
Aparatura
kontrolno-
pomiarowa

Regulatory mikroprocesorowe

5310
5320
5350



Soft start ¨�  ³agodne osi¹ganie warto�ci zadanej
Autotuning � automatyczny dobór parametrów regulacji
Programowy wybór rodzaju czujnika, 2 wyj�cia, 1 alarm

W trybie operacyjnym wska�niki przedstawiaj¹ warto�æ mierzon¹ i
warto�æ zadan¹. W tym trybie mo¿liwa jest bezpo�rednia zmiana
warto�ci zadanej

Dostêp do menu modyfikacji parametrów lub konfiguracji mo¿e zostaæ
zablokowany. Istnieje równie¿ mo¿liwo�æ wstêpnego ograniczenia
niektórych parametrów regulacji

Nastawy regulatora dokonuje siê poprzez klawiaturê foliow¹.
U¿ytkownik posiada do wyboru mo¿liwo�æ ustawienia regulatora w
tryb operacyjny, tryb modyfikacji parametrów lub konfiguracji

Zakresy pomiarowe
temperatury
Fe-CuNi (L) 0...+400 °C
Fe-CuNi (L) 0...+800 °C
Fe-CuNi (J) 0...+800 °C
CuCuNi (T) 0...+400 °C
NiCr-CuNi (E) 0...+700 °C
NCr-Ni (K) 0...+1200 °C
Pt10Rh-Pt (S) 0...+1600 °C
Pt13Rh-Pt (R) 0...+1600 °C

Pt 100 -50...+100 °C
Pt 100 -90...+205 °C
Pt 100 -199...+100 °C
Pt 100 0...+400 °C
Pt 100 0...+800 °C

Mo¿liwo�æ wskazañ temperatury
w °F

Stan wyj�cia OUT 2

Stan wyj�cia OUT 1

LED � druga warto�æ zadana
aktywna

LED - przej�cie na drug¹
warto�æ zadan¹

Modyfikacja warto�ci �w górê�

Modyfikacja warto�ci �w dó³�

LED � Alarm 1

Wska�nik warto�ci mierzonej
lub warto�æ parametru

Wska�nik warto�ci zadanej
lub nazwa parametru

Wybór parametru
Konfiguracja

Zatwierdzenie ustawieñ

Tryb operacyjny
Kontrola procesu
- warto�æ mierzona
- warto�æ zadana
- alarm

Menu parametrów
Dobór parametrów
- autotuning
- wybór xp, Ti, Td
- offset

Menu konfiguracji
Wybór funkcji regulatora
- dwustawny
- trójstawny
- trójstawny krokowy
- blokada nastaw
- rodzaj termopary
- Pt100
- 0/4...20 mA
- 0...10 V DC
- rodzaj alarmów
- sterowanie rêczne
- prêdko�æ transmisji

Stosowanie regulatorów z
serii
5300 umo¿liwia:
- ograniczenie ró¿norodno�ci
  typów w zastosowaniach
- redukcjê kosztów wdro¿enia
  i szkoleñ

Mo¿liwo�ci konfiguracji:
- sposób regulacji
- struktura regulatora
- rodzaj wyj�æ
- rodzaj czujnika
- rodzaj i funkcje alarmów
- pomiar i regulacja ci�nienia,
  przep³ywu (wej�cie 4...20 mA)

Sposób regulacji

- OUT 1: wyj�cie �grzanie� lub �otwórz si³ownik�
- OUT 2: wyj�cie �ch³odzenie� lub �zamknij si³ownik� lub alarm 2
- OUT 3: wyj�cie alarm 1 (patrz tak¿e  �  Alarmy)
Wyj�cia OUT 1 i OUT 2 s¹ standartowo wyj�ciami przeka�nikowymi
zdublowanymi tak¿e w postaci sygna³u napiêciowego

Struktura regulatora
Regulator mo¿e zostac skonfigurowany jako PID, PD, PI lub P lub
jako regulator ON/OFF.
Dostêpna jest funkcja �soft start� umo¿liwiaj¹ca okre�lenie szybko�ci
narastania lub opadania temperatury w okre�lonym czasie
Sterowanie procesem ch³odzenia mo¿e przebiegaæ tak¿e nieliniowo,
co gwarantuje w pierwszej fazie ch³odzenia powolny spadek
temperatury obiektu regulacji
Mo¿liwo�æ doboru �odstêpu� pomiêdzy warto�ci¹ zadan¹ dla grzania i
ch³odzenia (strefa nieczu³o�ci)
Funkcja autotuning. Wybór wielko�ci histerezy
Automatyczne przej�cie na sterowanie rêczne w przypadku
uszkodzenia czujnika pomiarowego

Regulator trójstawny
Konfiguracja jako regulator krokowy, sterowanie si³ownikiem.
Charakterystyka PI, mo¿liwo�æ sterowania rêcznego wyj�ciami OUT 1
i OUT 2
Mo¿liwo�æ doboru �odstêpu� pomiêdzy warto�ci¹ zadan¹ dla grzania i
ch³odzenia (strefa nieczu³o�ci).
Funkcja autotuning

Autotuning
Procedura umo¿liwiaj¹ca automatyczny dobór
parametrów regulacji w zale¿no�ci od charakterystyki
obiektu regulacji
Mo¿liwo�æ uruchomienia i zatrzymania w dowolnej
chwili, trwa maksymalnie 2 godziny

Czujniki pomiarowe
Zakres
pomiarowy
regulatora
temperatury
uzale¿niony
jest od rodzaju

zastosowanego czujnika
pomiarowego (termopara,
czujnik oporowy, sygna³
analogowy).
Regulator w po³¹czeniu z
odpowiednim przetwornikiem
mo¿e równie¿ s³u¿yæ do regulacji
innych wielko�ci fizycznych
(przep³yw, ci�nienie, wilgotno�æ)
Akceptowany jest
znormalizowany sygna³
wej�ciowy:
0...20 mA, 4...20 mA lub 0...10 V

Regulator dwustawny,
trójstawny, trójstawny krokowy i
regulator o dzia³aniu ci¹g³ym

Regulator posiada standartowo
nastêpuj¹ce wyj�cia:



Warto�æ zadana
Mo¿liwo�æ ograniczenia zmian warto�ci zadanej do wybranego
przedzia³u z ca³ego zakresu pomiarowego
Wybór drugiej warto�ci zadanej na dowolny okres czasu, dokonywany
poprzez zwarcie styku S1 (patrz ostatnia strona)
Odnosi siê zarówno do grzania jak i do ch³odzenia

Druga warto�æ zadana
Funkcja umo¿liwiaj¹ca utrzymywanie warto�ci
regulowanej na poziomie wy¿szym lub ni¿szym ni¿
warto�æ dotychczasowa, dziêki aktywacji drugiej,
uprzednio zdefiniowanej warto�ci zadanej
Poprzez definicjê szybko�ci narastania lub opadania

temperatury mo¿liwe jest uzyskanie ³agodnego osi¹gania zmienionej
warto�ci

Offset
Mo¿liwo�æ korekcji wskazañ warto�ci mierzonej o sta³¹ warto�æ
mog¹c¹ przyjmowaæ warto�ci dodatnie lub ujemne. Opcja szczególnie
przydatna w przypadku stosowania przewodów ³¹cz¹cych czujnik z
regulatorem o znacznej d³ugo�ci

Soft start
Funkcja umo¿liwiaj¹ca ³agodne osi¹gniêcie warto�ci
zadanej z wykorzystaniem fazy przej�ciowej. Dla
fazy tej definiuje siê prêdko�æ narastania
temperatury, warto�æ temperatury przej�ciowej i
czas stabilizacji temperatury na tym poziomie

Gdy faza ta dobiegnie do koñca, nastêpuje stabilizacja na poziomie
warto�ci zadanej

Alarmy
W zale¿no�ci od konfiguracji regulator posiada jedno lub dwa wyj�cia
alarmów dostêpne jako:
Regulator dwustawny: 2 alarmy
Regulator o dzia³aniu ci¹g³ym: 2 alarmy
Regulator trójstawny: 1 alarm
Regulator trójstawny krokowy: 1 alarm
Alarm mo¿e byæ definiowany nastêpuj¹co:

- Alarm wzglêdny, wysoki lub niski. Odnosi siê do warto�ci zadanej.
- Alarm bezwzglêdny (absolutny), wysoki lub niski. Odnosi siê do
pocz¹tku zakresu pomiarowego
- Alarm pasmowy (nazywany tak¿e okienkowy lub strefowy) wzglêdny,
wysoki lub niski. Odnosi siê do warto�ci zadanej

Komunikacja szeregowa
Opcjonalnie regulator mo¿e zostac wyposa¿ony w
interfejs typu RS485 pozwalaj¹cy na zdalny odczyt i
zmianê nastaw parametrów regulacji

Dane techniczne

Wej�cie
Parametry wspólne
- b³¹d nieliniowo�ci przetwarzania: </= 0,20 %
- dryft termiczny: </= 0,01 %/°C
Termopara
- automatyczna kompensacja temperatury tzw. �zimnych  koñców�
- sygnalizacja niew³a�ciwego pod³¹czenia (zmiana biegunowo�ci)
- sygnalizacja przerwy
- maksymalna rezystancja przewodów: </= 50 Ω
- dok³adno�æ kalibracji: </= 0,25 %
Czujnik Pt100 (DIN)
- linia 2- lub 3-przewodowa
- sygnalizacja przerwy lub zwarcia
- maksymalna rezystancja przewodów: 80 Ω (linia 3-przewodowa)
- pr¹d p³yn¹cy przez czujnik: </= 0,5 mA
- dok³adno�æ kalibracji: </= 0,20 %
Sygna³ analogowy
- DC 0...20 mA, 4...20 mA, rezystancja wej�ciowa < 10 Ω
- DC 0...10 V,  rezystancja wej�ciowa > 100 Ω
- dok³adno�æ kalibracji: </= 0,15 %
- pocz¹tek zakresu pomiarowego programowany, min. -999
- koniec zakresu pomiarowego programowany, max. 9999
- szeroko�æ zakresu pomiarowego max. 2000
- miejsce dziesiêtne programowane, max. 2 cyfry

Wyj�cia
- OUT 1 przeka�nik, N/O, max. AC 250 V, 3 A, obci¹¿enie

rezystancyjne lub napiêcie DC 0/18 V, max. 10 mA, odporne na
zwarcie. Przy obci¹¿eniu indukcyjnym styki powinny byæ chronione
dodatkowym warystorem lub uk³adem RC (100 Ω − 100 nF)

- OUT 2 przeka�nik, styk prze³¹czny, max. AC 250 V, 3 A, obci¹¿enie
rezystancyjne lub napiêcie DC 0/18 V, max. 10 mA, odporne na
zwarcie. Przy obci¹¿eniu indukcyjnym styki powinny byæ chronione
dodatkowym warystorem lub uk³adem RC (100 Ω − 100 nF)
Wyj�cia opcjonalne � tylko wersja � 611�

- OUT 1 sygna³ analogowy dopasowuj¹cy siê w zale¿no�ci od
obci¹¿enia:
DC 0/4...20 mA przy obci¹¿eniu < 500 &!
DC 0/2...10 V przy obci¹¿eniu > 1 k&!
B³¹d nieliniowo�ci: < 1,5 %
Opó�nienie czasowe: 2 s

Alarmy
- OUT 2 przeka�nik, styk prze³¹czny, max. AC 250 V, 3 A, obci¹¿enie

rezystancyjne. Przy obci¹¿eniu indukcyjnym styki powinny byæ
chronione dodatkowym warystorem lub uk³adem RC (100 Ω - 100 nF)

- OUT 3 przeka�nik, styk prze³¹czny, max. AC 250 V, 3 A, obci¹¿enie
rezystancyjne. Przy obci¹¿eniu indukcyjnym styki powinny byæ
chronione dodatkowym warystorem lub uk³adem RC (100 Ω  - 100 nF)

Warunki pracy
Temperatura otoczenia: 0...50 °C
Temperatura sk³adowania: -30...70 °C
Kategoria klimatyczna: KWF wg DIN 40040 (wilgotno�æ wzglêdna do 75 %)

Kompatybilno�æ elektromagnetyczna
Zgodna z norm¹ EN 50081-1 i EN 500082-2

Pamiêæ danych
EEPROM

Wska�nik
7-segmentowy wy�wietlacz LED koloru czerwonego, 4 cyfry
Ci¹g³e wskazanie warto�ci mierzonej, wysoko�æ cyfr 10,0 mm
Ci¹g³e wskazanie warto�ci zadanej, wysoko�æ cyfr 7,6 mm

Napiêcie zasilania
AC 90 � 264 V (prze³¹czane wewn¹trz na AC 115 V)  +10 %, 48 � 62 Hz
DC 24 V + 20 %, max. napiêcie têtnieñ 5 % (opcja)
Pobór mocy: 4,5 VA

Przy³¹cza
Zaciski �rubowe, stopieñ ochrony IP 20 (wg DIN 40050), klasa izolacji C
(regulator 5350 - listwa zaciskowa)

Stopieñ ochrony
IP 54 od strony frontu, IP 20 od strony zacisków wg DIN 40050

Obudowa
Wymiary:
48 x 96 x 112 mm wg DIN 43700 � regulator 5310
96 x 48 x 112 mm wg DIN 43700 � regulator 5320
96 x 96 x 122 mm wg DIN 43700 � regulator 5350
Materia³: Noryl, samogasn¹cy wg UL 94-VO

Otwór monta¿owy:
45 mm + 0,6 mm x 92 mm + 0,8 mm � regulator 5310
92 mm + 0,8 mm x 45 mm + 0,6 mm � regulator 5320
92 mm + 0,8 mm x 92 mm + 0,8 mm � regulator 5350
Monta¿ regulatora: od strony frontowej (regulator 5310 i 5320)

Ciê¿ar
Regulator 5310 - oko³o 450 g
Regulator 5320 - oko³o 450 g
Regulator 5350 - oko³o 600 g

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian technicznych!



Wyj�cie steruj¹ce OUT 1
Regulator dwustawny/ci¹g³y: �grzanie� lub �ch³odzenie�
Regulator trójstawny: �grzanie�
Regulator trójstawny-ci¹g³y: �otwórz

Wyj�cie steruj¹ce/alarm OUT 2
Regulator dwustawny/ci¹g³y: alarm 2
Regulator trójstawny: �ch³odzenie�
Regulator trójstawny-ci¹g³y: �zamknij�

Warto�æ zadana
S1 otwarty � aktywna SP1
S1 zwarty � aktywna SP2

Blokada nastaw
S2 otwarty � blokada nie aktywna
S2 zwarty � blokada aktywna
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