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1 . OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  REGULATORA  2KL200EA/A.

ä programowanie z klawiatury  gumowej 3-przyciskowej IP65;
ä 1 wejœcie termometryczne (czujnik temperatury NTC lub PTC)
ä 1 próg z wyjœciem przekaŸnikowym ze stykiem prze³¹cznym (kontrola ON-OFF)
ä wyœwietlacz cyfrowy

odczyt cyfrowy o rozdzielczoœci wskazañ 1°C w zakresie -99°C...999°C. 
ä ochrona serwisowa 
    Parametry konfiguracyjne regulatora  mog¹ byæ zabezpieczone has³em.  
ä obudowa 75 x 33 x 63 mm;
ä sygnalizacja b³êdów;
ä produkcja ESSECI.

2. DANE  TECHNICZNE  

Wejœcia......................................................PTC 990W@25° :  -50...+150°

W@25° :  -50...+99°
Zakres wskazañ......................................... ÷ °
Wyjœcia przekaŸnikowe:
    WY1............................... ........................SPDT 16(5)A/250V~ (dla obci¹¿eñ rezyst.)
Odczyt cyfrowy LED ............................... 3 , czerwony
    rozdzielczoœæ .........................................1 °C
Zakres temperatur pracy .........................-10 ÷ 50 °C
Zakres temperatur przechowywania.......-20 ÷ 70 °C
Zakres wilgotnoœci wzglêdnej ................30 ÷ 80 % bez skraplania
Instalacja...................................................w otworze o wymiarach 71 x 29 mm
Zasilanie ...................................................

Klasy ochronnoœci...................................czo³owa IP65

Uniwersalny regulator temperatury do kontroli urz¹dzeñ grzewczych i ch³odniczych.  
Charakterystyka regulacji: ON-OFF

C C

                                                                    NTC 10K C C
-99 999 C

 cyfry

230V ±10%
Moc pobierana..........................................3VA
Pamiêæ danych.........................................EEPROM
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SET

przycisk UP (góra). U¿ywamy go do zwiêkszenia wartoœci nastawianego parametru 
lub zmiany parametru na nastêpny. 

przycisk DOWN (dó³). U¿ywamy go do zmniejszenia wartoœci nastawianego 
parametru lub zmiany parametru na poprzedni.

przycisk SET. U¿ywamy go do ustawienia temperatury zadanej. 

3.2 Diody sygnalizacyjne

Aby zabezpieczyæ regulator przed niepo¿¹dan¹ zmian¹ , nale¿y:

1. Naciœnij jednoczeœnie            i             na 5 sekund 

2. Ustaw parametr           na wartoœæ 1. 

3. Aby zakoñczyæ i zachowaæ blokadê klawiatury czekaj 30 sekund nie naciskaj¹c 
klawiszy.

Po zabezpieczeniu klawiatury  zmiana parametrów regulatora jest mo¿liwa jedynie poprzez 
has³o. Przy próbie zmiany parametrów regulatora pojawiaæ siê bêdzie parametr             
Aby zlikwidowaæ has³o nale¿y:

1. Naciœnij jednoczeœnie               i             na 5 sekund 

2. Naciœnij przycisk 

3. Ustaw wartoœæ na 95

4. Naciœnij ponownie przycisk 

3.3 Blokada klawiszy

SET

SET

3. FUNKCJE KLAWISZY, SYGNALIZACJA DIOD.

3.1 Funkcje klawiszy
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Dioda OUT1. Sygnalizuje stan pracy wyjœcia przekaŸnikowego PROGU. 
Dioda œwieci - PRÓG dzia³a. Dioda nie œwieci - PRÓG nie dzia³a.
Dioda miga - Wyjœcie przekaŸnikowe PROGU czeka na uruchomienie.



6. TRYB PRACY REGULATORA (KONTROLA ON-OFF)

a) Przyk³ad charakterystyki regulacji ON-OFF.

Kontrola temperatury przy akcji ON-OFF zale¿y od poni¿szcyh parametrów:
- wartoœæ temperatury zadanej PROGU          , 
- rodzaj charakterystyki          (grzanie lub ch³odzenie)
- histerezy PROGU

Zastosowanie regulatora jest bardzo uniwersalne. W zale¿noœci od doboru powy¿szych 
parametrów uzyskujemy indywidualn¹ kontrolê procesu.

wartoœæ 

4. ZMIANA PARAMETRÓW REGULATORA.

1. Naciœnij jednoczeœnie               i              a¿ dioda OUT1 zacznie migaæ. (Je¿eli pojawi 
siê parametr          nale¿y zlikwidowaæ has³o zgodnie z pkt. 3.3.)

2. Przyciskami              i             wyszukaj parametr który chcesz nastawiæ

3. Aby zobaczyæ wartoœæ ¿¹danego parametru wciœnij przycisk 

4. Przyciskami              i             nastaw ¿¹dan¹ wartoœæ

5. Przycisk            - powrót do listy parametrów 

6. Aby zakoñczy i zachowaæ zmiany czekaj 15 sekund nie naciskaj¹c klawiszy. 

SET

SET

  
1. Naciœnij przycisk           i  trzymaj do czasu pojawienia siê na wyœwietlaczu         

2. Zwolnij przycisk          , pojawia siê wartoœæ temperatury zadanej (punkt nastawy PROGU)
    Dioda OUT1 zacznie migaæ.

3. Przy u¿yciu przycisków              i              nastaw ¿¹dan¹ wartoœæ  temperatury.

4. Aby zakoñczy i zachowaæ zmiany  naciœnij przycisk 

SET

SET

SET

5. NASTAWA TEMPERATURY ZADANEJ (PARAMETR          )

PRÓG 1

TEMPERATURA

czas

histereza
PROGU 1

ON
OFF
ON
OFF

WY1 - GRZANIE

WY1 - CH£ODZENIE

7. WYBÓR RODZAJU CZUJNIKA.

Regulator posiada ma mo¿liwoœæ pod³¹czenia dwóch typów czujnika (okreœla siê za 
pomoc¹ parametru         ):

 = 1 czujnik PTC

 = 0 czujnik NTC

Zmiana nastawy parametru           jest mo¿liwa tylko w nastêpuj¹cy sposób:

1. Pod³¹cz regulator do zasilania trzymaj¹c jednoczeœnie przyciski            i           . 
    Nie zwalniaj przycisków            i             , a¿ do wyœwietlenia komunikatu           . 

2. Aby zobaczyæ wartoœæ parametru             wciœnij przycisk  

3. Przyciskami            i             nastaw ¿¹dan¹ wartoœæ.

4. Przyciskiem          zatwierdŸ  wartoœæ parametru          .SET

SET



8. LISTA PARAMETRÓW REGULATORA

Histereza PROGU 1...99 °C 1

Typ regulacji PROGU
0= ; 1=grzaniech³odzenie

0 lub 1 - 1

Górne ograniczenie PROGU (*) °C 99

Dolne ograniczenie PROGU -50 °C -50

  Kod parametru                    Opis parametru                              Zakres          Jednostka
Ustawienie
fabryczne

Parametry czujnika temperatury/

Parametry regulatorar

Wybór typu czujnika:  0=NTC; 1=PTC 0 lub 1 - 1

Wzorcowanie czujnika temperatury -12...12 °C 0.0
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Parametry wyjœæ przekaŸnikowych.L

Status styku przekaŸnika PROGU  w 
razie uszkodzenia czujnika temp.
0=wy³¹czony; 1=za³¹czony

0 lub 1 - 0

0...15 minuty 0
Minimalna przerwa miêdzy dwoma 
za³¹czeniami wyjœcia przekaŸnikowego 

Inne parametryH

Blokada klawiatury
0 = nie ; 1 = tak

¯¹danie has³a
0 = nie ; 1 = tak

0  lub 1

0  lub 1

-

-

0

0

9. KODY ALARMOWE

patrz parametr  

Status
wyjœæ

nieznany
Pamiêæ EEPROM niesprawna. 
Wy³¹cz i w³¹cz ponownie.

Czujnik temperatury  ma przerwê w obwodzie 
lub zosta³ przekroczony zakres wskazañ.

      Komenda                                      Przyczyna                             

(*) - w zale¿noœci od typu czujnika temperatury



10 . INSTALACJA

Nale¿y unikaæ krzy¿owania przewodów stosuj¹c krótkie po³¹czenia. Zalecamy 
zabezpieczenie Ÿród³a zasilania regulatora i wejœcia czujnika temperatury przed 
zak³óceniami elektrycznymi. Urz¹dzenie nie jest zabezpieczone przed 
przeci¹¿eniami. Regulator montowaæ w miejscu, które nie jest nara¿one na 
gwa³towne zmiany temperatury oraz obci¹¿enia mechaniczne.
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11. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

12. WA¯NE  UWAGI  EKSPLOATACYJNE  -  stosowanie uk³adów gasz¹cych.
     Je¿eli do styków przekaŸnika do³¹czone jest obci¹¿enie o charakterze indukcyjnym (np. cewka stycznika, 
transformator), to w chwili ich rozwierania bardzo czêsto pojawiaj¹ siê  przejœciowe piki napiêciowe, wywo³ane
 roz³adowaniem siê energii zgromadzonej w indukcyjnoœci. Mog¹ one wywo³aæ drastyczne efekty, szczególnie
w aparaturze kontrolno-pomiarowej. Do szczególnie negatywnych skutków tych pików nale¿¹:   zmniejszenie 
¿ywotnoœci styczników i przekaŸników, destrukcja pó³przewodników (diody, tyrystory, triaki), uszkodzenie lub 
zak³ócenie steruj¹cych i pomiarowych systemów, emisja pola elektromagnetycznego zak³ócaj¹cego okoliczne 
urz¹dzenia. W celu unikniêcia takich skutków przepiêcia musz¹ byæ zmniejszone do bezpiecznego poziomu. 
Najprostsz¹ metod¹ jest do³¹czenie odpowiedniego modu³u gasz¹cego bezpoœrednio do zacisków obci¹¿enia
 indukcyjnego. Generalnie do ka¿dego typu obci¹¿enia indukcyjnego nale¿y dobraæ odpowiednie  typy 
uk³adów gasz¹cych.
      Nowoczesne styczniki posiadaj¹ na ogó³ odpowiednie fabryczne uk³ady gasz¹ce.  W przypadku ich braku 
proponujemy kontakt z Biurami Handlowymi firmy General Electric Power Controls:
Wroc³aw tel (71) 344-93-80, fax (71) 343-81-90, Bielsko-Bia³a tel (33) 828-65-02,-03,-08,  fax (33) 828-65-50, 
Warszawa tel (22) 696-55-00, fax (22) 626-94-09, Gdañsk (58) 300-04-30, fax (58) 320-12-80.   
Czasowo mo¿na zbocznikowaæ obci¹¿enie uk³adem RC, np. 47W/1W + 22nF/630V.
 
Uk³ad gasz¹cy ³¹czyæ zawsze bezpoœrednio do zacisków obci¹¿enia indukcyjnego. 

      U¿ycie obwodu gasz¹cego ogranicza wypalanie siê styków przekaŸnika w 
regulatorze oraz zmniejsza prawdopodobieñstwo ich sklejania. Jego brak 
szybko niszczy styki przekaŸnikaw wyniku pojawiania siê na nich ³uku 
elektrycznego przy ich rozwieraniu.
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