
2. Загальна інформація про виріб 
2.1 Загальний опис 
Серія SX забезпечує точний контроль температури і тиску в промислових процесах і доступна у двох 
типорозмірах: 
- 1/16 DIN модель номер SX80 
- 1/8 DIN модель номер SX90 
Ці контролери підходять як для одиночних і так і для множинних установок, що використовують контрольні 
клапани з пневматичним або електричним управлінням та електричні і електропневматичні інструменти 
виробництва компанії Spirax Sarco. Універсальний вхід дозволяє застосування різних термоелементів, 
термометрів опору або для промислових входів. Три (SX80) або шість (SX90) виходів можуть бути 
сконфігуровані з метою управління, сигналізації або ретрансляції. Цифровий зв'язок можливий тільки в 
моделі SX90. Коди швидкого доступу вказані для легкого введення в експлуатацію. 
 

 
Примітка: Для отримання додаткової інформації, не зазначеної у цьому посібнику, докладну інструкцію та 
іншу пов'язану з цим літературу можна завантажити з сайту http://www.spiraxsarco.com 
 
 
 
 
 

Загальні технічні умови 
Робоча температура зовнішнього середовища  0°C - 55°C 
(32°F - 131°F) і відносна вологість від 5 до 85% без 
конденсату 
Ущільнення панелі   IP65, підключення з передньої панелі 
Середовище    Не рекомендується використовувати на висоті 
більш ніж 2000 м, або у вибухонебезпечному чи корозійному 
середовищі 



2.2 Передня панель

 
Прокрутка вверх 

Прокрутка вниз

 

 

 

LCD дисплей- 

Рис 1 

Повернення

Вибір

 
 Значення 
 При будь-якому зображенні на дисплеї, натисніть цю кнопку 
для повернення до початкового зображення  

 Натисніть для того, щоб обрати новий параметр установки. 
Притримайте кнопку для прокрутки параметрів 

 Натисніть, щоб зменшити значення 

 Натисніть, щоб збільшити значення 

Кнопка 

 



 

2.3 Вмикання 
Якщо контролер не був раніше сконфігурований, він увімкнеться і  
показуватиме код "Швидкої настройки". Цей код швидкого доступу 
складається з 5 символів у форматі 12345. Це дозволяє задати 

конфігурацію як вказано в розділі 2.4.  
Неправильна конфігурація може привести до пошкоджень в процесі і / або до травм і 
повинна проводитися компетентною особою, уповноваженою на це. Відповідальністю 
працівника є перевірка правильності конфігурації при введенні контролера в експлуатацію. 
Якщо контролер був раніше сконфігурований за допомогою коду швидкого доступу, він 

почне показувати початкове зображення, показане на малюнку в розділі 2.5.  

 
2.4 Код швидкого доступу 
При першому вмиканні символи показані як: XXXXX. 
- Перший символ вказує на тип входу. 
- Другий символ вказує на тип управління і відповідно на тип виходу. 
- Третій символ вказує на функцію сигнального реле. 
- Четвертий символ вказує на функцію Виходу 4 для SX90. 
- П’ятий символ вказує на мову, що використовується у повідомленнях для користувача. 
Примітка: Див. Розділ 2.6 для розшифрування значень символів.  
Примітка: Символ X вказує на те, що опція не встановлена (значення не задане). Для 
налаштування, слідуйте за наступними вказівками: 
1. Натисніть будь-яку кнопку. Перший символ зміниться на тире - (тире). 

2. Натисніть кнопку  або , щоб змінити символ «тире» на відповідний код, зазначений у функціях 
коду швидкого доступу – див. Таблицю у Розділі 2.6. 
3. Натисніть кнопку  , щоб перейти до наступного символу. 

Якщо  вам потрібно повернутися до першого символу, натисніть кнопку . 

Коли всі п’ять символ виставлено, знову натисніть кнопку  - На дисплеї буде наступне зображення: 
 

 

 

 

 

Натисніть кнопку  або , щоб отримати наступне зображення на дисплеї:

 

Контролер автоматично запуститься з Рівня 1.



 

2.5 Початкове зображення 
Початкове зображення на дисплеї, якщо коди швидкого доступу були сконфігуровані раніше. 

Зображення на дисплеї для SX80 і SX90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опис 

 

1 
Повідомлення 
про 
несправності 

ALM Сигналізацію увімкнено (червона) 

OP1 Світить коли задіяний вихід 1 – нагрівання або 
збільшення 

OP2 Світить коли задіяний вихід 2 – охолодження або 
зменшення 

OP3 Не використовується  

OP4  

SPX Використовується альтернативна задана установка 
(SP2 або SP3) 

REM Дистанційна зміна установок або активовані засоби 
зв’язку  

RUN Увімкнено таймер плавного пуску 

'RUN' Блимає – таймер плавного пуску утримується  

MAN Обрано ручний режим 

2 - Одиниці вимірювання (при конфігуруванні) 

3 - Вимірювана величина (температура або тиск) 

4 - Потрібна температура або тиск (задана величина) за 
замовчуванням 

5  Вимірювальний пристрій (тільки SX90) за 
замовчуванням для визначення розташування клапана 
якщо код швидкого доступу  2 - D, V або B. 
За замовчуванням для нагріву/охолодження, якщо код 
швидкого доступу 2 - A або H. 

6  Кнопки оператора 



 

 

2.6 Функція коду швидкого доступу  Див. Розділ 2.4 для детальної інформації про код швидкого доступу. 
2.6.1 Код швидкого доступу – Символ 1 Дія – Тип входу і межі 

 

2.6.2 Код швидкого доступу – Символ 2 Дія – Тип управління і тип виходу 

 

2.6.3 Код швидкого доступу – Символ 3 Дія - IO1 сигнальне реле 

 
2.6.4 Код швидкого доступу – Символ 4 Дія - OP4 сигнальне реле (не застосовується 
для SX80 і VP) 

 

2.6.5 Код швидкого доступу – Символ 5 Дія – Вибір мови 

P Pt100 Термометр опору 99.9°C - 300.0°C 

0 4 - 20 мA 0 - 1.6 бар 

1 4 - 20 мA 0 - 2.5 бар 

2 4 - 20 мA 0 - 4.0 бар 

3 4 - 20 мA 0 - 6.0 бар 

4 4 - 20 мA 0 - 10 бар 

5 4 - 20 мA 0 - 16 бар 

6 4 - 20 мA 0 - 25 бар 

7 4 - 20 мA 0 - 40 бар 

K K t/c -200°C - +1372°C 

 

D Необмежена напруга на 
OP3/4 (SX80) Необмежена 
напруга на OP5/6 (SX90) 

Сигнальне реле IO1 (SX80 і 
SX90) 

V SX90 тільки обмежена 
напруга на OP5/6 

Сигнальне реле IO1. 
Аналоговий зворотній зв'язок  

P SX90 Сигнальне реле OP5/6 Сигнальне реле IO1. Зворотній 
зв'язок з потенціометром 

A SX90 тільки аналоговий 
вихід Нагрів/Охолодження  
PID 0P2/0P3 

Сигнальне реле IO1. Сигнальне 
реле OP4 

H Тільки аналоговий вихід 
Нагрів PID на OP2 (SX80) 
OP2 доріжка OP3 (SX90) 

Сигнальне реле IO1. Сигнальне 
реле OP4 

X Несконфігуровано 
0 На повну шкалу вверх Фіксація вручну  
1 На повну шкалу вниз  

2 Відхилення вверх  

3 Відхилення вниз  

4 Область відхилення   

X Несконфігуровано 

0 На повну шкалу вверх Фіксація вручну  

1 На повну шкалу вниз 

2 Відхилення вверх 

3 Відхилення вниз 

4 Область відхилення  

 

E Англійська 

F Французька 

S Іспанська 

                            I Італійська 

G Німецька  



 

3. Встановлення (монтаж) 
Примітка: Ознайомтесь з «Інформацією щодо безпеки» у Розділі 1 перед монтажем. 

Прочитавши інструкцію з монтажу та експлуатації, табличку виробу і технічну інформацію, переконайтеся, 
що продукт підходить для передбачуваного монтажу.  
3.1 Розпакування контролера 
Щоб зняти контролер із свого рукава, розімкніть фіксуючі защіпки (1) і витягніть контролер. При повторному 
підключенні переконаєтеся, що фіксуючі защіпки зайшли на потрібне місце для забезпечення ущільнення 
IP65. 
 

  

Також поставляються: 2 x 2.49 Q резистори 1 x амортизатор 
3.2 Монтаж 
Монтаж всередину  панелі приладів: 
- Зробіть отвір у панелі відповідно до вказаного розміру (див. Малюнок 6 на стор. 16). 
- Встановіть ущільнюючу прокладку IP65 позаду передньої панелі контролера. 
- Вставте контролер в рукав через вирізаний отвір. 
- Встановіть фіксуючі зажими панелі на місце. 
- Закріпіть контролер у правильне положення, тримаючи його на рівні і натискаючи на фіксатори 
вперед. 
- Зніміть захисне покриття з дисплею.  

 
Розміри отвору у панелі приладів 
 

 

Рис. 4 
SX80 

Рис. 5 
SX90 

2 IP65 
ущільнююча 
прокладка 

3 Фіксуючі 
зажими панелі 

4 
Рукав 

Деталі 
1 Фіксуючі 
защіпки 

 

 

Рис 6 



 

Розміри 

 

3.3 Умови навколишнього середовища  
Цей прилад призначений для стаціонарної установки, тільки для внутрішнього використання, а також для монтажу в 
електричну панель. 
Встановіть прилад у приміщенні з мінімальним впливом тепла, вібрації, ударів і електричних перешкод (див. розділ 1 
«Інформація про безпеку»).  

Розміри Похибка Вага 

A 45 мм (1.77 
дюймів) 

-0.00 +0.6  

B 92 мм (3.62 
дюймів) 

-0.00 +0.8 250г (8.82 oz) 

C 38 мм (1.50 
дюймів) 

 

D 10 мм (0.40 
дюймів) 

  

 Примітка: Вказані розміри вирізу - мінімальні (не в масштабі).  



 

 

 
Попередження: 
Відключіть мережеве живлення перед торканням до будь-якого зажиму, оскільки вони можуть бути під небезпечною напругою. 
Використовуйте тільки роз'єми, що поставляються разом з продуктом або запчастини отримані від Spirax Sarco Limited. 
Використання різних роз'ємів може поставити під загрозу безпеку продукції та погодження. Переконайтеся у відсутності 
конденсату всередині блоку перед установкою і підключенням живлення. 
 

3.4.1 Підключення 
Розміри проводів гвинтових клем від 0,5 до 1,5 мм (від 16 до 22 AWG). Відкидні кришки запобігають випадковим контактам рук з 

проводами. Задні гвинтові клеми повинні бути затягнуті до 0,4 Нм (3,5 фунт-дюйм). 

3.4.2 Контролер SX80  

3.4 Електроустановка 
Примітка: Перед встановленням, прочитайте «Інформацію про 
безпеку» у Розділі 1. 

 

 



 

3.4.3 Контролер SX90  



 

3.4.4 Входи та виходи 
Реле та індуктивні навантаження 
Примітка: При включенні індуктивних навантажень, таких як контактори або електромагнітні клапани, використовуйте провід 22 нФ / 100 Ом. Обмежувач підводиться через 
відкриті контакти реле. Це продовжить термін служби контактів і зменшить перешкоди. 

  

  Увага: обмежувачі витримують 0,6 мА при 110 В і 1,2 мА при 230 В змінного струму, що може бути достатньо, щоб утримати високі навантаження опором. Не використовуйте їх 
у цій установці.  

 

3.4.4.1 Релейний вихід (IO1)              1 

Наявний у обох контролерів (SX80 і SX90). 
Вихід 1 поставляється в якості стандартного розімкнутого реле, 
зконфігурованго як сигналізатор перегріву. 
Тип сигналізації див Quick Set Code 3. 
- Ізольований вихід 240 В змінного струму. 
- Максимально допустима потужність включення або виключення 
 контактів 2 А 264 В змінного струму, резистивний. 
 

 
 

3.4.4.2 Вихід 2 (OP2) 4 - 20 мA            2 

Наявний у обох контролерів (SX80 і SX90). 
Вихід 2 поставляється як стандартний 4 - 20 мA  аналоговий вихід.  
Функціональні можливості див. Quick Code Set 2. 
- Ізольований вихід 240 В змінного струму. 

- Сконфігурований 0 - 20 мA  або 4 - 20 Ma. 

3.4.4.3 Вихід 3 і 4 (OP3/4)                3  і  4 

Наявний тільки у контролера SX80. 
Виходи 3 і 4 розімкнуті реле (Форма A), які мають спільне з’єднання.  
Вони призначені для контролю клапанів з приводом від двигуна. 
Функціональні можливості див. Quick Code set 2. 
- Ізольований вихід 240 В змінного струму.

 

 

 



 

 

Подача електроенергії до датчика забезпечує джерело  
живлення у 18В для зовнішнього датчика.  
- Ізольований вихід 240 В перемінного струму. 
- Вихід 18 В ±15%, 30 Ма. 

 

Переконайтеся, що у вас є потрібне джерело живлення для контролера:  
1. Перевірте код замовлення контролера в комплекті поставки.  
2.  Використовуйте тільки мідні дроти. 
3. При подачі електроенергії запобіжники не використовуються. Це повинно бути забезпечено ззовні. 

Вимоги безпеки для постійно підключеного обладнання: 

- Вимикач або автоматичний вимикач має бути ввімкнений у будівлі установки. 

- Він повинен бути в безпосередній близькості від устаткування і легко доступним для оператора.  

- Його потрібно помітити як пристрій для відключення обладнання. 

Примітка: один вимикач або автоматичний вимикач може управляти більш ніж одним пристроєм: 
- Висока напруга: від 100 до 240 В змінного струму, 15%, +10%, від 48 до 62 Гц SX80 6 Вт. 

- SX90 9 W. Рекомендовані номінальні значення зовнішніх запобіжників:  
- - Тип запобіжника: T, номінальне значення 2 А 250 В.

 
3.4.4.4 Подача електроенергії 
до датчика SX80 
 

 

Лінія 

Нейтраль 

3.4.4.5 Подача 
електроенергії 

 



 

 

3.4.4.6 Вхід датчика      9 

SX80 і SX90 
Не запускайте вхідних проводів з силовими кабелями. 
Якщо використовується екранований кабель, він повинен бути заземлений тільки в одній точці. 
Будь-які зовнішні компоненти (наприклад, зенеровський бар'єр), з'єднані між датчиком і вхідними клемами, можуть призвести до помилок у вимірюванні через надмірну та / або 
несиметричну лінію опору або витік струму.  

Вхід датчика не ізольований від дискретних виходів і цифрових входів.   

Термопара   Тип K 

Використовуйте правильний компенсаційний кабель (бажано екранований). 

Опір трьох проводів повинен бути однаковим. Опір лінії може призвести до помилок, якщо він перевищує 22 Ом. V – Корекція випередження V+ та VI PRT. 

-10 - +80 мВ 
Для входу мА підключати тільки 2,49 Ом. (R) резистор підключається між V + і V-терміналами, як показано на малюнку. 

 

Термометр 
опору 

 

Лінійний мА або мВ 
 

 



 

3.4.4.7 Вихід 3 (OP3) 4 - 20 мA                З   

Тільки SX90  
OP3 - 4 - 20 мA аналоговий вихід,  

присутній тільки в SX90  

Функціональні можливості див. Quick Code 2. 
- Ізольований вихід 240 В змінного струму. 
- Настроюваний 0 - 20 мА або 4 - 20 мА. 

3.4.4.8 Вихід 4 (OP4)          4  

Тільки SX90 
Вихід 4 - реле перемикання (форма С) встановлюється  

в контролери SX90  

Функціональні можливості див. Quick Code 2. 
- Ізольований вихід 240 В змінного струму. 
- Максимально допустима потужність включення або виключення 
 контактів 2 А 264 В змінного струму, резистивний. 

 
3.4.4.9 Цифровий вхід B, C і D             LB    LC    LD  

Тільки SX90  
Ці входи без напруги і для замикання контактів, їх можна використовувати для автоматичного / ручного вибору або підтвердження прийняття попереджувального сигналу. 
Функціональні можливості подані у Інструкції з експлуатації та Quick Set Code 2. 
 

- LC та LD не ізольовані один від одного. 

- Не ізольовані від входу датчика. 

- Перемикання: LC / LD - 12 В постійного струму при 6 мА,  LB - 12 В постійного струму при 12 мА.  

- Відкритий контакт >1200 Ом, закритий контакт < 300 Ом. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

3.4.4.10 Виходи 5 і 6 (OP5/6)                      5   6 

тільки SX90 
Виходи 5 і 6 поставляються як відкриті реле (форма А) і для управління 
клапанами з приводом від двигуна. Вони мають спільне з'єднання 
і, отже, не ізольовані один від одного. 
Для типів сигналізації див. Quick Code, Code 3  
Максимально допустима потужність включення або виключення  
 
контактів 2 А 264 В змінного струму, резистивний – будь-який термінал 
 обмежений до 2 A. 

-  Ізольований вихід 240 В змінного струму. 

 

3.4.4.11 Цифровий зв'язок                       12 

Тільки SX90  

Цифровий зв'язок використовує протокол Modbus. Він наявний тільки в  
SX90 як EIA422 (EIA485 5-провід.). 
- EIA422 або EIA485 (5-провід.). 
  
- Ізольований, 240 В змінного струму.  

 
 
3.4.4.12 Подача живлення до перетворювача                    7  

Тільки SX90 
Подача живлення забезпечує живлення для зовнішнього перетворювача. 
- Ізольований вихід 240 В змінного струму. 
  
- Вихід 24 В +10%, 30 мА. 
 
 

3.4.4.13 Вхід потенціометра          10 

тільки SX90  
Вхід потенціометра забезпечує зворотний зв'язок про положення клапана: 
- Опір потенціометра: 100 - 10 кОм. 
- Напруга живлення: 0,46 - 0,54 В. 
- Виявлення короткого замикання: <25 Ом. 
- Виявлення розімкненого контуру:> 2 М Ом. 
- Виявлення розімкненого контуру ковзного контакту> 5 М Ом. 
 

-  

3.4.4.14 Вхід віддаленої установки            11 

Тільки SX90  

- Є два входи, 4 - 20 мА (клеми RC і R) 
і 0-10 вольт (клеми RC і RV). 
- Не обов'язково відповідати зовнішньому резистору  
навантаження на вході 4 - 20 мА. 
- - C = Звичайний. 
- - Ізольований 240 В змінного струму. 

 

 

 

 



 

3.4.5 З’єднання перетворювача тиску EL2600  
При використанні перетворювача тиску з живленням від контура, наприклад Spirax Sarco EL2600, використовуйте подані нижче електричні схеми для правильної установки 
(SX80 та SX90 нижче на стор 26). Ми рекомендуємо підключати перетворювач за допомогою екранованих кабелів для оптимальної продуктивності. 

Схема підключення для підключення перетворювача EL2600 для SX80: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
4. Введення в експлуатацію  

4.1 Режим роботи 
За замовчуванням наступні настройки можуть бути зроблені в Рівні оператора 1  

Вибір автоматичного, ручного режиму або режиму вимкнення 

На головному екрані: 

Натисніть кнопки  і разом впродовж 1 секунди.  

Натисніть кнопку , щоб обрати Ручний (man), Вимкнення (Off) і Автоматичний (Auto). 
У ручному режимі (або режимі вимкнення), буде горіти значок MAN. В ручному режимі натисніть кнопки  і  для зменшення або збільшення вихідної потужності.  
 
 

Схема підключення для підключення перетворювача EL2600 для SX90: 

 
 
 

Живлення 
датчика   

Живлення 
перетворювача  

Екран  

 
Екран  



 

Сигналізація 
Червона кнопка ALM буде блимати. У текстовому повідомлені буде описане джерело тривоги. Будь-який вихід доданий до сигналізації буде працювати (вимикатися) за 
замовчуванням. 
Для підтвердження сигналу тривоги: 

Натисніть кнопки і  разом. 
За замовчуванням сигнали тривоги налаштовані як для ручного блокування і може бути зняті, якщо аварійної ситуації більше не існує. 

Повторне введення коду режиму швидкої конфігурації 
Якщо вам потрібно повторно увійти в режим «Швидка конфігурація» це завжди можна зробити вимикаючи контролер, утримуючи кнопку , та включенням живлення 
контролера знову. Потім ви повинні ввести пароль код за допомогою кнопки  або . У новому контролері захисний код за замовчуванням 4. Якщо введено 
неправильний код, вам необхідно повторити всю процедуру. 

Регулювання налаштувань 

(Потрібна температура / тиск) на головному дисплеї: - 
Натисніть кнопку , щоб підняти встановлену величину. Натисніть кнопку , щоб знизити встановлену величину. 
Нове налаштування відображається при відпуску кнопки і позначається коротким спалахом на дисплеї. 
 
4.2 Рівень оператора 2 
Параметри доступні в більш віддалених рівнях доступу, які захищені кодами. Параметри Рівня 2 зазвичай використовуються при введенні контролера в експлуатацію. 

Щоб вибрати Рівень 2: 
1. З будь-якого дисплея натисніть і утримуйте кнопку , поки не з’явиться напис Lev1. 

2. Відпустіть кнопку і натискайте кнопки  або для вибору Lev2 (Рівень 2). 

3. Натисніть кнопки  або , щоб ввести захисний код. За замовчуванням = 2 

 

4.3 Параметри Рівня 2  
Натисніть кнопку для переходу до списку параметрів. Через 5 секунд символічна команда параметру зміниться описом на екрані.  
Натисніть кнопки  або , щоб відрегулювати значення / діапазон параметрів. 

 

 

Символічна
команда 

Текст на екрані Діапазон 

WRK.OP ПОТУЖНІСТЬ НА 
ВИХОДІ 

Вихідне значення. Показується коли контролер у 
автоматичному режимі, або вимкнений. Тільки для читання. 

WRK.SP РОБОЧІ 
НАЛАШТУВАННЯ 

Активне задане значення (SP1, SP2, SP3 або REM.SP). 
Показується коли контролер знаходиться в ручному режимі, 
або вимкнений. Тільки для читання.  

UNITS ОДИНИЦІ  °C, °F, °k, ніяких, процент (%) 

SP.HI ВИСОКА ЗАДАНА 
ВЕЛИЧИНА 

Межі високої та низької заданих величин застосовуються до 
SP1, SP2, SP3 та віддаленої установки REM.SP. 

SP.LO НИЗЬКА ЗАДАНА 
ВЕЛИЧИНА 

SP1/2/3 ЗАДАНА 
ВЕЛИЧИНА 1, 2 або 
3 

Налаштування заданої величини 1, 2 або 3. Змінюється між 
SP.HI та SP.LO. 

SP.RRT ОБМЕЖЕННЯ 
ШВИДКОСТІ 
ЗРОСТАННЯ 
ЗАДАНОЇ 
ВЕЛИЧИНИ 

Встановлює збільшення 
швидкості зміни SP. Змінюється: 
OFF до 3000 одиниць / хв.  

При встановленні 
значення, "RUN" 
загоряється, коли задане 
значення змінилося. 

SP.FRT ОБМЕЖЕННЯ 
ШВИДКОСТІ 
ЗНИЖЕННЯ 
ЗАДАНОЇ 
ВЕЛИЧИНИ 

Встановлює зменшення 
швидкості зміни SP. Змінюється: 
OFF до 3000 одиниць / хв 

HOLD/B ЗАТРИМКА Тільки SX90. Зупинка із заданим темпом, якщо відхилення 
між SP і PV > заданого значення. Діапазон OFF або від 1 до 
9999. 

TM.CFG НАЛАШТУВАННЯ 
ТАЙМЕРА 

None = таймер не налаштований. SF.St = плавний запуск 
таймера, запускається автоматично при включенні 
живлення. Він застосовує обмеження потужності (SS.PWR), 
поки PV досягає порогового значення або час таймера 
вийшов (DWELL). Порогове значення = WKG.SP - SS.SP. Він 
не працює необмеженим положенням клапана.  

Подальші параметри відображаються, якщо плавний пуск налаштований (див. примітку 1). 



 

 

Note 1: TM.RES, ЧІТКІСТЬ ТАЙМЕРА; SS.PWR, МЕЖА ПЛАВНОГО СТАРТУ; SS.SP, ЗАДАНА ВЕЛИЧИНА ПЛАВНОГО СТАРТУ; DWELL, SET ТРИВАЛІСТЬ У ЧАСІ; T.REM, ЧАС, 
ЩО ЗАЛИШИВСЯ. 

Символічна 
команда 

Текст на екрані Діапазон 

A1/2.xx СИГНАЛІЗАЦІЯ 1/2 
ЗАДАНА ВЕЛИЧИНА 
(якщо встановлена) 

xx = HI (висока), LO (низька), D.HI (відхилення низьке), BND 
(смуга відхилення). Змінюється відносно діапазону 
контролера. 

MTR.T ЧАС ХОДУ ДВИГУНА Встановити на час, необхідний для двигуна для 
переміщення з повністю закритого до повністю відкритого 
положення. Від 0,0 до 999,9 секунд.  

A.TUNE AUTO-TUNE УВІМК. Автоматично встановлює параметри управління відповідно 
до характеристики процесу. Установити на On, щоб 
запустити процес.  

PB ПРОПОРЦІЙНИЙ 
ДІАПАЗОН 

Відображає одиниці від 1 до 9999. За замовчуванням: 20. 

TI ЧАС ІНТЕГРУВАННЯ від 1 до 9999 секунд. OFF можна встановити, якщо тип 
управління = PID. За замовчуванням: 360. 

TD ЧАС 
ДИФЕРЕНЦІЮВАНН
Я  

OFF, 1 до 9999 секунд. За замовчуванням: 60 для PID. 

MR РУЧНЕ СКИДАННЯ Не для VP. В іншому випадку в діапазоні -100,0 до 100,0% 

R2G ВІДНОСНЕ 
ПОСИЛЕННЯ 
ОХОЛОДЖЕННЯ 

Регулювання охолодження пропорційно по відношенню до 
нагрівання. Тільки тепло / холод. Діапазон від 0,1 до 10,0. 
За замовчуванням 1,0. 

D.BAND CHANNEL 2 
DEADBAND 

Встановлює зону між виходами нагрівання і охолодження у 
випадках, коли вихід включений. Функція швидкого коду 2 = 
тільки А. Діапазон OFF або від 0,1 до 100,0% від 
пропорційності охолодження.  

Ці параметри також описані у Технічному довіднику. 


