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KULLANMA TALİMATLARI
PID528

OTOMATİK AYARLANABİLİR PID SICAKLIK
KONTROLÖRLERİ

ÖZELLİKLER:

SENSÖR

Sensör tipi

J -99 – 750 0.1
K -99 – 1350 0.1
T -99 – 400 1
R -99 – 1750 1
S -99 – 1750 1

RTD -99 – 850 0.1

EKRAN

ANA KONTROL
KONTROL

ÇIKIŞ

A) ORANTISAL
     BANT

B) ON/OFF KONTROLÜ
OTOMATİK 
MANUEL SIFIRLAMA

HASSASİYET

*AYAR NOKTASI
RÖLE İŞLEMİ

7 parçalı LEDTipi:
  

 

Ekran (basamak sayısı)s
Model

Üst (İD) Alt (AD)
PID528 4 4

Tam ölçeğin ± % 0.25'i / ±1 
oC

İleri - Soğutma için 

SENSÖR ARIZASI

TC TERS

ÇIKIŞ

GÜÇ KAYNAĞI

İŞLETİM SICAKLIĞI
NEM
AĞIRLIK
UYUM

röle kapalı 

0 - 50 o(C)
95% BN
Yaklaşık 200 gram
CE

GÜVENLİK ÖZETİ:

DİKKAT: Cihazın kurulumu ve işletimi öncesinde talimatları
dikkatle okuyun. 

DİKKAT: Elektrik çarpması tehlikesi

DİKKAT: 

DİKKAT: 

KURULUM TALİMATLARI:

KURULUM BİLGİLERİ:

BAĞLANTI TALİMATLARI:

Mekanik Kurulum:

GENEL ÖLÇÜLER (mm) Panel Yuvası

1) ISIL ÇİFT İÇİN

2) 2 UÇLU / 3 UÇLU RTD (PT-100) İÇİN

ISIL ÇİFT
!

!

!

!Sıcaklık aralığı
o(C)

Çözünürlük
o(C)

7 mm yüksekliğinde
Yeşil (Ayarlanmış değer)

10 mm yüksekliğinde
Kırmızı (İşletme değeri)

Üst Ekran:

Üst Ekran:

Set1 PID veya ON/OFF 
Set2 ON/OFF 

Zaman Oranlı veya
Lineer DC 

0' dan 400 
o C  (Programlanabilir)

Döngü süresi: Otomatik/Manüel
(1–100 sn programlanabilir) 

Histerezis, 0.1 - 99.9 
oC 

Ön paneldeki tuşlar ile
 1

o 
çözünürlük için -99 - 99 

oC 
 0.1

o 
için: -99.9 - 99.9 

oC

(Hangisi büyükse)

Kullanıcı tarafından
a) 
b) Geri - Isıtma için

İşareti ekranda görünür, 

röle kapalı 
İşareti ekranda görünür, 

Kontrolörün kurulumu için
1. Panel yuvasını aşağıdaki ölçülere göre hazırlayın

2. Kontrolör üzerindeki kelepçeyi çıkarın.
3. Kontrolörü paneldeki yuvaya yerleştirin. Arka taraftaki
kelepçeyi iterek kontrolörü yerine sabitleyin.

Ayar noktası başına bir röle
(SSR kontrollü modeller isteğe
bağlıdır) 
Röle değerleri: SET1 için: 5A, 
SET2 için: 5A  
85 – 270 VAC / DC @ 50/60Hz, 
24 VAC / DC modeller isteğe 
bağlıdır.   

    Bu kullanma kılavuzu, ekipman kablolarının döşenme-
si, kurulumu, işletimi ve düzenli bakımları ile ilgilenen 
personel içindir. Personel ve cihazların güvenliği 
açısından, bu kullanım kılavuzunda ya da ekipman 
üzerinde yer alan güvenlikle ilgili tüm kod, simge ve 
talimatlara önemle uyulmalıdır.
   Ekipmanların üreticinin belirttiği şekillerin dışında 
kullanımı, bu ekipman üzerindeki koruma özelliklerinin 
sağlıklı çalışmamasına yol açabilir.

1. Dahili tipteki bu cihaz kurulumdan sonra ana kumanda
panelinin bir parçası haline geleceğinden, kurulum ve kablo
bağlantılarının yapılmasının ardından terminaller kullanıcıların
erişimine kapalı olacaktır.
2. Ekipmanların iç devreleri ile iletkenlerin temasından
kaçınılmalıdır. Aksi takdirde ölümle sonuçlanabilecek riskler
oluşabilir, ya da kullanıcıları elektrik çarpabilir.
3. Güç 'ON' veya 'OFF fonksiyonlarının çalışabilmesi için güç
kaynağı ile güç terminalleri arasına bir devre kesici ya da şalter
bağlanmalıdır. Ancak bu şalter ya da kesici, operatörün
ulaşabileceği bir şekilde monte edilmelidir.

1. Cihaz, bu kılavuzda belirtilenlerin dışındaki ortam koşulların-
da kullanılmamalıdır.
2. Sigorta Koruması; Cihaz üzerinde dâhili sigorta bulunma-
maktadır. Elektrik devresine harici sigorta bağlanması şiddetle 
önerilir. Sigortanın değeri 275VAC/1Amp olmalıdır.
3. Cihaz dahili bir ünite olduğundan (ana kumanda paneline 
monte edilir), çıkış terminalleri ana sistem ekipmanlarına 
bağlanacaktır. Bu ekipmanların da BS EN 61326-1 ve BS EN 
61010 gibi temel EMI/EMC ve güvenlik gereksinimlerini 
karşılaması gerekmektedir. 

4. Cihazın soğutması, gövde üzerindeki havalandırma delikleri 
vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu havalandırma deliklerinin 
kapatılması güvenlik açısından tehlikelidir.
5. Çıkış terminalleri üreticinin belirlediği değerler/aralıklarla 
yüklenecektir.
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DİKKAT: 

! DİKKAT: 

Cihaz kurulu haldeyken herhangi bir ısı kaynağı, yakıcı 
buhar, yağ, su buharı veya diğer istenmeyen artıklara 
maruz kalmamalıdır.

1. Elektrik çarpması tehlikesini önlemek amacıyla cihaz, 
kablo bağlantıları yapılırken kapalı durumda olmalıdır.
2. Cihaz açıkken terminallere ve elektrik yüklü kısımlara
dokunulmamalıdır.
3. Kabloların döşenmesi, terminal montaj şemasına 
uygun en kısa bağlantılarla yapılmalıdır. Tüm bağlantıla-
rın doğru olduğundan emin olun.
4. M3.5 vidalarına uygun pabuçlu terminaller kullanın.
5. Elektromanyetik etkileşimleri önlemek için, gerekli 
değerlere sahip kısa kablo ile eşit boyutlu bükümler 
kullanılmalıdır.
6. Güç kaynağına bağlantı için kullanılacak kablonun 
kesiti 1 veya daha fazla olmalıdır. Bu kabloların 
yalıtkanlık kapasitesi en az 1.5KV olmalıdır.

BAKIM:
1. Cihaz, havalandırma parçalarının tıkanmasını 
önlemek amacıyla düzenli olarak temizlenmelidir.
2. Temizlik için ıslak bez kullanın. Bundan başka 
herhangi bir temizlik ürünü kullanmayın.
3. Havalandırma deliklerinden içeriye su girmemesine 
dikkat edilmelidir.

Elektromanyetik Uyum Bilgileri:
1. Kısa bağlantılı ve bükümlü tip güç kablosu kullanın.
2. Bağlantı kabloları her türlü iç elektromanyetik parazit
kaynağından uzak olmalıdır.

TERMİNAL BAĞLANTILARI:

BAĞLANTI ŞEMASI:

DEĞİŞİK YÜKLER İÇİN TİPİK
BAĞLANTILAR:

TERMINAL TANIMLARI:
1  FAZ (BESLEME)
2  Röle 2, NO
3  Röle 2, COM
4  Röle 1, NO
5  Röle 1, COM
6  NÖTR (BESLEME)
7  Isıl Çift pozitif veya RTD1 (PT100)
8  Isıl Çift negatif veya RTD2 (PT100)
9  RTD üçüncü bağlantı (PT-100)

COM2
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COM1
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RTD1
TC+

RTD2
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N

RTD3
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C      NO

TC

LOAD

R           C

TC

Söndürücü

TC

TC

NL

Söndürücü

C      NO
R              C

Kondüktör

LOAD
C

OR

TC+ TC-

8 9 0176

+ - Isıl çifti ( T/C ) gösterilen polariteye uygun 
olarak bağlayın. TC Pozitif terminal no 7'de, 
TC Pozitif terminal no 8'de olacaktır

1. 2 UÇLU PT-100: Terminal 8 ve 9'u kısa 
    devre edin. PT100'ü terminal 7 ve 8 
    arasına bağlayın.
2. 3 UÇLU PT-100: 3 uçlu PT100'ün RTD1 
   ve RTD2 uçlarını terminal 7 ve 8'e 
   bağlayın. 3 uçlu PT100'ün RTD3 ucunu 
   terminal 9'a bağlayın.

1) 0.5A'den düşük yük akımları için

NOT: Sıcaklık kontrolörü iç rölesinin ömrünü uzatmak için söndürücüyü 
yukarıda gösterildiği gibi kullanın.
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2) Daha büyük yükler için ara 
    röle/kondüktör kullanın
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YAPILANDIRMA ŞEMASI
(parametre ayarı)
Yapılandırma girmek için:      ve      düğmelerine 
3 saniye basılı tutun.

Düğme
Basın

-99 sensörün maks.
aralığı, 1 oC çöz. 
- 99.9 - 999.9,
0.1 oC çöz. 

 ve

* Ayar 
modu

Otomatik Ayar: 
Cihaz ayarlamak
için Tune
seçin ve ayar
ekranından çıkın.
Ayar LED'i, ayar
yapıldığını
göstermek için
yanıp sönecektir

Giriş sensör tipi 

Çözünürlük 0.1 ya 
 o

Isıtma için geri 
 ve 

soğutma için ileri 
seçin

modlar arasında
Mutlak/Sapma
değişimi      +     
düğmelerine basın 

 /

0.1 - 99.9 oC
arasında

programlanabilir

KULLANIM KILAVUZU:
1. ON/OFF kontrol işlemi
(Isıtıcı için)

HİSTERESİS: Rölenin “ON” konumuna geçti

Programlama Ayar Noktası

Not: ON/OFF modunda çalıştırmak için Pb = 00 olarak ayarlayın.

Programlamadan çıkmak için           düğmelerine 3 sn basılı tutun

Not: * işaretinin açıklamasını kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

 Basın

düğmelerine
3 sn. basılı

tutun.

Ekran
Tanımİsim

AltÜst 

Set 2 
Histeresis

Ayar
Noktası 2

Röle 2 
çıkış
modu

Röle 1 
çıkış
modu

Ekran

çözünürlüğü

Giriş
sensörü

kilit kodu 

*Yapılandırma

*Manüel 
sıfırlama

Ayar
Noktası 2

0.1 oC için 
-99.9 - 99.9 arası
programlanabilir 

Sabit Kilit Kodu: 
0085. Açıklama
için kullanım
kılavuzuna bakın 

şeçenekleri: J(  )/ 
K (  ) / t (  ) / 
R (  ) / S (  )/ 

RTD(  )

da 1  C [Sadece J
(   ) / K (  ) / 
RTD (       ) için 
geçerlidir]
 

Isıtma için geri 
 ve 

soğutma için ileri 
seçin

Düğme
Basın

Ekran
Tanımİsim

AltÜst 

Oransal 
bant 

Entegral
süre

Türev
süresi

Döngü
süresi

Set1
Histeresis

Üst
Seviye
Sınırı

Kilit ayar
noktası

Kilit ayar
noktası

Sıfırlama

Oransal bant
0.0 - 400.0 OC

aralığında
programlanabilir

Entegral süre
(sıfırlama) 0 – 3600 sn.

aralığında
programlanabilir. Bu

parametre yalnızca PID
modunda, yani PB>0

olduğu zaman kullanılır.

Türev süresi (oran)
0 – 200 sn. aralığında
programlanabilir. Bu
parametre yalnızca
PID modunda, yani
PB>0 olduğu zaman

kullanılır.

Sadece ON/ OFF
modunda geçerlidir.
0.1 - 99.9 aralığında

programlan abilir.

Kilit ayar noktası 1'i

değerleri arasında
değiştirmek için 

düğmelerine basın

Tüm parametreleri
varsayılan ayarlarına

döndürür.

değerleri arasında 
geçiş yapmak için 

düğmelerine basın.

Ayar noktasının üst
sınırını seçin.

Aralık: 1 - 100 sn

 / 

 + 

Kilit ayar noktası 2'i

değerleri arasında
değiştirmek için 

düğmelerine basın

 / 

 + 

 / 

 + 

 + 

Röle, ayarlanan sıcaklığa kadar “ON” konumunda kalır. Bu 
sıcaklığın üzerinde ise “OFF” konumuna geçer. Sistemin 
sıcaklığı düştüğünde, Ayar noktasının hemen altındaki değerden 
itibaren röle tekrar “ON” konumuna geçer.

4. Otomatik ayar: Otomatik ayar fonksiyonu oransal bandı (P), 
entegral süreyi (I) ve Türev süresini (D) otomatik olarak ölçer, 
hesaplar ve ayarlar. Otomatik ayar sırasında kontrolör, oransal 
kontrol yaparak doğru P.I.D. değerlerini belirler.

5. Ayar noktası sınırı:
Tüm ayar noktaları alt ve üst sınırlar arasında programlanabilir. 
0.1o çözünürlük ayar noktaları, -99.0 ve + 999.9 oC/ oF alt ve üst 
sınırları arasında programlanabilir.

6. Yapılandırma kilidi kodu: Yapılandırma kilidini etkinleştir-
mek için muhafazayı çıkarın ve J1 atlayıcısını sökün. 
Fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için kilidi 0085 değerine 

ayarlayın.

(Gelişim sürecinin sürekliliği nedeniyle burada bahsedilen 
özelliklerde değişiklikler yapılabilir)

Metronik

E-posta:metronik@metronik.com.tr

A) Ayar noktasını görüntülemek için:        düğmesine basın 
B) Ayar noktasını artırmak / azaltmak için: 
Yukarıdaki adımların devamlı uygulanması, 7 saniyeden sonra 
güncelleme hızını 3 aşamalı olarak.

Ayar noktası

Aşım
Histeresis

ON   ONOFF
Isıtıcı

(Röle)

Sıcaklık

Süre

Manuel sıfırlama

MANÜEL SIFIRLAMALI ZAMAN ORANI

MANÜEL SIFIRLAMALI ZAMAN ORANI

Ayar noktası

Sıcaklık
Orantısal bant

Sapma

Süre

Ayar 
noktası

Sıcaklık Orantısal bant

Sapma

Süre

Süre

Ayar 
Noktası

Sıcaklık Orantısal band

PID - zaman oranlaması otomatik
sıfırlama ve değer ile birlikte

Azaltılmış aşım

PID528

P
V

S
V

T 1
2

+ /

sıcaklıkla “OFF” konumuna geçtiği sıcaklık arasındaki
farka histerezis ya da ölü bant adı verilir.
2. Zaman oranlı kontrol: Zaman oranlı kontrolde 
rölenin 'ON' konumundaki süre ile 'OFF' konumundaki 
süre, gerçek sıcaklığın ayarlı sıcaklıktan sapmasıyla 
orantılı olarak değişir. Oransallık, ayar noktasının 
çevresindeki bir bant içerisinde gerçekleşir. Oransal 
kontrol modu, ON/OFF tipi kontrolden daha hassastır.

3. Sapma ayarı (manüel sıfırlama): Bir süre sonra 
işlem sıcaklığı belli bir noktada sabitlenir ve ayarlanan 
sıcaklık ile kontrol edilen sıcaklık arasında bir fark 
oluşur. Bu farkı ortadan kaldırmak için manüel sıfırlama 
değerinin sapmaya eşit ve ters yönde ayarlanması 
gerekir.

Yapılandırma kilidini
devreden çıkarmak için J1
atlayıcısını (jumper) takın.
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