
E-A-20 SER!S! 
SERA KONTROL C!HAZI

Q C!HAZIN TANIMI 
E-A-20 Serisi üniversal geli"mi" sera kontrol cihazları, Endüstriyel 
tip üretim seralarında; pencere, perde, sirkülasyon fanı, ısıtma ve 
so#utma gibi aktüatörlerin kontrolünü yapmak üzere yeni nesil 
mikrokontrolör kullanılarak tasarlanmı", 96x96 mm ebatlarında 
IEC/TR 60668 normlarına uygun ve kullanıcı tarafından kolaylıkla 
programlanabilen cihazlardır.

E-A-20 serisi kontrol cihazlarında yer alan 4’er digitlik ayrı iki 
gösterge de set edilen ve ölçülen de#erler izlenebilir. E-A-20 serisi 
kontrol cihazları $6 bit çözünürlüktedir 

Cihazda tip $ “PENCERE” seçilmi" ise; her sera tüneli veya sektörü 
için okumu" oldu#u sıcaklık ve nem bilgileri do#rultusunda pencere 
kontrolünü oransal olarak gerçekle"tirmektedir. Aynı zaman da 
sirkülasyon fanı alt ve üst nem de#erleri do#rultusunda sirkülasyon 
fanı kontrolünü gerçekle"tirmek üzere cihaz çıkı" üretmektedir.

Cihazda tip 2 “PERDE” seçilmi" ise; sera içerisinde konumlandırılmı" 
olan PAR sensöründen almı" oldu#u ölçüm do#rultusunda oransal 
olarak perde kontrolünü gerçekle"tirmektedir. Aynı zamanda 
sisleme ve egzos fanı okumu" oldu#u nem de#erine göre kontrol 
yapmaktadır.

Cihazda tip 3 “ISITMA” seçilmi" ise; ısıtma sektörüne giden su 
sıcaklı#ını set edilmi" olan de#eri sa#lamak üzere 3 yollu vananın 
kontrolünü oransal olarak gerçekle"tirmekte iken, sektör ortam 
sıcaklı#ını sa#lamak üzere sirkülasyon pompasının kontrolünü 
gerçekle"tirmektedir.

Cihazda tip 4 “CO2” seçilmi" ise; sera içerisinde konumlandırılmı" 
olan CO2 sensöründen almı" oldu#u ölçüm do#rultusunda CO2 
dozajlama yapmaktadır.

Q TEKN!K ÖZELL!KLER!

t���������&$�"MÎBL�(FSJMJN�%JSFLUJGJOJO�ƤBSUMBS�
 TS EN 6$0$0-$ standardına uygunluk ile sa#lanmı"tır.
 (Kirlenme derecesi 2)

t������ȷ���&$�&MFLUSPNBOZFUJL�6ZVNMVMVL�%JSFLUJGJOJO�ƤBSUMBS���
 TS EN 6$326 standardına uygunluk ile sa#lanmı"tır.

Do!ruluk Sınıfı ���

Gösterge Ayırımı $ / 9999

Gösterge 2x4 Digit LED ($4 mm)

A/S Çevirim $6 Bit

S/A Çevirim $2 Bit

Okuma Hızı 2 okuma/saniye

Giri" Direnci PAR: % $M&

Çalı"ma Ortam Sıcaklı!ı �ȷ��¡����$

Çalı"ma Gerilimi �������7�"$ 
�������7�%$ 
������7�"$ 
������7�%$

Güç Sarfı .BY��ȷ��7"

Kontak Kapasitesi /"�,POUBL�����7�"$���BNQ

Giri" #"areti 3�5�N7�ȷ2 C

Ölçü Elemanı RHT-02, PT-$000, E-YKT-$00 
Par Sensörü, CO2 Sensörü

Bellek EEPROM max. $0� yazma

A!ırlık 430 gr
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Q STANDART T!P C!HAZLAR

Q C!HAZ EBATLARI

E-A-20 Serisi Sera Kontrol Cihazı  E-A-20 W - X - Y - Z 

Standart Özellikleri 
� t�1SPHSBNMBOBCJMJS�áOJWFSTBM�HJSJƤMFS
� t���3ÛMF�±�L�Ƥ�
� t�ȷ��4BZ�TBM�(JSJƤ
� t�1P[JTZPO�HFSJ�CFTMFNF
� t�;BNBO�0SBOTBM
� t�(ÛTUFSHF��Y��%JHJU�-FE

Röle Sayısı 
� ��3ÛMF�� � � � �

Analog Çıkı#lar 
 $ analog çıkı" 0-20mA/4-20 mA (izole)     $
 Analog çıkı"lar birbirinden izole de#ildir 

!leti#im 
 Yok        0
� 7BS� � � � � � � � ȷ

Çalı#ma Gerilimi 
 ������� 7�"$���������� 7�%$�� � � � � � � � �
� ������ 7�"$��������� 7�%$�� � � � � � � � ȷ

Örnek 
� &�"������ȷ�ȷ��� 4UBOEBSU�Û[FMMJLMFSJ�WBS���3ÛMF�ȷ�"OBMPH�Î�L�Ƥ�ŷMFUJƤJN�WBS����7�"$

Pano kesiti = 92 x 92 mm

Firmamız daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geli"meler paralelinde, üretimlerinde her türlü de#i"ikli#i yapma hakkına sahiptir.


