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  REGULATOR DIGITAL DE TEMPERATURĂREGULATOR DIGITAL DE TEMPERATURĂ

        TTM - 000TTM - 000
                                SERIA TTM – 002/004/005/006/007/009

       REGULATOR DE TEMPERATURĂ SUPERIOR CU FUNCŢII MULTIPLE ŞI AVANSATE
                       PREŢ SCĂZUT, OPERARE UŞOARĂ ŞI INTRĂRI SELECTABILE
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                                SERIILE TTM – 002/004/005/006/007/009

►CARACTERISTICI: 

●AUTO-REGLAJ PID (proporţional-integral-diferenţial)
  Cea mai apropiată constanta PID este automat evaluată pentru obiectele controlate.
  Constanta PID este calculată cănd are loc o modificare a valorii setate sau este corectată cănd
  au loc anomalii / dezechilibre.
●FUNCŢIILE ECRANULUI
  La cerere, parametrii doriţi sunt afişaţi şi setaţi.
●TEMPORIZATOR  SIMPLIFICAT
  Setarea ON/OFF este disponibilă după un interval anume.
  Ieşirea pentru alarmă ON/OFF are utilizare independentă.
●AFIŞAJ PRIORITAR
 Ecranele pentru parametrii ceruţi sunt monitorizate şi setate in modul operaţional (max. 9 ecrane)
●INTRĂRI MULTIPLE
  Termocupluri / Termorezistenţe (Pt100 si JPt100) sunt selectate de cheia din faţă.
●STANDARDIZARE DE CONFORMITATE
  VL, CUL, CE si IP 66 aprobate.
●MĂRIME COMPACTĂ
  Are o mărime compactă. Adâncimea este de doar 77 mm! (95 mm pentru TTM-002).
●CONTROL MANUAL (fără balansare, fără şocuri)
  Ieşirile manuale sunt aplicabile pentru aplicaţiile versatile ale sistemelor instrumentale.
●FUNCŢIILE DE COMUNICARE (RS-485)
  Distanţa de comunicare a fost extinsă la 500 metri, şi pănă la 31 de unităţi pot fi conectate în 
  acelaşi timp. Centralizarea supervizată este disponibilă pentru colectarea tuturor datelor şi
  modificărilor la valorile setate in locaţiile îndepărtate.
●FILTRU PV (presiune-volum) DIGITAL
  În cazul unei modificări bruşte a valorii de la intrare, efectul filtrului este operaţional.
●PROTECŢIA LA SUPRACREŞTEREA PID
  Este funcţională pentru a opri supracreşterea PID.
●FUNCŢIILE DI (intrări digitale)
  Următoarele funcţii sunt selective.
1. SV/SV2
2. RUN/READY
3. AUTOMATIC (RUN)/MANUAL
4. NORMAL  /REVERSE ACTION
5. NORMAL (SV2) / REVERSE ACTION (SV)
6. AT (AUTO-TUNING) START
7. TIMER, START / RESET.
●CONTROLUL ÎNCĂLZIRII / RĂCIRII
  Controlul PID este disponibil pe partea de răcire.

●ALTELE
1.Intrare CT (se poate folosi intrare-monitor)
2.Setare a pozitiei OFF în timpul controlului ON/OFF pentru ambele ieşiri 1 si 2.
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CARACTERISTICI                                                                                                                          



AL1 – monitor de ieşire pentru eveniment – ieşirea 1
AL2 -  monitor  de ieşire pentru eveniment – ieşirea 2
OUT1 – monitor de ieşire pentru ieşirea 1
OUT2 – monitor de ieşire pentru ieşirea 2
RDY – luminează când operaţia este gata
COM – luminează când este operaţională comunicarea (opţional)
MODE – modul cheie pentru operare afişaj
DI – luminează când este operaţională DI (opţional)
FUNC – funcţia cheie pentru comutări digitale, AT (Auto-Reglaj), RUN / READY, 
              start temporizator / RESET.
PV – indică valoarea procesului si afişarea pentru alarmă, PID etc.
SV – indică valoarea setată, valoarea manipulată şi timpul rezidual al temporizatorului.

▲  - chei sus / jos pentru modificarea valorii setate. 
▼
        Apăsând       1~10 sec: 1    digit / 100 ms
                           10~20 sec: 10  digit / 100 ms
                       peste 20 sec: 100 digit / 100 ms.

                       

MĂRIMI:   

    TTM-002    24 x 48 mm
    TTM-004    48 x 48 mm
    TTM-005    96 x 48 mm
    TTM-006    48 x 96 mm
    TTM-007    72 x 72 mm
    TTM-009    96 x 96 mm
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   PANOUL FRONTAL                                                                                                                         



   
             Pentru instalarea pe panou, vă rugăm  să aveţi grijă pentru  a evita posibile avarii.
   

Intrări comutabile

 

    Termocupluri

 Termorezistenţe

    Curent-Voltaj

K, J, T, R, N, S, B, (JIS1602~1995) 

Pt100, JPt100 (rezistenţa de sarcină: 10 Ω sau mai puţin

Curent 4-20 mA c.c. (rezistenţă de intrare 250 Ω)

Tensiune 0-5 V c.c./1-5 V c.c. (rezistenţă de intrare peste 500 k Ω)

       Indicare     PV (caracter)

SV(valoare setată)

    Funcţii variate

4 digiţi, 7 segmente, verde, 10 mm inălţime

(7,6 mm inălţime pt. TTM-002; 12 mm inălţime pentru TTM-006 / 009)

4 digiţi, 7 segmente, roşu, 8 mm inălţime (5,25 mm inălţime pentru TTM-002)

LED: roşu (AL1, AL2, OUT1, OUT2 sau RDY)

LED: verde (COM, DI)  COM pentru TTM-002 este primul digit zecimal 

      Metode de 

         control 

    Auto reglaj PID

        Reglaj PID

        ON/OFF

   Punctul OFF pt.

     Ieşirile 1 şi 2 

Banda proporţională (P1) De la 0,1 la 200% din domeniul de setare 

Banda proporţională(P2) la ieşire 2 De la 0,1 până la 10 ori pe banda

Timp de resetare (integral)  ( I ) De la 1 la 3600 sec (0 : OFF)

Timp de resetare (Deviere) (D) De la 1 la 3600 sec (0 : OFF)

Timp de ciclu (T1,T2) De la 1 la 120 sec

Timp mort (DB) De la -100,0 la +100,0 sau -100 la +100°C

Senzitivitatea controlului (C1, C2) De la 0 la 999 sau 0,0 la 999,0 °C

                 Poziţia setării   De la -100,0 la +100,0 sau

          -100 la +100 °C

    Control Ieşiri Releul de contact

    Driverul SSR 

        tensiune

         Curent

250 V c.a. , 3 A (rezistenţa de sarcină) 1 a contact (la operaţia de încălzire / 

ieşire, ieşirea 2 la 250 V c.a. 2,4 A rezistenţa la sarcina, 1 a contact)

 De la 0 la 12 V c.c. (rezistenţa de sarcină: 600 Ω sau mai mult)

14~20 mA c.c. (rezisrenţa de sarcină: maxim 600 Ω)
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 INSTALARE PANOU                                                                                                                         

            SPECIFICAŢII STANDARD                                                                                                                         



Timp de eşantionare 0,5 sec (perioada de schimbare a ieşirii este aceeaşi)

      Precizia de setare şi 

               indicare

             Termocupluri

          Termorezistenţe

        Curent (4-20 mA c.c.)

 Tensiune (0-5V c.c., 1-5V c.c.)

±(0,3%+1digit) din valoarea procesului sau ±2°C

valorile mai mari sunt luate (temperatura mediului

ambiant: 23°C±10°C):

de la -100 la 0°C: ± 3°C

de la -200 la 100°C: ± 4°C

Termocuplurile B sub 400°C nu sunt controlate

±(0,3%+1digit) din valoarea procesului sau ±0,9°C

valorile mai mari sunt luate (temperatura mediului 

ambiant: 23°C±10°C):

Temperatura ambientului: 0-50°C; ±(0,5%+1digit) sau 

1,5°C; valorile mai mari sunt acceptate.

±(0,3%+1digit) în limita domeniului de setare

Temperatura ambientului:  23°C±10°C 

Funcţii Limitator variabil de manipulare (ML1, MH1, ML2, MH2)

Limitator de setare (SLL, SLH)

Modul de control selectabil (CNT)

Setare corecţie PV la punctul 0 (PVS)

Setare amplificarea corecţiei PV

Filtru pentru intrări

Resetare manuală (PBB)

Mod de operare temporizator (TMM)

Punct zecimal de comutare (DP)

Control manual

Merge / Gata

Funcţii ecran

Coeficient auto-reglaj (AT)

Cheia FUNC 

Afişaj prioritar

Funcţia de închidere

Funcţia de cart redus 

De la 0,0 la 100,0%

Vezi “intrări şi scară”

Auto-reglaj PID Tip A↔B, Normal↔Invers,

Auto-reglaj PID ↔ ON/OFF 

De la -199 la 999 sau -199,9 la 999,9 (°C)

De la 0,50 la 2,00 (ori)

De la 0 la 99 sec.

De la 0,0 la 100,0%; de la -100,0 la 100,0 (incălzire

şi răcire) din banda de proporţionalitate

De la 0,00 la 59,59 minute, de la 0,00 ore la 99,59 

ore. Precizie: ±(1,5%+0,5 sec) din timpul de setare

Disponibil punct zecimal pe afişaj (până la 999,9)

Controlul auto/manual poate fi schimbat de cheie

“Merge” si “Gata” pot fi schimbate de cheie

Nici o indicare disponibilă pentru afişaj

După “AT” banda PV este gata pentru setare cu un

alt coeficient

“Digit Shift”, “AT”, “Run/Ready”, “Timer Start/Reset”

Ecranele parametrilor arbitrari sunt modificate

pentru a indica modul de operare prin cheie (maxim

9 ecrane)

4 moduri (OFF, ALL, operaţia de închidere, închi-

dere exceptând modul de operare

Data verificată de EEPROM (Err0), verifică conver-

sia A/D (Err1) şi verifică auto-reglajul (Err2)

                                                                     ETM                                                           5



Funcţii Eveniment ieşire 1 (AL1) Funcţie: ieşire de contact PV (8 moduri); ieşire de contact speciale (3 moduri)

              funcţii adiţionale (3 moduri)

Scara de setare: de la -199,9 la 999,9 (°C) sau de la -1999 la 9999 (°C).

Sensitivitate: de la 0,0 la 999,9 sau de la 0 la 9999 (°C).

Tensiune  nominală: 250 V c.a., 2,4 A rezistenţă de sarcină la contact

Polaritatea contactului: selectabilă normal deschis / normal închis

      Element de memorie                                                           EEPROM

        Sursa de tensiune  De la 100 V c.a. pana la 240 V c.a. (50/60 Hz)

               Greutate  TTM 002/004: sub 180g;  TTM 005/006: sub 240g; TTM 007: sub 250g

        Consum de putere Sub 10 VA (240 V c.a.)

                Accesorii Manual de utilizare si dispozitiv de instalare (TTM 002/004) sau instrumente metalice

pentru instalare (TTM 005/006/007/009)

         Condiţii de operare de la 0 la 50°C; de la 20 la 90% umiditate (fără condens)

       Condiţii de depozitare de la -25 la 70 °C;  de la 5 la 95 % umiditate (fără condens)

             model        intrare    ieşire              opţiuni
TTM -           -           -        - A                *1 – Ieşirea este selectabilă cu termocuplurile (K,J,R,T,N,S,B,) sau
                                                                                     termorezistenţele (Pt100, JPt100) cu cheia frontală
                                                                            *2 –  “ A(EV 1; Alarm)” asigurat pentru specificaţia standard
                                                                        *3 – Poţi selecta  maxim -  3 opţiuni pt. TTM – 002/004;
                                                                                                                     -  4 opţiuni pt. TTM – 005/006/007/009.

 Model 002

004

005

006

007

009

24x48mm

48x48mm

96x48mm

48x96mm

72x72mm

96x96mm

 Intrare   Nil

    2

Termocupluri (K,J,T,R,N,S,B), Termorezistenţe (Pt100, JPt100)

4 – 20 mA c.c. ; 0-5 V c.c., 1-5 V c.c.

 Ieşire 1     R

    P

    I

 Releu de contact

 Driver SSR la 12 V c.c.

 Curent 4-20 mA

Opţiuni

    B

    P

    R

    D

    E

    M

Fără

Ieşire 2 Releu de contact sau EV2

Ieşire 2 Driver – tensiune SSR

Selectabil B sau P

EV2 Releu de contact TTM-002/004: nu e opţional

                                    TTM-005/006/007/009: nu este valabil când este selectat DI

Intrare CT Nu este asigurat când EV1 nu este selectat

Nu este asigurat când F este selectat pentru ieşire 1 TTM – 002/004: nu este asigurat 

când DI nu este selectat.

DI (intrare digitala) TTM – 002/004: nu este folosit când CI este selectat

TTM – 005/006/007/009: Nu se obţine când EV 2 este selectat

Comunicaţii RS-485
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       INFORMAŢII COMANDĂ                                                                                                                        



                 DI  9 la număr + latura

        Comunicaţii Se conectează T/ R (A) si T / R (B)

      Releu de ieşire C;   NO;   Normal deschis

   Driver de ieşire SSR Conectat direct la intrarea +/- al SSR

             EV 1,2 Schimbabil normal deschis / normal închis

               CT Se conectează CTL

          Intrare TTR Se conectează la A,B, si b

          Intrare TTC Se conectează la polaritate (+,-)

*Când OUT2 este “P”, se conectează direct + şi – la intrarea de pe partea SSR

TTM – 002 (Când se conectează DI cu CT, terminalul # 11 trebuie pus pe “+” (plus).

TTM – 004 (Când se conectează DI cu CT, terminalul # 9 trebuie pus pe “+” (plus).
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TERMINALE                                                                                                                                   

CONEXIUNI                                                                                                                                     



TTM – 005/006/009 (Când se conectează DI cu CT, terminalul # 11 trebuie pus pe “+” (plus).

TTM – 007 (Când se conectează DI cu CT, terminalul # 8 trebuie pus pe “+” (plus).

Remarci: *1: Se selectează EV2 pentru opţiunea R
                *2: Se selectează EV2 pentru opţiunea B sau R
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TTM – 002 * Terminal european AWG mai puţin de 18 (partea de sus)
                                                    AWG mai puţin de 16 (partea de jos)

TTM – 004/005/006/007/009

Model a b c d A B C D

TTM-002 45 22,2 60 48 24 48 3,5 96,5

TTM-004 45 45 60 48 48 48 6 77

TTM-005 45 92 120 48 96 48 6,5 76,5

TTM-006 92 45 48 120 48 96 6,5 76,5

TTM-007 92 68 90 72 72 72 8,5 77

TTM-009 92 92 120 96 96 96 9 77

La instalarea unităţilor multiplu,  L=(A(d)xN-3) pentru TTM-002, L=(48xN-2,5).
La instalarea unităţilor multiplu, aveti grijă să nu atingeţi alte fire conductoare.
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DIMENSIUNI                                                                                                                                     



    
  
     Eveniment 

  Ieşirea 1 (AL1)

     Eveniment

    Iesirea 2  

(AL2 sau OUT2) 

Funcţie: ieşire de control PV (8 moduri), ieşire de contact specială (3 moduri), funcţii adiţionale 

(3 moduri)

Scara de setare: de la -199,9 la 999,9 sau de la -1999 la 9999 (°C)

Senzitivitate: de la 0,0 la 999,9 sau de la 0 la 9999  (°C)

Tensiune nominală: 250V c.a. A rezistenta de sarcina contact 1a

Când se selectează ieşirea 2 la contactul ieşirii 2, ieşirea generează pe partea răcită. Polaritatea 

contactului este selectabilă, normal deschis / normal închis.

          DI

 (intrări digitale)

Funcţie: - comutabil SV (SV2 (OFF:SV2).

              - comutabil Auto / Manual (OFF: Manual)

              - comutabil Merge / Gata (OFF: Gata)

              - comutabil Normal / Invers (SV2) (OFF:Normal)

              - comutabil Normal (SV2) / Invers (SV2) (OFF:Normal SV2)

              - temporizator Start / Reset (OFF: numărare)

Specificaţiile intrării: timp minim: 500 ms

                                 tensiune OFF: 6 V c.c. max

                                 curent ON: 6 mA max

                    valoarea rezistentei admisibile dintre contacte: ON=333 Ω max     OFF=500 kΩ min 

Intrarea CT Se setează scara de la 1 la 30 A c.a. , precizia: 5 % rezoluţie de 1 A

Incălzire şi răcire Vezi “Controlul ieşirilor” din specificaţiile standard.

    Comunicaţii RS-485: Sistem cu 2 linii multi-pantă; 1:31 staţii maxim

Parametrii de comunicare: 1200/2400/4800/9600/19200 BPS

Adresa de comunicare: de la 1 la 99

Timp de răspuns (intârziere) : de la 0 la 250m sec

                        Pornire             ►    Afisaj Initial (4 se

                                                                  
      Comutabil de cheie specială                     ▼

                                                                                ▲
                                                                                       Apasă modul cheie mai mult de 2 secunde
                                                                   ▼

                             Modul cheie    Modul cheie   Modul cheie     Modul cheie        Modul cheie      Modul cheie        Modul cheie      Modul cheie
        ▼               ▼               ▼               ▼                ▼                  ▼                 ▼                   ▼                 ▼  

 
   
  Tipul intrării pe afişaj este indicat timp de 4 secunde după pornire, apoi se comută pe modul operaţional.
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Pornire Afişaj Iniţial (4 sec)

Modul operaţional

Selecţie afişaj sau setare moduri

Ecran
Setare 
afişaj

prioritar
Setări Control Eveniment

1
Eveniment

2
DI

(intrări
digitale)

Comunicaţii Temporizator

                            FUNCŢII ADIŢIONALE (OPŢIONALE)                                                                                                                         

                                    PROCESUL TEHNOLOGIC OPERAŢIONAL                                                                                                                       



    (TTC & TTR comutabile de cheie)

    Termocuplu                     Setare scară

Punct nou zecimal Punct zecimal

                           Afişare scară

Punct nou zecimal Punct zecimal

             K °C -200 ~ 1372 -199,9 ~ 990,0 -210 ~ 1382 -199,9 ~ 999,9

           J °C -200 ~ 850 -199,9 ~ 850,0 -210 ~ 860 -199,9 ~ 860,0

           R °C      0 ~ 1700  ---------------------   -10 ~ 1710    -----------------------

           T °C -200 ~ 400 -199,9 ~ 400,0 -210 ~ 410 -199,9 ~ 410,0

           N °C -200 ~ 1300 -199,9 ~ 990,0 -210 ~ 1310 -199,9 ~ 999,9

           S °C      0 ~ 1700   --------------------   -10 ~ 1710    ------------------------

           B °C      0 ~ 1800   --------------------   -20 ~ 1820    ------------------------

Termorezistenţă                     Setare scară

Punct nou 
zecimal

Punct zecimal

                           Afişare scară

Punct nou zecimal Punct zecimal

  Pt100(JIS/EIC) °C -199 ~ 500 -199,9 ~ 500,0 -199 ~ 520 -199,9 ~ 530,0

   Jpt100(JIS) °C -199 ~ 500 -199,9 ~ 500,0 -199 ~ 530 -199,9 ~ 520,0

       Curent 

     Tensiune

                      Setare  scară

Punct nou 
zecimal

Punct zecimal

                         Afişare scară

       0 – 5 V  V   -1999 ~ 9999 -199,9 ~ 999,9

-19,99 ~ 99,99

-1,999 ~ 9,999

Aprox. -2% din SV  limita inferioară (SLL)

Aprox. +10% din SV  limita superioară (SLH)

       1 – 5 V  V    -1999 ~ 9999 -199,9 ~ 999,9

-19,99 ~ 99,99

-1,999 ~ 9,999

Aprox. -12% din SV  limita inferioară (SLL)

Aprox. +12% din SV  limita superioară (SLH)

      4-20 mA mA   -1999 ~ 9999 -199,9 ~ 999,9

-19,99 ~ 99,99

-1,999 ~ 9,999

Aprox. -12% din SV  limita inferioară (SLL)

Aprox. +12% din SV  limita superioară (SLH)

Start Mod 
            1 Auto start: temporizare ON

            2 Manual start: temporizare ON

            3 Eveniment start: temporizare ON

            4 Auto start: temporizare OFF

            5 Manual start: temporizare OFF

            6 Eveniment start: temporizare OFF

            7 SV start: temporizare OFF

Temporizare ON: startul controlului sau ieşirea eveniment sunt ON, după expirarea timpului.
Temporizare OFF: stopul controlului sau ieşirea eveniment sunt OFF, după expirarea timpului 
*Ieşirea este selectabilă atât pentru controlul ieşirii principale, cât şi pentru ieşirea – eveniment.
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INTRĂRI ŞI SCARĂ                                                                                                                        

                                 MOD OPERAŢIONAL TEMPORIZATOR                                                                                                                         



  
    0 Funcţie nefolosire temporizator

    1 Control ieşire

    2 Ieşire eveniment 1

    
  
PV anormal / cod radiator
    0 Fără

    1 Ieşire contact PV anormal

    2 Ieşire contact radiator anormal

    3 Ieşire contact PV anormal + ieşire contact radiator anormal

*Când nu se selectează intrarea CT, doar 0 şi 1 sunt valabile.

Funcţii adiţionale
    0 Fără

    1 Staţionare

    2 Secvenţă în aşteptare

    3 Staţionare + secvenţă în staţionare
*Când funcţia specială este 0, doar 0 şi 1 sunt selectabile.

Cod eveniment PV (alarmă)
    0 Fără

    1 Abatere de la limita superioară si inferioară

    2 Abatere de la limita superioară

    3 Abatere de la limita inferioară

    4 Abatere de la scara superioară şi inferioară

    5 Valoare absolută pentru limita superioară şi inferioară

    6 Valoare absolută pentru limita superioară

    7 Valoare absolută pentru limita inferioară

    8 Valoare absolută pentru scara superioară şi inferioară

●Auto – reglaj PID (standard)
                     ▲

   Temperatura          1.Modificare SV         2.Oscilaţie/Perturbaţie

                                        
                                         ▲                               ▲
                                           
                                               Auto reglaj pornit
                                                                                                       ►
                                                                                                              Timp 
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                          SETARE DRIVER TEMPORIZATOR                                                                                                                         

                                   MODUL IEŞIRE CONTACT EVENIMENT                                                                                                                         

                  CARACTERISTICI AVANSATE                                                                                                                          



                                                                                        
●Funcţionare ecran (standard)            

   A                B                C                 I                 J
               MODE                     MODE                    MODE                     MODE                      MODE

                                                                                              A

   1                 2                 3                 4                 5
               MODE                     MODE                    MODE                     MODE                      MODE

                                                                                              1

  Modul ecran sau parametrul ecran, oricare din ele, pot fi afişate doar prin apăsarea cheii, la cerere.
  Când ecranul SV este şters, valoarea setată, în mod normal, nu este indicată, dar valoarea măsurată (PV) este doar 
  arătată.

●Funcţionare temporizator (standard)
  Exemple:

1.Maşina de gătit pâine  -  puneţi aluatul în maşină şi apăsaţi cheia de start a temporizatorului
                                       -  cât setaţi temporizatorul, temperatura în maşină este controlată de radiator
                                       -  cănd se termină timpul, controlul asupra maşinii este oprit automat
                           (acest exemplu este pentru controlul opririi după oprirea temporizatorului)

  Cheie Start              
              
                                                     Setare timp                 
  Acţiune temporizată                                                                    timp expirat

  Control ieşire

2.Maşini de împachetat şi industria organelor de maşini
   (in cazul pornirii controlului după ce echipamentele relative sunt preparate)

– când are loc pornirea, temporizatorul începe să numere

– cât se setează temporizatorul, controlul ieşirii este oprit

– când temporizatorul se opreşte din numărat, controlul este automat repornit
               (pentru controlul pornirii după oprirea temporizatorului)

   Pornire              
              
                                                     Setare timp                 
  Acţiune temporizată                                                                    timp expirat

  Control ieşire
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●Controlul automat / manual (standard)
   Controlul automat / manual poate fi comutat de cheia frontală pentru intrări digitale sau comunicaţii.
   Când are loc o verificare a acţiunii de manipulare a supapei si radiatorului in timpul testării sistemului, sau când 
   controlul normal nu este operaţional, sistemul poate fi operat în mod normal.

                        Control automat           Control manual

                                                                              Fără balansare / fără şocuri
    Valoarea manipulată anterior                              
   
                                               Comutare          Schimbare a valorii manipulate

                          Control manual            Control automat

      Fără balansare / fără socuri                  fără balansare / fără şocuri

                                                Comutare

●Funcţionare comunicaţii (opţional)
  Conectare la calculatorul personal
  Regulatoarele TTM-000 pot fi observate de calculatorul personal, ca in figura alaturată.

                                                                                                    Host computer

                                                                                                                        
                                                                                                                           Transducer
                                           ◄

                                                                                                          RS-485

                                                            .................

                                                                       TTM 000

●Filtru digital PV (standard)
  
  Aceasta este o funcţie ce realizează un efect de filtrare CR asupra programului prin intârzierile primare aritmetice 
  ale valorii măsurate (PV).
   Efectul de filtrare poate fi setat de constanta de timp (t).  (constanta de timp este o perioadă ce ajunge la 63 % din 
   valoare PV, când intrările se schimbă în trepte).

                                    100%   
                Semnal de intrare
                                        0%
                                                                                       timp
 Citire filtru PV             100%  
      nedigital
    
 Const. de timp(t)=0         0%
                                                                                        timp
 Citire filtru PV
          digital                  100%
                             
                                       63%

 Const. de timp(t)›0          0%
                                              ct. de timp(t)                       timp

   *Filtru digital PV are următoarele funcţii:
1.Să elimine frecvenţele de zgomot ridicate, când perturbaţiile electrice sunt aduse la intrare, efectul advers este redus
2.Când se schimbă brusc intrările, poate apărea un răspuns cu intârziere.
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●Protecţia la suprareglare PID (standard)

                    tip B                                                           tip A
                 (prot. La suprareglare)                                                                                                  PID tip A (obişnuit)
      SV►                                                           SV►                                                           PID tip B (cu protecţie)
            

●Comutarea poziţiei OFF în controlul ON-OFF (standard)

  Când valoarea este setată la 0 (zero), poziţia OFF este poziţia valorii setate. 

                        Temperatura controlată (C1=15)
                        ◄                              ►
                                                                                      ON
                          ▲                    ▲
                                                                                     
                                                 ▼                                  OFF
                                                 ▲
              SV20          SV40                    SV+10
                                             setare valoare(SV)
                               
                                         ▼       CP1=schimbat la 5
                 Temperatura controlată (C1=15)
                        ◄                              ►
                                                                                      ON
                          ▲                    
                                                                                     
                                                           ▼                       OFF
                                                 ▲
              SV20          SV40                    SV+10
                                             setare valoare(SV)

*Când poziţia OFF este schimbată la +5, poziţia ON/OFF se schimbă cu +5 minute faţă de poziţia originală, iar 
  valoarea setată nu este schimbată.
*Când setarea poziţiei OFF este schimbată spre direcţia minus, poziţia OFF se schimbă in direcţia opusă.

●Controlul încălzirii / răcirii PID (standard)

      Tip cost scăzut  

           Încălzire PID                 DB                   Răcire PID

                            
                                              ▲                                          °C 

                                                                     ETM                                                           15



  REGULATOR DIGITAL DE TEMPERATURĂREGULATOR DIGITAL DE TEMPERATURĂ

       TTM – 509TTM – 509

                                Regulator digital universal foarte avansat
                                 cu funcţii variate şi intrări multiple
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●Canale duale cu intrări multiple
           Termocuplurile, termorezistenţele, intrările în tensiune şi curent sunt selectabile de pe tastele frontale pentru
             PV1 şi PV2. Termorezistenţele în 4 fire sunt selectabile în PV1, iar poteţiometru este disponibil în PV2.

●Timp de eşantionare cu superviteză şi precizie

           Realizează un timp de eşantionare de 0,05 sec cu precizie de ± 0,1%.

●Canale duale cu o varietate de controale

           Controlul pentru 2 canale, controlul în cascadă, controlul proporţional de poziţionare sunt selectabile când
             se alege tipul de regulator cu 2 canale.

●Comunicaţii (RS-485 şi 232C)

           Se aplică protocolul de comunicaţii de la seria TTM şi protocolul MODBUS.

●Funcţia de comunicare prin infraroşu

           Comunicare datelor se poate realiza şi prin infraroşu (wireless).

●Funcţia de inregistrare datelor
       
           Această funcţie este disponibilă folosind un card SD.

●Standardizare de conformitate

           Sunt aprobate UL, CUL, CE şi IP66.

●Preluare de funcţii speciale de la seria TTM

           Aceste funcţii speciale preluate de TTM-509 sunt: funcţia de autoreglare, reglare automată, control manual,
             funcţia ecran, afişaj prioritar, funcţia de temporizare, funcţia „dogwatch”, etc.
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CARACTERISTICI                                                                                                                          

   PANOUL FRONTAL                                                                                                                         



MAN Monitor pentru alimentare

RDY Luminează la terminarea operaţiei

REM Luminează la activarea 

OUT1 Monitorizare ieşire 1

OUT2 Monitorizare ieşire 2

OUT3 Monitorizare ieşire 3

OUT4 Monitorizare ieşire 4

OUT5 Monitorizare ieşire 5

OUT6 Monitorizare ieşire 6

PV Indicare pentru PV (valoarea din proces), parametri etc

SV Indicare pentru SV (valoarea setată), parametri etc.

DI 1 Luminează pentru operare DI (intrare digitală)

DI 2 Luminează pentru operare DI (intrare digitală)

DI 3 Luminează pentru operare DI (intrare digitală)

DI 4 Luminează pentru operare DI (intrare digitală)

CH Tasta CH este pentru schimbarea canalelor

A/M Tasta A/M este pentru comutarea Auto / Manual

F1 Tastă funcţii

F2 Tastă funcţii

F3 Tastă funcţii

MODE Tastă MODE este pentru schimbarea afişajului

▼ Tastă „jos”

▲ Tastă „sus”

<< Tastă schimbare digit

ENT Tastă „ENTER”
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TASTE DE OPERARE                                                                                                                     

                                 DIMENSIUNI ŞI CONEXIUNI                                                                                                                                            



Tip intrare Termocuplu

Termorezistenţă

Tensiune

Curent

Potenţiometru

Termorezistenţă în 4 fire

K,J,R,T,N,S,B.

Pt100, Jpt100, Pt1000.

0-1Vc.c., 0-5Vc.c., 1-5Vc.c., 0-10Vc.c., 0-10mVc.c.

4-20mA c.c.

135Ω

Pt100

Control Ieşire Releu contact

Tensiune driver SSR

Colector deschis

Tensiune

Curent

Ieşire auxiliară

250 Vc.a., 3A (rezistenţă de sarcină), contact 1a.

0-12V c.c. (rezistenţă de sarcină: 600Ω sau mai mult)

24V c.c., 100mA

0-1Vc.c., 0-5V c.c., 1-5V c.c., 0-10V c.c. (rezistenţă de sarcină: 1kΩ 

sau mai mult

4-20 mA c.c. (rezistenţă de sarcină: 600Ω sau mai puţin)

4 puncte maxim (ieşire comună 3-6), releu de contact, colector deschis

Metodă 

control

Control ON/OFF (Normal)

Control ON/OFF (Invers)

Control PID tip A (Normal)

Control PID tip A (lnvers)

Control PID tip B (Normal)

Control PID tip B (Invers)

Autoreglaj PID (Normal)

Autoreglaj PID (Invers)

Sentitivitate control

Bandă proporţională (P1)

Bandă proporţională (P2)

Timp de integrare (I)

Timp de derivare

Timp ciclic

Bandă de insensibilitate

De la 0 la 999°C sau de la 0.0 la 999,9°C

De la 0,1 la 200,0% din domeniul limită de setare

De la 0,10 la 10,00 ori

De la 1 la 3600 sec (0:OFF)

De la 1 la 3600 sec (0:OFF)

De la 1 la 120 sec

De la -100,0 la +100,0 sau de la -100 la +100 (°C)

Timp de eşantionare 0,05 sec
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Precizia 

indicării

Termocupluri

Termorezistenţe

Tensiune / Curent

Potenţiometru

K,J,T,E: ±0,1% sau ±0,5°C                            

R,S,B,N,U,L: ±0,1% sau ±1,0°C

Wre5-26: ±0,2% sau 1,0°C

PR40-20: FS±0,5%, PL: ±0,1% sau ±0,5%°C

±0,15 sau 0,5°C

±0,1% din FS ±1 digit

±0,5% din FS ±1 digit

Element memoriu EEPROM 

Sursa de tensiune 100 V c.a. - 240 V c.a. (50 / 60 Hz)

Greutate 800g sau mai puţin

Consum de putere Mai puţin de 10 VA (240 V c.c.)

Condiţii de operare Între 0-50°C; între 20-90% umiditate (fără condens)

Condiţii de depozitare Între -25-70°C; între 5-95% umiditate (fără condens)

Ieşire transfer Ieşire în tensiune 

   

Ieşire în curent

0-1V c.c., 0-5V c.c., 1-5V c.c., 0-10 V c.c. (rezistenţă de sarcină: 1kΩ sau

 mai mult)

4-20mA c.c. (rezistenţă de sarcină: 600Ω  sau mai puţin

Intrări CT Domeniu de setare 0-30A (ON) / 0-100A (OFF), precizie ±5% (rezoluţie 

setată 1A)

Intrări

evenimente

DI in 4 puncte 

(comun 1-4)

SV / SV2

AUTO / Manual

Merge / Gata

Acţiune normală / inversă

Acţiune normală (SV2) / inversă (SV)

Temporizator, Start / Reset

8 baterii / 16 baterii

Comunicaţii RS-485

RS-232C

Sistem

Parametrii

Protocol

Viteză

Distenţă

Sistem

Parametrii

Protocol

Viteză

Distanţă

Sistem în 2 linii

Verificare BBC sau nu date în 7 sau 8 biţi

Protocol TOHO sau MODBUS

4800/9600/19200/38400 bps

500 m

Sistem în 3 linii

Verificarea BBC sau nu, date în 7 sau 8 biţi

Protocol TOHO sau MODBUS

4800/9600/19200/38400 bps

15 m
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   OPŢIUNI                                                                                                                                             



                     Intrare 1         Intrare 2          Ieşire1          Ieşire 2         Ieşire 3 & 4         Ieşire 5 & 6        Opţiuni         Alimentare

     TTM-509  -                            -                                                             -               -

Intrarea 1 0

1

Termocuplu, Termorezistenţă, Tensiune , Curent – intrări multiple

Termorezistenţă Pt100 (W=        ) în 4 fire.

Intrarea 2 N

0

Fără

Termocuplu, Termorezistenţă, Tensiune, Curent, Potenţiometru – intrări multiple

Ieşirea 1 0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fără

Contact releu

Driver SSR în tensiune 12 V c.c.

Colector deschis

Tensiune 0-1 V c.c.

Tensiune 0-5 V c.c.

Tensiune 1-5 V c.c.

Tensiune 0-10 V c.c.

Curent 4-20mA c.c.

Ieşirea 2 0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fără

Contact releu

Driver SSR în tensiune 12 V c.c.

Colector deschis

Tensiune 0-1 V c.c.

Tensiune 0-5 V c.c.

Tensiune 1-5 V c.c.

Tensiune 0-10 V c.c.

Curent 4-20mA c.c.

Ieşirile 3 & 4 0

1

2

Fără

Colector deschis

Contact releu

Ieşirile 5 & 6 0

1

2

Fără

Colector deschis

Contact releu
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   INFORMAŢII PENTRU COMANDĂ (configurare model)                                                                



Opţiuni

   (pot fi selectate mai 

         multe odată)
0

1

2

3

4

5

6

7

A

Fără

Comunicaţii (RS-485  /   RS-232C)

Intrări CT1 &  CT2 cu domenii de măsură: 0-50A

Intrări CT1 &  CT2 cu domenii de măsură: 0-50A

Intrare eveniment

Comunicaţii în infraroşu

Senzor cu driver în tensiune

Funcţia de înregistrare date

Ieşire transfer 0-1V c.c. 8 Ieşire transfer 0-5V c.c. 9 Ieşire transfer 0-5V c.c.

Ieşire transfer B Ieşire transfer

Alimentare 0 100-240 V c.a.

●Vă rugăm să consultaţi acest tabel pentru delimitarea specificaţiilor când faceţi o comandă.
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     REGULATOR DIGITAL DE TEMPERATURĂREGULATOR DIGITAL DE TEMPERATURĂ

           TTX – 700TTX – 700

           Regulator digital cu canale duale şi bară DIN ataşabilă.
                    Setare uşoară prin tastele frontale şi afişaj.
        Pot fi conectate în acelaşi timp până la 31 de unităţi odată.
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●AUTO-REGLAJ PID

           Cea mai apropiată constantă PID este automat calculată pentru obiectele reglate. Constanta PID este calculată
           când are loc o alterare a valorii setate, sau este corectată când intervin oscilaţii / perturbaţii etc.

●FUNCŢIA ECRAN 

           La cerere, doar parametrii doriţi pot fi afişaţi şi setaţi.

●FUNCŢIA CT STANDARD 

          Funcţia CT este disponibilă ca standard la acest model.

●TEMPORIZATOR SIMPLIFICAT 

          Controlul setării ON / OFF este disponibil după un anumit interval. Funcţia ON / OFF pentru ieşirea alarmă este
          utilizată în mod independent.

●TIMP DE EŞANTIONARE 

          Timpul de eşantionare adoptat este de 0,25 sec.

●AFIŞAJ PRIORITAR

          Parametrii ceruţi afişaţi sunt monitorizaţi şi setaţi în modul operaţional afişat (maxim 9 afişaje).

●INTRĂRI MULTIPLE

         Prin apăsarea tastelor frontale por fi selectate tipurile de intrări: termocupluri / termorezistenţe (Pt100 şi Jpt100).

●STANDARDE DE CONFORMITATE

         Sunt aprobate următoarele standarde: UL, CUL, CE şi IP66.

●DIMENSIUNE COMPACTĂ

         Modelul are o dimensiune compactă. Lăţimea modelului cu canale duale este de doar 33 mm.

●Control manual (fără balansare şi fără vibraţii)

         Funcţia de control manual se aplică tuturor operaţiilor universale din instrumentaţia sistemelor.

●FUNCŢIA DE COMUNICAŢII (se aplică RS-485 şi MODBUS)

         Distanţa de comunicare a fost axtinsă la 500 metri şi pot fi conectate până la 31 de unităţi odată. Este disponibilă
         o supervizare centralizată pentru colectarea tuturor datelor şi a alterării valorilor setate pentru locaţiile aflate
         la distanţă.

●FILTRU DIGITAL PV

         În cazul alterării bruşte a valorii de intrare, efectul filtrului este operaţional prin software.

●PROTECŢIA LA SUPRAOSCILAŢIA PID

        Această protecţie funcţionează pentru a opri supraoscilaţia PID.
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CARACTERISTICI                                                                                                                           



●FUNCŢIA DI (intrări digitale)

         Sunt selectabile următoarele funcţii:

1.SV/SVZ
2.RUN/READY
3.Automat (RUN/Manual)
4.Acţiune normală/inversă
5.Acţiune normală (SV2)/inversă (SV2)
6.Start AT (auto-reglaj)
7.Start/Reset temporizator

●CONTROLUL ÎNCĂLZIRII / RĂCIRII
   
          Controlul PID este disponibil pe partea de răcire.
          Controlul încălzirii / răcirii este disponibilă pe partea cu intrarea ch1.

●ALTELE 

         1.Intrare CT (se poate folosi monitorizarea intrării).
         2.Comutarea poziţiei OFF în timpul controlului ON/OFF pentru ambele ieşiri 1 & 2.

MODE Tasta „ MODE” pentru schimbarea afişajului

FUNC Tasta „FUNCTION” pentru schimbarea digiţilor, AT (auto-reglaj), RUN/READY (merge/gata),

Start/Reset Temporizator

▼

▲

Tastele „UP/DOWN” (SUS/JOS) pentru modificarea valorii setate.

Apăsând timp de:   1-10 sec:     1 digit / 100ms

                             10-20 sec:   10 digit / 100ms

                        peste 20 sec: 100 digit / 100ms

CH Schimbare canal
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                                                                        ▼                              după alimentare arată „tipul intrării
                                                                                                                                 pentru 4 sec., după care trece în 
                                                                                                                                 modul operaţional
        

                                                                        ▼
                                                         Modul Operaţional
                                                                           ►                                             PV & SV din afişarea
                                                                      ◄                                                 CH1 & CH2 sunt 
                                                                                                                           schimbate prin tasta CH
                                                                  CH Key

                                                                           ►
                                                                    ◄ 

                                                                  CH Key

Tip

 intrare

Termocuplu

Termorezistenţă

Curent

Tensiune

K,J,R,T,N,S,B.

Pt100 (W=1,385), Jpt100 (W=1,391) (rezistenţă de sarcină: 10Ω sau mai puţin

4-20 mA c.c. (rezistenţa intrării: 250Ω)

1-5V c.c., 0-5V c.c. (rezistenţa intrării: 500Ω sau mai mult)

0-10mV c.c. (rezistenţa intrării: 1kΩ sau mai mult)

Ieşire de 

reglare

Contact releu

Driver SSR in tensiune

Curent

Tensiune

250V c.a., 3A (rezistenţa de sarcină

0-12V c.c. (rezistenţa de sarcină: 600Ω sau mai mult) 

4-20mA c.c. (rezistenţa de sarcină: 600Ω sau mai mult) 

1-5V c.c.  (rezistenţa de sarcină: 1kΩ sau mai mult) 

Afişaj Afişaj PV

Afişaj SV

Led

4 digiţi, 7 segmente verzi

4 digiţi, 7 segmente roşii

Led selectare 1CH/2CH, led (roşu) ieşire 1CH/2CH led (roşu) eveniment 1CH/2CH

Metodă 

control

PID (tip A, tip B)

Reglaj automat

Auto-reglaj

Bandă proporţională (P1)

Bandă proporţională (P2)

Timp de integrare

Între 0,1-200,0% din domeniul limită de setare

La ieşirea 2 între 0,10-10,00% ori (temporizator/P)

1-3600 sec (0:OFF)

Metodă 

control

ON/OFF

Punctul OFF din 
ieşirile

Timp derivaţie (D)

Ciclu proporţional (T1,T2)

Bandă de insensibilitate (DB)

Senzitivitate control (C1,C2)

Poziţia setării

1-3600 sec (0:OFF)

1-120 sec.

Între -100,0 şi +100,0 sau între -100 şi +100 (°C)

Între 0-999 sau între 0,0-999,9 (°C)

Între -199-999 sau între -199,9-999,9 (°C) 
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Alimentat

Afişaj Iniţial (4 sec)

Selectează CH1 Selectează CH2

Afişare selectare mod setare CH1
SET 1~6 by ▲,▼

Afişare selectare mod setare CH2
SET 1~6 by ▲,▼

 FLUXUL OPERAŢIONAL                                                                                                                  

                                              SPECIFICAŢII STANDARD                                                                                                                                                           



Element memorie EEPROM

Sursa de tensiune 24V c.a./c.c.

Greutate 200 g

Consum de putere Mai puţin de 4 kw.

Condiţii de operare Între 0 şi 50°C, între 20 şi 90% umiditate (fără condens).

Condiţii de depozitare Între -25 şi 70°C, între 5 şi 95% umiditate (fără condens).

Specificaţii

Eveniment ieşirea 2

(AL 2 sau OUT2)

Funcţie: ieşire de contact PV (8 moduri), ieşire de contact specială (3 moduri), funcţii 

              adiţionale (3 moduri).

Domeniu de setare: între -199,9 şi 999,9 sau între -1999 şi 9999 (°C)

Senzitivitate: între 0,0 şi 999,9 sau între 0 şi 9999 (°C)

Tensiune nominală: 250V c.a. ,  2,4A  (rezistenţa de sarcină) contact 1a

Când selectaţi ieşirea 2, acesta generează pe partea de răcire 

Polaritatea contactului este selectabilă, normal deschis sau normal inchis.

DI (intrăti digitale) Funcţii: -comutabil SV/SV2 (OFF:SV2),

             -comutabil Auot/Manual (OFF:Manual),

             -comutabil Run/Ready (OFF:Ready),

             -comutabil Normal/Invers (OFF:Normal),

             -comutabil Normal (SV2)/Invers (SV2) (OFF:Normal SV2),

             -Start/Reset Temporizator: (OFF:Cronometrare),

             -Specificaţii intrare: timp de intrare minim: 500ms,

             -Tensiune OFF: max. 6V c.c.

             -Curent ON: max. 6 mA,

             -Rezistenţa permisă între contacte: ON: max. 333 Ω OFF: min. 500k Ω 

                                  Intrare               Ieşire CH1  Ieşire CH2              Opţiuni
        
     TTX-700 -               -                                -

Intrare Fără

2

Termocuplu, Termorezistenţă, 0-10mA c.c.

4-20 mA c.c. 0-5 V c.c., 1-5 V c.c.

Ieşire 1 R

P

I

V

Contact releu

Tensiune driver Ssr: 12V c.c.

Curent: 4-20mA c.c.

Tensiune: 1-5V c.c.

Opţiuni A

E

Ieşire Eveniment

DI
Va rugăm să analizaţi acest tabel când faceţi o comandă.
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                                              FUNCŢII ADIŢIONALE                                                                                                                                                                   

                               INFORMAŢII PENTRU COMANDĂ (configurare model)                                                                                               



SERVER

                Ccmunicaţii RS-485

                            intrare (2 puncte)                                  intrare (2 puncte)                 intrare (2 puncte)                 intrare (2 puncte)                    intrare (2 puncte)

  
Alimentare 24 VDC

  ieşire eveniment
 (2 puncte)
  intrări digitale 1 punct

       

                                 ieşire reglare                         ieşire reglare                               ieşire reglare                       ieşire reglare                             ieşire reglare 
                                    (2 puncte)                             (2 puncte)                                    (2 puncte)                           (2 puncte)                                   (2 puncte)

   
                                      intrare CT                              intrare CT                                  intrare CT                                intrare CT                               intrare CT
                                       (2 puncte)                             (2 puncte)                                  (2 puncte)                                (2 puncte)                               (2 puncte)
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        STRUCTURĂ SISTEM                                                                                                                              

 DIMENSIUNI                                                                                                                                     
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  REGULATOR DIGITAL DE TEMPERATURĂREGULATOR DIGITAL DE TEMPERATURĂ  

                 TTM - 300TTM - 300
                                 
                                   SERIA TTM – 304/305/309

         Acest regulator de temperatură cu funcţia logică “fuzzy” poate fi programat până la
       “probe x trepte=64”.
           Funcţiile ecranului realizează o operabilitate unică.
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●Funcţia logică “fuzzy”
        Funcţia logică “fuzzy” este aplicată operaţiilor de stare unde temperatura este în trepte şi variabilă, realizând

          aproape un control ideal al temperaturii cu caracteristică înclinată.

●Funcţiile ecranului
        Există posibilitatea excluderii diverşilor parametri de pe “afişaj”. Ca avantaj al acestei funcţii, doar parametrii 

          necesari ai operaţiei în curs, pot fi afişaţi şi setaţi pentru o operare mai facilă a regulatorului.

●Funcţia de comunicare DIN 1/16
        Distanţa de comunicare poate fi extinsă până la 500 metri, iar regulatoarele pot fi conectate până la 31 de 

         unităţi odată. De aceea, un calculator poate realiza centralizarea tuturor datelor monitorizate şi colectate cât

         şi schimbarea valorilor setate a unităţilor aflate la distanţă.

●Diverse contacte de ieşire 
         Diferite tipuri de contacte de ieşire sunt disponibile pentru ieşirile în 2 puncte independente. Pot fi setate diferite

         tipuri de semnale de ieşire ca: temperatura, timp, etc.

●Afişaj cu 4 digiţi uşor de citit
        Din momentul în care valoarea măsurată PV (verde, 4 digiţi) şi valoarea setată SV (roşu, 4 digiţi) sunt 

         independente, starea procesului controlat poate fi verificată.

                                                    
RUN

      

OUTPUT

Operat: luminează

Stop: nu luminează

Stop temporar: licărire

ON: luminează

OFF: nu luminează

PATTERN

STEP

Această cheie 
este folosită 
pentru a comuta 
modul operaţional 
în modul 
“probe/trepte”.

UP

DOWN

Setare în descreştere:

        luminează

Setare în descreştere:

        luminează

RESET Cheia de resetare 
este folosită pentru a 
comuta modul 
operaţiune în modul 
“reset”

MODE 

KEY

Folosit pentru a 
modifica ecranul în 
fiecare mod

PV Indică valoarea 
măsurată din proces

TIME          Folosit pentru a 
comuta TEMP     timpul sau temp. 
pe afişaj

SV          Indică valoarea setată

RUN

STOP

Cheia pornit/oprit este 
folosită pentru a 
comuta modul reset şi 
modul operaţional.

▲ 

▼

Setare şi schimbare a 
valorii setate SV 
Setare şi schimbare a 
valorii contactului de ieşire 
Selecţia funcţiilor
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CARACTERISTICI                                                                                                                           

PANOU                                                                                                                                              



Intrare Termocuplu

Termorezistenţă

K,J,T,R,N,B, Rezistenţa intrării: 1MΩ sau mai mult.  Influenţa rezistenţei externe: aprox. 0,2μV/
Ω

Pt100, Jpt100 (Rezistenţa de sarcină: 5Ω sau mai puţin 

Indicare PV (valoare din 
proces)

SV (valoare setată)

Funcţii

4 digiţi, 7 segmente, LED verde înalt de 10 mm (15 mmpt. TTM 309)

4 digiţi, 7 segmente, LED roşu (verde)  înalt de 8 mm.

LED roşu (RUN  - OUTPUT), LED verde (UP – DOWN)

Metodă

Control

PID 

Fuzzy PID (Auto-
reglaj)

ON/OFF

Bandă proporţională (P) de la 0,1 la 200,0 %

Timp de resetare (integral) (I) de la 0 la 3600 sec (0:OFF)

Timp de referinţă (Deviere) (D) de la 0 la 3600 sec (0:OFF)

Timpul ciclului (T) de la 1 la 120 sec.

Controlul sensitivităţii C de la 0 la 999,9 sau de la 0 la 999

Control

Ieşire

Releu de contact

Tensiune driver  SSR

Tensiune 

Curent

250V c.a. 3A (rezistenţă de sarcină)

De la 0 la 12V c.c. (rezistenţa de sarcină: 600Ω sau mai mult) 

De la 1 la 5V       De la 0 la 10V c.c. (rezistenţă de sarcină: 1 KΩ sau mai mult)

De la 4 la 20mA c.c. (rezistenţa de schimbare a ieşirii este aceeaşi)

Timp de eşantionare 0,5 sec (perioda de schimbare a ieşirii este aceeaşi)

Precizie setare

şi indicare

Termocuplu

Termorezistenţă

±(0,3% +1 digit) din valoarea setată sau ± 3°C (6°F), care din ele este mai mare.

(Termocuplu B : 399°C (750°F) sau mai mult)

±(0,3% +1 digit) din valoarea setată sau ± 0,9°C (1,8°F), care din ele este mai mare.

Element memorie FRAM

Sursă  tensiune De la 85 la 264 V c.a.  Sau 24 V ± 10% c.a. / c.c (făcută la comandă)

Greutate TTM 304: sub 170 g                TTM 305:  sub 230g               TTM 309:   sub 300g

Consum de 

putere

TTM 304: sub 11VA (264V c.a.) / sub 7VA (24V c.a.) , sub 5W (24V c.c.)

TTM 305: sub 12VA (264V c.a.) / sub 8VA (24V c.a.) , sub 5W (24V c.c.)

TTM 309: sub 12VA(264V c.a.) / sub 8VA (24V  c.a.) sub 5W (24V c.c.)

Accesorii Manual de folosire, dispozitiv de ataşare la instalaţie şi carcasă

Condiţii de 

operare

De la 0 la 55°C 

de la 35 la  85% umiditate (fără condens)

Condiţii de

depozitare

De la +20 la 65°C

de la 35 la 85% umiditate (fără condens)

Funcţii Limitator variabil de 
manipulare (MLL/MLH)

Schimbarea modului 
de control  (CNT)

Corecţie PV (PVS)

Funcţie ecran

Start PV/SV

Intrare comutabilă

Blocare taste (LOCK)

Funcţie semnalizare

Operări programate

Setarea timpului în 
trepte

Comutare punct 
zecimal (DP)

De la -10,0 la 110% (Releu, tensiune de ieşire, 
driver SSR: de la 0,0 la 100,0 %)

Fuzzy PID ↔ PID ↔ ON/OFF, Normal ↔ Invers 
(în caz de încălzire / răcire, este fixat)

De la -1999,9 la 999,9 sau de la -199 la 999 (°C sau °F)

Este posibil să nu se afişeze orice ecran la cerere din operarea cheilor

Se poate schimba pe afişaj poziţia punctului zecimal fără intrare TTC

Se poate schimba din TTC în TTR şi nu invers

4 moduri (fără, toţi parametri, temperaturi şi timp, setări moduri)

Date verificate de FRAM (Err 0), convertor A/D verificat (Err 1), autoreglaj verificat (Err 2)

Număr de trepte x număr de modele = maxim 64

De la  0 la 99 h 
(trepte de 1 min)

Se poate schimba pe afişaj poziţia  punctului zecimal fără intrare  Termocuplu
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               SPECIFICAŢII STANDARD                                                                                                                              



 
Specificaţii

Ieşire eveniment 1 EV1

Ieşire eveniment 2 EV2

Funcţii: ieşire contact PV (8 moduri). Semnal timp (4 moduri). Sfârşit semnal.

Setare domeniu: de la -199,9 la 999,9 sau de la -1999 la 9999 pentru modul contact PV

Modul timp / sfârşit semnal: de la 0 la 99h 59 min

Senzitivitate: modul contact PV: de la 0 la 999,9 sau de la 0 la 999

Tensiune nominală: 250V c.a.; 0,5A (rezistenţă de sarcină) sau 125V c.a. 1A (rezistenţă de sarcină) contact 
1A

Intrare RUN *1 Când intrarea este OFF/RUN. Când intrarea este ON/STOP

Tensiunea c'nd OFF: 32V c.c. maxim  curent când avem ON: 6 mA maxim.

Comunicaţii *2 Conform RS+485  1:31 staţii maxime

Parametrii: verifică BBC/sau nu, date pe 7 sau 8 biţi.

Viteză: 1200/2400/4800/9600 bps

Adresă: de la 1 la 99

Răspuns timp de întărziere: de la 0 la 250 m sec schimbabil local.

      
                      Model    Intrare     Ieşire      Opţiuni      Alimentare

         TTM – 3           -           -           -                -  

Model 04

05

09

Intrare 0

1

48x48 mm

96x48 mm

96x96 mm

Termocuplu (K,J,T,R,N,B) Selectabil de pe panoul central

Termorezistenţă (Pt100, Jpt100) Selectabil de pe panoul central

Ieşire N

R

P

F

G

I

Fără

Contact releu

Tensiune driver SSR: 12V c.c.

Tensiune: de la 1 la 5V c.c.

Tensiune: de la 0 la 10V c.c.

Curent: de la 4 la 20 mA c.c.

Opţiuni – 6 digiţi 

Când selectaţi opţiuni vezi “Funcţii 

opţionale”. Sunt anumite opţiuni ce 
nu pot fi selectate în acelaşi timp.

A

B

E

M

Releu ieşire eveniment EV1

Releu ieşire eveniment EV2

Ieşire semnal RUN

Comunicaţii RS-485

Alimentare

24

De la 85 la 264V c.c.

24V c.a. / c.c. (opţional din fabrică)
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FUNCŢII OPŢIONALE                                                                                                                      

INFORMAŢII COMANDĂ                                                                                                                  



Tip A B C D a b c d

TTM-304 48 48 8 100 45+0,6 45+0,6 60 48

TTM-305 96 48 11 80 45+0,6 92+0,8 120 48

TTM-309 96 96 11 80 92+0,8 92+0,8 120 96

●TTM – 304                                                                            ●TTM – 305, 309                                                  
Vă rugăm să aveţi grijă să nu atingeţi firele între ele la instalare.                      Vă rugăm să puneţi piuliţa de montare în gaura pătrată a carcasei  în 

                                                                                                                           direcţia arătată de săgeată. Aveţi grijă să nu  o strângeţi prea tare 

                                                                                                                           pentru a nu se deforma  carcasa.
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DIMENSIUNI                                                                                                                                     

INSTALARE PANOU                                                                                                                        



 

Domeniile pentru intrări de Termocuplu, Termorezistenţă, curent, tensiune sunt arătate în tabelele următoare:

Termocuplu Domeniu setat

Fără punct zecimal Cu punct zecimal

Domeniu afişaj

Fără punct zecimal Cu punct zecimal

K (JIS/IEC) °C 0~1300

0~2500

0.0~999.9

-

-40~1372

-40~2501

-40.0~999.9

-

J (JIS/IEC) °F 0~800

0~1450

0.0~800.0

0.0~999.9

-31~850

-24~1563

-31.0~850.0

-24.0~999.9

T (JIS/IEC) °C -200~400

-330~750

-199.9~400.0

-199.9~750.0

-231~407

-385~765

-199.9~407.0

-199.9~765.0

R (JIS/IEC) °F 0~1700

32~3100

-

-

0~1755

32~3192

-

-

N (JIS/IEC) °C 0~1300

32~2372

0.0~999.9

-

0~1335

32~2435

0.0~999.9

-

B (JIS/IEC) °F 0~1800

32~3270

-

-

-20~1820

-4~3270

-

-

Termorezistenţă Domeniu setat

Fără punct zecimal Cu punct zecimal

Domeniu afişaj

Fără punct zecimal Cu punct zecimal

Pt100

(JIS/IEC)

-199~500

-199~950

-199.9~500.0

-199.9~950.0

-199~539

-199~999

-199.9~539.1

-199.9~999.9

JPt100

(JIS/IEC)

-199~500

-199~950

-199.9~500.0

-199.9~950.0

-199~529

-199~984

-199.9~529.0

-199.9~984.4

Tip de ieşire contact PV                                    Funcţii adiţionale

0 Fără 0 Fără

1 Deviaţie limită superioară  şi inferioară 1 În staţionare

2 Deviaţie limită superioară 2 Secvenţă de aşteptare

3 Deviaţie limită inferioară 3 Secvenţă de aşteptare

4 Deviaţie scară superioară şi inferioară 4 Secvenţă staţionare şi aşteptare

5 Valoare absolută limită superioară şi inferioară 5 În staţionare şi valoare anormală a procesului (PV)

6 Valoare absolută limită superioară 6 În aşteptare şi valoare anormală a procesului (PV)

7 Valoare absolută limită inferioară 7 Secvenţă staţionare şi aşteptare şi valoare anormală a procesului 
(PV)

8 Valoare absolută scară superioară şi inferioară 8

       Când modul funcţiei ieşire contact PV este 0, doar 0,1,2,4 sunt selectabile 

       Ieşire semnal timp

1 ON – întârziere/OFF – întărziere după pornirea în trepte Setare pentru fiecare treaptă 

2 ON – întârziere/OFF – întărziere după pornirea în trepte La fel pentru toate treptele 

3 ON timp după pornire în trepte Setare pentru fiecare treaptă

4 ON timp după pornire în trepte La fel pentru toate treptele

5 ON în zona de aşteptare

6 ON timp după atingerea zonei de aşteptare Setare pentru fiecare treaptă

7 ON timp după atingerea zonei de aşteptare La fel pentru toate treptele
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INTRĂRI ŞI DOMENII                                                                                                                       

MOD IEŞIRE EVENIMENT                                                                                                               



 

                      TTM – 304                                            TTM - 305                                            TTM - 309            

                                                    T/R(A)                                         
alimentare                              EV1            comunicaţii   

                                                    T/R(B)                  

                                                                     

            +NC                                          b

                                     EV2                                     

            -NO                                           B  -         

                                                                 

               C                                            A +         

                                                                   

                                                                                   

FG Conectat la masă EV 1,2 Ieşire la contact normal 
deschis

RUN Fără  polaritate Intrare termorezistenţă Conectat la terminalele A,B şi 
b

Comunicaţii Conectaţi  terminalele T/R(A) şi T/R(B) corect Intrare termocuplu

Alimentare

Conectat la  polaritate (+,-)

Conectare la alimentare

SG Folosit ca semnal pentru comunicaţii NC Vezi ieşire releu

Iesire releu C: comun       NO: Normal deschis     NC:   Normal 
închis

NO Vezi ieşire releu

Driver SSR Conectat la + şi – din INPUT direct la partea SSR C Vezi ieşire releu
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

14

15

16

17

18

19

20

22

21

23

24

25

26

27

28

29

30

F.G.

alimentare

comunicaţii
T/R (A)

T/R (B)

+   NC

-   NO

C

EV1

EV2

S.G.

b

B   -

A   +

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

F.G.

alimentare

comunicaţii
T/R (A)

T/R (B)

+   NC

-   NO

C

12

11

13

14

15

16

17

18

19

20

EV1

EV2

S.G.

b

B   -

A   +

CONEXIUNI                                                                                                                                      



●Funcţia fuzzy
        Pentru a reduce supracreşterea şi descreşterea şi pentru a scurta timpul de pregătire, se aplică funcţia “fuzzy”.

Ca rezultat, împreună cu operaţia PID, are loc un control căt mai apropiat de setarea modelului. Acesta este asigurat

în timpul corectării MV (variabila manipulată). Efectul operaţiei “fuzzy” asupra MV poate fi ajustat de funcţia “fuzzy”

(_FUd) a parametrilor. (Aprox. de la ± 20 la ± 70 % din MV).

                                                                                

                                                                         timp                                                                                                                  timp

●Semnal timp şi acţiune
Semnal timp 1 şi 2                                                                       Semnal timp 3 şi 4
(Setarea întârzierii ON/OFF după începutul intrării în trepte)                              (Setarea ON a timpului)                  

            ON timp întârziere     OFF timp întârziere                                                    timp ON

ON                                                                                                             ON                                                                                           

OFF                                                                                                           OFF

Semnal timp 5                                                                          Semnal timp 6 şi 7                                                         
(ON în  timpul perioadei dintre zonele de aşteptare)                                    (Setarea ON a  timpului după atingerea zonei de aşteptare)

                                                                                              

        Timpul ON/OFF, timpul de întârziere ON/OFF poate fi setat pentru fiecare treaptă.

        Setarea aceluiaşi timp pentru fiecare treaptă este deasemenea posibilă.

●Semnal de sfârşit şi acţiune

●Setarea treptelor modelelor
           Treptele modelelor pot fi setate până la 64 de trepte exprimate pe produs în numărul de modele şi trepte.

           De exemplu:  64 modele x 1 treaptă,

                                   8 modele x 8 trepte,

                                 14 modele x 4 trepte, etc.
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Temperatură

SV2

SV1

Temperatură

SV2

SV1

▲Startul intrării în trepte▲Startul intrării în trepte

între zonele de aşteptare

ON
OFF ▲atingerea zonei de aşteptare

Timp ON

ON
OFF

Timp ON

▲sfârşit model

FUNCŢII                                                                                                                                             



●Funcţia ecran

                   

             Funcţia ecran poate fi aplicată tuturor parametrilor deblocaţi.

             Afişajele funcţiei ecran sunt indicate după setare. Funcţia este folosită pentru a proteja parametrii setaţi 

             împotriva schimbării de către operator.

●Acţiunea de aşteptare
             Când valoarea din proces (PV) nu atinge zona de aşteptare (sau o depăşeşte) după expirarea timpului de 

             măsurare în procesul de tranziţie de la treapta curentă la următoarea treaptă, aceasta din urmă nu este 

             iniţială.

             În orice caz, tranziţia la treapa următoare are loc numai după expirarea timpului de aşteptare.

             Exemplu:

              

●Reglaj automat
          Parametrii PID sunt clasificaţi în 3 grupe în funcţie de setarea domeniului de temperatură. Reglajul automat se

          face de 3 ori pentru a determina cei 3 parametri. Este posibilă setarea fiecărui punct în parte şi deasemenea, 

          setarea continuă a 3 puncte într-o singură operaţie.

                                                                                        

                                                                                         Punctul intermediar 1 ~ limita cea mai ridicată a domeniului 

                                                                                         selectat.

                                                                                         Cea mai scăzută limită a domeniului setat ~ cea mai ridicată

                                                                                         limită  -50°C (°F).
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Selectaţi funcţia 
  BLIND (ecran)
      ON / OFF
folosind ▲sau▼

Selectaţi funcţia 
  BLIND (ecran)
      ON / OFF
folosind ▲sau▼

Selectaţi funcţia 
  BLIND (ecran)
      ON / OFF
folosind ▲sau▼

Selectaţi funcţia 
  BLIND (ecran)
      ON / OFF
folosind ▲sau▼

Selectaţi funcţia 
  BLIND (ecran)
      ON / OFF
folosind ▲sau▼

Treaptă în rampă Treptă control menţinere temperatură

Zona de aşteptare

Zona de aşteptare

Începutul treptei de menţinere a temperaturii

Valoarea din proces (PV)

Valoarea ţintă setată (SV)

Temperatură

1

2

3

Punct intermediar 1

Punct intermediar 2
Parametru



●Acţiuni care au loc la repornirea alimentării (după un defect de alimentare)
         RESET START sau CONTINOUS START pot fi selectate de pe panoul frontal.

           RESET START: pornită în modul RESET şi operaţia este începută prin tastarea cheii de pe panoul frontal 

                                     sau prin mărimea de comandă.

           CONTINOUS START: ▪ “Deviaţie ≤ ± 10°C (18°F)”: operaţia este iniţială când alimentarea este oprită.

                                                ▪ ”Deviaţie ≥ ± 10°C (18°F)”: la fel ca în modul RESET.

●Startul PV şi SV

▪Startul SV: operaţia este iniţiată de la valoarea măsurată specificată (SV) spre valoarea setată (SV) din treapta 1

                    şi în timpul setat din treaptă.

▪Startul PV: operaţia este iniţiată pe treaptă – rampă (în sus sau în jos), treaptă ce include valoarea din proces

                    (PV) în momentul începerii programului operaţiei. Valoarea setată (SV) la începutul operaţiei 

                    RUN=valoarea din proces. Când două trepte sunt aplicabile, treapta cu cel mai mic număr este aplicată.
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 REGULATOR DIGITAL DUAL DE TEMPERATURĂREGULATOR DIGITAL DUAL DE TEMPERATURĂ 

  TTM – 1020TTM – 1020
          Cel mai avansat regulator dual, regulator de temperaturi şi umiditate, regulator
                        în cascadă şi regulator cu intrare cu telecomandă în carcasă 
                                                     compactă cu funcţii variate 
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●Regulatoare cu intrare cu canal dual independent

         Fiecare intrare de TTC, TTR, termistor, curent, tensiune este operată de două selecţii independente.

●Sunt selectabile 5 opţiuni în ieşirea eveniment pentru TTM-1920 

         „ Schimbare SV (3 selecţii disponibile)”
     
           „RUN/READY”  şi diferite valori măsurate sunt uşor setate ca ieşire eveniment.

●Poziţionare Control Proporţional instalată
       
          Sunt disponibile intrări pentru feedback şi poziţionare Control Proporţional

●Funcţia ecran

          Este necesar ca fiecare tip de parametru să poată fi afişat. În timpul funcţionării doar parametrii ceruţi pot fi 

            setaţi şi indicaţi. Mai mult, această funcţie dă posibilitatea operatorilor să evite erorile de setare şi să prezinte
  
            originalitate.

●Precizie şi eşantionare utilizate pentru diferite produse

         Timp de eşantionare: 0,1 sec.

           Indicator de precizie: 0,1 %.

●Funcţia de comunicare este instalată

          Cablul de prelungire poate ajunge la 500 m, iar produsele pot fi conectate până la 31 de unităţi odată. 

            Concentrarea controlului şi modificarea valorilor setate se fac printr-un server.
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                  PANOUL FRONTAL                                                                                                                                           



1 OUT 1

EV 1

MAN

Lampă  monitorizare (doar pentru releu şi ieşirea driverului SSR)

Ieşire eveniment  - monitorizare ieşire 1 (lampă acţionare)

Monitorizare acţiune manuală (lampă acţionare)

2 CH Indicare canal

3 MODE Tasta „MODE” (toate caracterele)

Când este apăsat, sunt afişate modurile

Când  este apăsată mai mult de 2 sec, se afişează parametrii

4 FUNC

OUT 2

EV 2

COM

Schimbarea Auto/Manual şi altele 

Lampă monitorizare (doar pentru releu şi ieşirea driverului SSR)

Ieşire eveniment  - monitorizare ieşirea 2 (lampă acţionare) (1 →2)

Arată timpul de operare al comunicaţiilor

5 PV Indicare valoare din proces, indicare caracter (ieşire eveniment , PID).

6 SV Indicare valoare setată, monitorizare variabile manipulate

7 ▲

▼

Taste de navigare Sus/Jos

Modificarea valorii setate SV.

Setare modificare a valorii ieşire eveniment.

Modificare şi selecţie a altor funcţii.

    

●Ieşire eveniment 

          Există două modalităţi pentru setarea ieşirii eveniment: 

1. Abatere – ieşire – eveniment pentru schimbarea punctului de ieşire cu modificarea punctului de setare.
2. Valoarea absolută – ieşire – eveniment cu valoarea ieşirii fixată şi neschimbabilă cu modificarea punctului de setare

1 Abaterea limitei maxime şi minime
2 Abaterea limitei maxime.
3 Abaterea limită minimă.
4 Abaterea scară maximă şi minimă.
5 Valoare absolută limită maximă şi minimă.
6 Valoare absolută limită maximă
7 Valoare absolută limită minimă
8 Valoare absolută scară maximă şi minimă.

●Funcţia Ecran

      Afişajele din funcţia ecran nu mai sunt indicate după setări . Această funcţie este utilizată pentru a proteja para-
metrii de modificări ulterioare făcute de operator.  Afişarea modurilor sau a parametrilor se poate realiza prin apăsarea
unei taste. Ecranul poate fi blocat, dacă este disponibilă  o funcţie de blocare.
       Când este oprit ecranul SV, în modul normal nu mai este afişată valoarea setată, dar valoarea din proces este 
arătată.
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●Modul iniţial 

                  

                                Funcţia ecran poate fi aplicată tuturor parametrilor neblocaţi.
●Modul setări

●Modul definire control

                   

●Control 2 canale ... Control independent pentru 2 canale pentru fiecare din cele 2 intrări şi ieşiri.
●Control în cascadă ... Se utilizează 2 intrări şi o ieşire.
●Controlul încălzirii şi ieşirii ... Se utilizează o intrare şi 2 ieşiri.
●Controlul temperaturii şi umidităţii...Controlul biluţei umede sau uscate prin intrarea unui TTR.
●Controlul poziţionării proporţionale...Intrare cu rezistenţă de feedback.
●Control la distanţă...Prin intrare SV la distanţă.
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Selectaţi funcţia 
  BLIND (ecran)
      ON / OFF
folosind ▲sau▼

Selectaţi funcţia 
  BLIND (ecran)
      ON / OFF
folosind ▲sau▼

Selectaţi funcţia 
  BLIND (ecran)
      ON / OFF
folosind ▲sau▼

Selectaţi funcţia 
  BLIND (ecran)
      ON / OFF
folosind ▲sau▼

Selectaţi funcţia 
  BLIND (ecran)
      ON / OFF
folosind ▲sau▼

                CONTROALE VARIATE                                                                                                                                   

                CONEXIUNI                                                                                                                                                       



Explicarea conexiunilor

F.G. Legate la pământ

DI Fără polaritate

Comunicaţii Conectaţi corect terminalele T/R(A) şi T/R(B)

SG Folosit  ca un semnal pentru comunicaţii

Ieşire releu C:  Comun                 NO:   Normal deschis                NC:   Normal închis

Driver SSR Conectaţi direct + şi – intrării pentru SSR

Transmisie Conectaţi în timp ce sunteţi atenţi la polaritatea (+, -)

EV 1 la 5 Ieşire la  contactul normal deschis

Intrare TTR Conectaţi la terminalele A,B şi b

Intrare TTC, curent şi tensiune Conectaţi la polaritate (+, -)

       Ambele evenimente: intrările 1 şi 2  şi ieşirile 1şi 2 pot fi selectate automat prin apăsarea tastelor de pe panoul 
       frontal.

Codare
                            Model            Tip        Intrarea 1   Intrarea 2    Ieşirea 1    Ieşirea 2                Opţiuni             Alimentare
      
        TTM   -    1            2            -                      -                       -                        -           -  

Informaţii de comandă

Model 5

9

96x48  mm

96x96  mm

Tip 0

1

2

3

4

5

Control 2 canale

Control în cascadă

Control încălzire şi răcire

Control temperatură şi umiditate

Control poziţionare proporţională

Control la distanţă

Intrare 1

Intrare 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Termocuplu Selectabile prin tastele de pe panoul frontal

Termorezistenţă Selectabile prin tastele de pe panoul frontal

Tensiune: de la 1 la 5 V c.c.

Curent: de la 4 la 20 mA c.c.

Tensiune: de la 0 la 1 V c.c.

Tensiune: de la 0 la 10 V c.c.

Tensiune: de la 0 la 10 mV c.c.

Tensiune: de la 0 la 5 V c.c.

Termistor Toho   A,B,C,D,H

Rezistenţă de feedback

Ieşirea 1 R

P

F

G

I

Contact releu

Driver SSR cu tensiune de 12 V c.c.

Tensiune: de la  1 la 5 V c.c.

Tensiune: de la 0 la 10 V c.c.

Curent: de la 4 la 20 mA
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Ieşirea 2 R

P

F

G

I

N

Contact releu

Driver SSR cu tensiune

Tensiune: de la  1 la 5 V c.c.

Tensiune: de la 0 la 10 V c.c.

Curent: de la 4 la 20 mA

Fără

Opţiuni Eveniment

Intrare / Ieşire

A

F1

I1

H1

G1

F2

I2

H2

G2

M

Eveniment intrare / ieşire

Transfer ieşire 1: de la 1 la 5 V c.c.

Transfer ieşire 1: de la 4 la 20 mA.

Transfer ieşire 1: de la 0 la 10 mV c.c.

Transfer ieşire 1: de la 0 la 10 V c.c.

Transfer ieşire 2: de la 1 la 5 V c.c.

Transfer ieşire 2: de la 4 la 20 mA

Transfer ieşire 2: de la 0 la 10 mA c.c.

Transfer ieşire 2: de la 0 la 10 V c.c.

Comunicaţii  RS-485

Alimentare

24

De la 85 la 264 V c.a.

24 V c.a. / c.c.  (opţional din fabrică)

●TTM-1520
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●TTM-1920

   
                                                                     TTM-1520,  TTM-1920

  Vă rugăm să puneţi piuliţele de montare în găurile pătrate ale 
  carcasei şi înşurubaţi-le.
  Aveţi grijă să nu strângeţi prea tare, pentru a nu deforma carcasa.

Intrare Termocuplu

Termorezistenţă

Termistor

Tensiune

Curent

K,J,E,T,R,S,N,W5Re / W26Re

Pt100,  JPt100

Selectabil de pe tastele frontale

Toho  A,B,C,D, şi  H (tipuri specificate)

De la 0 la 5 V c.c., de la 1 la 5 V, de la 0 la 1 V, de la 0 la 10 V, de la 0 la mV.

De la 4 la 20 mA c.c.

Indicare PV (caracter)

SV (valoare setată)

AL, OUT, CH, AV, COM

4 digiţi, 7 segmente, LED  verde 10 mm înălţime

4 digiţi, 7 segmente, LED roşu, verde 8 mm înălţime

LED: roşu (AL1, AL2, OUT1, OUT2, CH, AV)

LED: verde (COM). Pentru TTM-1920 nu există indicare CH.

Metodă

control

Autoreglaj PID

ON / OFF

Bandă de proporţionalitate (P)

Bandă de proporţionalitate pe partea 

de răcire (PC)

Timp de resetare (integral)

Timp de referinţă (deviere)

Timp ciclu (T, TC)

Bandă de insensibilitate (DB)

Senzitivitate control (C,CC)

De la 0,1 la 200,0% din domeniul limită de setare

Operaţional ON / OFF la 0,0

De la 0,1 la 10,0xP (când are loc 

încălzirea / răcirea)

De la 0 la 3600 sec (0:OFF)

De la 0 la 3600 sec (0:OFF)

De la 1 la 120 sec.

+10% din maximul domeniului limită de setare

De la 0,0 la 10,0 % din domeniul limită de setare
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Control

ieşire

Releu contact

Driver SSR, tensiune

Tensiune

Curent

250V c.a., 3A (rezistenţă de sarcină),  1a contact

De la 0 la 12 V c.c. (rezistenţă de sarcină: 600 Ω sau mai mult)

De la 1 la 5 V, de la 0 la 10 V c.c. (rezistenţă de sarcină: 1 KΩ  sau mai mult)

De la 4 la 20 mA c.c. (rezistenţă de sarcină: 600 Ω sau mai puţin)

Timp de eşantionare 0,1 sec (Perioada este aceeaşi)

Precizia de 

setare şi indicare

Termocuplu

Termorezistenţă

Termistor

Curent / Tensiune

± (0,1% +1 digit) din FS

± (0,1% +1 digit) din FS

± (0,1% +1 digit) din FS

± (0,1% +1 digit) din domeniul limită de setare

Element memorie EEPROM

Sursa de tensiune De la 85 la 264 V c.a. sau 24 V ±10% c.a. / c.c. (făcută la comandă)

Greutate Sub 250 g   pentru TTM-1520;   sub 350 g  pentru TTM-1920

Consum de putere Pentru TTM-1520: sub 17 VA (264 V c.a.),   sub 8 VA (24 V c.a.),

                               sub 5 W (24 V c.c.)

Pentru TTM-1920: sub 18 VA (264 V c.a.),  sub 8 VA (c.a.), 

                               sub 5 W (24 V c.c.)

Accesorii Manualul de utilizare şi de instalare în instalaţie

Condiţii de operare De la 0 la 55°C

De la 35 la 85% umiditate (fără condens) 

Condiţii de depozitare De la -20 la 65°C

De la 35 la 85% umiditate (fără condens)

Funcţii Limitator variabile 
manipulate (MLL, MLH)

Limitator de setare 
(SLL, SLH)

Schimbare metodă de 
control (CNT)

Corecţia PV (PVS)

Resetare normală (PBB)

Funcţia ecran

Schimbare punct zecimal 
(DP)

De la -10,0 la 110% (releu, driver SSR 
tensiune de ieşire: de la 0,0 la 100,0 %

Vezi „Intrări, setări şi domenii afişate” 
(Domeniul de setare este de minim 50 digiţi)

PID ↔ON / OFF. Normal ↔ Invers 
(În caz de încălzire / răcire, este fixat)

De la -10 la +10 % din domeniul limită de setare

De la 0,0 la 100,0 % din banda de proporţionalitate

Există posibilitatea afişării pe ecran a oricărei operaţii dorite prin tastare

Există posibilitatea schimbării poziţiei punctului zecimal pe ecran, 
fără termocuplu la intrare.

Schimbare °C / °F

Schimbare 
intrare

Blocare taste

Funcţia „watchdog”

Pot fi schimbate doar pentru termocupluri şi termorezistenţe la intrare

Se poate schimba în termocuplu şi termorezistenţă, dar nu se poate schimba 
din  Termocuplu în Termorezistenţă şi invers

6 moduri

Date verificate de EEPROM (Err 0). Verificare convertor A/D (Err 1) şi 
autoreglaj. Construit în varianta temporizator „watchdog)
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                                                                              Specificaţii

Eveniment 

(EV1, EV5)

Transfer ieşire

Comunicaţii

Ieşire eveniment: 7 moduri eveniment PV.

Intrare eveniment: SV schimbabil, RUN / 2 moduri din READY.

Ieşire tensiune: de la 1la 5 V c.c., de la 0 la 10 V c.c. De la 0 la 10 mV c.c.,   

(±0,3% din tot domeniul); Ieşire curent: de la 4 la 20 mA c.c. (±0,3% din tot domeniul)

Conform RS-485: sistem multi-drop cu 2 sau 3 linii

Nr. maxim de staţii: 1:31 adrese; Răspuns timp de întărziere: de la 0 la 250 msec.

Parametrii de comunicare: verificare BBC (sau nu,   7 biţi sau 8 biţi)

Fără paritate / un număr oarecare / stop bit 1 / 2.

Viteză de comunicare: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 BPS; Adresă de comunicare: de la 1 la 99

          Domenii pentru intrări cu TTC, TTR, curent, tensiune, sunt  ajustabile în modurile arătate mai jos.

Termocuplu Domeniu setat 

Fără punct zecimal Cu punct zecimal

Domeniu afişat

Fără punct zecimal Cu punct zecimal

K

(JIS/IEC)

°C

°F

0~1300

0~2500

0.0~999.9

0.0~999.9

-40~1372

-40~2501

-40.0~999.9

-40.0~999.9

J

(JIS/IEC)

°C

°F

0~800

0~1450

0.0~800.0

0.0~999.9

-31~850

-24~1563

-31.0~850.0

-24.0~999.9

E

(JIS/IEC)

°C

°F

0~800

0~1450

0.0~800.0

0.0~999.9

-27~833

-16~1531

-27.0~833.0

-16.0~999.9

T

(JIS/IEC)

°C

°F

-200~400

-330~750

-199.9~400.0

-199.9~750.0

-231~407

-385~765

-199.9~407.0

-199.9~765.0

Termocuplu Domeniu setat 

Fără punct zecimal Cu punct zecimal

Domeniu afişat

Fără punct zecimal Cu punct zecimal

K

(IEC)

°C

°F

0~1300

32~2350

0.0~999.9

32.0~999.9

0~135

32~2435

0.0~999.9

32.0~999.9

J

W5Re/W26
Re(ASTM)

°C

°F

0~2300

32~4200

-

-

0~2336

32~4236

-

-

R

(JIS/IEC)

°C

°F

0~1700

32~3100

-

-

0~1755

32~3192

-

-

S

(JIS/IEC)

°C

°F

0~1700

32~3100

-

-

0~1730

32~3146

-

-
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Termorezistenţă Domeniu setat Domeniu afişat

Pt100

(JIS/IEC)

-199.9~500.0

-199.9~950.0

-199.9~539.1

-199.9~999.9

JPt100

(JIS)

-199.9~500.0

-199.9~950.0

-199.9~529.0

-199.9~984.4

Curent/Tensiune Domeniu setat Domeniu afişat

4~20 mA c.c.

1~5V

0~10V c.c.

0~1V

0~10mV

0~5V

-1999~9999

sau

-199,9~999,9

sau

-19,99~99,99

Între -12% din SLL şi +12% din SLH

Între -2% din SLL şi +10% din SLH

Termistor Domeniu setat Domeniu afişat

Tipul A °C

°F

0~100

32~212

-30~150

-22~302

Tipul B °C

°F

50~80

122~356

-20~230,  -20~0 & 200~230: scade precizia

-4~446,  -4~32 & 392~446: scade precizia

Tipul C,D °C

°F

100~280

212~536

-20~310,  -20~50 & 300~310: scade precizia

-4~590,  -4~122 & 572~590: scade precizia

Tipul H °C

°F

-10~50

14~22

-30~100

-22~212

Umiditate / Unghiul  deschiderii Domeniu setat Domeniu afişat

Umiditate Între 10~90% Între 5~99%

Unghiul deschiderii Fără Intre -10~90%

●Cod Eveniment PV
0 Fără

1 Deviaţie limită superioare şi inferioare

2 Deviaţie limită superioare

3 Deviaţie limită inferioare

4 Deviaţie domeniu maxim şi minim

5 Valoare absolută limită superioară şi inferioare

6 Valoare absolută limită superioară

7 Valoare absolută limită inferioare

8 Valoare absolută domeniu maxim şi minim.
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●Funcţiile adiţionale pentru evenimente

0 Fără

1 Staţionare

2 Secvenţe de aşteptare

3 Intrare anormală

4 Staţionare şi secvenţă de aşteptare

5 Staţionare şi intrare anormală

6 Secvenţă de aşteptare şi intrare anormală

7 Staţionare, secvenţă de aşteptare şi intrare anormală

          ●Poziţionare proporţională                                                         ●Control temperatură şi umiditate
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MINIÎNREGISTRATOR MINIÎNREGISTRATOR 

       TRM - 10CTRM - 10C
             PREŢ SCĂZUT, FIABILITATE RIDICATĂ ŞI FOLOSIRE UŞOARĂ

                                                                                                   led vizibil
   5 chei cu operaţii simple                                                    înalt  de 18 mm

  greutate 
  scăzută 
  doar 1,5 kg

 înregistrare analogică
    o peniţă, 2 peniţe 
        sau 6 puncte

  
  bază de 150
  mm
  
                                        rezistent la praf şi apă (IP 65)
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►Mărime compactă                                              ►hârtie cartografică
    144x144x150 mm
►1,5 kg (pt. aparatul cu 6 puncte)                       ►cartuş cu panglică pentru – cel cu 6 puncte
    cea mai scăzută greutate la nivel                                                                   - cel cu 1 / 2 penite
    industrial                  
►intrare si scară universală                                 ►cartuş - peniţă
►funcţii de comunicare RS-232C (date de)         ►rezistenţă de şuntare
    pentru specificaţii standard                                 
►opţiuni şi consumabile disponibile                     
►protecţie la praf şi apă
►UL, SCA si CE aprobate                                     

                         faţă                                                  lateral                                                    panou

1.Model   – 01- cu o peniţă                                     2. Comunicaţii  - 0 – RS-232C Standard
– 02 – cu 2 peniţe                                                             - 1 – RS - 485
– 03 – cu 6 puncte

3.Intrări / Ieşiri digitale     0 – fară
                                           1 – pentru înregistratorul cu 1 / 2 peniţe: 3 relee de ieşire
                                              -  pentru înregistratorul cu 6 puncte: 6 relee de ieşire
                                        2 – 3 intrări digitale
                                           3 – pentru înregistratorul cu 1 / 2 penite: 3 intrări si 3 ieşiri
                                                 pentru înregistratorul cu 6 puncte: 3 intrare si 6 ieşiri.

4.Senzor diagramă    0 – fară
                                    1 – trebuie ( se cere).
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INFORMAŢII COMANDĂ                                                                                                                 



Titlu          Înregistrator cu peniţe        Înregistrator cu puncte

  Intrări      Nr. de intrari

Ciclu de măsurare

            Tip

1 peniţă sau 2 peniţe 6 puncte

125 ms 10 s/6 max

Voltaj direct: ±10 mV, 0-20 mV, 0-50mv, ±200mV, ±1V, ±10V, 0-5V

Curent direct: 4-20mA (250 Ω rezis. de şuntare)

Termocupluri: K,T,J,E,B,S,C,R,C,N, PR 40-20, PL II, L, Au-Fe, U

Termorezistenţe: Pt 100, JPt 100.

 

 

 Performanţe

 

               Precizie 

            Reducerea 

            zgomotului

   Rezistenţa  de izolaţie

           Protecţia la 

        supratensiune

Protecţie la vibraţii    

Protecţie la şocuri

±0,3% ±3 digit max. pentru indicator digital / printare

NMRR (oscilaţie proprie): min. 60 db (50/60 Hz ± 0,1 Hz)

CMRR (semnal in faza): min. 140 db (50/60 Hz ± 0,1 Hz)

Fiecare terminal / cu impământare: 500V c.c., 20 MΩ min.

Fiecare terminal / cu impământare: 1,5 kW c.a. 1 minut alimentat

Terminal / impământat: 0,5 kW c.a.  , 1 minut

10 ~ 60 Hz, 1m/s  maxim.

2 m/s  maxim.

  Alarma  Nr. de releee de  ieşire 

     Capacitate

       3 ieşiri (contacte A)             6 ieşiri (contacte A)

250 V c.a., maxim 3A;  30 V c.c. , maxim 3A

Comunicaţii         Interfaţă RS-232 C (standard);  RS-485 (opţional)

   Alimentare Tensiune de alimentare

 Consum de putere

    100-240V c.a. (50/60 Hz) 

    30 VA maxim ( la 100 V c.a.)

   Structură  Montare / Carcasă

  Dimensiuni 

  Greutate

    Montare pe taboul de comandă

    Protejat  împotriva prafului şi apei 

   144X144x150 mm

         2 – 2,5 kg max           1,5 kg max

Condiţii de operare     Condiţii de utilizare     Temperatură: 0-50°C

    Umiditate: 20-80%

Înregistrare /   Printare    

        

  Înregistrare

  Scriere 

Timp de răspuns (95%)

Printare prin puncte

Hârtie cartografică

  Viteza de infăşurare

  Culori de scriere

    Peniţă de pâslă

    Panglică tuşată cu

    fir cu o culoare

Panglică tuşată cu fir

cu 6 culori

    Maxim 1 sec.

    Maxim 10 sec.

             Lungime: 16 m; Lăţime: 114 mm;  

                      Lăţimea sulului: 40 mm.

    Selectiv de la 41 de  

    viteze in scară:

    5-12.000 mm / ora

34 de viteze in scară:

1500 mm / ora

    Roşu,  Verde Violet, Roşu, Verde,

Albastru, Maro, Negru
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       INDICATOR DIGITAL DE TEMPERATURĂ INDICATOR DIGITAL DE TEMPERATURĂ 

         TRM - 006TRM - 006
                                      (INDICATOR AVANSAT CU FUNCŢII NOI)

                                   

▪Multe tipuri de intrări selectabile (8 TTC, 2 TTR, curent, tensiune).

▪LED digital cu 4 digiţi de 15 mm; acest led poate fi citit cu uşurinţă de la distanţă şi în spaţii mari şi luminate.

▪Funcţii de minim şi maxim: valoarea minimă din PV (valoarea măsurată) este memorată după ce alimentarea este 

 “ON”, şi funcţiile de valori minime şi maxime sunt oferite când este necesar.

▪Filtru digital PX; dacă la intrare apare un zgomot electric, efectul acestuia este redus. Filtru digital PV asigură 

 răspunsul de întârziere pentru schimbările rapide ale intrării.

▪Funcţiile opţionale asigură o largă gamă de aplicaţii: comunicaţii RS+485, setarea celor 2 alarme, 4 feluri de ieşiri,

 tensiuni de 5 V sau 12 V c.c. pentru senzor.
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PV Indicare valoare din proces

Caracter Indicare caracter pentru afişaj sau setări

AL1 Alarma 1 pentru limita inferior sau superior

AL2 Alarma 2 pentru limita inferior sau superior

COM Arată timpul de operare comunicaţii

MAX Arată valoarea de maxim

MIN Arată valoarea de minim

MODE Caracter moduri

Shift Folosit pentru schimbare parametri în moduri

▲/▼ Tastă sus/jos pentru setarea valorii de alarmă 
şi schimbarea, selectarea celorlalte funcţii

Intrare PV Tip de intrare

Timp eşantionare

Funcţii complementare

Rezistenţă intrare

Curent de bază

Rezistenţă externă

Aprindere 

Fitru digital PV

PV în aşteptare

TTC

TTR

Curent

Tensiune

0,5 sec

corectare

TTC

Curent

Tensiune

TTC

TTR

Curent

Tensiune

TTC

TTR

TTC, TTR

Curent

Tensiune

Setare

domeniu

Selectabil

de 4 tipuri

K,J,E,T,R,S,N, W5Re/W26Re

Pt100, JPt100

4-20 mA

0~5V, 0~10V, 0~10 mv, 1-5V c.c.

Pv, filtru digital PV, menţinere PV.

Min. 1MΩ

Min. 250Ω

Min. 500 KΩ (1-5V, 0-1v, 0-5V c.c.) min. 1MΩ (0-10V, 0-10mV c.c.)

0,18 μA

0,2 mA

9 nA

Maxim  ±9nA (1-5V, 0-1V, 0-5V c.c.) 0,18 μsA (0-10mV)

Maxim 100Ω (inclusiv traductor)

Maxim 5 Ω / fir

Vârf de scară

Intrare PV

Intrarea “0” este 0-1V, 0-10V, 0+5V c.c. 

 început de scară 0-5V c.c./ Vârf de scară 0+10 mV

De la 0 la 99 secunde (fitru de timp constant este OFF la 0)

Fără, maxim în aşteptare; minim în aşteptare, maxim şi 

minim în aşteptare
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Setare afişaj Indicare  Metodă

               Caracter

               Al 1

               Al 2

               COM

               Min

               Max

Precizie indicare

Setare

Tensiune

4 digiţi, 7 segmente pe LED, 15 mm înălţime , verde

4 digiţi, 7 segmente pe LED, 8 mm înălţime, roşu

LED roşu Arată alarma pentru operaţie

LED roşu Arată alarma pentru 2 operaţii

LED verde Arată pentru comunicaţii

LED roşu Arată pentru valoarea de minim

LED roşu Arată pentru valoarea de maxim

TTC ± 0,3 % + 1 digit sau ± 3°C(±6°F) sub valoarea indicată

TTR ± 0,3 % + 1 digit sau ± 0,9°C(±1,8°F) sub valoarea indicată

Curent

Tensiune 

± 0,3 % + 1 digit sub valoarea indicată

Cheie operabilă pentru toate setările 

3 moduri (fără blocare, toate blocate,parametri afişaţi blocaţi)

Element memorie EEPROM

Izolaţie între intrări şi ieşiri Izolaţie: între fiecare circuit digital şi ieşire

Fără izolaţie: între intrări şi circuite digitale

Sursa de alimentare De la 85 la 264 V c.a. 50/60 Hz   24V c.a./c.c. (opţional)

Ambient (temp. şi umiditate) De la 0 la 55°C;    de la 35 la 85°C

Rezistenţa de izolaţie 20 MΩ la 500 V c.c.

Alarmă Al1 Al 2 Senzitivitate

Ieşire nominală

Releul de contact

Max 10% din domeniu

250 V c.c., 0,5 A (rezistenţă de sarcină)

sau 125 VAC (rezistenţă de sarcină)

1 a contact, 220V c.c. 0,5 A (rezistenţă de sarcină)

sau 60 V c.c. (rezistenţă de sarcină)

Transfer ieşiri Tensiune ieşire curent

Rezoluţie ieşire

Timp de răspuns ieşire

Precizie ieşire

De la 1 la 5 V, de la 0 la 10 V, 0~10 mV c.c. de la 4 la 20 mA c.c.

indicare

600 msec maxim

± 0,3 %

Tensiune pentru

driver traductor

Tensiune 5V c.c.

Tensiune 12 V c.c.

Rezistenţă de sarcină: min 500 Ω;    Senzitivitatea ieşirii: între ± 5%

Rezistenţă de sarcină: min 1,2 KΩ;    Senzitivitatea ieşirii: între ± 5%

Metodă

Comunicaţii

Protocol

Reţea

Cod transmisie

Metodă interfaţă

Caracter

Conform specificaţii TOHO

RS 485 cale multi+drop cu 2 linii maxim 1:31 adrese

ASCII (fără BCC data)

Linie transmisie

Viteză comunicaţii

Distanţă comunicaţii

3 fire

1200,2400, 4800, 9600, BPS

maxim 500 M

Start bit

Stop bit

Lungime date

Paritate biţi

Adresă transmisie

1 bit fixat

selectabil 1/2

selectabil 7/8

Fără, un număr oarecare

setat între 1 şi 99
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FUNCŢII OPŢIONALE                                                                                                                      



1 Valoarea absolută pentru

   limita superioară şi inferioară

2 Valoarea absolută pentru

    limita superioară

3 Valoarea absolută pentru

    limita inferioară

4 Valoarea absolută pentru

    limita inferioară şi superioară

       Senzitivitate    Senzitivitate

          ◄     ►          ◄     ►

          

         L                        H

                          Senzitivitate

                             ◄     ►

                         H

          Senzitivitate             

             ◄     ►

            L

 Senzitivitate            Senzitivitate

    ◄     ►                     ◄     ►

                            

              L                H

Sunt selectabile 4 tipuri ; se selectează una dintre ele, urmărind funcţiile adiţionale de alarmă.

0  Fără                         1  Menţinere                             2  Buzer                          3  Secvenţă de aşteptare

4  Menţinere &             5  Menţinere &                          6  Secvenţă                     7  Menţinere & secvenţă 

    buzer                           secvenţă de                              de aşteptare                    de aşteptare plus buzer

                                        aşteptare                                  plus buzer                         
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 CONEXIUNI                                                                                                                                      



 
                          Intrare                        Opţiuni                      Alimentare

    TRM 006 -        -                                   -           

      Intrare 0

1

2

3

4

5

6

7

TTC (K,J,E,T,R,S,N,W5Re/W26R) Intrări multiple comutabile

TTR Pt100, JPt100 Intrări multiple comutabile

Tensiune 1~5V

Curent 4-20 mA

Tensiune 0~1V

Tensiune 0~10V

Tensiune 0~10mV

Tensiune 0~5V

Opţiuni 

Selecţia opţiunilor are

loc pe maxim 5 digiţi,

dar când L şi Q sunt 

selectate, nu se pot

selecta M sau F, G, H,

I.

A

B

C

F

G

H

I

M

Alarmă releu AL1 L        Tensiune pentru driver sensor 5V c.c.

Alarmă releu AL2 Q     Tensiune pentru driver sensor 12V c.c.

Buzer

Transfer ieşire: 1~5V

Transfer ieşire: 0~10V

Transfer ieşire: 0~10mV

Transfer ieşire: 4~20mA

Comunicaţii   RS~485

24 24V c.a./ c.c. (opţional din fabrică)
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DIMENSIUNI                                                                                                                                     
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EXEMPLE                                                                                                                                         

INSTALARE PANOU                                                                                                                        


