Sýcaklýk Ýndikatörü

K3MA-L

2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED’li
Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran
■ Geniþ giriþ aralýðý – iki tip platin dirençli termo-

metre ve on tip termokupl arasýndan seçin.
■ Ön panel tuþlarý ile kolay ayar.
■ Ortalama alma fonksiyonu dalgalanmalarý giderir.
■ Sýcaklýk giriþi kaydýrma ve sýcaklýk birimi seçme

fonksiyonlarý.
■ Maks/min deðerlerin kolayca görüntülenmesi.
■ Kýsa 80-mm derinlik (ön panelin ucundan

ölçülmüþtür).
■ Parmak korumalý kapak (standart ekipman) elektrik

C

þokuna karþý korur.

US

■ Su- ve toza dayanýklý NEMA4X (IP66 denk) ön

panel.
■ UL Bileþen Tanýma Programý altýnda A.B.D ve

Kanada gereksinimlerine göre tanýnmýþtýr.
■ CE markasý.

Sipariþ Bilgisi
Giriþ tipi

Besleme gerilimi

Platin dirençli termometre veya termokup 100 ila 240 VAC
24 VAC/VDC

Çýkýþ

Model

Yok

K3MA-L 100-240VAC

1 röle çýkýþ (SPDT)

K3MA-L-C 100-240VAC

Yok

K3MA-L 24VAC/VDC

1 röle çýkýþ (SPDT)

K3MA-L-C 24VAC/VDC

Model Numarasý:

.0$/#
1

1.

3.

3

Giriþ Tipi
L:

2.

2

Platin dirençli termometre veya termokup

Çýkýþ Tipi
Yok:

Çýkýþ Yok

C:

Röle çýkýþ ile (SPDT)

Besleme Gerilimi
100-240VAC: 100 ila 240 VAC
24VAC/VDC: 24 VAC/VDC
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Özellikler
■

Nominal Deðerler
K3MA-L 100-240VAC, K3MA-L-C
100-240VAC

K3MA-L 24VAC/VDC, K3MA-L-C 24VAC/VDC

Besleme gerilimi

100 ila 240 VAC

Çalýþma gerilimi aralýðý

Nominal besleme gerilimin %85 ila %110’u

24 VAC (50/60 Hz), 24 VDC

Güç tüketimi (maksimum yük
altýnda)

6 VA maks.

Ýzolasyon direnci

20 MΩ min. (500 VDC) harici terminal ve þasi arasýnda.
Giriþler, çýkýþlar ve güç kaynaðý arasýnda yalýtým saðlanmýþtýr.

Dielektrik dayanma
gerilimi

Harici terminal ve þasi arasýnda 1 dakika için 2,000 VAC.
Giriþler, çýkýþlar ve güç kaynaðý arasýnda yalýtým saðlanmýþtýr.

Gürültü baðýþýklýðý

±Normal veya ortak modda güç kaynaðý terminallerinde ±Normal modda güç kaynaðý terminallerinde 480 V.
1,500 V.
Ortak modda ±1,500 V.
±1 ns kare dalga gürültü için 1 µs, veya 100 ns.
±1 ns kare dalga gürültü için 1 µs, veya 100 ns.

Vibrasyon direnci

Vibrasyon: 10 ila 55 Hz, Ývme: 50 m/s2

4.5 VA maks. (24 VAC)
4.5 W maks. (24 VDC)

10 tarama için X, Y ve Z yönlerinin her birinde 5 dk.
Þok direnci

150 m/s2 (100 m/s2 röle çýkýþlarý için) 3 eksenin her birinde 3 kez, 6 yön.

Çevre ýsýsý

Çalýþma:
Depolama:

Çevre nem oraný

Çalýþma: %25 ila %85 (yoðunlaþma olmadan)

Çevre atmosferi

Aþýndýrýcý gazlardan arýnmýþ olmalýdýr.

Sahip olunan standartlar

UL3121-1, EN61010-1’e uygun (Kirlenme derecesi 2/aþýrý voltaj kategori II)
VDE0106/P100’e uygun (parmak koruma)

EMC

(EMI)
Emisyon Eki:

EN61326+A1
Endüstri
CISPR 11 Grup 1 sýnýf A: CISRP16-1/-2

Emisyon AC Elektrik:
(EMS)
Baðýþýklýk ESD:
Baðýþýklýk RF-interferans:

CISPR 11 Grup 1 sýnýf A: CISRP16-1/-2
EN61326+A1
Endüstri
EN61000-4-2:
4-kV kontakt boþaltma
8-kV hava boþaltma
EN61000-4-3:
10 V/m (amplitüd-modülasyonlu, 80 MHz ila 1 GHz)

Elektrik Hýzlý Geçici Gürültü:

EN61000-4-4:

Baðýþýklýk Patlama Gürültüsü:
Baðýþýklýk Þok Dalgasý:

1 kV hattan hatta (I/O sinyal hattý)
EN61000-4-5:
1 kV (güç hattý)
2-kV hattan topraða (güç hattý)
EN61000-4-6:
3 V (0.15 ila 80 MHz)
EN61000-4-11:
0.5 döngü, 0, 180°, 100% (oranlý voltaj)

−10°C ila 55°C (yoðunlaþma veya buzlanma olmadan)
−25°C ila 65°C (yoðunlaþma veya buzlanma olmadan)

Baðýþýklýk Ýletilen Parazit:
Baðýþýklýk Voltaj Bað/Kesici:
Aðýrlýk

2 kV (güç hattý)

Yaklaþýk 200 g

Giriþ/Çýkýþ Özellikleri
Röle Çýkýþý
Madde

Rezistif yük (cosφ = 1)

Nominal yük (UL Oranlarý)

5 A 250 VAC’de, 5 A 30 VDC’de

Nominal taþýma akýmý

5 A maks. (COM terminalinde)

Maks. kontak gerilimi

400 VAC, 150 VDC

Maks. kontak akýmý

5 A (COM terminalinde)

Maks. anahtarlama kapasitesi

2,000 VA, 192 W

Min. izin verilen yük
(P seviyesi, referans deðeri)

10 mA 5 VDC’de

Ýndüktif yük (cosφ = 0.4, L/R = 7 ms)
1.5 A 250 VAC’de, 1.5 A 30 VDC’de

375 VA, 36 W

Mekanik ömür

Min. 20,000,000 kez. (1,200 kere/dk anahtarlama frekansýnda)

Elektriksel ömür
(20×C çevre ýsýsýnda)

Min. 100,000 kez. (10 kere/dk nominal yük anahtarlama frekansýnda)
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Ölçüm Aralýklarý

Platin dirençli Termometre
Giriþ
Aralýk

Pt100

JPt100

°C

−200 ila 850

−199.9 ila 500.0

0.0 ila 100.0

−199.9 ila 500.0

0.0 ila 100.0

°F

−300 ila 1500

−199.9 ila 900.0

0.0 ila 210.0

−199.9 ila 900.0

0.0 ila 210.0


Parametre

Termokupl
N

R

S

B

Aralýk °C

Giriþ
−200
ila
1300

K
−20.0
ila
500.0

−100
ila
850

−20.0
ila
400.0

−200
ila
400

−199.9
ila
400.0

0
ila
600

−100
ila
850

−200
ila
400

−199.9
ila
400.0

−200
ila
1300

0
ila
1700

0
ila
1700

100
ila
1800

°F

−300
ila
2300

0.0
ila
900.0

−100
ila
1500

0.0
ila
750

−300
ila
700

−199.9
ila
700.0

0
ila
1100

−100
ila
1500

−300
ila
700

−199.9
ila
700.0

−300
ila
2300

0
ila
3000

0
ila
3000

300
ila
3200



















Parametre
■

J

T

E

L

U



Karakteristikler

Ýndüksiyon hassasiyeti (23±5°C’de)
(Bakýnýz not.)

Termokup:
(±Ýndikasyon deðerinin %0.5’i veya ±1°C, hangisi daha büyükse) ±maks. 1 hane
Platin dirençli termometre:
(±Ýndikasyon deðerinin %0.5’i veya ±1°C, hangisi daha büyükse) ±maks. 1 hane

Giriþ

Termokup: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B
Platin dirençli termometre: JPt100, Pt100

Ölçüm metodu

Çift integral metodu

Örnekleme periyodu

500 ms

Ekran yenileme periyodu

Örnekleme periyodu (örnekleme zamanýnýn ortalama için ortalama süreleri ile çarpýlmasý. Eðer ortalama
alma seçildiyse geçerlidir)

Gösterilen maks. dijit sayýsý

4 dijit (−1999 ila 9999)

Ekran

7-segmentli dijtial ekran, Karakter yüksekliði: 14.2 mm

Polarite görüntüleme

“Negatif giriþ sinyali ile birlikte −” otomatik olarak gösterilir.

Sýfýr görüntüleme

Baþtaki sýfýrlar gösterilmez

Giriþ kaydýrma

Giriþ kaydýrma deðeri ayar sahasý, sensör ölçüm aralýðýna eþittir.

Tutma fonksiyonu

Maks tutma (maksimum deðer), Min. tutma (minimum deðer)

Histeresiz fonksiyonu

Ön panel tuþ giriþleri ile programlanabilir (0001 ila 9999).

Diðer fonksiyonlar

Ekran renk deðiþikliði (yeþil (kýrmýzý), yeþil, kýrmýzý (yeþil), kýrmýzý)
Ortalama alma (basit ortalama KAPALI/2/4/8 iþlemleri)
Parametre deðiþimi yasaklama
Parametre Baþlangýç Ayarý

Çýkýþ

Röle (SPDT)

Karþýlaþtýrmalý çýkýþlarda gecikme

1 s maks.

Ek

Ön panel:
NEMA4X iç kullaným için (IP66 denk)
Arka þasi:
IEC standart IP20
Terminaller: IEC standart IP00 + parmak koruma (VDE0106/100)

Hafýza fonksiyonu

Kalýcý hafýza (EEPROM) (100,000 kez tekrar yazmak mümkün)

Not:

K termokupunun −200 ila 1300°C ýsýsýnda gösterge hassasiyeti ±2°C ±maksimum 1 dijittir.T ve N termokuplarýnýn −100°C
veya daha düþük ýsýda gösterge hassasiyeti ±2°C ± maksimum 1 dijittir.U ve L termokuplarýnýn herhangi bir ýsýda gösterge
hassasiyeti ±2°C ± maksimum 1 dijittir.
B termokupunun 400°C veya altýndaki ýsýlarda gösterge hassasiyeti sýnýrlanmamýþtýr.
R ve S termokuplarýnýn 200°C veya daha düþük ýsýda gösterge hassasiyeti ±3°C ± maksimum 1 dijittir.
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Nomenklatör
2. Çalýþma indikatörleri

1

3. Seviye indikatörü

Max
Min

1. Ana ekran

SV

MAX/MIN

LEVEL

MODE

SHIFT

UP

8. Yukarý tuþu

4. MAKS/MIN tuþu
5. Programlama seviyesi tuþu

7. Kaydýrma tuþu

6. Mod tuþu

Ýsim

Fonksiyonlar

1. Ana Ekran

Mevcut deðerleri, parametreleri ve set deðerleri gösterir.

2. Çalýþma göstergeleri

1

Çýkýþ 1 AÇIK iken yanar.

SV

Ayar deðeri gösterilirken veya deðiþtirildiðinde yanar.

Maks

Ana gösterge MAKS deðerini gösterirken yanar.

Min

Ana gösterge MÝN deðerini gösterirken yanar.

3. Seviye göstergesi

K3MA-L’nin bulunduðu seviyeyi gösterir. (Detaylar için aþaðýya bakýn.)

4. MAKS/MIN Tuþu

Bir ölçüm deðeri gösterilirken MAKS ve MÝN deðerlerini göstermek için kullanýlýr.

5. Seviye Tuþu

Seviyeyi deðiþtirmek için kullanýlýr

6. Mod Tuþu

Ana göstergenin parametreleri dizisel olarak göstermesine izin vermek için kullanýlýr.

7. Kaldýrma Tuþu

Ayar deðerinin deðiþtirilebilmesi için kulanýlýr. Bir ayar deðeri deðiþtirilirken, bu tuþ haneler arasýnda hareket etmek için
kullanýlýr.

8. Yukarý Tuþu

Ayar deðeri deðiþtirmek için kullanýlýr. Bir ölçüm deðeri gösterilirken sýfýr zorlama fonksiyonunu ayarlamak veya
temizlemek için kullanýlýr.

Seviye indikatörü

Seviye

/

Koruma

Yanmýyor

Ýþlem
Ayar

2
%

4

Baþlangýç ayarý
Geliþmiþ fonksiyon ayarý
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Çalýþma
■

Ana Fonksiyonlar

Giriþ Tipleri ve Aralýklarý
Parametre

Ayar

(-3

Giriþ tipi
Platin dirençli
termometre

Anlamý
−200 ila 850°C

Pt100

JPt100



Termokupl

K




J

Not:

0.0 ila 210.0°F

−199.9 ila 500.0°C

−199.9 ila 900.0°F

0.0 ila 100.0°C

0.0 ila 210.0°F

−200 ila 1300°C

−300 ila 2300°F

−20.0 ila 500.0°C

0.0 ila 900.0°F

−100 ila 850°C

−100 ila 1500°F
0.0 ila 750.0°F

T

−200 ila 400°C

−300 ila 700°F

−199.9 ila 400.0°C

−199.9 ila 700.0°F

E

0 ila 600°C

0 ila 1100°F

L

−100 ila 850°C

−100 ila 1500°F

U

−200 ila 400°C

−300 ila 700°F




−1999 ila 900.0°F

0.0 ila 100.0°C

−20.0 ila 400.0°C




−300 ila 1500°F

−199.9 ila 500.0°C

N

−199.9 ila 400.0°C

−199.9 ila 700.0°F

−200 ila 1300°C

−300 ila 2300°F



R

0 ila 1700°C

0 ila 3000°F



S

0 ila 1700°C

0 ila 3000°F



B

100 ila 1800°C

300 ila 3200°F

Baþlangýç deðeri “termokupl K (−200 ila 1300°C/−300 ila 2300°F).”

Sýcaklýk Birimi Seçimi
Santigrad (°C) veya fahrenheit (°F) sýcaklýk birimi olarak seçilebilir.
Parametre
#4

Ayar

Anlamý

"

°C olarak göster.

%

°F olarak göster.

• Alt limit (Düþük Çalýþma):
Ölçüm deðeri ayar deðerinden küçük olduðunda cihaz çýkýþ verir.
• Üst ve alt limitler (Bant Dýþý Çalýþma):
Üst limit (H ayar deðeri) ve alt limit (L ayar deðeri) baðýmsýz olarak
ayarlanabilir.
Ölçüm deðeri üst limit ayar deðerinden büyük olduðunda veya alt limit
ayar deðerinden küçük olduðunda cihaz çýkýþ verir.
Parametre

ÇIKIÞ Tipleri (Sadece Karþýlaþtýrmalý Çýkýþ
Modellerinde)

Ayar

Anlamý

'(

ÇIKIÞ 1 karþýlaþtýrýlan deðere uygun olarak aþaðýdaki üç moddan
birinde çalýþmak üzere ayarlanýr:

Üst limit: Alarm üst
limitte çalýþýr.

+.

• Üst limit (Yüksek Çalýþma):
Ölçüm deðeri ayar deðerinden büyük olduðunda cihaz çýkýþ verir.

Alt limit: Alarm alt
limitte çalýþýr.

'(+.

Üst ve alt limit: Alarm
üst ve alt limitlerde
çalýþýr.

Üst Limit (Yüksek Çalýþma)

ÇIKIÞ1
deðeri

.43 3

Alt Limit (Düþük Çalýþma)

ÇIKIÞ1 üst limit
deðeri
Ölçüm deðeri

Histeresiz

Ölçüm deðeri

Ölçüm deðeri
Histeresiz
ÇIKIÞ1 deðeri

AÇIK
Çýkýþ

KAPALI

Üst ve Alt Limitler
(Bant Dýþý Çalýþma)

Histeresiz

ÇIKIÞ1 alt limit
deðeri

AÇIK

AÇIK
Çýkýþ

Histeresiz

Çýkýþ

KAPALI

KAPALI
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Giriþ Sýcaklýðý Kaydýrma

Ekran Rengini Deðiþtirme

Sýcaklýk kaydýrma deðerinin ayar sahasý, ölçüm ayar sahasýna eþittir.

Gösterilen deðerin rengi kýrmýzý veya yeþile ayarlanabilir.
Karþýlaþtýrmalý çýkýþ modellerinde, ekran rengi karþýlaþtýrma
kriterine baðlý olarak yeþilden kýrmýzýya veya kýrmýzýdan yeþile
deðiþecek þekilde ayarlanabilir.

Parametre

Ayar

(-2

  ila 

Kýrmýzý
Sýcaklýk

258.9
Kaydýrmadan
önce

ÇIKIÞ1 deðeri

Yeþil

192.0

Kaydýrmadan sonra
Giriþ sýcaklýðý
kaydýrma deðeri

Ekran Otomatik Dönüþ Süresi
Giriþ

Baþlangýç Parametreleri

Bu fonksiyon, önceden belirlenmiþ bir süre boyunca (ekran otomatik
dönüþ süresi denir) herhangi bir tuþa basýlmazsa, ekraný çalýþma
seviyesi mevcut deðerine döndürür.

Bu fonksiyon tüm parametreleri baþlangýç deðerlerine döndürür:

Koruma Moduna Geçme Süresi

Parametre

Ayar

(-(3

Anlamý

.%%

---

.-

Tüm parametreleri
baþlangýç ayarýna
getirir.

Koruma moduna geçmek için gereken süre istenilen þekilde ayarlanabilir.

MAKS/MIN Ekraný
Cihaza besleme verildiði andan mevcut zamana kadar ki maksimum ve
minimum ölçüm (ekran) degerleri saklanabilir ve gösterilebilir. Bu,
örneðin maksimum deðer ölçülürken kullanýþlýdýr.

Bunu, fabrika ayarý durumuna döndükten sonra K3MA-L’yi sýfýrlamak
için kullanýn.

Mevcut deðer

Ortalama Alma
Ortalama alma dalgalanan giriþ sinyallerinin ortalamasýný alarak gösterilen deðerleri dengeler ve ani deðiþimleri minimize eder. Ortalama
alma dört adýmýn herhangi birindeki ölçüm deðerleri için gerçekleþtirilebilir (KAPALI, 2 kat, 4 kat, veya 8 kat).

MAX/MIN
MAX/MIN

LEVEL

MODE

SHIFT

UP

MAKS deðer

Max

MAX/MIN
MAX/MIN

LEVEL

MODE

SHIFT

UP

MÝN deðer
Min

MAX/MIN
Bu hýzlý dalgalanmalarý önlemek için kullanýþlýdýr, yani sivri
gürültüleri önlemek gibi.

Histeresiz (Sadece Karþýlaþtýrmalý Çýkýþ
Modellerinde)
Karþýlaþtýrmalý çýkýþlarýn histeresiz deðeri ÇIKIÞ deðerinin
yakýnýnda hassas bir þekilde dalgalandýðýnda çýkýþtaki kontak
vuruþlarýný önlemek için ayarlanabilir.

Üst limit (yüksek çalışma)

Ayar değeri
Ölçüm değeri

Çıkış
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AÇIK
KAPALI

Histeresiz

MAX/MIN

LEVEL

MODE

SHIFT

UP
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Harici Baðlantýlar

Terminal Düzenlemesi
A1
Güç
kaynaðý

Çýkýþ
terminalleri

A2

Karþýlaþtýrmalý
çýkýþlý modeller

E1

ÇIKIŞ1

E2

100- ila 240-VAC tip veya
24-VAC/VDC tip

E3

(24-VDC baðlantý için
polarite yok.)

E4

Giriþ
terminalleri

E5
E6

E4

+

−

Termokupl giriþi
için

Terminal No.
A1 - A2

E4 - E6 - E5
E1 , E2

Ýsim
Çalýþma gücü

- E3

E5
E6

A
B
B

Platin dirençli termometre giriþi için

Açýklama
Çalýþma güç kaynaðýný baðlar.

Termokupl veya platin dirençli termometre giriþi Termokupl veya platin dirençli termometre giriþini baðlar
Çýkýþlar

Röle çýkýþlarýný verir.
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Blok Diyagram
Giriþ

Tuþ

Giriþ
devresi
Mikrobilgisayar

EEPROM

Ekran

Çýkýþ devresi

5V

12 V

Sabit voltaj devresi

Güç kaynaðý devresi

Not: Sadece röle çýkýþ modellerde

8

X

Kontak çýkýþ
(bakýnýz not.)
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Programlama Seviyeleri

“Programlama Seviyeleri” parametrelerin gruplanmasýný gösterir. Aþaðýdaki tablo her programlama seviyesinde mümkün olan fonksiyonlarý listeler
ve diyagram, programlama seviyeleri arasýnda nasýl hareket edileceðini gösterir. Belirli modeller için gösterilmeyen bazý parametreler vardýr.
Seviye ismi

Fonksiyon

Ölçüm

Koruma

Kilitlemeleri ayarlama

Devam

Çalýþma

Mevcut deðerleri gösterme ve ÇIKIÞ 1 deðerini ayarlama.

Devam

Ayar

Haberleþme baðlantýsýyla ilgili parametreler.

Devam

Baþlangýç ayarý

Giriþ tipi, çýkýþ modu ve diðer parametrelerin baþlangýç ayarlarý
yapýlýr.

Durduruldu

Ýleri düzeyli fonksiyon ayarý

Ortalama alma, ekran rengi ayarlarý ve diðer ileri düzeyli fonksiyon
parametreleri ayarlanýr.

Durduruldu

Besleme var

Ayar seviyesi

Çalışma seviyesi
+
Süre kullanıcı
tarafından ayarlanır
(Bakınız not.)

1 s.den az
Eğer tuş bırakılırsa
yanıp sönme durur.

1 s min.
Koruma
seviyesi

1 s min.
+
1 s min.

- 123.4

Seviye değişikliğini gösterir.
Tuşa basmaya min. 2 s devam edin

Başlangıç ayar
seviyesi

Şifre "169"
1 s min.
Ileri düzeyli fonksiyon
ayar seviyesi

Not:

Koruma moduna geçiþ süresi, ileri düzeyli fonksiyon ayar seviyesinde ayarlanabilir.
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Parametreler

Not:

1. Bazı modeller için bazı parametreler ekrana gelmez.
2. Eğer seviye başlangıç seviyesine veya gelişmiş fonksiyon seviyesine değiştirilirse
K3MAL ölçümü durduracaktır.
3. Eğer giriş aralığı değiştirilirse, bazı parametreler varsayılan değerlere ayarlanır.
Bu yüzden, önce giriş aralığını ayarlayın.
4. Ters renklerle gösterilmiş ayarlar başlangıç ayarlarıdır.

Besleme var
Seviye Tuşuna
1 s.den az basın
Ayar seviyesi

Çalışma seviyesi
Seviye Tuşuna
1 s.den az basın
Mevcut değer

∼

0∼

Giriþ sýcaklýðý kaydýrma
Karþýlaþtýrmalý çýkýþ
fonksiyonlu modeller için

MOD

ÇIKIŞ1
değeri

∼

ÇIKIŞ1
üst limit
değeri

∼

ÇIKIŞ1
alt limit
değeri

∼

MOD

Bu parametrelerden
birini ayarlayın.
MOD

MOD

10

K3MA-L

K3MA-L

Seviye Tuşuna
3 s. den
fazla basın.

Seviye Tuşuna

1 s. den az basın.
İleri düzeyli fonksiyon
ayar seviyesi

Başlangıç ayar seviyesi
Seviye Tuşuna
1 s. den
fazla basın.

Şifregirin
"169"
Giriş tipi

MOD

∼

∼

Sýcaklýk birimi
Sýcaklýk
birimi

Başlangıç
parametrelei
ayarı

/

Ortalama
alma

/ / /

MOD

∼

MOD

Birim: süreler
ÇIKIÞ1 histeresiz

ÇIKIÞ1 tipi

Karþýlaþtýrmalý çýkýþ
fonksiyonlu
modeller

ÇIKIŞ 1
tipi

Alt Limit

Karþýlaþtýrmalý çýkýþ
fonksiyonlu
modeller

Üst/Alt
Limitler

MOD

MOD

MOD

Üst Limit

İleri düzeyli
fonksiyon
ayar seviyesine
taşı

∼

ÇIKIŞ1
Histeresiz

∼

MOD
Ekran
renk
değiştir

Þifre: −169

∼

MOD

Yeşil (kırmızı)
Yeşil
Kırmızı (yeşil)
Kırmızı

Ekran
otomatik dönüş
süresi

∼

∼

Birim: s
MOD
Koruma
moduna
geçme süresi

∼

∼

Birim: s
MOD
Ters renklerle gösterilmiþ ayarlar baþlangýç ayarlarýdýr.
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Seviye Tuþu +

Mod Tuþuna 1 s. den fazla basýn.

Çalýþma Seviyesi

Koruma seviyesi

Seviye Tuþu +

Mod Tuþu’na sürede basýn

önceden ayarlanmýþ süreden daha fazla.

Çalışma/ayar
yasaklamalan

/ /

Seviye kısıtlaması

/ /

Parametre depişimi
yasaklama

/

MOD

MOD

MOD

Çalýþma/Ayar Yasaklamalarý

■

Baþlangýç Ayarlarý

Çalýþma seviyesi ve ayar seviyesi tuþ kullanýmlarýný kýsýtlar.
Parametre

Ayar

Çalýþma seviyesi
Proses deðeri
ekraný

. /3

Ayar deðeri
ekraný

Ýzin verilen

Ýzin verilen

Ýzin verilen

Ýzin verilen

Ýzin verilen

Yasaklý

Ýzin verilen

Yasaklý

Yasaklý

• Baþlangýç ayarý 0
• Bu, karþýlaþtýrmalý çýkýþ fonksiyonu ile donatýlmamýþ modellerde gösterilemez.

Seviye Kýsýtlamasý
Baþlangýç ayarlama seviyesi veya ileri düzeyli fonksiyon ayar
seviyesine geçiþi kýsýtlar
Parametre

Ýleri düzeyli
Baþlangýç
ayar seviyesine fonksiyon ayar
geçiþ
seviyesine
geçiþ

Ayar

("/3

Besleme var

Ayar
seviyesine
taþýyor

Ýzin verilen

Ýzin verilen

Ýzin verilen

Yasaklý

Yasaklý

Yasaklý

Başlangıç ayar seviyesine geçmek için Seviye Tuşuna
min. 3 s basın.

Giriş tipini seçin.

Eðer isterseniz, sýcaklýk giriþ kaydýrma deðerini ayarlamak için
ayar seviyesine geçin.

Gerekirse, ortalama için ölçüm sayýsýný, histeresiz deðerlerini,
otomatik sýfýrlama süresini, ekran rengi deðiþtirmeyi, otomatik
dönüþ zamaný göstermeyi veya koruma moduna geçiþ süresini
ayarlamak için ileri düzeyli fonksiyon ayar seviyesine geçin.

Çalışma seviyesine dönmek için Seviye Tuşuna
min. 1 s’den az basın.

Parametre Deðiþimi Yasaklamasý
Tuþlar yardýmý ile parametre ayarlarýnýn deðiþtirilmesi kýsýtlanýr. Bu
kilitleme ayarlandýðýnda, ayar deðiþtirme moduna geçiþ artýk mümkün
deðildir.

ÇIKIÞ deðerlerini ayarlayýn.
Parametre
53/3

Ayar
.%%

Ýzin verilen

.-

Yasaklý

Bununla birlikte,
deðiþtirilebilir.
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Tuþ iþlemi deðiþtirmeyi
ayarlama

tüm

koruma

seviyesi

Ölçüm başlar.

parametreleri

hala
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Ayar Örneði

Baþlangýç Ayarlarý

Burada, fýrýn içindeki sýcaklýk santigrad ile gösterilmelidir (°C).
Sýcaklýk sensörü: E52-PR Termokupl, Ölçüm aralýðý: 0 ila 1,400°C.

Aþaðýdaki örnek için gereken ayarlar burada gösterilmiþtir.

1. K3MA-L giriþ tipini termokupl R giriþ aralýðýna ayarlayýn.
Parametre: (-3 (giriþ tipi), Ayar deðeri: 

Örnek: Endüstriyel fýrýn sýcaklýðýný izleme

2. Sýcaklýk birimi olarak santigrad (°C) seçin.
Parametre: #4 (sýcaklýk birimi), Ayar deðeri: "
Eðer karþýlaþtýrmalý çýkýþ modeli kullanýyorsanýz, ayarý istediðiniz
gibi yapýn
E52-PR Termokup
Endüstriyel fýrýn
1

Max
Min

SV

MAX/MIN

LEVEL

MODE

SHIFT

UP

K3MA-L-C AC100-240V

■

Uygulama Örnekleri

Endüstriyel fýrýn sýcaklýðýný
izleme

Kalýp ekipmaný için sýcaklýk
alarmý gönderme

Jeneratör motoru için yatak
sýcaklýðýný izleme

PID kontrol

E5EN

K3MA-L
Jeneratör motoru

K3MA-L
Endüstriyel fýrýn

Alarm çýkýþý
Kalýp ekipmaný

K3MA-L

Alarm çýkýþý

fýrýnýnýn

• Kalýp ekipmanýnda anormal sýcaklýklarý
izleme (arýzaya karþý emniyet kontrolü).

• Elektrik gücü üretim tesislerinde sýcaklýk
artýþlarýný izleme.

• Dezenfeksiyon cihazý için izleme/alarm
fonksiyonu.

• Temizleme cihazlarý için sývý sýcaklýðýný
izleme.

• Makinalarda ve cihazlarda sýcaklýklarý
araþtýrma.

• Endüstriyel fýrýn/sinterleme
sýcaklýðýný izleme
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Boyutlar (mm)
Parmak koruyucu kapak (cihazla birlikte verilmektedir)

101,2
91

Ana ekran
karakter boyutu

Panel kesimi
min.120

14,2 mm
A

B

C

D

E

85

7,6 mm

97

min. 75

12

92+0,5
0
45 +0,5
0

1,3

80

96

44,8
48
MAX/MIN

LEVEL

MODE

SHIFT

UP

Opsiyonel parçalar (Ayrý Olarak Sipariþ Edilir)
Ýsim

Biçim

Model

Sýçramalara Dayanýklý Yumuþak Kapak

K32-49SC

Sert Kapak

K32-49HC

Montaj
Kablolama Uyarýlarý

1. K3MA-L’yi paneldeki kesilen deliðe yerleþtirin.

■

2. Su geçirmez montaj için, kauçuk contayý K3MA-L’nin
gövdesine takýn.

• Kablo pabuçlu terminaller kullanýn.
• Terminal vidalarýný yaklaþýk 0.5 N⋅m tork ile sýkýn.
• Gürültü, etkisinden kaçýnmak için, sinyal hatlarýný ve güç hatlarýný
ayrý ayrý çekin.
■

Kablolama

• Aþaðýdaki M3 kablo papuçlu terminalleri kullanýn.
5.8 mm maks.

5.8 mm maks.

3. Adaptörü arka þasinin sol ve sað taraflarýndaki çentiklere
yerleþtirin, sonra panele temas ederek K3MA-L’yi sabitleyene
kadar itin.

■

Birim Etiketi

• Birim etiketleri K3MA-L’ye yapýþtýrýlmamýþtýr. Cihazýn kutusu
içinden çýkan etiket üzerinde yeralan ilgili birimleri cihazýnýzýn ön
yüzüne yapýþtýrýnýz.

Not:
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Skala ve ekran için, ilgili kanunlar ve yönetmeliklerce belirlenmiþ birim iþaretlerini kullanýn.
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Uyarýlar
'LNNDW
Cihaza besleme verilirken terminallere dokunmayýn. Bunu yapmak
elektrik þokuna yol açabilir.

'LNNDW
Cihaza besleme verilirken ürünü sökmeyin veya ürünün içinde yeralan devrelere dokunmayýn. Bunu yapmak elektrik þokuna yol açabilir.

'LNNDW
Metal parçalarýn veya kablo kýrpýntýlarýnýn ürünün içine girmesine
izin vermeyin. Bunu yapmak elektrik þokuna, yangýna veya arýzaya
yol açabilir.

'LNNDW
Kontrol uygulamasýna göre ürün için doðru ayarlarý yapýnýz. Bunun
yapýlmamasý, ürünün hasar görmesi veya yaralanma ile sonuçlanacak beklenmeyen çalýþmaya yol açabilir.

'LNNDW
Üründe bir sorun olduðunda bile emniyeti saðlamak için ayrý izleme
sistemi monte etmek gibi güvenlik önlemleri alýn. Ürün arýzasý
karþýlaþtýrmalý çýkýþlarýn oluþturulmasýný engelleyerek ciddi
kazalara yol açabilir.

6. Kullaným veya depolama esnasýnda ürünün üzerine aðýr
nesneler koymayýn. Bunu yapmak ürünü deforme edebilir veya
bozabilir.
7. Temizleme için boya tineri kullanmayýn. Piyasadan satýn alabileceðiniz alkol kullanýn.
Montaj
• Ürünü 1 ila 8 mm kalýnlýktaki panele monte edin.
• Ürünü yatay konumda monte edin.
• Vida boyutlarýna uyan kablo papuçlu terminaller kullanýn.
Gürültünün Engellenmesi
• Ürünü güçlü, yüksek frekanslý alanlar (yüksek frekanslý kaynaklar
veya dokuma makinalarý gibi) veya þok dalgalarý yaratan cihazlardan
mümkün olduðunca uzaða monte edin.
• Yakýnýndaki gürültü yaratan cihazlara þok dalgasý emici veya gürültü
filtreleri takýn (özellikle motorlar, transformatörler, solenodiler, manyetik bobinler ve yüksek indüktans bileþenli diðer cihazlar) K3MAL’nin sýcaklýk sensörü giriþ bölümüne þok dalgasý emici baðlamayýn.
Hat filtresi
Güç
kaynaðý
giriþi

Sýcaklýk
Ýndikatörü

+ Sýcaklýk
Sinyal
giriþi

Ýndikatörü

Güç kaynaðý
giriþi

−

Þok dalgasý emici

Emniyeti saðlamak için aþaðýdaki uyarýlara dikkat edin.
1. Güç kaynaðý gerilimini özelliklerde belirtilen aralýk içinde tutun.
2. Yükü özelliklerde belirtilen nominal deðerler içinde tutun.
3. Baðlamadan önce her terminali doðru numara ve polarite için
kontrol edin. Yanlýþ veya ters baðlantýlar ürünün içindeki
devrelere zarar verebilir veya yakabilir.
4. Terminal vidalarýný sýkýca sýkýn. Tavsiye edilen tork deðeri
0.43 ila 0.58 N⋅m. Gevþek vidalar yangýna veya arýzaya sebep
olabilir.
5. Kullanýlmayan terminallere birþey baðlamayýn.
6. Gerektiðinde operatörün güç kaynaðýný kolaylýkla KAPALI
duruma getirebilmesi için bir anahtar veya devre kesici saðlayýn.
Ayrýca bu gibi cihazlar için uygun göstergeleri de saðlayýn.
7. Ürünü demonte etmeyi, tamir etmeyi veya deðiþtirmeyi
denemeyin.
8. Ürünü yanýcý veya parlayýcý gazlarýn bulunduðu yerlerde
kullanmayýn.

Uygulama
Genel Uyarýlar
1. Ürünü aþaðýdaki yerlerde kullanmayýn:
• Isýtma cihazýndan gelen doðrudan radyant ýsýya maruz
yerlerde.
• Su, yað veya kimyasal dökülmesine maruz yerlerde.
• Doðrudan güneþ ýþýðýna maruz yerlerde.
• Toz veya aþýndýrýcý gazlara maruz yerlerde (özellikle sülfür
gazý veya amonyak gazý)
• Sýcaklýkta ani deðiþikliklerin olduðu yerlerde
• Buzlanma veya yoðunlaþma olan yerlerde.
• Þok veya vibrasyona maruz olan yerlerde.

• Ýndüktif gürültüyü önlemek için, ürün için terminal blok kablolamasýný yüksek gerilim veya yüksek akým güç hatlarýndan ayýrýn.
Ürünün kablolamalarýný güç hatlarýna paralel olarak veya birlikte
baðlayarak döþemeyin.
Giriþ hatlarýndaki indüktif gürültüye karþý aþaðýdaki önlemleri alýn.
Sýcaklýk Giriþleri
Ürünün indüktif gürültüden etkilenmemesi için, ürünü sýcaklýk sensörü ile
birleþtiren kýlavuz kabloyu yük hattýndan ayýrýn.

• Güç kaynaðý için gürültü filtresi kullanýrken, gerilim ve akýmý kontrol edin ve Sýcaklýk Ýndikatörüne mümkün olduðu kadar yakýn monte edin.
• Ürünleri radyo, televizyon ve kablosuz cihazlarýn yakýnýna monte etmeyin. Bunun yapýlmasý alma enterferansý yaratabilir.
Çalýþma Ömrünü Uzatma
• Ürünleri, sýcaklýðýn veya nemin nominal çalýþma koþullarýný aþtýðý
yerlerde veya yoðunlaþma olabilecek yerlerde kullanmayýn. Ürünü bir
panele monte ederken, ürünün çevresindeki ýsýnýn (panel etrafýndaki
ýsý deðil) nominal deðerleri aþmadýðýndan emin olun. Ürünün
çalýþma ömrü çevre ýsýsýna baðlýdýr. Çevre ýsýsý ne kadar yüksek
olursa, çalýþma ömrü o kadar kýsa olur. Ürünün çalýþma ömrünü uzatmak için, Sýcaklýk Ýndikatörü içindeki ýsýyý düþürün.
• Ürünü, özelliklerde belirtilen sýcaklýk ve nem aralýklarýnda kullanýn
ve saklayýn. Sýcaklýk Ýndikatörlerini takým halinde monte ederken
veya dikey olarak düzenlerken, Sýcaklýk Ýndikatörlerinin yarattýðý
ýsý iç sýcaklýðý arttýrarak çalýþma ömrünü kýsaltacaktýr. Bu gibi durumlarda, havayý Sýcaklýk Ýndikatörü çevresinde sirküle etmek için
fan kullanmak gibi zorunlu soðutma metodlarý kullanýn. Bununla birlikte, sadece terminallerin soðutulmasýna izin vermeyin. Bunu yapmak, ölçüm hatasýný arttýracaktýr.
• Çýkýþ rölesinin ömrü anahtarlama kapasitesi ve anahtarlama
koþullarýndan büyük ölçüde etkilenir. Bu röleleri nominal yük ve elektrik ömürleri içerisinde kullanýn. Elektrik ömürlerini tamamladýktan
sonra kullanýlýrlarsa kontaklar sigorta attýrabilir veya yapýþabilir.

2. Ürünün çevresindeki ýsý daðýlýmýný engellemeyin, yani ýsý
daðýlýmý için yeterli yer saðlayýn.
3. Besleme verildikten sonra iki saniye içinde nominal gerilime
ulaþýldýðýndan emin olun.
4. Doðru ölçüm için besleme verildikten sonra min. 15 dakika bekleyiniz.
5. Ürünün statik elektrikten etkilenmesini önlemek için, besleme
verilirken çentikli bölümlere veya terminallere dokunmayýn.
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Sorun Giderme

Bir hata oluþtuðunda, hatanýn detaylarý ana ekranda gösterilir. Ana ekranda hatayý onaylayýn ve gerekli önlemleri alýn.
Seviye göstergesi
Yanmýyor

Ana Gösterge
$

Hata içeriði
RAM hafýza hatasý

Önlemler
Tamir gerekli.
OMRON satýþ temsilcinize
danýþýn.



$

EEPROM hafýza hatasý

Hata görüntülendiðinde, Seviye
Tuþuna 3 saniye basýn, ayar fabrika
ayarýna döndürülecektir.
Eðer hata düzeltilemezse, tamir
gereklidir.
OMRON satýþ temsilcinize
danýþýn.

Yanmýyor

Yanýp sönüyor 2 $11

Giriþ hatasý

Sýcaklýk sensörünün doðru olarak
baðlandýðýný ve sýcaklýk
sensörüne gelen sinyal hatlarýnda
kopukluk olmadýðýný onaylayýn.
Eðer durum normale dönmezse,
tamir gereklidir.
OMRON satýþ temsilcinize
danýþýn.

Yanmýyor

Yanýp sönüyor 

Sýcaklýk giriþ düzeltmeden sonraki Sýcaklýk giriþ düzeltme deðeri uyölçüm deðeri 9999’u aþýyor.
gun olmayabilir.
Sýcaklýk giriþ düzeltme deðerini
gözden geçirmek için ayar
seviyesini kullanýn.

Yanmýyor

Yanýp sönüyor  

Sýcaklýk giriþ düzeltmeden sonraki Sýcaklýk giriþ düzeltme deðeri
ölçüm deðeri -1999’un altýnda.
uygun olmayabilir.
Sýcaklýk giriþ düzeltme deðerini
gözden geçirmek için ayar
seviyesini kullanýn.

Kat. No. N109-TR1-02

Ürünlerin sürekli olarak geliþtirilmesi sebebiyle, bu kitapçýkta belirtilen özellikler haber
verilmeksizin deðiþtirilebilir.

TÜRKIYE
Omron Electronics Ltd
Acibadem Caddesi Palmiye Sokak 12 TR-81020 Kadiköy-Istanbul
Tel:
+90 (0) 216 326 29 80
faks: +90 (0) 216 326 29 79
www.omron.com.tr
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