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ПРОФИЛЕН
ТЕРМОКОНТРОЛЕР

Инструкция за експлоатация

Благодарим за покупката на продукт на Апронекс ООД. Тази инструкция
указва начина на монтиране, свързване и използване на термоконтролерите.
Преди да използвате продукта, моля прочетете тази инструкция. Запазете
инструкцията и я дръжте под ръка, за да я използвате в процеса на
експлоатация.
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1. ОПИСАНИЕ И СВЪРЗВАНЕ НА УРЕДА
1.1 Техническа информация
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Контролерът е предназначен за управление на пещ за керамично
производство. Контролерът е с възможност за параметриране на петфазен профил и запаметяване на 10 профила в енергонезависимата
памет.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Захранващо напрежение

85 - 256V/AC 50,60HZ

Тип на термосензор

Съгласно етикета на регулатора

Изходи

1 R или 1SSR

Дисплей

един 6-разрядни, 7-сегментни

Точност

3.00%

Защита

IP20

Габаритни размери Д x Ш x В

120 x 100 x 50 mm

Работна температура

0 - 40 ºC

Влажност

До 80% RH

Уредът се монтира на панел с отвор 93 х 45 mm и дебелина на стената максимум 12
mm, като се притяга към него чрез двата обтегача.
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1.2 Свързване на уреда

Вход за термосензор

Входове

Ключ за стартиране
на процеса
(между 24V-I0.0)

Релеен изход
NO / NC контакт

Захранване
230V

Полупроводников
Изход за управление
На SSR
Захранване на уреда.
Уредът се захранва с 230 VAC .
Захранващите клеми са :
Клеми 13 – L
Клеми 14 – N

ЗАБЕЛЕЖКА:
Преди да свържете уреда към захранването, проверете внимателно за
какво напрежение е предназначен вашият уред! Ако клемата е за DC свържете
12-24VDC за захранване на уреда.
Препоръчване уредите да се свързват към отделна захранваща мрежа за КИП
и А (Контролно измервателни прибори и автоматика), а не към захранващата
мрежа на предприятието.
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Забележка:
За да може да изключите принудително изходното реле, без да изключвате
терморегулатора поставете ключ, между клеми 1 и 2 (24V и I0.0)

1.3 Описание на панела за управление
Панелът за управление се състои от един 6-разряден дисплей, 10 светодиода и
четири бутона, както е показано на фигура 2:

LED индикация за
сигнал на вход I0.1

LED индикация за
сигнал на вход I0.2

LED индикация за
Сигнал на вход I0.3
Бутон UP

LED индикация за
сигнал на вход I0.0 и Изх. 0
стартиране на процесвключено
Фиг. 2.

Изх. 1
Бутон DOWN
включено

Дисплей
Четирите
бутона за
управление
и

LED и Бутон
SET
LED и Бутон
ROLL

параметриране на уреда са:

Бутон DOWN. Използва се за намаляване
на избрана стойност.
Бутон UP. Използва се за увеличаване на избрана
стойност.
Бутон SET. Използва се за запис в енергонезависимата памет, както и
за излизане от режима за параметриране, в който сме влезли.
Бутон ROLL. Използва се за последователно избиране на
режим за параметриране - меню функции.

2. РАБОТА С УРЕДА
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След включване на уреда към захранване, на дисплея преминава надпис
„ ApronEcS “, след него уреда се установява в основното си състояние. На дисплея се
изписва текущата измерена температура в оС .

Set

Roll

Фиг. 3.
Промяната на зададената стойност на температурата може да се прави по всяко
време чрез бутоните
нагоре
надолу.
След като сте я променили, тя ще се запише автоматично в енергонезависимата
памет, и ще се зареди при следващото включване на контролера.
Чрез натискането на бутон Roll , на дисплея се появява надпис „TYPE 15”- което
означава, че типа на контролера е 15 т.е. профилен терморегулатор с релеен закон
за регулиране с хистерезис, едно полупроводниково реле, пет нива на профила и
11 избираеми програми като се вземе в предвид и нулевата програма при която
контролера работи като обикновен терморегулатор.
При задържането на бутон Roll около 5 секунди, на екрана се изписва надпис
„PASS 0”, означаващ парола.

Фиг. 4

След това чрез бутоните
и
избираме номера на паролата, който е
необходим. В следващата таблица са показани функциите на паролите :
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Номер на парола

Функция

PASS 0

Не се използва

PASS 1

Не се използва

PASS 2

Не се използва

PASS 3

Не се използва

PASS 4

Избор на програма от 0 до 10

PASS 5

Редактиране на програма

PASS 6

Не се използва

...

Не се използват

PASS 55

Промяна на хистерезис

За да се избере някоя от функциите е необходимо чрез бутоните
изпише съответния номер на парола и да се натисне бутон Set .

и

да се

2.1 Редактиране на програма
На следващата фигура е показан профил, за който ще бъде подробно разяснено
как точно се изготвя програмата му.
Фиг.
5

За да се редактира програма, натиснете на бутон Roll на дисплея ще се показва
TYPE 15, задръжте го така за около 5 сек на дисплея ще се появи промпт PASS 0.
Чрез бутоните
нагоре и
надолу запишете pass pin 5 и натиснете бутон Set
На Фиг. 5 е показан профил на температурата състоящ се от 5 сегмента.
Всеки се описва самостоятелно със своя индекс 1, 2, ..., 5.
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Нека разгледаме първи сегмент от графиката. Той се състои от трите параметъра на
всеки един сегмент с индекс 1 в първи символ.
1 о 300 зададена температура за достигане и поддържане за този сегмент в градуси.
символ на ГРАДУС ЦЕЛЗИЙ, подсказва че числото се отнася за температура.
индекс на сегмента

Фиг.6
1r 20
време за достигане на зададената температура за този сегмент в минути
символ ‘ r ’, подсказва че числото се отнася тренд* на нарастване температурата
индекс на сегмента

Фиг.7

1h 10
1535_user_manual_N14_profilen (2)

Page 8/16

време за поддържане на зададената температура за този сегмент в минути
символ ‘ h ’, подсказва че числото се отнася за поддържане температурата
индекс на сегмента

Фиг. 8
Стойностите на 1o, 1h и 1r се въвеждат, чрез бутони
нагоре и
надолу, а за да
се премине от един параметър към друг или към следващ сегмент е необходимо да се
натисне бутон Roll .

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тренда* се задава във минути. Минимум 1 мин. максимум 1440
мин.
Нарастването на температурата не може да бъде по-бързо от времеконстантата на
пещта.
Зададеното време служи да се изчисли тренда на нарастване на температурата за
всяка минута.
В примера за сегмент 1. имаме зададени 10 мин и температура за сегмента 300оС.
Тренда ще се изчисли като от зададената температура се извади моментната
измерена температура и се раздели на зададеното време.

Изключения:
Ако температурата на следващият сегмент е зададена на минималната възможна,
това означава че искаме да изключим профилният регулатор да поддържа последно
зададената температура. Така може да превърнем нашият профилен терморегулатор
в дву , три или четири профилен терморегулатор.
Ако зададената температура на следващият сегмент е по-ниска от температурата на
предишният сегмент(текущата температура), изчисленият тренд ще е отрицателен и
на всяка изтекла минута терморегулатора ще получава за задание температура
намалена с тренда, до постигане на зададената температура за сегмента.

Максималното време за тренда (намаляване или увеличаване на температурата)
може да е 2880 мин. Това Ви позволява да направите пещта да се нагрява или изстива
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много бавно за 48 часа. Ако са зададени и петте сегмента на профилния регулатор.
След изтичане на времето на последния, пещта ще се изключи.
Пример:
Пещта е на стайна температура 25О С.
Тренда ще е = (300 – 25) / 10 = 27,5 .
След стартирането на профилният терморегулатор, заданието на температурата ще
се увеличава с 27,5О С, до достигане на 300О С.
След изтичане на времето на тренда.
В нашият пример (300О С) контролерът ще изчака да се достигне зададената
температура ако още не е. След достигането и ще започне да тече времето за
поддържане на температурата. След изтичането на това време профилният
терморегулатор ще промени индекса и ще започне да изпълнява заданието на,
следващите сегменти.
ЗАБЕЛЕЖКА: Промяната на стойностите 1o, 1h и 1r за всеки сегмент от текущата
или от друга програма, е невъзможна по време, през което се изпълнява текущата
програмата. За да се извърши подобна промяна е необходимо да се извърши
превключване с ключа за стартиране на процеса, да се направят необходимите
промени (както е описано в 2.1 редактиране на програма), след което да се направи
ново превключване с ключа. Термоконтролерът е така програмиран, че първо
получава информация за температурата на пещта и след това започва да изпълнява
програмата си спрямо получената информация, т.е. не е необходимо да се стартира
програмата от начало, а именно той може да продължи да работи от там, където е
стигнал преди промяната на стойностите на сегментите – като продължава да
изпълнява програмата с вече коригираните стойности на следващите по ред сегменти.
ЗАБЕЛЕЖКА : Ако за някой от сегментите се въведе стойност по-малка от 50 на
дисплея ще се покаже „End Pr”. Както е показано на Фиг. 9

Фиг. 9
При това положение останалите сегменти няма да бъдат прочетени и след това
съобщение при натискане на бутон Roll се появява друго съобщение - „Out 15”- което
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означава край на програмата.
Ако след време се наложи да се редактира настоящата програма така, че да се
допълнят и останалите сегменти е необходимо да се отиде на последния от
програмата сегмент и да му се даде стойност по-голяма от 50 чрез бутон
. След
това чрез бутон Roll може да се премине към останалите сегменти, които е
необходимо да се настроят според съответната нужда. След като и последния
параметър на последния 5-ти сегмент е настроен се натиска бутон Set , с което се
излиза от функцията за редактиране и вкараната информация се запаметява.

2.2 Избор на програма
За да изберете вече заредена програма една от 10 възможни или да направите нова
изберете първо желаният номер програма.
Постъпете по следния начин!
Натиснете бутон Roll на дисплея ще се покаже TYPE 14 или TYPE 15 взависимост
от изхода който се използва, задръжте го така за около 5 сек на дисплея ще се
появи промпт PASS 0.
надолу запишете pass pin 4 и натиснете бутон Set

Чрез бутоните
нагоре и
На дисплея ще се появи
Prn 2

показва коя програма е активна в паметта
подсказва че може да изберем нова програма.

2.3 Хистерезис
На графиката по-долу е показан закона за регулиране.
Терморегулатор с едно управляващо реле или SSR с релеен закон за регулиране и
хистерезис.
o

tC

Зададена
температура
Хистерезис

Реле 0

Фиг.10
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За да зададете хистерезиса на терморегулатора постъпете по следния начин.
Натиснете на бутон Roll на дисплея ще се покаже TYPE 15, задръжте го така за
около 5 сек на дисплея ще се появи промпт PASS 0.
Чрез бутоните
.

нагоре и

надолу запишете pass pin 55 и натиснете бутон Set

За промяна на хистерезиса на дисплея ще се появи промт HySt.

Фиг.11

Знайте, че контролерът ще изключи изхода си, когато температурата достигне
зададената и ще го включи, ако стойността на температурата се понижи под
зададената минус зададеният хистерезис.
За да промените стойността на хистерезиса, използвайте бутоните
надолу да установете желаният хистерезис.

нагоре и

След като сте задали желаният хистерезис натиснете бутон Set за да се запомни в
енергонезависимата памет и да се върне контролера към управление.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако сте установили 0 нулева програма за профил. Терморегулатора се превръща от
профилен в обикновен, които поддържа зададената температура.
Задаване на температурата може да направите във всеки един момент в който
желаете.
При всяко първо натискане на бутоните Up
или Down
текущата стойност на
измерваната температура ще се сменни със стойността на зададената температура.
С бутоните Up

или Down

нагласете желаната от вас температура.

След като сте установили нова зададена зададена температура и изминат няколко
секунди, дисплеят ще се върне към измерената температура, а зададената ще се
запише в енергонезависимата памет.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
РециклиранеЗнакът със зачертан контейнер върху контролера, документацията
или опаковката на Вашия продукт напомня, че всички електрически и
електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в
специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Винаги
връщайте

вашите

използвани

електронни

продукти,

батерии

и

опаковки

в

предназначените за това събирателни пунктове. Не изхвърляйте тези продукти като
битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. По този начин ще
допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще
съдействате за рециклирането на материали.

Малки децаВашият контролер и неговите аксесоари не са играчки. Те могат да
съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Термоконтролерите произвеждани от Апронекс ООД – гр. Габрово се
предоставят на клиентите с гаранционна поддръжка съгласно сроковете и
параметрите описани в придружаващата продукта гаранционна карта и с настоящите
гаранционни условия. Гаранционната поддръжка се отнася за дефекти, възникнали в
процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период, при спазване
инструкциите на производителя. Условие за извършване на гаранционно обслужване
е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени
гаранционни стикери.
Настоящият документ удостоверява правото на гаранционен сервиз или
замяна и трябва да се запази от купувача до изтичане на гаранционния срок. При
необходимост

от

гаранционен

ремонт,

задължително

се

представя

гаранционната карта. Гаранционният срок започва да тече от датата на
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продажбата, посочена в гаранционната карта. Ремонтът се извършва в сервиза
на Производителя, като транспортирането на устройството до сервиза е за
сметка на купувача (в случай, че не е договорено друго).

НЕ СЕ УВАЖАВАТ РЕКЛАМАЦИИ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:



При повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение,
неправилно инсталиране и експлоатация, неспазване на указанията в
съпровождащата документация, незаземяване, неизправности или големи
колебания в електрическата мрежа; включване към неизправен или неправилно
свързан ел. контакт; химическо, механично или друго вредно въздействие;
попадане на външни обекти в изделието; природни бедствия и форсмажорни
обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на
дефект от неупълномощени лица или други повреди, независещи от
доставчика, не са предмет на гаранционен сервиз или се отстраняват за сметка
на клиента.



За дейности, предвидени да бъдат извършвани от потребителя (смяна на
консумативи, изгорели предпазители);

ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ И ИНСТАЛИРАНЕ:
Стоките трябва да се транспортират само в оригиналната опаковка, в
закрити превозни средства. Същите трябва да се съхраняват само в оригиналната
опаковка, в закрити помещения, при следните условия: температура на въздуха от
0°С до 45°С; относителна влажност до 80% при 45°С; отсъствие на агресивни
примеси в околната среда. Устройствата да се инсталират за работа в закрити
помещения без агресивни примеси, на разстояние поне 20 см. от стената и 1 м. от
отоплителните уреди, при температура на въздуха от 10°С до 45°С и относителна
влажност до 80% при 45°С.
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КОМПЛЕКТНОСТ НА ДОСТАВКАТА

Контролера се доставя в единична опаковка, придружен с ръководство на
потребителя, сертификат за качество и гаранционна карта.
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ГАРАНЦИОННА КАРТА

No

Фабричен No:

Дата на производство:

................

___________________

_______________________

Гаранционен срок

...............................

месеца от деня на закупуването

ВСИЧКИ СЕРВИЗНИ РАБОТИ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ФИРМАТА
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Дата:______________

Продавач: _____________
( подпис,печат)
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