
Měření a regulace Regulace horkých vtoků

Regulace horkých vtoků
Řada FPX05

Regulátory FPX05 jsou určeny pro regulaci teploty
forem a horkých vtoků. Vyrábějí se v provedení 1, 2,
4, 8 nebo 12 regulačních smyček. Vyznačují se
robustní konstrukcí, spolehlivostí, jednoduchou
obsluhou a velmi příznivou cenou. Funkce jsou plně
automatizované. Požadavky na uživatele jsou
redukovány na nastavení žádaných teplot.

Technické parametry
Objednací kód FPX05-01 FPX05-02 FPX05-04 FPX05-06 FPX05-08 FPX05-12

Počet regulačních smyček 1 2 4 6 8 12

Šířka 240 mm 240 mm 340 mm 440 mm 540 mm 740 mm

Výška 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm

Hloubka 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm 310 mm

Napájecí napětí 230 V, 50-60 Hz 3 × 400 V, 50-60 Hz

Klimatická odolnost 0-40 °C (skladování −20-60 °C), do 90 % relativní vlhkost, bez kondenzace

Certifikace CE

Výkonové spínače polovodičové relé, max. 230 Vst, 15 A

Připojovací konektor 1 × 6 pólů 1 × 10 pólů 1 × 16 pólů 2 × 16 pólů 2 × 16 pólů 2 × 24 pólů

Délka připojovacího kabelu 3 m

Délka napájecího kabelu 2 m

Měřicí vstup
Typ termočlánku J

Pracovní rozsah 0-600 °C

Přesnost ±0,5 % měřicího rozsahu

Funkce
Regulační algoritmus PID regulace s automatickou optimalizací

přesnost regulace ±0,5 °C

Automatická/manuální regulace přepínání z čelního panelu

Reakce na poruchu termočlánku automatické přepnutí na manuální provoz
udržování konstantního výkonu

Další funkce plynulý náběh (soft start)

Signalizace
Dosažení žádané hodnoty zelená LED (teplota o 5 °C nižší než žádaná hodnota)

Sepnutí regulačního výstupu žlutá LED

Přerušená pojistka červená LED

Překročení žádané hodnoty blikání displeje měřené hodnoty (teplota o 10 °C vyšší než žádaná hodnota)

Přerušení termočlánku na displeji měřené hodnoty bliká "E"

Přepólování termočlánku na displeji měřené hodnoty bliká "- - -"

Porucha zátěže na displeji žádané hodnoty bliká "000"
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