی�ت کلی کنرتلی دستگاه که رشح انها در جدول زیر آمده است، صورت میپذیرد.

پارامرت رشح محدوده تنظی©ت رشایط �ایش مقدار پیش فرض

پارامرت EU، یک واحد مهندسی برای قیاس محدوده ورودی است. در شکل زیر، یک سنسور دما از نوع ترموکوپل تیپ K با 

محدوده منفی ۲۰۰ تا ۱۳۷۰ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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SV۱ ایش مقدار�

هیچ سیگنال کنتاکت خارجی وجود ندارد

انتخاب SV با استفاده از کنتاکت
ورودیهای دیجیتال

سیگنال خارجی
انتخاب �ایش

DIS انتخاب

SV۲ ایش مقدار�

SV۳ ایش مقدار�

SV3SV2

OFF OFF

OFF
ON

ON

ON ON

     

( )20

40

1 2 3 4

60

80

(۱) انتخاب ناحیه کنرتل (ZONE): در محیطهایی که تغییرات دما در آن زیاد است، مقادیر PID بهینه برای محدوده های مختلف دما، 

     متفاوت خواهد بود. با استفاده از این پارامرت میتوان تا سه محدوده دمایی متفاوت را مشخص �ود تا بتوان برای هر محـدوده دما

     مقادیر مختلف PID را تنظیم �ود.

(۲) حالت FAST: کنرتلر رسی T۵۰ از متغیرهای �ونه گیری SG-PID که مختص برند TemcoLine میباشد، استفاده میکند.

     این پارامرت مناسب فرآیندهایی نظیر کنرتل فشار یا کنرتل موقعیت است که تغییرات در آنها بسیار رسیع رخ میدهد. بنابراین برای

     سایر فرآیندها این پارامرت را در وضعیت خاموش (OFF) قرار دهید.

(۳) تابع رمپ: این تابع شیب مناسب رسیدن به مقادیر SV۲ ،SV۱ یا SV۳ را کنرتل میکند. برای استفاده از این تابع، باید زمان مـورد

     نیاز برای رسیدن به مقدار دمای تعیین شده را مشخص �ود یا اینکه مقدار دمایی را که باید در واحد مشخص زمان بر حســــــب

     دقیقه یا ساعت، افزایش یا کاهش یابد را مشخص �ود.

(۴) انتخاب ورودی دیجیتال (DIS):  با استفاده از کنتاکتهای مربوط به

     ورودی دیجیتال میتوان یکی از حالتهای زیر را ایجاد �ود.

مقادیر تنظیم شده مورد نظر بر روی کنتاکتهای ورودی دیجیتال

حالت OFF: ورودیهای دیجیتال غیر قابل استفاده هستند.

انتخاب SV۲ ،SV۱ و SV۳: تا ۳ مقدار ذخیره شده قابل استفاده هستند.

برای استفاده از تابع RUN/STOP و تابع AUTO/MANUAL پارامرتهای Mvn و Stp.M که در منو تنظی�ت توابع ویژه قرار دارند

باید در حالت فعال قرار داده شده باشند. در این حالت میتوان ترمینالهای ورودی دیجیتال و درگاه ارتباطی را کنرتل �ود.

RUN/STOP: با استفاده از سیگنال دیجیتال یا با اتصال سویچ به ترمینال

ورودی دیجیتال (DI - SV۲) قابل کنرتل خواهد بود.

AUTO/MANUAL: با استفاده از سیگنال دیجیتال یا با اتصال سویچ به 

ترمینال ورودی دیجیتال (DI - SV۲) قابل کنرتل خواهد بود.

ریست (LATCH) آالرم: هنگامی که تابع قفل آالرم در منو تنظی�ت توابع ویژه فعال شده باشد، کاربر میتواند برای ریست کردن آالرم

از تریمنال ورودی دیجیتال (DI - SV۲) استفاده �اید.

برای مثال چنانچه SV مورد نظر ۱۰۰ درجه

۲۰ (UP.RT) باشد و دمـــای اولیه محیطی

باشد و واحــد زمانــی (RTMU) بــر روی 

دقیقه تنظیم شده باشد، شیب رســـیدن به 

مقدار SV یعنی ۱۰۰ درجه معادل ۲۰ درجه

در هر دقیقه خواهد بود.

توجه گردد که حتمن باید از یک کنتاکت غیر ولتــاژی نظــــــیر رله،

کنتاکتور و یا سوئیچ برای فعال کردن ورودی دیجیتال استــفاده شود.

کاربر میتواند به جای سوئیچ از یک مقاومت یک کیلو اهمی به عنوان

حالت روشن و از یک مقاومت ۱۰۰ کیـــــلو اهمی به عنوان حـــالت 

خاموش ورودی دیجیتال نیز استفاده �اید.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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-

1 / 2 / 3

EU (0.0  ~ 100.0 %)

EU (0.0  ~ 100.0 %)

EU (0.0  ~ 100.0 %)

- -

1

EU (0.0 %)

EU (0.0 %)

EU (0.0 %)

-

Standard / Low

OFF / 1 / 2 / 3 / Auto

-

STD

OFF

SV ۲) تنظی�ت پارامرتهای گروه

(Auto Tuning) ۳) تنظی�ت پارامرتهای گروه تنظیم خودکار

بهرتین نوع Auto Tuning که به صورت پیش فرض بر روی رسی T۵۰ تنظیم شده است، نوع استاندارد است که بر اساس الگوریتم

S-PID پایه ریزی شده است.

پارامرت رشح محدوده تنظی©ت رشایط �ایش مقدار پیش فرض

پارامرت رشح محدوده تنظی©ت رشایط �ایش مقدار پیش فرض

SV ورود به گروه

SV انتخاب ش�ره

SV۱ تنظیم مقدار

SV۲ تنظیم مقدار

SV۳ تنظیم مقدار

Auto Tuning ورود به گروه

Auto Tuning انتخاب نوع

 AT انتخاب رشوع بکار

در این گروه، مقادیر مربوط به SV۲ ،SV۱ و SV۳ تعیین میشوند. پس از تعریف این مقادیر، کاربر قادر خواهد بود که هر کــدام از آنها

را از طریق ورودیهای دیجیتال و یا منو داخلی انتخاب و فرآیند را کنرتل �اید.

قبل از استفاده دستگاه در حالت PID، کاربر باید ابتدا مقادیر P، I و D را مطابق رشایط فرآیند وارد �اید. تابع تنظیم خودکار، مــقادیر 

بهینه این پارامرتها را با توجه به رشایط محیطی و رضیب بار محاسبه میکند. بهرت است قبل از آغاز بکار، ابتدا SV مورد نظر را در میانه

محدوده دمای کاری انتخاب و AT را فعال �ایید. پس از فعال شدن این تابع، چراغ AT هر نیم ثانیه چشــمک خواهد زد و پس از ا·ام

کار و محاسبه مقادیر PID، این چراغ خاموش خواهد شد. در خالل مدت روشن بودن تابع تنظیم خودکار از دسـت زدن به کلـــــیدهای

دستگاه خودداری شود. کنرتلر رسی T۵۰ دارای حالتهای مختلف عملکردی تابع تنظیم خودکار است اما برای کاربری آسان تر، از تابــــع 

تنظیم خودکار رسیع (Quick-AT) که میتواند با یک سوئیچ و از طریق ورودیهای دیجیتال فعال شود، استفاده شود.

چنانچه کاربر بخواهد مقدار SV مورد نظر را با استفاده از ورودیهای دیجیتال فعال �اید، باید مقدار DIS را از طریق گروه تنظی�ت

کنرتل بر روی SV-n مورد نظر تنظیم �اید.

همیشه

همیشه

همیشه

همیشه

 کنرتل به صورت

PID

 کنرتل به صورت

PID

 کنرتل به صورت

PID

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۳۲

[Time]

Maximum range (EU %100)

Minimum range (EU %0)

 مقدار تنظیمی ناحیه ۲
(2RP)

 مقدار تنظیمی ناحیه ۱
(1RP)

-2RP

Zone 3

Zone 2

-1RP

Zone 1

Auto Tuning (۱) انتخاب نوع

کنرتلر دما رسی T۵۰ دارای دو روش کنرتلی برای تابع AT میباشد. پیش فرض دستگاه، روش استاندارد است، که بر پایه SV فرآیند را کنـرتل

میکند. روش دوم Low است که فرآیند را بر مبنای ۱۰٪ کمرت از SV کنرتل میکند.

گروه تنظی�ت PID برای مشاهده مقادیر ARW و نیز پارامرتهای P, I, D که توسط تابع تنظیم خودکار (Auto Tuning) محاســـــبه شده اند

بکار میرود. همینطور کاربر قادر خواهد بود تا در صورت ·ایل، مقادیر P, I, D را نیز به طور دستی در همین گروه تنظیم �اید.

(۱) در این گروه کاربر با فشار دادن کلید         میتواند به صورت دستی یا خودکار مقدار ARW  - Anti-Reset Wind up را تنظیم �اید. 

     با فشار دادن مجدد کلید            حالت های مختلف انتخاب تعداد گروه PID که از صفر تا ۳ قابل انتخاب است، �ایش دهده خواهد شد.

(۲) ریست دستی (Manual Reset - MR) زمانی �ایش داده خــواهد شد

     که مقدار پارامرت I در وضعیت OFF قرار داشته باشد. با استفاده از این

     پارامرت مقدار انحراف کنرتل به صورت دستی قابل اصالح است.

(۳) چنانچه حالت ناحیه گروه کنرتل در وضعیت On باشد، کاربر میتــواند

     با تعیین دو نقطه تنظیمی (RP) سه ناحیه (Zone) در بازه کنــــــرتلی

     ایجاد �اید.

(۴) در جدول صفحه بعد، مقدار n ، معرف تعداد گروه بوده که میتــواند

     از ۱ (یک گروه) تا ۳ (۳ گروه) کنرتلی را شامل شود.

برای مثال چنانچه عدد صفر وارد شود، مقادیر P,I,D �ایش داده نخواهند شد اما با استفاده از کلید          و انــــــــتخاب اعداد ۱، ۲ یا ۳، 

و فشار دادن کلید            به ترتیب مقادیر P, I, D برای گروه ۱، گروه ۲ و گروه ۳ �ایش داده خواهند شد.

در محصوالت رسی T۵۰، با توجه به وجود الگوریتم اختصاصی S-PID، بهینه ترین حالت کنرتلی زمانی بدست می آید که ARW در

حالت اتوماتیک قرار داشته باشد. به همین دلیل توصیه میشود همواره مقدار ARW بر روی این حالت تنظیم شود.

AT (۲) انتخاب رشوع به کار

SV۳ یا SV۲ ،SV۱ در این قسمت کاربر باید نقطه رشوع کار تابع تنظیم خودکار را مشخص �اید. کاربر میتواند با توجه به مقدار مورد نظر

به ترتیب یکی از اعداد ۱، ۲ و یا ۳ را انتخاب �اید. با انتخاب مقدار مورد نظر، تابع تنظیم خودکار رشوع به کار نـموده و پس از ا·ـــام کار

مقادیر P، I  و D را در جدول مربوط به SV انتخاب شده وارد خواهد کرد. چنانچه گزینه Auto انتـخاب شود، و اگر در گروه کنرتل، پارامرت

 ZONE در وضعیت خاموش قرار داشته باشد، ·امی مقادیر SV۲ ،SV۱ و  SV۳ به صورت پشت رس هم تنظیم خودکار خواهند شد امـا اگر

پارامرت ZONE در وضعیت روشن (ON) قرار داشته باشد، بر اساس محدوده تعیین شده در پارامرتهای ۱PR و ۲PR گروه PID، سه گــروه

۱، ۲ و ۳ ایجاد شده و مقادیر محاسبه شده برای هر گروه در جدول PID آن گروه ذخیره خواهد شد.

PID ۴) تنظی�ت پارامرتهای گروه

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۳۳

-

Auto /
50.0 ~ 200.0 %

0 / 1 ~ 3

OFF / 0.1 ~ 999.9 
(OFF = ON/OFF)

OFF / 1 ~ 6000 sec.

OFF / 1 ~ 6000 sec.

-5.0 ~ 105.0 %

-100.0 ~ 50.0 %

ZONE=ON

-

AUTO

1

20.0 %

240 sec.

60 sec.

50.0 %

3.0 %

EU (100.0 %)

پارامرت رشح محدوده تنظی©ت رشایط �ایش مقدار پیش فرض

PID ورود به گروه PID کنرتل

PID کنرتل

همیشه

PID انتخاب گروه

I خاموش بودن

نوع دستگاه گرمایش

و رسمایش همزمان

همیشه

همیشه

ARW تنظیم مقدار

PID انتخاب تعداد گروه

n در گروه (P) مقدار پروپورشنال

n در گروه (I) زمان انتگرال

n در گروه (D) زمان دیفرنشیال

n در گروه (MR) مقدار ریست دستی

n مقدار هیسرتزیس در گروه

n در گروه ZONE تعیین موقعیت

حرف n معرف این است که میتوان تا ۳ گروه مجزا PID برای SV۱ تا SV۳ تعریف �ود. به بیان دیگر کاربر میتواند مقادیر

پارامرتهای P, I, D را به صورت مجزا برای هر SV تعیین �اید. با این کار بهینه ترین حالت کنرتلی در دسرتس خواهد بود.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۳۴

بیش از ۳ ثانیه فشار داده شود

تنظیم جریان برای آالرم قطع املنت
 (قابل تنظیم از حالت خاموش تا ۴۰ آمپر)

فرآیند تنظیم جریان برای آالرم قطع املنت (HBA) به رشح زیر است:

چنانچه خروجی دستگاه بر روی حالت SCR تنظیم شده باشد، این پارامرت در دسرتس نخواهد بود.

تنظیم نقطه رشوع آالرم قطع املنت یا HbS: این پارامرت تنها زمانی �ایش داده خواهد شد که خروجی دستگاه بر روی عدد ۳ تنــــــظیم
شده باشد.

اصالح مقدار �ایش جریان H.Adj: چنانچه کاربر از ترانس جریان دیگری با رضیب تبدیل غیر از ۸۰۰:۱ استفاده کرده باشد با استفاده
از این پارامرت میتواند مقدار �ایش جریان عبوری از املنت را اصالح و یا به عبارتی کالیربه �اید.

چنانچه تابع �ایش جریان عبوری از املنت در حالت فعال قرار داشته باشد
MVn مقدار SV میتواند در پنجره SET کاربر به راحتی و با فرشدن کلید
و با یک بار قشار مجدد کلید SET، مقدار جریان عبوری را مشاهده �اید.

تابع قفل جریان املنت H.HLd: چنانچه خروجی دستگاه در حالت SSR (کد ۱) و یا رله PID (کد ۳) قرار داده شده باشد، خــــروجی 
به صورت کرسی از زمان فعال میشود که در این حالت قرائت مقدار جریان عبوری از املنت بسیار دشوار خواهد بود. با اســــــتـفاده

از این تابع آخرین مقدار اندازه گیری شده جریان به صورت موقف در حالت قفل قرار میگیرد تا کاربر بتواند مقدار را قرائت �اید.

�ایش جریان املنت H.[A: جریان AC عبوری از املنت به صورت دقیق اندازه گیری شده و در بازه ۰/۱ تا ۳۸ آمپر�ایش داده میشود.
SV قرار گرفته باشد، مقدار جریان عبوری از املنت به صورت آنالین در قسمت مربـــوط به ON در وضعیت H.EXT چنانچه پارامرت

�ایش داده خواهد شد.

در صورت استفاده از HBA، پارامرت نوع آالرم ش¿ره ۱ (A۱TY) باید بر روی عدد ۲۱ تنظیم شده باشد.

هیسرتزیس (Dead Band) آالرم قطع املنت یا Hdb: این پارامرت از عملکرد نادرست دستگاه در زمان نزدیک شدن جریان به مقدار تنظیمی
یا عبور از مقدار تنظیمی، جلوگیری میکند.

تنظیم هیسرتزیس برای آالرم قطع املنت
 (قابل تنظیم از صفر تا ۲۰ آمپر)

تنظیم نقطه رشوع آالرم قطع املنت
 (قابل تنظیم از صفر تا ۱۰۰ ٪)

مانیتورینگ جریان املنت
(از ۰/۱ تا ۳۸ آمپر)

فعال سازی مانیتورینگ جریان املنت
(در حالت عملکرد نرمال)

تابع قفل مانیتورینگ جریان املنت
(روشن / خاموش)

اصالح جریان املنت
(از منفی ۱۰ تا مثبت ۱۰ آمپر)

سوختگی یا قطع بودن املنتکنتاکت کنرتل خروجی

۴ بار به صورت تک رضب
فشار داده شود

HBA گروه تنظی¿ت

Heater current 

Current transfomer (800:1)
TC8L or CTL-6-S

 

     10A + 5A

                                2                                             2

   
    

         38 A  

        38 A  

HBA مقدار تنظیم شده =

Hdb مقدار تنظیم شده =

مقدار جریان قطع املنت + مقدار جریان عبوری در حالت نرمال

۱/۴* (حداکÆ جریان - حداقل جریان)

HbS مقدار تنظیم شده =

H.Adj مقدار اندازه گیری شده= مقدار اصالح
انحراف اندازه گیری *

برای مثال چنانچه مقدار واقعی جریان ۱۰ آمپری، ۹/۸ آمپر �ایش داده شود، مقدار اصالح برابر است با:

SV ۰/۳* مقدار

۵)تنظی¿ت گروه HBA و  آمپرمرت املنت

کنرتلر رسی T۵۰ مجهز به یک آمپر مرت بسیار دقیق است که میتواند به صورت لحظه ای جریان عبوری از املنت را در بازه ۰/۱ تا ۳۸ آمپر را

اندازه گیری �اید. در همین گروه، تنظی¿ت مربوط به تابع آالرم قطع املنت نیز انجام میگیرد.

روش انجام کار و سوئیچ کردن بین مقادیر SV، مقدار MVn و یا مقدار جریان عبوری
 از املنت با استفاده از کلید SET �ایش داده شده است.

Target 
     temperature

control  output (MVn)

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۳۵

-

OFF / 1 ~ 21

OFF / 1 ~ 20

EUS (0.0 ~ 100.0%)

OFF / 1 ~ 240 sec.

EU (-100.0   ~ 100.0 %)

AL1/ AL2/ AL3

-

3

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

EU(100.0%)

AL 1

AL2

AL3

۶) تنظی�ت گروه آالرم (آالرم ۱، آالرم ۲ و آالرم ۳)

پارامرت رشح محدوده تنظی©ت رشایط �ایش مقدار پیش فرض

کنرتلر رسی T۵۰ دارای ۳ آالرم مجزا بوده که میتواند در ۲۱ نوع عملکرد متفاوت تنظیم شوند. در گروه تنظی�ت آالرم، کاربر عالوه بر

تنظیم مقدار و نوع آالرم میتواند هیسرتزیس و زمان تاخیر آالرم را نیز تنظیم �اید.

کد مربوط به نوع آالرم و توضیحات آن در جدول صفحه بعد ارائه شده است.

همیشه

همیشه

همیشه

همیشه

ورود به گروه تنظی�ت آالرم

انتخاب نوع آالرم ۱

انتخاب نوع آالرم ۲

انتخاب نوع آالرم ۳

تنظیم هیسرتزیس آالرم ۱

تنظیم زمان تاخیر آالرم ۱

تنظیم مقدار آالرم ۱ PV آالرم بر مبنای

آالرم انحرافی

تنظیم مقدار آالرم ۲

تنظیم مقدار آالرم ۳

تعیین ترمینال خروجی اولین آالرم 

تعیین ترمینال خروجی دومین آالرم 

تعیین ترمینال خروجی سومین آالرم 

آالرم HBA بر روی آالرم ش�ره ۱ و با قرار دادن پارامرت A۱TY بر روی عدد ۲۱ فعال میشود.

تنظیم زمان تاخیر آالرم ۲

تنظیم زمان تاخیر آالرم ۳

تنظیم هیسرتزیس آالرم ۲

تنظیم هیسرتزیس آالرم ۳

در زمان استفاده

از آالرم ۱

در زمان استفاده

از آالرم ۲

در زمان استفاده

از آالرم ۳

در زمان استفاده

از آالرم ۱

در زمان استفاده

از آالرم ۲

در زمان استفاده

از آالرم ۳
در زمان استفاده

از آالرم ۱

در زمان استفاده

از آالرم ۲

در زمان استفاده

از آالرم ۳
در زمان استفاده

از آالرم ۱

در زمان استفاده

از آالرم ۲

در زمان استفاده

از آالرم ۳

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۳۶

02

20

03

05

04

06

08

Low

OFF ON

ON

Alarm 
High

ON

Hysteresis

OFF

OFF

Low High

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

Alarm setting value

Hysteresis

Low High

OFF

OFF

OFF

ON

ON

-Alarm SV

ON

Hysteresis

Low Alarm High
SV

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

Hysteresis

<Negative temp. value setting>

Low High
-AlarmSV

OFF

OFF

OFF

ON

ON

-

ON
Hysteresis

Low High
SV

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

Alarm

<Positive temp. value setting>

Hysteresis

AlarmAlarm

OFF

OFFON

ON

ON ON

ON

ON

OFF

SV

Hysteresis

Low High

AlarmAlarm

OFF OFF

OFF

OFF

OFF

OFFON

ON

ON

SV

Hysteresis

Low High

OFF

OFF

OFF ON

ON

ON

Hysteresis 

Low High

 Example of Alarm output 1 setting 

Alarm type  
(Upper -limit deviation)  = 03 

Hysteresis (Dead band)  =  

Alarm setting value  =  
 

OFF ON

20  

ONOFF

OFF

Hysteresis (2 )

ON

100  

120  

118  

Low High

(۱) کد انتخاب آالرم و انواع خروجی آن

ش�ره کد نوع آالرم نحوه عملکرد آالرم
حد باال مطلق

حد پایین مطلق

حد باالی انحرافی

حد پایین انحرافی

حد باال و پایین انحرافی

حد باال و پایین انحرافی داخل رنج

(HBA) آالرم قطع املنت

(LBA) آالرم قطع حلقه کنرتل

آالرم قطع املنت (HBA) بر روی آالرم ۱ فعال میشود

آالرم قطع حلقه کنرتل (LBA) زمانی که از HBA استفاده نشود بر روی آالرم ۱ فعال میشود

حد باال و پایین انحرافی داخل رنج با تابع قفل

حد باال و پایین انحرافی با تابع قفل

حد پایین فرآیند

حد پایین فرآیند با تابع قفل

حد پایین فرآیند با تابع قفل معکوس

حد پایین فرآیند

حد پایین فرآیند با تابع قفل

حد پایین فرآیند با تابع قفل معکوس

حد پایین فرآیند

حد پایین فرآیند با تابع قفل

حد پایین فرآیند با تابع قفل معکوس

حد پایین فرآیند

حد پایین فرآیند با تابع قفل

حد پایین فرآیند با تابع قفل معکوس

در هنگام کاهش دما

در هنگام افزایش دما

در هنگام کاهش دما

در هنگام افزایش دما

در هنگام کاهش دما

در هنگام افزایش دما

در هنگام کاهش دما

در هنگام افزایش دما

دما

دما

دما

دما

در هنگام کاهش دما

در هنگام افزایش دما

دما

مثالی از تنظیم خروجی آالرم ۱

دما

کاهش دما

افزایش دما

دما

کاهش دما

افزایش دما

چنانچه حالت معکوس آالرم با انتخاب کد فعال شــود، چراغ آالرم مربوطه در حالت غیر فعال بودن آالرم

روشن خواهد شد.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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www.temcoline.com

D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۳۷

PV(Current Progress Value) /SV(Set Value) /MV(Manipulated Variable) / SPS(Power supply for external sensor)

4.0 mA 12.0 mA 20.0 mA

RET.HRET.L

Retransmission value

DC Power Supply : DC 15V / 25mA 

  RET setting :  PV or SV
                  MV (Fixed)

SPS (Fixed)
100.0 %0.0 %

تابع قفل فعال نیست تابع قفل فعال است

Low limit
alarm

Low limit
alarm

PV PV

Power ON Power ON (HOLD)

Alarm output Alarm outputON ON ONOFF OFFOFFOFF OFF

-

PV / SV / MV / SPS

TC or RTD :
Fr-H ~ Fr-L
Voltage :

SL-H ~ SL-L
(But, RET.H RET.L)

-

PV

EU( 100.0%)

EU(0.0%)

چنانچه آالرم حد پایین بر روی دستگاه تنظیم شده باشد، آالرم دستگاه در بدو روشن شدن و با توجه به پایین بودن دما، رشوع بکار خواهـــــد �ود که

 امری آزار دهنده خواهد بود. به منظور جلوگیری از بروز این مسئله از تابع Hold استفاده میشود. در این حالت، آالرم حد پایین دستگاه  پس از روشن 

شدن آن، فعال نخواهد شد. اما چنانچه پس از رسیدن PV به مقدار SV، دما مجدد از مقدار تنظیم شده برای آالرم حد پایین کمرت شود، خروجــی آالرم 

فعال خواهد شد.

(۲) تابع قفل 

۷) تنظی�ت گروه ریرتنسمیت
در حالت خروجی ریرتنسمیت یکی از پارامرتهای PV، مقدار تنظیمی یا SV، مقدار متغیر دستی یا MV و منبع تغذیه سنسور یا SPS میــتواند

به عنوان مرجع برای خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر انتخاب شوند. (خروجی در حالت SPS معادل ۱۵ ولت مستقیم با جریان ۲۵ میلی آمپر است)

پارامرت رشح محدوده تنظی©ت رشایط �ایش مقدار پیش فرض

ورود به گروه تنظی�ت ریرتنسمیت

روش اصالح خروجی ریرتنسمیت

SPS انتخاب نوع ریرتنسمیت یا

حد باالی ریرتنسمیت

در زمان استفاده از خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر ریرتنسمیت، عواملی نظیر تاثیرات دستگاههای مجاور و یا مقاومت تبدیل، بر مقدار

خروجی آن تاثیر میگذارند که در چنین مواقعی با استفاده از روش زیر، مقدار خروجی کالیربه میشود:

مقدار حد باال خروجی (RET.H) بر روی ۱۰۰٪ و مقدار حد پایین خروجی (RET.L) بر روی صفر درصد تنــظیم شده است.

حال حد باال خروجی (RET.H) بر روی ۹۹/۶٪ و مقدار حد پایین خروجی (RET.L) بر روی ۰/۳ درصد تنــظیم �ایید.

حال وضعیت ریرتنسمیت را مجدد به حالت PV تغییر دهید.

وضعیت تنظیمی را به حالت SV تغییر دهید. حال ابتدا مقدار SV را مطابق حد باالی تنظیم شده برای ریرتنســـــمیت تغییر
داده و مقدار خروجی را اندازه گیری کنید (مثلن ۹۹/۶). سپس مقدار SV را مطابق حد پایین تنظیم شده تغییر دهید و مقدار

خروجی را اندازه بگیرید. (مثلن ۰/۳)

انتخابی

انتخابی

SV یا PV انتخاب

حد پایین ریرتنسمیت

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۳۸

-

HSTD / HSUM / H-TL
MODA / MODB 
SYNM / SYNS

2400 / 4800 / 9600 / 
19200 [BPS]

NONE / EVEN / ODD

1_bt (bit) / 2_bt (bit)

7_bt (bit) / 8_bt (bit)

7_bt (bit) / 8_bt (bit)

0 ~ 10 (Response time
= Handling time +    
Response time) x 10ms

-

H-TL

9600 BPS

NONE

-1bt

-8bt

1

1

(۱) رشح پروتکل های ارتباطی مورد استفاده 

پروتکل PC-Link در برخی کشورها مورد استفاده قرار میگیرد.

این پروتکل به صورت انحصاری توسط رشکت TemcoLine طراحی شده و در زمان استفاده از نرم افزار مخصوص،
از این پروتکل که قابلیت ذخیره سازی داده ها بر روی نرم افزار را فراهم میکند، مورد استفاده قرار میگیرد.

پروتکل مبتنی بر کدهای ASCII بوده و به دلیل سهولت استفاده، بیشرتین کاربرد را به ویژه در صنعت دارد.

پروتکل مبتنی بر کدهای بایüی بوده و به دلیل رسعت باالی انتقال اطالعات، به صورت استاندارد در صنایع مختلف
مورد استفاده قرار میگیرد.

در این پروتکل یک کنرتلر به عنوان Master و تا ۲۰۰ کنرتلر دیگر به عنوان Slave به آن متصل میشوند. کنـرتلر های
Slave دقیقا مطابق کنرتلر Master عمل میکنند. برای مثال ·امی SV۲ ,SV۱ و SV۳ تنظیم شده بر روی کنـــــــرتلر

Master به ·امی کنرتلرهای Slave منتقل شده و بر روی آنها نیز تنظیم میشوند.

HSTD / HSUM

H-TL (TL-LINK)

MODA (Modbus-ASCII)

MODB (Modbus-RTU)

Sync-Master / Slave

(Communication) ۸) تنظی�ت گروه درگاه ارتباطی

سیستم ارتباطی کاملن ایزوله کنرتلر رسی T۵۰، مبتنی بر ارتباط از طریق RS۴۸۵ به صورت دو سیم (Half Duplex) میباشد که از این طریق

میتوان تا ۳۲ دستگاه را از طریق ۲ رشته سیم مانیتور و کنرتل �ود. این سیستم ارتباطی با اکÛ پروتکلهای ارتباطی زیر همخوان میباشد.

۳۲ Ûبه صورت کاملن ایزوله طراحی شده است و قابلیت اتـــصال حــــداک T۵۰ ساختار ورودی و خروجی های کنرتلر رسی

دستگاه از طریق درگاه ارتباطی به آن وجود دارد. تعداد دستگاه ها میتواند با توجه به رشایط محل نصـــــب تغیــــیر کند.

PC-Link, TL-Link, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, Sync-Master/Slave

پارامرت رشح محدوده تنظی©ت رشایط �ایش مقدار پیش فرض

ورود به گروه تنظی�ت درگاه ارتباطی

(B.P.S) انتخاب رسعت انتقال داده

(Parity Check) انتخاب بیت توازن

(Stop bit) انتخاب بیت توقف

(Data Length) انتخاب طول داده

انتخاب آدرس

انتخابی

انتخاب زمان پاسخگویی

انتخاب پروتکل
PC/TL-Link, Modbud-ASCII/RTU, Sync-Master/Slave

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R

T۵۴ x  n  

MASTER Slave 01# Slave #n 

Sync - Master  

“SYnM”  

Sync - Slave  

“SYnS”  

SV BIAS  SV BIAS  

Sync - Slave  

“SYnS”  

Modbus-ASCII
     COM.P : MODA,  BPS : 9600,  PRTY : EVEN,  STOP : -1BT(bit),  DTLN : -7BT(bit)

Modbus-RTU
     COM.P : MODB,  BPS : 9600,  PRTY : EVEN,  STOP : -1BT(bit),  DTLN : -8BT(bit)

03

06

MASTER Slave #n

T54 x n

RS-485  

T54 x n 
 

 

RS485- connection

۳۹

Sync-Master

Sync-Slave Sync-Slave

RBS = 0 RBS = -15

T۵۰ و کنرتلر رسی (Modbus) (۲) پروتکل مودباس

(۳) تنظی�ت ارتباطی مودباس به رشح زیر میباشند:

Sync-Master/Slave (۴) تنظی�ت ارتباطی در حالت

تنها یک عدد کنرتلر به صورت Master تعریف میشود و سایر کنرتلرها به صورت Slave باید تعریف شوند. در سیستم

ارتباطی به صورت Sync نیازی به تعریف آدرس �یباشد و با تعریف به صورت Slave، از منو RBS استفاده میشود.ہ

توصیه میشود از کابلهای شبکه شیلددار، به عنوان کابل

ارتباطی استفاده شود.

از دو عدد مقاومت ۱۲۰ اهم ۱/۴ وات، در دو انتــهای

کابل ارتباطی استفاده �ایید. (مطابق ش�تیک باال)

دستگاه قابلیت قرائت محتوا ۳۲ عدد D-Register را  به صورت  متوالی دارد

دستگاه قابلیت نوشÝ محتوا ۲۵ عدد D-Register را  به صورت  متوالی دارد

محتواهای D-Register یکی یکی ویرایش میشود

D-Register قرائت متوالی محتواهای

D-Register متوالی محتواهای Ýنوش

D-Register یکی یکی محتواهای Ýنوش

پروتکل ارتباطی مودباس مورد استفاده در کنرتلرهای رسی T۵۰، از کدهای توابع برای خواندن و نوشD-Register Ý ها استفاده مین�ید.

برای اطالع از کدهای ارتباطی مورد استفاده با رشکت آلتون سگال، �اینده رسمی TemcoLine در ایران و امارت، ·اس حاصل فرمایید.

دستگاههایی که از پروتکل مودباس استفاده میکنند، از آدرسهای ۴۰۰۰۰۱ تا ۴۰۰۹۹۹ در محدوده رجیسرت ۱۶ بیتی استفاده میکنند.

این رنج شامل آدرسهای ۴۰۰۰۰۱ تا ۴۶۵۵۳۶ نیز خواهد شد.

در حالت استفاده از ارتباط مودباس، باید به آدرسهای فریم ارتباطی واقعی، عدد ۱ افزوده گردد. زیرا کاربر ممکن است از 

آدرس ۴۰۰۰۰۱ به بعد را انتخاب �اید. برای مثال ممکن است آدرس ۴۰۰۰۰۱ به D-Reg = ۰۰۰ اختصاص یابد.

کد رشح

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۴۰

READ ONLY
PROHIBIT(READ ONLY)

READ/WRITE
RESERVED

ADDRESS PROCESS

0 400 500 600

CONTROL

100 200

PID AUTO

300Modbus Absolute

400 001
N.PV 
N.SV ZONE 

N.SVNO

SVNO HBA1

HBS

H.HLD

RET OUT

INP

HYS

DP-P

FILT

CT

FR-H

POC

O.ACT

UNIT

PO

SL-H

BIAS
B.OUT

BS.P1
BS.P2
BS.P3
BS0
BS1
BS2
BS3
BS4

CTC

FR-L

SL-L

OL-H
OL-L

H1DB

H.EXT
HOC

RET.H
RET.L

A1TY COM.P

DTLN

PRTY

RSPN

BPS

ADDR

STOPA1DB

AL1-

A1Pn

A2TY
A3TY

A2DB
A3DB

AL2-

A2Pn

AL3-

A3Pn
A1DY
A2DY
A3DY

SV1
SV2
SV3FAST

ARW
M.OUT AT.M

AT

1.P

1.Pc

1.D

1.Dc

1.I

1.Ic

1.MR

1.DB
1.RP

2.P
2.I
2.D

2.MR
2.Pc
2.Ic
2.Dc
2.DB
2.RP

3.P

3.Pc

3.D

3.Dc

3.I

3.Ic

3.MR

3.DB

PID.NO UP.RT

DIS

ALM.STS DN.RT
RTMU
RIFT

Run/Stop

Hi.Lo
RS.Md
HoLd

Auto/Man.
M.MVn

HCM1

ADE.STS
ERR.STS

MOD.STS

HoPt(DAY)

Peak Hold

HoPt(MINUTE)

400 004

400 008

400 012

400 016

400 020

400 024

400 028

400 032

400 036

400 002

400 005

400 009

400 013

400 017

400 021

400 025

400 029

400 033

400 037

400 003

400 007

400 011

400 015

400 019

400 023

400 027

400 031

400 035

400 006

400 010

400 014

400 018

400 022

400 026

400 030

400 034

400 038

400 099

0

3

7

11

15

19

23

27

31

35

1

4

8

12

16

20

24

28

32

36

2

6

10

14

18

22

26

30

34

5

9

13

17

21

25

29

33

37

98

Limit Controller

۱- آدرس مطلق،  آدرسی است که داده های واقعی در آن ذخیره میشوند. با این وجود

    در حالت مودباس، و بسته به سازنده PLC یا HMI، ممکن است یک واحد (عدد ۱)

    به آدرس مطلق اضافه گردد.

۳- آدرسهای D-REG کنرتلر رسی T۵۰ به صورت دسی�ل (DEC) بیان میشوند. امـــا

(HEX) میتوانند به صورت هگزادسی�ل HMI یا PLC بسته به رشکت تولید کننده    

    نیز استفاده شوند. برای مثال آدرس ۳۰۱ که مربوط به SV و به صورت دســـــی�ل

    است، میتواند به صورت هگزادسی�ل                    نیز استفاده شود.

۲- آدرس                   مربوط به N.PV، که یک آدرس مــــودباس است، X۰۰ آدرس

آدرس PLC یا HMI و ۰۰۲ ، آدرس واقعی خواهد بود.

توجه

X00 002 

0x12D

T۵۰ های کنرتلر رسی D-Register (۵) آدرس دهی

توصیه میشود در صورت نیاز به استفاده از پروتکل ارتباطی، از راهن�ی مخصوص که به صورت جداگانه تهیه شـده

استفاده شود. این راهن� را میتواند از وبسایت رشکت آلتون سگال دانلود �ایید.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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D I G I T A L  P I D  C O N T R O L L E R
۴۱

-

0(ON/OFF)/ 1(SSR)/
2(SCR)/ 3(Relay)
(Refer to P9 ,2.2 )
REV (Reverse action)
DIR (Direct action)

Dual (Heating & Cooling)

1 (SSR) /2 (SCR) /3 (Relay)
(P9 ,2.2) refer to the 

Output configuration)

1 ~ 1000  sec.

1 ~ 1000  sec.

0.1 ~10.0

EUS
(0.0 ~ 100.0%)

Half / Normal

-0.5 ~ 105.0%

-0.0 ~ 105.0%

OL-L ~ 105.0%

-0.5% ~ OL-H

- -

1(SSR)

REV

1(SSR)

2 sec.

2 sec.

1.0

 NORM

0.0%

0.0%

100.0%

0.0%

چنانچه نوع خروجی رله PID (کد ۳ خروجی) انتخاب شده باشد، مقدار زمان پارامرت CT مــــعادل ۲۰ ثانیه خواهد بود و

چنانچه نوع خروجی SSR (کد خروجی ۱) انتخاب شده باشد، مقدار زمان پارامرت CT معادل ۲ ثانیه خواهد بود.

در هنگام تغییر تنظی�ت، این پارامرتها را جداگانه تنظیم �ایید.

۹) تنظی�ت گروه خروجی
کنرتل رسی T۵۰ در دو نوع استاندارد یونیورسال (S) و کنرتل همزمان گرمایش و رسمایش (D) تولید میشوند که هر دو نــــــوع دارای

خروجی رله، خروجی SSR و خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر (SCR) بوده که میتوان در این گروه پارامرتهای مربوط با آنها را تنظیم �ود.

پارامرت رشح محدوده تنظی©ت رشایط �ایش مقدار پیش فرض

ورود به گروه تنظی�ت خروجی

همیشه

همیشه

همیشه

کنرتل با رله

SSR یا

کنرتل به صورت

ON / OFF

کنرتل به صورت

ON / OFF

کنرتل به صورت

PID

کنرتل به صورت

PID

حالت
 گرمایش و رسمایش

حالت
 گرمایش و رسمایش

حالت
 گرمایش و رسمایش

حالت
 گرمایش و رسمایش

انتخاب زمان سیکل کنرتل

تنظیم بهره (Gain) رسمایش

حد باالی خروجی

حد پایین خروجی

انتخاب زمان سیکل کنرتل

(خروجی رسمایش)

انتخاب نوع خروجی ۲

(فقط برای رسمایش)

تنظیم هیسرتزیس

(On/Oû  در حالت کنرتل)

انتخاب نحوه عملکرد هیسرتزیس

(On/Oû  در حالت کنرتل)

مقدار خروجی ۱

(در زمان قطع سنسور)

مقدار خروجی ۲

(در زمان قطع سنسور)

انتخاب نوع کنرتل فرآیند

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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۴۲

خروجی

(OL-L)

(1)  HYS.T = NORM 

(2)  HYS.T = HALF

_ACT = REV.
عملکرد در حالت گرمایش

در حالت HALF، عملکرد هیسرتزیس برای رسمایش

و گرمایش یکسان خواهد بود.

NORM این پارامرت به صورت پیــش فـرض بر روی

تنظیم شده است.

SV

ON

OFF
_ACT = DIR.

عملکرد در حالت رسمایش
SV

ON

OFF

SV

ON

OFF

محدوده خروجی بر حسب درصد

رنج عمومی مورد استفاده

حداکÛ بازه تنظیم شده

محدوده تنظیم شده

حد پایین حد باال

(۱) پارامرتهای Po و PoC پارامرتهایی هستند که مقدار خروجی را در زمانی که ورودی سنسور قطع شده باشد و یا دستگاه دچار خطای کنرتل

     باشد، مشخص میکنند. با تعیین مقدار این پارامرتها، خروجی دستگاه در زمان قطع ورودی سنسور میتواند به حالت قطع تبدیل شود و یا در

     وضعیت پایدار قبل از بروز قطع ورودی سنسور و در محدوده تعیین شده، باقی ýاند.

از آنجا که کنرتلر رسی T۵۰ از الگوریتم S-PID استفاده میکند، این پارامرتها در اغلب اوقات استفاده �یشوند. این پارامرتها تنها در رشایط

خاص، که کاربر بخواهد مقدار خروجی را محدود �اید، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در �ودار زیر، نحوه عملکرد این پارامرتها ارائه

شده است.

(OL-H, OL-L) (۲) محدود کردن حد باال و پایین خروجی

HALF و NORM (۳) انتخاب نحوه عملکرد هیسرتزیس در دو حالت

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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- -

1 ~ 33
(refer to P7 ,2)

Fr-H  Fr-L

0 / 1 / 2 / 3

-1999 ~ 9999

OFF / 1~120 sec.

EUS (-100.0 ~100.0 %)

EUS (-100.0 ~100.0 %)

OFF / UP / DOWN

-

1

1370

-200

1

100.0

0.0

OFF

EUS (0.0%)

EUS (%0.0)

UP

۱۰) تنظی�ت گروه ورودی
کنرتل رسی T۵۰ دارای ورودیهای متنوعی شامل ۱۲ نوع ترموکوپل، ۲ نوع ورودی سنسور مقاومتی (RTD) و ۳ نوع ورودی ولتاژ و جریان

میباشد. کلیه پارامرتهای مربوط به ورودی دستگاه، در این گروه قابل تنظیم میباشند.

پارامرت رشح محدوده تنظی©ت رشایط �ایش مقدار پیش فرض

ورود به گروه تنظی�ت ورودی

انتخاب نوع ورودی

انتخاب واحد �ایش دما

تعیین حد باال

Scale تعیین حد باال

تعیین حد پایین

تنظیم فیلرت دیجیتال ورودی

اصالح مقدار ورودی

اصالح حد باال  مقدار ورودی

انتخاب نوع عملکرد 

در زمان قطع املنت

تعیین محل نقطه اعشار

همیشه

همیشه

در حالت ورودی

RTD یا TC

همیشه

همیشه

در حالت ورودی ولتاژ

(mV, V)

در حالت ورودی ولتاژ

(mV, V)

در حالت ورودی ولتاژ

(mV, V)(در حالت ورودی ولتاژ)(در حالت ورودی ولتاژ)

(در حالت ورودی ولتاژ)

Scale تعیین حد پایین

(در حالت ورودی ولتاژ) DP-P تعیین محل اعشار با

در محدوده مجاز ورودی

اما با رعایت رشط زیر

اما با رعایت رشط زیر

(به صفحه بعد مراجعه شود)

همیشه

همیشه

با تغییر نوع ورودی، ·امی پارامرتهای دستگاه به وضعیت پیش فرض کارخانه باز میگردند. به همین دلیل توصـیه میگردد

برای کلی محصوالت رسی T۵۰، ابتدا نوع ورودی تعیین شود و سپس سایر پارامرتها تنظیم شوند. چنانچه در حین عملکرد

دستگاه نوع ورودی تغییر داده شود، تابع تنظیم خودکار (Auto Tuning) و سایر پارامرتها نیاز به تنظیم مجدد خواهنـــد

داشت.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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Free Scale Area

[ 4 ~ 20 mA INPUT ]

(Maximum)

(Minimum)

(SL-L) (SL-H)

GAIN

BIAS

20.0

16.0

12.0

50.0 100.0

8.0

4.0

0

(۱) انتخاب نوع ورودی

در کنرتلر رسی T۵۰ باید ابتدا نوع ورودی دستگاه با توجه به مشخصات قید شده در صفحه ۷ این راهن� تنظیم شوند.

(۲) انتخاب واحد �ایش دما (درجه سانتی گراد یا درجه فارنهایت)

زمانی که نوع ورودی دستگاه، سنسور دما باشد، با تنظیم این پارامرت میتواند واحد �ایش دما را تغییر داد. 

SL-H, SL-L و تنظیم حد باال و پایین (DP-P) (۳) تنظیم محل �ایش نقطه اعشار

چنانچه ورودی دستگاه بر روی ولتاژ یا جریان تنظیم شده باشد، این پارامرتها �ایش داده خواهند شد. با پارامرت DP-P کاربر میتواند محل �ایش

نقطه اعشار را تنظیم �اید. همینطور با استفاده از پارامرت SL-H میتواندحد باالی متناظر حد باالی ورودی و با پارامرت SL-L حد پایـــــین متناظر

با حد پایین ورودی را Scale �اید. برای مثال چنانچه مقدار ورودی ۴ تا ۲۰ میلیمرت باشد و کاربر بخواهد به ازای ۴ میلی آمپر مقدار صفر و بـــه

ازای ۲۰ میلی آمپر مقدار ۱۰۰ را �ایش دهد (مثال ۰ تا ۱۰۰ بار)، آنگاه باید به ترتیب مقادیر ۴ و ۱۰۰ را در پارامرتهای SL-L و SL-H وارد �اید.

(۴) فیلرت ورودی دیجیتال

این پارامرت زمانی کاربرد پیدا میکند که عوامل محیط نصب دستگاه، باعث بروز اختالل و پرش در مقدار �ایش داده شده میشوند. با تعیین زمان

برای فیلرت ورودی دیجیتال در بازه ۱ تا ۱۲۰ ثانیه، چنانچه مقدار PV به عدد تنظیمی SV برسد، خروجی تا زمان سپری شدن زمان فیلرت فعــــال

نخواهد شد.

(BIAS) (۵) اصالح مقدار ورودی

با استفاده از این پارامرت کاربر قادر خواهد بود مقدار �ایش داده شده را اصالح �اید. به عبارتی دیگر کاربر میتواند مقدار �ایش داده شده را با

مقدار واقعی اندازه گیری شده توسط دستگاه مرجع، مقایسه �وده و مقدار �ایش داده شده را کالیربه �اید.

(۶) اصالح حد باالی مقدار ورودی

به خاطر داشته باشید که همواره، ابتــدا

پارامرت BIAS را تنظیم کرده و پس از آن

پارامرت Gain را تنظیم کنید.

با استفاده از این پارامرت کاربر قادر خواهد بود حد باالی مقدار ورودی را به صورت دقیق اصالح �اید. این پارامرت تنها زمانی �ایش داده میشود

که نوع ورودی ولتاژ یا جریان باشد. کاربر با استفاده از پارامرت BIAS در واقع مقدار Oûset را تنظیم میکند و با استفاده از این پارامرت مقــــدار

BIAS تنظیم خواهد شد. برای مثال چنانچه ورودی از نوع جریان ۴ تا ۲۰ میلی آمپر باشد، تلرانس حد پایین ۴ میلی آمپر توسط پارامـــرت Gain

و تلرانس حد باال، ۲۰ میلی آمپر، توسط پارامرت Gain تنظیم میشود.

در �ودار زیر نجوه عملکرد این دو پارامرت �ایش داده شده است.

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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۱۱) رشح خطاهای �ایش داده شده

(۱) خطای B.OUT: خطای ورودی سنسور، انتخاب نادرست کد ورودی یا آسیب دیدن ورودی دستگاه

(۲) خطای OVR+: گرمایش بیش از حد (Over Heat) و یا PV بیشرت از حداکÛ مقدار ورودی تعیین شده است.

(۳) خطای OVR-: رسمایش بیش از حد (Over Cool) و یا PV کمرت از حداقل مقدار ورودی تعیین شده است.

(۴) خطای SYS.E: خطای تنظی�ت سیستم و یا خرابی CPU دستگاه

(PCB Burn) و یا سوختگی بورد مدار چاپی RJC آسیب دیدگی سنسور :RJC.E (۵) خطای

EEPROM آسیب دیدگی :EEP.E (۶) خطای

(Communication ERROR) خطای ارتباط از طریق درگاه ارتباطی :COM.E (۷) خطای

(۸) خطای AT.E: خطای تابع تنظیم خودکار (کنرتلر و HBA کنرتل شود)

آلتون سگال - �اینده انحصاری در ایران و امارات
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