
ENDA     UC 731R

ÖZELLÝKLERÝ

* Basit kullaným

* Ayarlanabilir bir veya iki set noktasý (Ýsteðe baðlý)

* 0 ile 20°C Histerezis ayarlama imkaný

* Set deðerleri için bir veya iki röle çýkýþý (Ýsteðe baðlý)

* Ýsteðe baðlý giriþ (mV, V, mA, A)

* Ýsteðe baðlý skala (V, A, Bar, rpm, %Rh v.b)

* 72x72 mm standart pano tipi ABS kutu

UNIVERSAL CONTROLLER

Dijital gösterge

Mod göstergeleri

Tuþ takýmý
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Teknik Özellikler

Ebat
Göstege
Skala
Giriþ

Duyarlýk
Doðruluk
Kontrol Formu
Histeresiz
Alarm histeresiz
Kontrol çýkýþý
Alarm çýkýþý

Besleme voltajý

Güç tüketimi
Tuþ takýmý
Bilgi koruma
Baðlantý
Aðýrlýk

Www

Panel kesiti
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Derinlik

ENDA UNIVERSAL CONTROLLER

UC 731R A

SET HYS 1 2OUT
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: G72xY72xD115mm
: 3 hane, 14mm, 7 parçalý kýrmýzý LED
: 0-40.0 ile 0-400 arasýnda olabilir. (Sipariþte belirtilmelidir.)
: mVdc, Vdc, mAdc, Adc, mVac, Vac, mAac, Aac, W, KW
  (Sipariþte belirtilmelidir.)
: 1 veya 0.1 (Sipariþte  belirtilmelidir.)
: ±%0.5 (Tam skalanýn) veya ±1 hane (hangisi büyük ise)
: ON-OFF
: 0 ile 20 arasýnda ayarlanabilir.
: 0 ile 20 arasýnda ayarlanabilir.
: 1 röle. Rezistif yük için 220Vac'de 2A (NO+NC)
: 1 röle. Rezistif yük için 220Vac'de 2A (NO+NC)
  (Ýsteðe baðlý)
: 220Vac, +%15, -%20, 50/60Hz, (Ýsteðe baðlý 24Vac,
  ±%10, 50/60Hz; 12Vdc veya 24Vdc)
: 3VA
: Mikro siviç
: EEPROM (Minimum 10 yýl)
: 2.5mm²'lik soketli klemens
: 365 gram



SET SET

UC 731R PROGRAMLAMA DÝYAGRAMI UC 731R PROGRAMLAMA DÝYAGRAMI

Ölçülen deðer görülür Ölçülen deðer görülür

Dijital
Gösterge

Dijital
Gösterge

Mod
Göstergeleri

Mod
Göstergeleri

Preset 1 deðeri görülür Preset 1 deðeri görülürPST  1 PST  1

PST  1

PST  1

PST  2

PST  2

HYS  1

HYS  1

HYS  2

HYS  2

PST  2 PST  2

HYS  2 HYS  2

HYS  1 HYS  1Histeresiz 1 deðeri görülür. Histeresiz 1 deðeri görülür. 

Preset 2 deðeri görülür
(Bir çýkýþlý cihazda bu deðer görülmez.)

Preset 2 deðeri görülür
(Bir çýkýþlý cihazda bu deðer görülmez.)

Histeresiz 2 deðeri görülür
(Bir çýkýþlý cihazda bu deðer görülmez.)

Histeresiz 2 deðeri görülür
(Bir çýkýþlý cihazda bu deðer görülmez.)

Cihaz           tuþu býrakýldýktan 2 saniye sonra otomatik olarak gösterge konumuna döner.

           Tuþu ile preset 1 deðeri arttýrýlýr veya            tuþu ile preset 1 deðeri 

eksiltilir. Bu tuþlara  0.5 saniye sürekli basýlýrsa hýzlý arttýrma veya hýzlý eksiltme 

durumuna geçilir.

          Tuþu ile preset 1 deðeri arttýrýlýr veya            tuþu ile preset 1 

deðeri eksiltilir.Bu tuþlara  0.5 saniye sürekli basýlýrsa hýzlý arttýrma 

veya hýzlý eksiltme durumuna geçilir.

Preset 1 modundaki ayar þekli preset 2 için de aynen geçerlidir.
( NOT: Preset 2 bir çýkýþlý cihazlarda ayarlanamaz )

Preset 1 modundaki ayar þekli preset 2 için de aynen geçerlidir.
( NOT: Preset 2 bir çýkýþlý cihazlarda ayarlanamaz )

Aþaðýdaki parametreleri deðiþtirebilmek için                      tuþlarýna 5 saniye 

basýlýr. Göstergede                           mesajý görüldükten sonra tuþlar býrakýlýr ve 

aþaðýdaki programlama iþlemleri yapýlýr.

Preset 1 modundaki ayar þekli histeresiz 1 için de aynen geçerlidir.
Histerezis maksimum 20 ye ayarlanabilir.

Preset 1 modundaki ayar þekli histeresiz 1 için de aynen geçerlidir.
Histerezis maksimum 20 ye ayarlanabilir.

Preset 1 modundaki ayar þekli histeresiz 2 için de aynen geçerlidir.
( NOT: Histerezis 2 bir çýkýþlý cihazlarda ayarlanamaz )

Preset 1 modundaki ayar þekli histeresiz 2 için de aynen geçerlidir.
( NOT: Histerezis 2 bir çýkýþlý cihazlarda ayarlanamaz )

Program modundan çýkmak için tuþlar býrakýldýktan sonra 5 saniye beklemek yeterlidir.
Bu süre sonunda otomatik olarak çalýþma moduna dönülür.

Program modundan çýkmak için tuþlar býrakýldýktan sonra 5 saniye beklemek yeterlidir.
Bu süre sonunda otomatik olarak çalýþma moduna dönülür.

Tuþuna 5 saniye sürekli  basýlýrsa program moduna geçilir. Tuþuna basýlýyken enerji verilince  program moduna geçilir.

Çalýþma Modu Çalýþma Modu

Program Modu Program Modu

SET SET

AC GÝRÝÞLÝDC GÝRÝÞLÝ

Cihaz           tuþu býrakýldýktan 2 saniye sonra otomatik olarak gösterge konumuna döner.


