
Uyarýlar

TCT4-100

Kontrol cihazýnýn, kurulum ve kullanýmýndan önce kullaným kýlavuzunu ve tüm uyarýlarý 
okuyunuz ve dikkate alýnýz.

Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile 
ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin 
güvenliði  için gereklidir.

Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. 
Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile 
cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz.

Cihazýn kullanýlacaðý sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunundan emin olunuz. Yanlýþ 
konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn 
sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý 
tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir.

Cihazýn montajý ve bakýmý vasýflý elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Vasýfsýz elemanlar 
tarafýndan gerçekleþtirilen montaj ve bakým iþlemleri, iþlemleri yapan personelin, cihazýn veya 
cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Cihazýn etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralýðýna uyulmasý gerekmektedir. Belirtilen 
deðerlerin dýþýnda besleme gerilimi uygulanmasý, montajý yapan personelin, cihazýn veya 
cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte 
verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan  müþteriye düþen görev ve 
sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr.

Cihaz , solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aþýndýrýcý temizlik maddeleri ile 
silinmemelidir.

TCT4-100, alt ve üst tutturma aparatlarý ile yatay olarak yerleþtirilmek üzere tasarlanmýþtýr. Aþýrý 
vibrasyon, aþýndýrýcý gazlardan, aþýrý nem ve tozdan uzak tutulmalýdýr.
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TCT4-100 sýcaklýk kontrol cihazý ve timer, endüstride sýcaklýk veya herhangi bir proses 
deðerinin ölçülmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanmýþtýr. ON/OFF veya zaman oransal (P) 
çalýþma þekli, ýsýtma/soðutma fonksiyonu seçimi ile pek çok uygulamada kullanýlabilir.

TCT4-100, iki setli(T-ON, T-OFF), tek çýkýþlý genel amaçlý timer fonksiyonlarýna sahip bir 
cihazdýr. Farklý giriþ seçenekleri ve çýkýþ fonksiyonu seçimi ile pek çok uygulamaya kolayca 
adapte edilebilir.

Giriþ polaritesi  NPN/PNP olarak, giriþler için ayarlanabilir koruma zamanlarý, çýkýþ 
fonksiyonlarý, çýkýþ polaritesi(NC/NO) kullanýcý tarafýndan  parametreler yardýmý ile 
ayarlanabilir.

Cihazýn enerji kesintisinde aktüel deðeri saklama özelliði vardýr. Cihaz tekrar 
enerjilendiðinde kaydedilen deðer üzerine zaman sayma iþlemi devam eder.  Bu özelliðin 
kullanýlmadýðý durumlarda kullanýcý tarafýndan bir parametre yardýmý ile iptal edilebilir.

Besleme gerilimi

Kontrol çýkýþý

Timer

Sýcaklýk Kontrol

Giriþler

Röle veya transistör çýkýþý
12 farklý çýkýþ fonksiyonu

NPN veya PNP
3 adet giriþ
Reset, start giriþi

230VV (-%15;+%10) 50/60Hz

115VV (-%15;+%10) 50/60Hz

24VV (-%15;+%10) 50/60Hz

12VZ (-%15;+%10)

24VZ (-%15;+%10)
(Sipariþte belirtilmelidir).

Kontrol çýkýþý

Kontrol Þekli

Röle veya SSR sürücü
çýkýþý

ON/OFF veya
zaman oransal çalýþma

Isýtma/Soðutma
fonksiyonu seçimi

Proses giriþi

TC (J, K tipi),
2 veya 3 Telli PT 100,

PTC sensör
(Sipariþte belirtilmelidir)
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Kontrol çýkýþý

Kontrol Þekli

Röle veya SSR sürücü
çýkýþý

ON/OFF veya
zaman oransal çalýþma
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Besleme Gerilimi Giriþi

NPN/PNP olarak
programlanabilir.

Reset, start ve gate giriþi

Röle Çýkýþý (8AV @ 220VV)

Output-1 Output-2

230VV (- 50/60Hz

115VV (- 50/60Hz

24VV (- 50/60Hz

12VZ (-

VZ (-

%15;+%10) 

%15;+%10) 

%15;+%10) 

%15;+%10)

24 %15;+%10)
Sipariþte belirtilmelidir.
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Proses Giriþinin Baðlanmasý

TC Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

RTD ( PT-100 ) Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

5 6

Termokupl tipine uygun kompanzasyon 
kablosu kullanýnýz.

Gerekli olmadýkça kabloya ek yapmayýnýz. 

Termokupl kablosu ekranlý ise topraklamayý 
tek bir noktadan yapýnýz.

Termokupl kablosunu güç kablolarý ile beraber 
taþýmayýnýz.

Baðlantý kablolarý kanal üzerinde ise termokupl 
baðlantýsý seperatör ile ayrýlarak yapýlmalýdýr.

Termokupl baðlantýsýný þekilde gösterildiði 
gibi +, - uçlara dikkat ederek yapýnýz.

Hat Kompanzasyonlu 3 Telli PT-100 Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

Hat empedansý maksimum 10 Ohm

2 telli PT-100 kullanýldýðýnda
6 ve 7 nolu terminaller arasýna köprü atýlmalýdýr.

Hat Kompanzasyonsuz 2 Telli PT-100 Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

6

6

5

5

7

7

PT-100 baðlantýsýnýn yapýldýðý kablolar ayný çapta 
ve ayný uzunlukta olmalýdýr. Kullanýlacak kablo 
kesiti minimum 1mm² olmalýdýr.

PT-100 baðlantýsýnýn yapýldýðý kablolar ayný çapta 
ve ayný uzunlukta olmalýdýr. Kullanýlacak kablo 
kesiti minimum 1.5mm² olmalýdýr.

PTC (1000 Ohm @ 25C ) Baðlantýsýnýn Yapýlmasý

PTC (1000 Ohm @ 25°C )
Silikon PTC

5 6

PTC baðlantýsýnýn yapýldýðý kablolar ayný çapta ve 
ayný uzunlukta olmalýdýr. Kullanýlacak kablo kesiti 
minimum 1mm² olmalýdýr.

Start ve Reset Giriþinin Baðlanmasý

NPN tipi baðlantý  (Endüktif, kapasitif yaklaþým sensörleri ve switch )

10...14Vdc Sensör Beslemesi

GND

Start

Reset

NPN
sensör

NPN
sensör

NPN Endüktif, Kapasitif yaklaþým sensörleri ve switch için baðlantý þekli

NPN Switch baðlantý þekli

10...14Vdc Sensör Beslemesi

GND

Start

Reset
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2

1

4

3

2

1



PNP tipi baðlantý  (Endüktif, kapasitif yaklaþým sensörleri ve switch )

10...14Vdc Sensör Beslemesi

GND

Start

Reset

PNP
sensör

PNP
sensör

PNP Endüktif, Kapasitif yaklaþým sensörleri ve switch için baðlantý þekli

PNP Switch baðlantý þekli

10...14Vdc Sensör Beslemesi

GND

Start

Reset
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1

4
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2

1

PNP tipi baðlantý  (Endüktif, kapasitif yaklaþým sensörleri ve switch )

10...14Vdc Sensör Beslemesi

GND

Start

Reset

PNP
sensör

PNP
sensör

PNP Endüktif, Kapasitif yaklaþým sensörleri ve switch için baðlantý þekli

PNP Switch baðlantý þekli

10...14Vdc Sensör Beslemesi

GND

Start

Reset

4
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4

3

2

1

Ön Panel Tanýmý

1 -  4 dijit LED display 9mm : Sýcaklýk ve zaman deðer göstergesi, program parametre 
göstergesi
2 - Sýcaklýk Set LED indikatörü: Sýcaklýk Set butonuna basýldýðýnda yanar, göstergede 
sýcaklýk set deðeri görüntülenir.
3 - Program LED indikatörü.
4 - Zaman Set LED indikatörü: Zaman Set butonuna basýldýðýnda yanar, göstergede zaman 
set deðeri görüntülenir.
5 - Out2 LED indikatörü: Output-2 aktif olduðunda yanar.
6 - Out1 LED indikatörü: Output-1 aktif olduðunda yanar.
7 -  Program moduna giriþ ve set deðerini deðiþtirmek için kullanýlýr.
8 -  Gösterge deðerini azaltmak veya parametre seçimi için kullanýlýr.
9 -  Gösterge deðerini arttýrmak veya parametre seçimi için kullanýlýr. Zaman deðerini 
sýfýrlamak için kullanýlýr.
10 -  Göstergedeki deðeri onaylamak için kullanýlýr.

1

2

3
5

4

6

7 8 9 10

Sýcaklýk Set deðerinin ayarlanmasý

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekraný

Sýcaklýk set ayar ekraný

Sýcaklýk Set ayar ekraný
Göstergede sýcaklýk set deðeri 
görünür ve sýcaklýk set ledi yanar

Çalýþma ekranýnda iken sýcaklýk set 
butonuna basýnýz.

Ayarladýðýnýz sýcaklýk set deðerini 
hafýzaya almak için sýcaklýk set 
butonuna basýnýz. Cihaz sýcaklýk set 
ayar ekranýndan çýkar ve çalýþma 
ekranýna döner.

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý 
ile sýcaklýk set deðerini istediðiniz 
deðere ayarlayýnýz

NOT:
Sýcaklýk set, zaman set deðeri ayarlanýrken veya program moduna girildiðinde cihaz sayma ve 
kontrol iþlemine devam eder.

Prog

Prog

Prog

Prog

Set

Set

Set

Set

Out1

Out1

Out1

Out1

Out2

Out2

Out2

Out2

Reset

Reset

Reset

Reset

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Zaman set deðerinin ayarlanmasý

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekraný

Zaman set ayar ekraný

Zaman Set ayar ekraný
Göstergede zaman set deðeri 
görünür ve zaman set ledi yanar

Çalýþma ekranýnda iken zaman set 
butonuna basýnýz.

Ayarladýðýnýz zaman set deðerini 
hafýzaya almak için zaman set 
butonuna basýnýz. Cihaz zaman set 
ayar ekranýndan çýkar ve çalýþma 
ekranýna döner.

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý 
ile zaman set deðerini istediðiniz 
deðere ayarlayýnýz

NOT:
Sýcaklýk set, zaman set deðeri ayarlanýrken veya program moduna girildiðinde cihaz sayma ve 
kontrol iþlemine devam eder.

Prog

Prog

Prog

Prog

Set

Set

Set

Set

Out1

Out1

Out1

Out1

Out2

Out2

Out2

Out2

Reset

Reset

Reset

Reset

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi

Çalýþma ekraný

Program ekraný
Parametre seçimi

Program ekraný
Parametre seçimi

Program ekraný
Parametre deðeri

Program ekraný
Parametre deðeri

Program ekraný
Parametre seçimi

Set butonuna 10 saniye süre ile basýnýz. 
Süre sonunda Prog ledi yanar ve 
program moduna girilir.

Parametrenin içeriðini görmek ve 
deðiþtirmek için ENTER butonuna 
basýnýz.

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý 
ile deðerini deðiþtirmek istediðiniz 
parametreyi seçiniz.

Art t ýrma ve eksi l tme butonlarý  
parametre deðerini deðiþtiriniz.

Deðerini deðiþtirdiðiniz parametre 
deðerini hafýzaya almak için ENTER 
butonuna basýnýz.

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Out1

Out1

Out1

Out1

Out1

Out1

Out2

Out2

Out2

Out2

Out2

Out2

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Program modundan çýkmak ve çalýþma ekranýna dönmek 
için parametre seçim ekranýnda iken PROG butonuna 
basýnýz.

Çalýþma ekraný

Parametre seçim ekranýnda iken arttýrma ve 
eksiltme butonlarý yardýmý ile deðerini 
d e ð i þ t i r m e k  i s t e d i ð i n i z  p a r a m e t r e y i  
seçebilirsiniz.
Parametre deðerini deðiþtirmek için önceki iþlem 
adýmlarýný takip ediniz.

Prog SetOut1 Out2

Reset

Set

Set Set



Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Out1 için)
Cihazýn proses çýkýþ fonksiyonunu belirler. 

P veya ON/OFF Kontrol Seçimi ve Oransal Bant Ayar Parametresi
Cihazýn proses çýkýþý için kontrol algoritmasýný belirler. Parametre deðeri 0 
deðerine ayarlandýðýnda kontrol çýkýþý ON/OFF çalýþýr. Parametre deðeri 
1...100 arasýnda ayarlandýðýnda kontrol çýkýþý P formunda çalýþýr.

Isýtma fonksiyonu (Out1 için)
Cihazýn proses çýkýþý ýsýtma fonksiyonunda çalýþýr.

ON/OFF çalýþma

Parametre deðeri 0 a çekildiðinde göstergede   mesajý 

görünür ve kontrol çýkýþý ON/OFF olarak çalýþýr.

Soðutma fonksiyonu (Out1 için)
Cihazýn proses çýkýþý soðutma fonksiyonunda çalýþýr.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

HYS

ON

OFF

Proses
Set

Proses Kontrol
Çýkýþý

Proses Deðeri

Isýtma fonksiyonu seçili iken kontrol çýkýþýnda ON/OFF çalýþma

Soðutma fonksiyonu seçili iken kontrol çýkýþýnda ON/OFF çalýþma

HYS

ON

OFF

Proses
Set

Proses Kontrol
Çýkýþý

Proses Deðeri

Proses Çýkýþý
100%

50%

0% Proses Deðeri
Set DeðeriSet Deðeri - PB

Oransal çalýþma (%1...%100)
Parametre 1...100 arasýnda bir deðere ayarlandýðýnda cihaz 
oransal kontrol formunda çalýþýr.

Oransal bantýn çok küçük olmasý durumunda kontrol kararsýz 
olacaktýr. Oransal bantýn çok büyük olmasý durumunda kontrol 
cevabý yavaþ olacaktýr.

Kontrol çýkýþý çevrim zamaný (0...100 Saniye)
Oransal kontrol formunda, cihazýn kontrol çýkýþýnýn çalýþacaðý zaman aralýðýný 
belirler.

Röle Çýkýþý : Kararlý bir proses kontrolü için çýkýþ periyodunun kýsa olmasý 
tavsiye edilmektedir. Röle kontaklarýnýn mekanik ömürlerinden (açma/kapama 
adetleri) dolayý kýsa çýkýþ periyotlarýnda kullanýlmamalarý gerekmektedir. 30 
saniyeye yakýn deðerlerde veya  daha büyük deðerlerde, röle çýkýþýnýn kontrol 
çýkýþý olarak kullanýlmasý gerekmektedir.

SSR Çýkýþý : Kýsa çýkýþ periyoduna gereksinim duyan sistemlerde (1-2 saniye 
civarýnda ), son kontrol elemaný olarak SSR sürme çýkýþ modülünün 
kullanýlmasý uygun olacaktýr.

Kontrol Çýkýþý

% Kontrol Çýkýþý= (t(ON)/Çevrim Zamaný)*100

ON OFF

Çevrim
Zamaný

Çevrim
Zamaný

Kontrol çýkýþý için güç çarpaný (%0...%100)
Oransal kontrol formunda, cihazýn kontrol çýkýþý için güç çarpanýný belirler.

Kontrol çýkýþý minimum enerjilenme süresi(1...1000 milisaniye)
Oransal kontrol formunda, cihazýn kontrol çýkýþýnýn minimum enerjilenme 
süresini belirler.

Proses Kontrol Çýkýþý Ofseti (0%...100%)
Bu parametre deðeri proses kontrol çýkýþ deðerine eklenir. Zaman Oransal 
kontrolde set deðeri ile proses deðeri arasýnda oluþan hatayý yok etmek 
amacýyla kullanýlýr.

Proses Çýkýþý

100%

50%

0% Proses Deðeri

Set Deðeri + % Çýkýþ Ofseti

Kontrol çýkýþý histerisiz deðeri(0%...10% Ölçüm aralýðý)

Kontrol çýkýþý koruma zamaný(0...999 Saniye)
ON/OFF kontrol formunda, çýkýþ enerjilendikten sonra bir sonraki enerjilenmeye 
kadar geçmesi gereken süreyi belirler. Soðutma amaçlý kompresör kullanýlan 
uygulamalarda kullanýlýr.

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Sensör Kopuk Arýzasýnda Kontrol Çýkýþ Konumu (OFF, %1...%99, ON)
Cihazýn kontrol çýkýþýnýn sensör koptu arýzasýnda hangi konumda kalacaðýný 
belirler.proses çýkýþ fonksiyonunu belirler. 

Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþý enerjilendirilir.

Parametre deðeri OFF ve ON arasýnda %1 ile %99 arasýnda 
deðer alabilir. Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþý belirlenen 
deðerde zaman oransal çýkýþ verir.

Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþý kapatýlýr (enerjisiz kalýr).

Set Alt Limit
Set deðerinin ayarlanabilir alt deðerini belirler. Set deðeri P08 ve P09 ile 
belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.

Set Üst Limit
Set deðerinin ayarlanabilir üst deðerini belirler. Set deðeri P08 ve P09 ile 
belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.

Proses deðeri ofseti (-50°C...50°C)
Bu parametre deðeri proses deðerine eklenir. Sensörün bulunduðu nokta ile 
gerçekte ölçülmek istenen nokta arasýnda meydana gelen ölçüm farklýlýðýný 
gidermek için kullanýlýr.

Gösterim Ofseti (-50°C...50°C)
Bu parametre deðeri gösterge deðerine eklenir. Sensörün bulunduðu nokta ile 
gerçekte ölçülmek istenen nokta arasýnda meydana gelen ölçüm farklýlýðýný 
gidermek için kullanýlýr.

RC Filtre için zaman sabitesi (0.0 ... 10.0 Saniye)

Giriþ polarite seçimi (NPN / PNP seçimi)
Giriþ polaritesini (NPN/PNP) belirler. 

Cihaza NPN tipi sensör baðlantýsý yapýldýðýnda seçilmelidir.

Cihaza PNP tipi sensör baðlantýsý yapýldýðýnda seçilmelidir.

Cihaz NPN/PNP seçimi için ayrýca switch ayarýna gerek yoktur. Seçim 
onaylandýðýnda cihaz giriþini NPN/PNP ye göre düzenler.

R

NPN Sensör

PNP Sensör

Kontak

Kontak

Cihaz

Cihaz

Cihaz

Cihaz

10...14Vdc

10...14Vdc

10...14Vdc

10...14Vdc

GND

GND

GND

GND

Input 1/2
veya Reset giriþi

Input 1/2
veya Reset giriþi

Input 1/2
veya Reset giriþi

Input 1/2
veya Reset giriþi

Zaman Set (T-On) için time base seçimi
Saat, dakika, saniye, saat/dakika ve dakika/saniye seçilebilir.

Saniye

Dakika (Gösterge 0.6 saniyede bir artar)

Saat (Gösterge 0.6 dakikada bir artar)

Dakika/Saniye (Saniye 59 dan sonra sýfýra dönmektedir.)

Saat/Dakika (Dakika 59 dan sonra sýfýra dönmektedir.)

Zaman Set (T-Off) için time base seçimi
Saat, dakika, saniye, saat/dakika ve dakika/saniye seçilebilir.

Start, reset ve gate giriþi için filtre zamaný
(1...250 Milisaniye)

Proksimiti ve benzeri sensörleri start, reset ve gate giriþinde kullanýyorsanýz, okuma 
hýzýný yüksek (filtre zamaný küçük) ayarlayabilirsiniz. Start, reset ve gate giriþinde 
kontak çýkýþlý sensörler kullanýyorsanýz, kontaklarýn açma/kapama 'larýnda oluþan 
gürültüleri cihazýn algýlamamasý için okuma hýzýný yavaþlatmanýz gerekmektedir. 
Bunun için de filtre zamanýný arttýrmanýz gerekmektedir.

Yukarý sayma 

Aþaðý sayma

Sayma yönü seçimi

Cihaz enerjilendiðinde sayma deðeri sýfýrlanmaz. Cihaz enerji 
kesintisinde sakladýðý deðerden saymaya devam eder.

Cihaz enerjilendiðinde sayma deðeri sýfýrlanýr. Cihaz enerji kesintisinde 
sakladýðý deðeri dikkate almaz.

Power on reset aktif/pasif

Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set deðerini 
deðiþtirmek ve kaydetmek için izin verilir.

Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set deðerini 
deðiþtirmek ve kaydetmek için izin verilmez.

Sýcaklýk Set butonu aktif/pasif



Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set deðerini 
deðiþtirmek ve kaydetmek için izin verilir.

Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan start butonuna zaman rölesini 
baþlatmak için izin verilir.

Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan start butonuna zaman rölesini 
baþlatmak için izin verilmez.

Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set deðerini 
deðiþtirmek ve kaydetmek için izin verilmez.

Zaman Set (T-ON) butonu aktif/pasif

Start butonu aktif/pasif

Manual ve otomatik resetli olmak üzere cihazýn 12 farklý çýkýþ fonksiyonu 
vardýr. Çýkýþ fonksiyonlarý Start, Gate, Reset giriþleri ve zaman sayma 
yönüne baðlý olarak þekiller yardýmý ile açýklanmaktadýr. Ýlk 4 çýkýþ 
fonksiyonu Start giriþini dikkate almadan cihazýn enerjilenmesi ile 
beraber çalýþýr. 4,5,6 ve 7'inci  fonksiyonlar start giriþi aktif olduðu sürece 
çalýþýr. Start giriþi pasif olduðunda zaman sayma iþlemi durdurulur. 
Gösterge ve çýkýþ ilk durumuna döner. 8,9,10 ve 11'inci fonksiyonlarda 
cihaz start giriþi aktif olduðu sürece çalýþýr. Start giriþi pasif olduðunda o 
anda devam eden T-ON ve T-OFF zamanlarýný sayar ve bu iþlemin 
sonunda ilk durumuna dönerek start giriþinin aktif olmasýný bekler.

Çýkýþ fonksiyonlarý

Reset iþlemi, manual yapýlýr. Zaman sayma, reset iþlemi gerçekleþinceye kadar devam eder.

Reset iþlemi, manual yapýlýr. Sayma, yukarý doðru iken set1 deðerinde aþaðý doðru iken 0 
deðerinde durur.

Çýkýþ Fonksiyonu - 0

Çýkýþ Fonksiyonu - 1

Çýkýþ Fonksiyonu - 0

Çýkýþ Fonksiyonu - 1

Yukarý Sayma (0 Set)

Yukarý Sayma (0 Set)

Aþaðý Sayma (Set 0)

Aþaðý Sayma (Set 0)

Set1

Set1

Set1

Set1

Reset

Reset

Reset

Reset

Out
Set2 (T-OFF)

Set2 (T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2 (T-OFF)

Set2 (T-OFF)

Set2 (T-OFF)

Set2 (T-OFF)

Set2 (T-OFF)

Set2 (T-OFF)
Out

Out

Out

0

0

0

0

Reset iþlemi, otomatik yapýlýr. Sayma, yukarý doðru iken set1 ye kadar devam eder, set1'e 
ulaþtýðýnda sýfýrlanýr. Output Set2(T-OFF) süresince aktif olur.

Çýkýþ Fonksiyonu - 2 Çýkýþ Fonksiyonu - 2Yukarý Sayma (0 Set) Aþaðý Sayma (Set 0)

Set1 Set1

Reset Reset

Out Out

0 0

NOT: 0,1,2 ve 3' üncü çýkýþ fonksiyonlarýnda Start giriþi dikkate alýnmaz. Cihazýn 
enerjilenmesi ile beraber zaman saymaya baþlar.

Start giriþli çýkýþ fonksiyonlarý

Zaman sayma iþlemi start giriþi aktif olduðu sürece devam eder. Start giriþi pasif olduðunda 
cihaz ilk durumuna döner. Start pasif olduðunda çýkýþ konumu ON/OFF olarak bir parametre 
yardýmý ile belirlenebilir. Reset iþlemi, manual yapýlýr. Zaman sayma, reset iþlemi 
gerçekleþinceye kadar devam eder. Output un pulse süresi set2(T-OFF) ile ayarlanabilir.

Çýkýþ Fonksiyonu - 4 Çýkýþ Fonksiyonu - 4Yukarý Sayma (0 Set) Aþaðý Sayma (Set 0)

Set1 Set1

Reset Reset

Start Start

Out Out

0 0

Reset iþlemi, otomatik yapýlýr. Sayma, yukarý doðru iken set1'e kadar devam eder ve output  
aktif iken sayma durdurulur. Sayma, aþaðý doðru iken 0 a kadar devam eder ve output aktif 
olduðu sürece sayma durdurulur. Sayýlan deðer Output pasif olduðunda (set2 ile ayarlanan T-
OFF süresi) sýfýrlanýr ve sayma devam eder.

Çýkýþ Fonksiyonu - 3 Çýkýþ Fonksiyonu - 3Yukarý Sayma (0 Set) Aþaðý Sayma (Set 0)

Set1 Set1

Reset Reset

Out Out

0 0

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Zaman sayma iþlemi start giriþi aktif olduðu sürece devam eder. Start giriþi pasif olduðunda 
cihaz ilk durumuna döner. Start pasif olduðunda çýkýþ konumu ON/OFF olarak bir parametre 
yardýmý ile belirlenebilir. Reset iþlemi, manual yapýlýr. Sayma, yukarý doðru iken set deðerinde 
aþaðý doðru iken 0 deðerinde durur. Output un pulse süresi set2(T-OFF) ile ayarlanabilir.

Çýkýþ Fonksiyonu - 5 Çýkýþ Fonksiyonu - 5Yukarý Sayma (0 Set) Aþaðý Sayma (Set 0)

Set1 Set1

Reset Reset

Start Start

Out Out

0 0

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Çýkýþ Fonksiyonu - 7 Çýkýþ Fonksiyonu - 7Yukarý Sayma (0 Set) Aþaðý Sayma (Set 0)

Set1 Set1

Reset Reset

Start Start

Out Out

0 0

Zaman sayma iþlemi start giriþi aktif olduðu sürece devam eder.  Start giriþi pasif olduðunda 
cihaz ilk durumuna döner. Start pasif olduðunda çýkýþ konumu ON/OFF olarak bir parametre 
yardýmý ile belirlenebilir. Reset iþlemi, otomatik yapýlýr. Sayma, yukarý doðru iken set1 ye kadar 
devam eder, set1 e ulaþtýðýnda sayma durdurulur. T-OFF süresi saymaya baþlar. T-OFF süresi 
sonunda çýkýþ pasif olur. Output un pulse süresi set2(T-OFF) ile ayarlanabilir.

Çýkýþ Fonksiyonu - 6 Çýkýþ Fonksiyonu - 6Yukarý Sayma (0 Set) Aþaðý Sayma (Set 0)

Set1 Set1

Reset Reset

Start Start

Out Out

0 0

Zaman sayma iþlemi start giriþi aktif olduðu sürece devam eder.  Start giriþi pasif olduðunda 
cihaz ilk durumuna döner. Start pasif olduðunda çýkýþ konumu ON/OFF olarak bir parametre 
yardýmý ile belirlenebilir. Reset iþlemi, otomatik yapýlýr. Sayma, yukarý doðru iken set1 ye kadar 
devam eder, set1 e ulaþtýðýnda sýfýrlanýr. Output un pulse süresi set2(T-OFF) ile ayarlanabilir.

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Zaman sayma iþlemi start giriþi aktif olduðu sürece devam eder. Start giriþi pasif olduðunda 
cihaz o anki iþlem çevrimini tamamlayarak ilk durumuna döner. Start pasif olduðunda çýkýþ 
konumu ON/OFF olarak bir parametre yardýmý ile belirlenebilir. Reset iþlemi, manual yapýlýr. 
Zaman sayma, reset iþlemi gerçekleþinceye kadar devam eder. Output un pulse süresi set2(T-
OFF) ile ayarlanabilir.

Zaman sayma iþlemi start giriþi aktif olduðu sürece devam eder. Start giriþi pasif olduðunda 
cihaz o anki iþlem çevrimini tamamlayarak ilk durumuna döner. Start pasif olduðunda çýkýþ 
konumu ON/OFF olarak bir parametre yardýmý ile belirlenebilir. Reset iþlemi, manual yapýlýr. 
Sayma, yukarý doðru iken set deðerinde aþaðý doðru iken 0 deðerinde durur. Output un pulse 
süresi set2(T-OFF) ile ayarlanabilir.

Çýkýþ Fonksiyonu - 8

Çýkýþ Fonksiyonu - 9

Çýkýþ Fonksiyonu - 8

Çýkýþ Fonksiyonu - 9

Yukarý Sayma (0 Set)

Yukarý Sayma (0 Set)

Aþaðý Sayma (Set 0)

Aþaðý Sayma (Set 0)

Set1

Set1

Set1

Set1

Reset

Reset

Reset

Reset

Start

Start

Start

Start

Out

Out

Out

Out

0

0

0

0

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Çýkýþ Fonksiyonu - 10 Çýkýþ Fonksiyonu - 10Yukarý Sayma (0 Set) Aþaðý Sayma (Set 0)

Set1 Set1

Reset Reset

Start Start

Out Out

0 0

Zaman sayma iþlemi start giriþi aktif olduðu sürece devam eder. Start giriþi pasif olduðunda 
cihaz o anki iþlem çevrimini tamamlayarak ilk durumuna döner. Start pasif olduðunda çýkýþ 
konumu ON/OFF olarak bir parametre yardýmý ile belirlenebilir. Reset iþlemi, otomatik yapýlýr. 
Sayma, yukarý doðru iken set1 ye kadar devam eder, set1 e ulaþtýðýnda sýfýrlanýr. Output un 
pulse süresi set2(T-OFF) ile ayarlanabilir.
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(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Set2
(T-OFF)

Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan reset butonuna sýfýrlama iþlemi için 
izin verilir. Butona basýldýðýnda sýfýrlama iþlemi yapýlýr.

Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan reset butonuna sýfýrlama iþlemi için 
izin verilmez.

Reset butonu aktif/pasif



Gösterge:4 dijit LED display, 9mm, kýrmýzý 
veya sarý display

Led Ýndikatörler: Time Set, Temp Set, Prog, 
Out1, Out2

Sýcaklýk Kontrol/Proses Giriþi: TC (J, K 
tipi), PT-100 iki veya üç telli, PTC 
(1000Ohm@25°C)  (sipariþte belirtilmelidir)

Sýcaklýk Kontrol/Çözünürlük: 1 °C

Sýcaklýk Kontrol/Doðruluk: %0.5 ölçüm 
aralýðýnda

Sýcaklýk Kontrol/Kontrol Formu: ON/OFF 
veya oransal (P) kontrol

Sýcaklýk Kontrol/Filtre: Dijital RC filtre, 
ayarlanabilir 0.0...10.0 zaman sabitesi

Timer/Giriþler:
3 adet lojik giriþ, start, reset ve gate giriþi

Timer/Giriþ polaritesi:
NPN veya PNP olarak program 
parametrelerinden seçilebilir.

Timer/Filtre: Sayma giriþleri, reset ve gate 
giriþi için ayarlanabilir filtreler

Kontrol Çýkýþlarý:

2 adet 250VV/8AV, 1 NO röle çýkýþý
SSR sürme çýkýþý veya transistör çýkýþý
(Kontrol çýkýþ tipi sipariþte belirtilmelidir)

Çalýþma Sýcaklýðý: 0 ... 50 °C

Saklama Sýcaklýðý: -40 ... 85 °C

Besleme Gerilimi:

230VV (-%15;+%10) 50/60Hz

115VV (-%15;+%10) 50/60Hz

24VV (-%15;+%10) 50/60Hz

12VZ (-%15;+%10) 50/60Hz

24VZ (-%15;+%10) 50/60Hz
(Sipariþte belirtilmelidir).
Güç Tüketimi: 1,5 VA maksimum

Boyut: Ön panel 48x48mm, derinlik 100mm 
(Baðlantý soketi dahil)

Panel Kesiti: 46x46mm

Koruma Sýnýfý: IP54 önden, IP20 arkadan 

Baðlantý: Soketli klemens, besleme giriþi ve 
kontrol çýkýþlarýnda 2.5mm2 kablo takýlabilir.

Kutu: ABS, gri

Aðýrlýk: 300gr.

ÖzelliklerParametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Çýkýþ fonksiyonunda yandaki sembol ile gösterilen süreler set2(T-OFF) 
süresidir.

Çýkýþ Fonksiyonu - 11 Çýkýþ Fonksiyonu - 11Yukarý Sayma (0 Set) Aþaðý Sayma (Set 0)

Set1 Set1

Reset Reset

Start Start

Out Out

0 0

Zaman sayma iþlemi start giriþi aktif olduðu sürece devam eder. Start giriþi pasif olduðunda 
cihaz o anki iþlem çevrimini tamamlayarak ilk durumuna döner.Start pasif olduðunda çýkýþ 
konumu ON/OFF olarak bir parametre yardýmý ile belirlenebilir.  Reset iþlemi, otomatik yapýlýr. 
Sayma, yukarý doðru iken set1 ye kadar devam eder, set1 e ulaþtýðýnda sayma durdurulur. T-
OFF süresi saymaya baþlar. T-OFF süresi sonunda çýkýþ pasif olur. Output un pulse süresi 
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(T-OFF)
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(T-OFF)
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Set2
(T-OFF)

Set2
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12...15 nolu çýkýþ fonksiyonlarý 4...7 nolu çýkýþ fonksiyonlarý ile benzer özelliklere sahiptir. 
12...15 nolu çýkýþ fonksiyonlarýnda start giriþi pasif olduðunda zaman rölesi mevcut konumunu 
korur. Start giriþi tekrar aktif edildiðinde zaman rölesi kaldýðý yerden devam eder.

16...19 nolu çýkýþ fonksiyonlarý 8...11 nolu çýkýþ fonksiyonlarý ile benzer özelliklere sahiptir. 
16...19 nolu çýkýþ fonksiyonlarýnda start giriþi pasif olduðunda zaman rölesi mevcut konumunu 
korur. Start giriþi tekrar aktif edildiðinde zaman rölesi kaldýðý yerden devam eder.

Çýkýþ Fonksiyonu - 12...15

Çýkýþ Fonksiyonu - 16...19

Timer T-OFF zaman set deðeri

Gösterim seçimi

Output Normalde Açýk/Kapalý seçimi

Start Giriþli Çalýþmada Start Giriþi Pasif Ýken Output Konumu

Output kontak çýkýþý normalde açýktýr. Sayýlan deðer set deðerine 
ulaþtýðýnda kontak kapatýlýr.

Start giriþi pasif iken çýkýþ on konumundadýr.

Göstergede sýcaklýk deðeri görüntülenir.

Göstergede zaman deðeri görüntülenir.

Göstergede start giriþi aktif iken zaman deðeri görüntülenir.

Output kontak çýkýþý normalde kapalýdýr. Sayýlan deðer set deðerine 
ulaþtýðýnda kontak açar.

Start giriþi pasif iken çýkýþ off konumundadýr.

Start giriþi pasif iken çýkýþ konumuna müdahale edilmez.

Timer T-OFF zamanýný belirler. Time base parametresine baðlý olarak saniye, dakika 
veya saat olarak ayarlanabilir.

Göstergede sýcaklýk veya zaman deðer gösterimini belirler.
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