
Seria TCN 

 

Regulatory temperatury PID z podwójnym wyświetlaczem LED 

 

 


  Charakterystyka  
• Doskonała regulacja temperatury dzięki nowemu algorytmowi PID z czasem próbkowania 100 ms  

• Wyjście sterujące przekaźnikowe i SSR w jednej obudowie  

● Regulacja wyjścia SSR (funkcja SSRP): Regulacja wł./wył., regulacja cyklu, regulacja fazy  

*Ułatwiona konserwacja lub wymiana urządzenia dla modeli ze złączem wtykanym  

• Większy wyświetlacz zapewniający łatwiejszy odczyt pomiaru  

• Kompaktowa obudowa zmniejszona o 38% w porównaniu z innymi modelami  

  

Klucz zamówieniowy 

 

 

 

 



 

Specyfikacja 

 

*1 Temperatura pokojowa (23oC +/-5 oC) 

 Termopara P(PR), S(PR), poniżej 200
 oC: (PV+/-0,5 oC lub +/-3 oC, większa wartość) +/-1cyfra 

 Termopara P(PR), S(PR), powyżej 200
 oC: (PV+/-0,5 oC lub +/-2 oC, większa wartość) +/-1cyfra 

 Termopara L(IC), RTD Cu50Ω (PV+/-0,5 oC lub +/-2 oC, większa wartość) +/-1cyfra 
      Poza temperaturą pokojową 

Termopara P(PR), S(PR), poniżej 200
 oC: (PV+/-0,5 oC lub +/-6 oC, większa wartość) +/-1cyfra 

 Termopara P(PR), S(PR), powyżej 200
 oC: (PV+/-0,5 oC lub +/-5 oC, większa wartość) +/-1cyfra 

 Termopara L(IC), RTD Cu50Ω (PV+/-0,5 oC lub +/-3 oC, większa wartość) +/-1cyfra 

   Dla modeli TCN4S-□-P należy dodać +/-1
 oC do standardowej dokładności 

 

 
 

 

 



 

Połączenia 

 Seria TCN ma zarówno wyjście główne przekaźnikowe jak i SSR. Możesz wybrać model wg własnych potrzeb. Modele AC/DC nie posiadają 

funkcji SSRP. 

 

Użyj zacisków o wymiarach określonych poniżej (jednostka mm) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wymiary (mm) 
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Grupy parametrów 

 

        

     * Przytrzymanie klawisza MODE ponad 3 sek. w każdej z grup ustawień powoduje zapisanie zmiany i przejście do trybu RUN 

(Jednorazowe przyciśnięcie klawisza MODE podczas ustawiania wartosci zadanej SV powoduje powrót do trybu RUN) 

*Jeśli w ciągu 30 sekund żaden z klawiszy nie zostanie naciśnięty, regulator powróci samoczynnie do trybu RUN bez zapisania 
ustawionych wartości 

*Naciśnięcie klawisza MODE w ciągu 1 sekundy od powrotu do trybu RUN powoduje przejście do pierwszego parametru z 

poprzedniej grupy ustawień. 

*Naciśnij klawisz MODE, aby przejść do następnego parametru. 

*  Ten parametr może nie być wyświetlany w zależności od innych ustawień parametrów. 
* Ustawianie parametrów  

Parametry grupy 2  Parametry grupy 1  Ustawianie wartości zadanej • Parametry należy ustawiać zgodnie z uwagami dla danej grupy 

ustawień. 

*1: Nie wyświetla się dla modelu zasilania AC / DC (TCN4-22R). 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

*Modele AC/DC posiadają tylko wyjście SSR ON/OFF 

 



 

 

 

 



Opcje alarmów 

 

Alarm uszkodzenia czujnika 

Funkcja ta powoduje załączenie wyjścia pomocniczego w momencie nastąpienia przerwania lub otwarcia linii 

czujnika. Kontrolę stanu linii czujnika można realizować np. poprzez podłączenie sygnalizatora dźwiękowego do 

styków przekaźnika. 

- aby aktywować tą funkcję należy wybrać alarm standardowy lub zatrzaskowy . 

 

 

 

 

 

 

 



Alarm przerwania pętli 

Sprawdza pętlę regulacji przez kontrolę zmiany wartości temperatury w określonym czasie.  

Włączenie wyjścia alarmowego następuje, kiedy w przypadku sterowania grzaniem (sterowania  chłodzeniem), wartość 

regulowana PV nie wzrośnie powyżej pasma wykrywania LBA [LBaB] w ustawionym czasie monitorowania LBA [LBaT], mimo że 

na wyjściu  sygnał  regulacyjny MV utrzymuje się  na maksymalnym poziomie 100% (dla chłodzenia 0%) lub gdy wartość 

regulowana PV nie spadnie poniżej pasma wykrywania LBA [LBaB] w ustawionym czasie monitorowania LBA [LBaT], mimo że na 

wyjściu  sygnał  regulacyjny MV utrzymuje się  na minimalnym poziomie 0% (dla chłodzenia 100%). 

 

 

 

 

• Podczas wykonywania autodostrajania pasmo detekcji i czas monitorowania są automatycznie 

ustawiane na podstawie wartości autotuningu.  

Parametry i są wyświetlane automatycznie w przypadku wyboru typu alarmu 

jako alarm przerwania pętli (LBA) . 

 



Funkcja wyjścia napięciowego dla sterowania przekaźnikami SSR (funkcja SSRP)  

*SSRP jest wybieralne przez użytkownika między standardowym wł./wył. (ON/OFF), sterowaniem fazą oraz grupą 

(pełnym cyklem). 

* Zapewnia dużą dokładność regulacji temperatury (przy niskim koszcie) jako wyjście liniowe (regulacja fazą i grupą). 

* Wyjście SSR jest dostępne poprzez odpowiednie ustawienie parametrów grupy 2: standardowe (ON/OFF) , 

sterowanie grupą (pełnym cyklem) , dedykowane dla przekaźników SSR załączanych w zerze lub dowolnej 

chwili oraz sterowanie fazą , dedykowane dla przekaźników SSR załączanych w dowolnej chwili.  

 

 
 
* W przypadku pracy w trybie sterowania fazą lub grupą (pełnym cyklem), napięcie zasilania obwodu obciążenia i regulatora temperatury 

muszą być takie same. 

*W przypadku regulacji PID, w trybie regulacji fazą  / cyklem  nie ma możliwości ustawienia regulacji cyklicznej  

*Dla modeli AC/DC  parametr ten nie jest wyświetlany i możliwa jest tylko regulacja standardowa przekaźnik lub SSR 

 

Tryb regulacji standardowej ON/OFF  

 

Tryb sterowania obciążeniem w taki sam sposób jak standardowym wyjściem przekaźnikowym (Wł. (ON): poziom 

sygnału na wyjściu 100%, Wył. (OFF) poziom sygnału na wyjściu )%) 

 

          
 

 

 

 

 

 

 



Tryb regulacji grupą (pełnym cyklem)  

 

Tryb sterowania obciążeniem poprzez powtarzające się Wł./Wył. wyjścia w zależności od ustawionych wartości 

wyjściowych cyklu. 

            

 

Tryb regulacji fazą  
 

Tryb sterowania obciążeniem poprzez regulację fazy w półcyklu AC 

 

         

 

 

Funkcja autoregulacji (autotuningu)  

 

Autoregulacja PID jest to funkcja automatycznego doboru parametrów regulacji PID poprzez automatyczny pomiar 

charakterystyki temperaturowej oraz czasu reakcji badanego układu. (Funkcja pojawia się w przypadku wyboru trybu 

regulacji  jako ) 

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu informacji błędu      autotuning zostanie automatycznie 

przerwany. 

Aby przerwać autotuning należy zmienić tryb na , w takim przypadku parametry P, I, D trzymają wartości po 

poprzednim autotuningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Funkcja korekcji wejścia  

Sam sterownik nie ma błędów, ale może wystąpić błąd zewnętrznego czujnika temperatury wejściowej. Ta funkcja służy do jego 

korygowania. 

Na przykład: 

jeśli rzeczywista temperatura wynosi 80oC, ale regulator wyświetla 78oC, należy ustawić wartość korekty wejścia  

jako          wtedy regulator wyświetla prawidłową wartość 80oC.  

*Jeśli w wyniku korekcji wyjścia nastąpi przekroczenie zakresu mierzonej wartości PV na wyświetlaczu pojawi się komunikat 

błędu HHHH lub LLLL. 

 

Cyfrowa korekcja wejścia  

 

W przypadku szybkiej i powtarzającej się zmiany sygnału wejściowego następuje gwałtowna zmiana wartości mierzonej (PV), 

taka sytuacja ma wpływ na sygnał wyjściowy MV i uniemożliwia płynną regulację. W takim przypadku  konieczna jest stabilizacja 

bieżącej wartości temperatury przy wykorzystaniu funkcji cyfrowej korekcji wejścia. 

 

Ustawianie górnego/ dolnego limitu temperatury SV  

  

Funkcja ta pozwala ustalić limit górny i dolny temperatury dla wartości zadanej. Użytkownik może ustawiać lub 

zmieniać wartość zadaną SV w granicach od  do   ( Uwaga nie można ustawić wartości przy 

których . 

 W przypadku zmiany czujnika wejściowego        i                   są automatycznie 

resetowane i ustawiane do wartości Max. / Min. dla danego typu czujnika. 

 

Histereza  

Należy wybrać metodę sterowania jako Wł/Wył (ON/OFF) w ustawieniach parametrów 

 

*Jeśli zakres histerezy jest zbyt wąski może wystąpić niestateczność regulatora spowodowana zakłóceniami    

zewnętrznymi.  

 *W przypadku, gdy podczas pracy w trybie Wł/Wył. (ON/ OFF), nawet jeśli wartość PV jest stabilna nadal występuje 

niestateczność regulatora, może być to spowodowane histerezą SV, charakterystyką obciążenia lub położeniem 

czujnika. Aby zredukować niestabilność regulatora do minimum należy przy projektowaniu układu regulacji 

temperatury wziąć pod uwagę następujące czynniki: właściwą histerezę, pojemność cieplną elementu grzejnego, 

właściwości termiczne, umiejscowienie czujnika oraz jego działanie. 



 

 

Funkcja dostrajania ręcznego  

 

 

Podczas pracy w trybie regulacji P / PD, pojawia się pewna różnica temperatur nawet jeśli wartość PV ustabilizuje 

się.  

Jest to spowodowane tym, iż czas grzania i stygnięcia grzałki nie są sobie równe (wynika to z charakterystyk 

temperaturowych badanego układu takich jak np. pojemność cieplna). Ta różnica temperatur nazywana jest 

uchybem (OFFSET).  

• Ustawianie  

∙ Jeśli Wartości PV i SV są sobie równe, wartość regulacji ręcznej należy ustawić jako 50%.  

∙ Jeśli PV ≤ SV wartość regulacji ręcznej należy ustawić jako > 50%  

∙ Jeśli PV ≥ SV wartość regulacji ręcznej należy ustawić jako < 50%  

• Ustawienia parametrów sterowania ręcznego  zależą od wyników regulacji. 

 

 

*Funkcja dostrajania ręcznego dostępna jest tylko dla trybów regulacji P/PD 

 

 Funkcja wyboru jednostki temperatury  

Funkcja wyboru wyświetlanej jednostki temperatury  

 Po zmianie jednostki temperatury na panelu czołowy będzie podświetlona odpowiednia kontrolka. 

Funkcja chłodzenia/grzania (cool/heat)   
Urządzenie posiada dwa sposoby regulacji temperatury, pierwszy to grzanie, a drugim chłodzenie.  

– Grzanie: w przypadku gdy wartość PV jest niższa niż SV, następuje załączenie wyjścia sterującego i włączenie 

grzałki.  

– Chłodzenie: w przypadku gdy wartość PV jest wyższa niż SV, następuje załączenie wyjścia sterującego i włączenie 

urządzenia chłodzącego.  

– W przypadku regulacji Wł./Wył. (ON/OFF) lub P, wyjście sterujące dla chłodzenia/grzania działają odwrotnie.  

– W przypadku regulacji PID, stale czasowe regulacji PID dla chłodzenia / grzania są różne  

Funkcje chłodzenia ( ) i grzania ( ) należy ustawić zgodnie z aplikacją, błędny wybór nastawy może być przyczyną 

pożaru. (Jeśli dla grzałki zostanie wybrana funkcja chłodzenia, w takim przypadku pomimo ciągłego wzrostu 

temperatury nie nastąpi wyłączenie grzałki co może stać się przyczyną pożaru.)  

Nie należy zmieniać funkcji z chłodzenia na grzanie i odwrotnie, podczas pracy urządzenia. 

Wykorzystanie obu funkcji jednocześnie nie jest możliwe. Należy wybrać jedną z opcji. 



Funkcja wyboru trybu regulacji  

Można wybrać regulację PID lub Wł/Wył (ON/OFF).  

 W przypadku wyboru metody Wł/Wył (ON/OFF) wyświetla się parametr ustawienia histerezy.  

 Przy ustawieniu PID dostępne są również funkcje regulacji P,PI oraz PD. 

 

Funkcja wyboru trybu regulacji wyjścia  

Możliwy jest wybór typu wyjścia sterującego: przekaźnik  lub wyjście napięciowe do 

sterowania przekaźników SSR (wyjście SSR) . 

 

Funkcja ustawiania histerezy wyjścia alarmowego  

Wyświetla interwał włączenia i wyłączenia alarmu, histerezę można ustawić zarówno wyjścia AL1 
OUT, jak i AL2 OUT. 

Zakres ustawień 

: 
1 do 100 

 
0.1 do 50.0 

 
Przykład 

AL1   rodzaj alarmu  

AL1 ustawiony jako 10oC 

Histereza wyjścia alarmowego ustawiona jako 4 
 

 
 

 

Ręczne sterowanie wyjścia MV w przypadku błędu wejścia  

 

W przypadku uszkodzenia wejścia czujnika, funkcja umożliwia ręczne ustawienie wyjścia sterujące MV. 

Można ustawić jako ON/OFF dla regulacji ON/OFF, MV dla regulacji PID. 

 

 

 

 

 



 

Funkcja wejść cyfrowych (klawisze funkcyjne)  

 

Przytrzymać klawisze + przez 3 s. Funkcja umożliwia włączenie/wyłączenie wyjścia sterującego lub 

wymuszenia wyłączenia wyjścia alarmowego lub włączenie/wyłączenie autotuningu. 

 
 

 

Zabezpieczenia (blokada ustawień i zmiany parametrów)  

Można zablokować możliwość zmiany wartości zadanej lub parametrów grupy ustawień  

 Istnieje możliwość sprawdzenia ustawień mimo blokady możliwości zmiany. 
 

 
 

Komunikaty błędów 

 

 



 

 
Przykładowa aplikacja z wyjściem SSRP  

 
 

 
 
 

 
 

 
Przekaźnik SSR powinien być dobrany odpowiednio do obciążenia. Niewłaściwy dobór SSR może 

być przyczyną pożaru.  
W celu zapewnienia lepszej pracy SSR należy użyć radiatora  

  Patrz strona wskazówki dla ustawień sterowania fazowego /cyklicznego. 

 

 Właściwe użytkowanie  

• Diagnostyka prostych błędów  
• Brak zasilania obciążenia (grzałki). Należy sprawdzić wyświetlacz na panelu czołowym. Jeśli wy-
świetlacz nie działa, należy sprawdzić ustawienia wszystkich parametrów. W przypadku, gdy 
wyświetlacz działa prawidłowo należy ustalić czy nie występują jakieś błędy na wyjściach 

sterujących.  
• Wyświetla się komunikat błędu „ ” Pojawienia się takiego komunikatu informuje o uszkodzeniu 

czujnika temperatury. W takim przypadku należy: odłączyć zasilanie i sprawdzić stan czujnika. Jeśli 
przewód czujnika nie jest przecięty należy go odłączyć i zewrzeć zaciski + i -. Po przywróceniu 

zasilania regulator powinien wskazywać temperaturę otoczenia. Jeśli tak się nie dzieje oznacza to, 
że regulator jest uszkodzony. W takim przypadku należy wymienić urządzenie.  
• Wyświetla się komunikat „Error” Pojawienie się takiego komunikatu informuje, iż został w wyniku 

silnych zakłóceń zewnętrznych uszkodzony chip danych. W takim przypadku należy uszkodzoną 
jednostkę odesłać do serwisu.  

 Uwagi  

Przy podłączaniu zasilania AC należy użyć terminali M3.5, Max. 7.2 mm  
• „ ” – symbol oznacza konieczność zachowania wszelkich środków ostrożności  

• Konserwacja regulatora Uwagi:  
 Usunąć kurz przy pomocy suchej szmatki.  
 Należy upewnić się, że alkohol użyty do czyszczenia regulatora nie zawiera kwasów, kwasu 

chromowego, rozpuszczalnika itp.  



 Przed przystąpieniem do konserwacji regulatora należy odłączyć zasilanie. Zasilanie można 

podłączyć po upływie 30 min. od momentu zakończenia czyszczenia.  
• Niewłaściwe użycie regulatora może spowodować uszkodzenie ciała lub innych przedmiotów  
• Regulator nie może pracować w otoczeniu, gdzie unoszą się opiłki metalu. Praca w takim 

środowisku może spowodować jego uszkodzenie.  
• Żywotność przekaźników regulatora podana jest w instrukcji urządzenia  

• Przewody należy podłączać zgodnie z instrukcją sprawdzając wcześniej polaryzację.  
• Urządzenie nie może pracować w następujących warunkach:  
– Miejsca gdzie jest duże zapylenie, występują gazy korodujące, oleje, duża wilgotność, zbyt duże 

nasłonecznienie, wibracje lub gdzie występuje bardzo niska temperatura.  
• Jeśli urządzenie będzie wykorzystywane w sposób niezgodny z instrukcją i zaleceniami 

producenta zabezpieczenia urządzenia mogą być ograniczone.  
• W celu odcięcia zasilania należy zainstalować wyłącznik zasilania lub wyłącznik automatyczny .  

• Wyłącznik zasilania lub wyłącznik automatyczny muszą spełniać wymagania IEC947-1 i IEC947-3.  
• Wyłącznik zasilania lub wyłącznik automatyczny powinny być zainstalowane w pobliżu 
użytkownika.  

• Otoczenie  
 Regulator powinien być w zamkniętym pomieszczeniu  

 Wysokość max. 2000 m  
 Stopień ochrony dla zapylenia 2  
 Instalacja kategorii II.  

• SSRP tego regulatora powinno być odizolowane od zasilania wewnętrznego .  

• Nie należy podłączać zasilania do zacisków czujnika. Obwód wewnętrzny może ulec uszkodzeniu.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


