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Evrensel analog giriş / İki çubuk grafik ekranı /  Programlanabilir kontrol sekansı / Ek 

analog girişli PCE-RE82, RS485 arayüzü / İsteğe bağlı olarak sürekli kontrol çıkışı ile 

 

PCE-RE82 sıcaklık kontrol cihazı, sıcaklığı veya basınç, nem veya seviye gibi diğer fiziksel 

değişkenleri kontrol etmek için kullanılabilir. Bu sıcaklık kontrol cihazının analog girişi çeşitli 

ortak sinyalleri işleyebilir ve serbestçe ölçeklenebilir. Dijital girişlerin kullanılması, örneğin bir 

PLC kontrolü, evrensel kontrol cihazını etkileyebilir. Sıcaklık kontol cihazının, uygulamaya 

bağlı olarak farklı görevler atanabilen dört çıkış sunar. Kontrol fonksiyonuna ek olarak, bir 

sinyal veya alarm çıkışı olarak da kullanılabilirler. Her biri kendi kontrol parametrelerine sahip 

iki iç kontrol döngüsü nedeniyle, üç noktalı kontrol de uygulanabilir. Sıcaklık kontrol cihazının 

ayar noktası üç kaynak tarafından kontrol edilebilir. Operatör tarafından ayarlanan bir ayar 

noktasına ek olarak, bu isteğe bağlı ilave analog giriş üzerinden de kontrol edilebilir. Üçüncü 

bir olasılık olarak, her biri 15 segmentli 15 program, referans değişkenin kontrol edildiğine göre, 

evrensel kontrol ünitesinin dahili hafızasında saklanabilir. Ayrıca, PID kontrolü için daha sonra 

kullanıcı tarafından kullanılan veya kontrol için ayar noktasına bağlı olarak 4 farklı parametre 

seti ayarlanabilir. Program modunda, her segmente bir parametre seti atanabilir. Bir yandan, 

insan-makine arayüzü, evrensel kontrol cihazını parametreleştirmek için kullanılan dört öne 

monteli tuştan oluşmaktadır. Ölçülen değerleri ve diğer parametreleri görüntülemek için, 

evrensel kontrol cihazı iki adet 4 basamaklı 7 segmentli ekranla donatılmıştır. Bunlar, kontrol 

işleminin farklı boyutlarını gösterebilen iki farklı renkli çubuk grafik ile desteklenir. Çıkışların 

mevcut anahtarlama durumu LED'ler ile gösterilir. 

 

Özellikler 

- Yedi bölümlü ve çubuk grafikli göstergelerle 

- 3 noktadan kontrol mümkün 

- Evrensel analog giriş 

- 15 program hafızası 

- RS485 arayüzlü PCE-RE82 ve sürekli kontrol çıkışları mevcuttur 
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Teknik Özellikler 

Girişler 

Direnç sensörleri: 2- veya 3 kondüktörlü PT100 ve PT1000 

Termokupllar: Tip J, T, K, S, R, B, E, N 

Voltaj: 0 ... 5 / 10V 

Akım: 0/4 ... 20 mA 

Kontrol İşlemi P, PD, PI, PID, histereziyle açma / kapama kontrolü 

Ekran 
2 x 4 basamaklı LED ekran 

2 x çubuk grafik (21 segment) 

Çıkışlar 

2/4 röleler, normalde açık, 

2 A, 230V 

2 x sürekli kontrol çıkışı: 

0/4 ... 20 mA 

SSR: 

0/5 V 

RS485-Arayüz 

Ortam Sıcaklığı Çalışma: 0 ... 50 °C 

Nem < 85 % r.F. (yoğunlaşmaz) 

Boyutlar 96 x 48 x 93 mm 

Gösterge Boyutu 92 x 45 mm 

Güç Kaynağı 
85...253 V AC/DC 

20...40 V DC 

Koruma 
Ön: IP 65 

Arka Plan: IP 20 

Ağırlık < 200 g 

Kurulum 

Sıkıştırma vidalı montaj klipsleri,  

Terminal şeridi ile bağlantı 

Standartlar  EN 61010-1 CAT III 
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Teslimat İçeriği; 

1 x Sıcaklık Kontrol Cihazı PCE-RE82, 

1 x Kurulum Malzemesi, 

1 x Kullanım Kılavuzu. 


