Elimko

E-250 FIRIN KONTROL CÝHAZI
3. TEKNÝK ÖZELLÝKLER

1. TANIM

SN

250

Elimko
q Ekonomik
q Kolay Kullaným
q Giriþ Tipleri:

Termokupl (J, L)

Açýk-Kapalý Kontrol
q 4 Haneli 2 Gösterge
q 96x96 mm (IEC/TR 60668)
q IP 65 Ön Panel
q

E-250 cihazý, 1 adet termokupl giriþi ve deðiþik
fonksiyonlar için kullanýlan 3 adet röle çýkýþýna
sahip fýrýn kontrol cihazýdýr. Ön panelde bulunan
2 adet 4 dijit 7 segment gösterge ve tuþlar ile
sýcaklýk set noktasý, piþirme ve buhar verme
süreleri kolaylýkla ayarlanabilir. Cihaz ön panel
boyutlarý 96x96 mm dir. Besleme gerilimi opsiyonel
olarak 24 V AC veya 220 V AC olarak seçilebilir.

Giriþ Tipleri*
Röle Çýkýþlarý

Termokupl (J, L)

Isýtma : SPDT-NA-O-NK 250 V AC, 5 A
Buhar : SPDT-NA-O-NK 250 V AC, 5 A
Korna : SPST-NA 250 V AC, 5 A

Gösterge Tipi

2 x 4 haneli 14 mm 7 parçalý
led gösterge

Doðruluk

Okunan deðerin ±%0.5'i ya da
o
±2 C ±1 dijit maks.

Analog Sayýsal
Çevirici

16 bit

Kontrol Tipi

Açýk - Kapalý

Çalýþma Gerilimi*

220 V AC ± %10; 50-60 Hz
24 V AC ± %10; 50-60 Hz

Güç Tüketimi

2.5W (4 VA)

Koruma Sýnýfý

Ön Panel : IP 65 (NEMA 4X)
Arka Panel : IP 20

Çalýþma Ortamý
Sýcaklýðý

0 oC, +55 oC
(Yoðunlaþma ve Buzlanma olmadan)

Depolama
Sýcaklýðý

-25 oC, +65 oC
(Yoðunlaþma ve Buzlanma olmadan)

Rölelerin
Mekanik Ömrü

10 000 000 açma-kapama

Rölelerin
>1 000 000 açma-kapama (1/10 yükte)
Elektriksel Ömrü
Kalýcý Hafýza

Maksimum yazma silme :100 000 kere

Aðýrlýk

495 gr

*Giriþ termokupl tipi ve çalýþma gerilimi sipariþte
belirtilmelidir.

4. BOYUTLAR
96 mm

SN

250

Elimko
10 mm

91 mm

E-250 cihazý endüstriyel ortamda panoya
takýlarak kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.
m E-250 cihazýnýn paketinde; Cihaz, 2 adet
kelepçe, kullaným kýlavuzu, garanti belgesi
bulunmaktadýr.
m Paketi açtýðýnýzda cihazýn tipinin sipariþe
uygunluðunu, yukarýda sayýlan parçalarýn eksik
olup olmadýðýný ve sevkiyat sýrasýnda cihazýn
hasar görüp görmediðini gözle kontrol ediniz.
m Cihazýn kurulumunu yapmadan önce kullaným
kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz.
m Cihazýn pano montajý, elektriksel baðlantýlarý ve
parametre ayarlarý vasýflý teknisyenler tarafýndan
yapýlmalýdýr.
m Cihazý kolay tutuþan ve patlayýcý gazlarýn olduðu
ortamlarda kullanmayýnýz. Bu þekilde kullaným
patlamalara sebebiyet verebilir.
m Cihazýn temizlenmesinde alkol, tiner vb. içeren
temizleyiciler kullanmayýnýz. Cihazý nemli bir
bezle silerek temizleyiniz.
m Cihazýn kullaným ömrü 10 yýldýr.

96 mm

UYARILAR

91 mm

100 mm
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Çalýþma Gerilimi
220 V AC ± %10; 50-60 Hz
24 V AC ± %10; 50-60 Hz
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91 mm

2. TÝP KODLAMASI
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7. KULLANIM

5. PANO MONTAJI
+0.8
92 x 92 mm
-0.0

min.35 mm

min.10 mm

Pano Kesiti ve Minimum Aralýklar

maks. 15 mm

m E-250

cihazý topraklanmýþ metal bir
panele monte edilerek kullanýlmalýdýr.
Bu kullaným cihazýn terminallerindeki
yüksek gerilime insan elinin ve metal
aletlerin ulaþmasýný önleyecektir.
m Cihazýn besleme hattý ve güç çýkýþlarýnda uygun
sigorta veya anahtar kullanýlmalýdýr.
m Elektriksel gürültünün etkilerini azaltmak için
düþük gerilimli hatlarý (özellikle sensör giriþ
kablolarýný) yüksek akýmlý ve gerilimli hatlardan
ayrý kablolamaya dikkat ediniz. Bu mümkün
deðilse ekranlý kablo kullanýnýz ve ekranlý
kabloyu her iki uçtan topraklayýnýz.
m Cihazýn beslemesi için kullanýlacak kablolar
IEC 60245 veya IEC 60227 standartlarýnýn
koþullarýný saðlamalýdýr.
q Pano

üzerinde, yukarýdaki þekilde ölçüleri verilen
yuvayý açýnýz.
q Cihazý panonun önünden yuvaya yerleþtiriniz.
q Kelepçe týrnaklarýný cihaz üzerindeki yuvalarýna
oturtarak kelepçeleri yerleþtiriniz.
q Kelepçeler pano yüzeyine sabitlenene kadar
vidalarý sýkýnýz.

6. BAÐLANTI ÞEMASI
SESLÝ UYARI,
KORNA

21

31

11

22

32

12

23

33

13

04

24

34

14

05

25

35

15 +

26

36

16

07

27

37

17

08

28

38

18

01
RL1

02
03

BUHAR

RL2

TC

06

ISITICI

RL3

09

19

30

20

ÇALIÞMA
GERÝLÝMÝ

220 VAC;50-60 Hz
24 VAC;50-60 Hz
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E-250 serisi cihazlara ait ön panel görünümü
1. TANIM bölümünde verilmiþtir.
Sýcaklýk Set Deðeri Ayarý:
Ölçülen sýcaklýk deðeri ve sýcaklýk set deðerinin görüldüðü
üst göstergede,
tuþuna basýlýrsa sýcaklýk set deðeri
yanýp sönmeye baþlar.
tuþlarý ile sýcaklýk set deðeri
ayarlanýr. Tekrar
tuþuna basýlarak veya beþ saniye
boyunca herhangi bir tuþa basýlmaz ise cihaz ayarlanan
set deðerini kaydeder ve üst göstergede ölçülen sýcaklýk
deðeri izlenir.
Piþirme Zamaný Deðeri Ayarý:
Piþirme ve buhar zaman setlerinin ve kalan sürelerinin
gösterildiði alt gösterge sönük iken,
tuþuna basýlýrsa
alt göstergede piþirme zaman deðeri yanýp söner.
tuþlarý ile piþirme zaman deðeri ayarlanýr. Beþ saniye
boyunca herhangi bir tuþa basýlmaz ise piþirme zamaný
baþlar ve alt göstergede kalan piþirme zamaný görülür.
Ayrýca piþirme iþlemi olduðunu gösteren SN ledi iki saniye
aralýklarla yanýp söner. Piþirme zamaný dolduðunda
kontaðý enerjilenir ve
ledi yanar.
kontaðý enerjili iken
herhangi bir tuþa basýlarak
kontak enerjisi kesilir ve
alt gösterge söner. Piþirme zamanýnýn sürenin bitmesini
beklemeden sonlandýrmak veya deðiþtirmek için tekrar
tuþuna basýlarak yanýp sönen kalan piþirme zamaný
tuþlarý ile ayarlanýr ve beþ saniye boyunca herhangi bir
tuþa basmadan beklenmelidir. Süreyi iþlem bitmeden
sonlandýrmak için kalan piþirme süresi 0.0 ayarlanmalýdýr.
Buhar Zaman Deðeri Ayarý:
Alt göstergede kalan piþirme süresinin gösterildiði durumda
tuþuna bir kez basýlýrsa piþirme zamaný deðeri, beþ saniye
içerisinde tekrar basýlýrsa buhar zamaný deðeri yanýp söner.
tuþlarý ile buhar zamaný deðeri ayarlanýr. Beþ saniye
boyunca herhangi bir tuþa basýlmaz ise buhar verme iþlemi
baþlar. Buhar verme iþlemini gösteren ledi yanar ve alt
göstergede kalan buhar zamaný izlenir. Buhar verme iþlemi
sonunda alt göstergede kalan piþirme süresi tekrar izlenir.
Buhar zamanýný süre bitmeden sonlandýrmak için
tuþuna
basýlmalýdýr. Piþirme iþlemi yoksa cihaz buhar iþlemini
baþlatmaz.
ve tuþlarýna birlikte basýldýðýnda fýrýn çalýþma saatine
ulaþýlýr. Fýrýn Çalýþma Saati = 10000 x HR1 + HOUR
þeklinde hesaplanýr. HOUR parametresi 9999 olduktan
sonra 0 olur ve HR1 parametresi bir artar. Bu iki parametre
deðiþtirilemez. HYS parametresi sýcaklýk histerezis
deðeridir. 1 ile 20 deðerleri arasýnda ayarlanabilir.

10

kablosunun termokupl tipine
uygun olmasýna ve termokuplun doðru polaritede
baðlanmasýna dikkat ediniz.
Cihazýn iki yanýnda yeralan etiketlerde tipi, seri
numarasý ve baðlantý þemasý yeralmaktadýr.
Opsiyonel özellikler baðlantý þemasýnda
iþaretlenmiþtir.

Isýtýcý aktif ise
sürekli YANAR

ÜST
GÖSTERGE

Buhar verme
aktif ise
sürekli YANAR

q Kompanzasyon

SN

ALT
GÖSTERGE

RL1 (KORNA)
enerjili ise
sürekli YANAR
Piþirme iþlemi
sýrasýnda
2 saniyede bir
YANIP SÖNER

m 01-10 arasý terminallerde tehlikeli gerilim

olduðu için cihaz enerjili iken bu
terminallere dokunmayýnýz.
m Cihazý devreye almadan önce parametrelerin
istenen kullanýma uygun olarak ayarlandýðýndan
emin olunuz. Hatalý konfigürasyon hasara neden
olabilir.
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Piþirme Zaman Ayarý,
Set Ayarý
Sýcaklýk Set Ayarý,
Piþirme Süresi Start/Stop
Göstergenin
Buhar Zaman Ayarý,
Buhar Zamaný Start/Stop yanýp söndüðü
durum

Üretici / Yetkili Servis: Elimko Ltd. Þti. 8. Cadde
21. Sokak (Eski 68. Sk.) No:16 06510 Emek / ANKARA
Tel:+ 90 312 212 64 50 Faks:+ 90 312 212 41 43
www.elimko.com.tr e-posta:elimko@elimko.com.tr
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