E5CSV sıcaklık kontrol cihazı
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4 basit adımda kusursuz
				 sıcaklık kontrolü
E5CSV sıcaklık kontrol cihazı serisi,
adını pratik ve ekonomik cihaz arayanların
ideal tercihi olarak dünyaya duyurmuş olan ve sıcaklık kontrol
cihazları arasında en fazla talep gören E5CS serimizi izleyen,
arttırılmış fonksiyonelliğe sahip bir üründür.
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Yine en iyi özelliklerle...
Yeni seri, kendisinden önceki serinin bu denli başarılı olmasını
sağlayan DIP ve döner switch’leri kullanarak kolay kurulum, bir 7
segment geniş ekran ve Kendi Kendine Ayarlama (Self-Tuning) ile
ON (AÇIK)/OFF (KAPALI) seçimi veya PID kontrolü gibi önemli
özelliklerin birçoğuna sahiptir. Dahası, yeni seri de çıkış ve alarm
durumunu ve ayarlama noktasından sapmanın yönünü gösterme
özelliğine sahiptir.

Seçim

Fonksiyonel
kurulum
P
SV korumalı
SW1 ON(AÇIK)/OFF(KAPALI)
– PID kontrolü
SW2 hızlı veya yavaş proses
SW3 Isıtma ya da soğutma
SW4 Giriş kaydırma değeri ON (AÇIK)
– OFF (KAPALI)
SW5 Termokupl veya RTD
SW6 Celsius veya Fahrenheit

100-240 VAC
Röle çıkışı

24 VAC/VDC

Gerilim
Gerilim Röle çıkışı
(puls)
(puls)
çıkışı
çıkışı
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Ku r u l u m

Giriş tipi aralığı
Alarm modları

Paketleme

Kızartma

İzolasyon

Mükemmel kontrol, özellikle değişime karşı hassas

Düz ön yüzeyi sayesinde E5CSV’nin kullanımı

Sapma göstergesi sayesinde doğru sıcaklığa erişildiği

uygulamalarda.

hijyeniktir ve IP66 değerinin yardımıyla, temizliği

net bir şekilde gösterilir.

kolay ve güvenlidir.

Diğer özelliklerin zenginleştirilmesi...

E5CSV sıcaklık kontrol cihazlarının avantajları:

Bir önceki E5CS serisinin başarısı üzerine kurulu olsa da,
yeni E5CSV serisi size daha fazlasını sunuyor. Örneğin Otomatik

• DIP ve döner switch’leri kullanarak kolay kurulum

Ayarlama (Auto-Tune) fonksiyonu ve artık standart olarak çoklu

• Yalnızca 4 modelle, kapsamlı temel sıcaklık kontrol

giriş tiplerini (termokupl/RTD) seçebilmeniz gibi.Yeni 3,5 dijit

cihazı gereksinim yelpazesini karşılama

ekran, E5CSV serisinin artık 1.999°C’ye kadar çıkan daha geniş

• Kendi Kendine (Self-Tuning) ve Otomatik (Auto-Tuning)

bir aralığı görüntüleyebildiği anlamına da geliyor. Seri, yeni RoHS

ayarlama fonksiyonları sayesinde uzmanlık bilgisine gerek

gereksinimlerini de karşılıyor ve katı IP66 standartlarıyla da

kalmadan performans arttırma

uyumlu. Dahası, derinlik artık yalnızca 78 mm’ye düşürüldü.

• Ayar değeri koruması sayesinde azaltılmış arıza riski
• Yalnızca üç parametreye sahip menüsü sayesinde son
kullanıcı dostu
• Geniş (13,5 mm) tek satırlık, 3,5 dijitlik, 7 segment
LED ekranla kusursuz okunaklılık
• PV-SV sapma göstergesi, çıkış ve alarm göstergesi
sayesinde net durum açıklaması
• Birçok tipte sıcaklık sensörüne kolay bağlanma

3

Montaj

> > Re a d y. . .
>> Set...
>> Go!
PV
SP

4

Alarm değeri
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Kontrol Sistemleri
• Programlanabilir lojik kontrolörler • İnsan makine arabirimleri • Uzaktan I/O

Hareket Kontrolü ve Sürücüler
• Hareket kontrolörleri • Servo sistemler • İnvertörler

Kontrol Komponentleri
• Sıcaklık kontrolörleri • Güç kaynakları • Zaman röleleri • Sayıcılar

Programlanabilir röleler
• Dijital gösterge panelleri • Elektro mekanik röleler • Kontrol ve izleme röleleri • Solid state röleler
• Limit switchler • Push buton switchler • Düşük gerilim anahtarlama elemanları

Algılama ve Emniyet
• Fotoelektrik sensörler • İndüktif sensörler • Kapasitif sensörler ve basınç sensörleri
• Kablo konektörleri • Lazer sensörler ve genişlik ölçen sensörler • Görsel denetim sistemleri
• Emniyet sistemleri • Emniyet sensörleri • Emniyet üniteleri/röle üniteleri
• Emniyet kapısı/koruma kilitleme switchleri
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