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1 . OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  TERMOMETRU  SCL 12E3/A.

ä programowanie przy pomocy przycisku umieszczonego na tylnej œciance termometru ;
ä 1 wejœcie do kontroli temperatury (czujnik temperatury Pt 100 )
ä wyœwietlacz cyfrowy

odczyt cyfrowy o rozdzielczoœci wskazañ 0,1°C w zakresie -99,9°C...99,9°C. 
Po przekroczeniu tego zakresu termometr automatycznie prze³¹cza odczyt temperatury na 
odczyt w pe³nych °C w zakresie 100...999°C;

ä obudowa 75 x 33 x 63 mm;
ä sygnalizacja b³êdów;
ä produkcja ESSECI.

2. DANE  TECHNICZNE  

Wejœcie czujnikowe programowalne........ Pt 100  -80...800°
                                                                   
Zakres wskazañ........................................-80 ÷ 800 °

Odczyt cyfrowy LED ............................... 3 , czerwony
    rozdzielczoœæ .........................................1 °C  lub  0,1 °C
    automat. zmiana rozdz. (z 0,1 na 1).......po za zakresem 99,9 ÷ 999 °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

Termometr elektroniczny programowalny. Stosowany w ch³odnictwie i ogrzewnictwie.
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 cyfry+ znak

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

Przycisk programowania. U¿ywamy go do wyœwietlania listy  parametrów, zmiany 
 oraz  zmiany wartoœci nastawy parametru. 

na 
nastêpny

4. ZMIANA PARAMETRÓW TERMOMETRU

1. Naciœnij przycisk        aby wyszukaæ parametr który   chcesz nastawiæ.

2. Puœciæ przycisk        aby zobaczyæ wartoœæ ¿¹danego parametru.

3. Przyciskiem       zmieñ wartoœæ zadanego parametru.

4. Aby zakoñczy i zachowaæ zmiany czekaj 15 sekund nie naciskaj¹c przycisku. 
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7. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

5. OPIS PARAMETRÓW

Stabilizacja odczytu czujnika
(im wy¿sza tym dok³adniejsza)

0...14

°C

  Kod parametru                    Opis parametru                              Zakres          Jednostka
Ustawienie
fabryczne

Parametry nastawienia czujnika temperatury

Wzorcowanie czujnika temperatury -12...12
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      Komenda                                      Przyczyna                             

Pamiêæ EEPROM niesprawna. 
Wy³¹cz i w³¹cz ponownie.

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

6. KODY ALARMOWE

Schemat elektryczny
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