
 
 
AC1-5 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Σας ευχαριστούµε για την απόφαση σας να εµπιστευτείτε ένα προϊόν της εταιρίας LAE electronic. Πριν προχωρήσετε στην 
εγκατάσταση και εφαρµογή του οργάνου παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρών εγχειρίδιο χρήσης. Μόνο µετά από µία 
προσεκτική ανάγνωση είναι δυνατή η πλήρης εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που µπορεί το συγκεκριµένο όργανο να 
προσφέρει.     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ     

[OUT1] Έξοδος καναλιού 1 
[OUT2] Έξοδος καναλιού 2 
[L1]  Αλλαγή επιθυµητής τιµής καναλιού 1 
[L2]  Αλλαγή επιθυµητής τιµής καναλιού 2 
[ALR] Αλλαρµ 
 
παρ.1 — Χρήση  
 
[INFO]   Πλήκτρο Info / Enter 
[UP]    Πλήκτρο πάνω / για αλλαγή της επιθυµητής τιµής καναλιού 2 
[DOWN]   Πλήκτρο για αλλαγή επιθυµητής τιµής 1 / κάτω 
[EXIT]     Πλήκτρο έξοδος  / κατάσταση λειτουργικής ετοιµότητας  
 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Το όργανο τοποθετείται σε οπή διαστάσεων  71x29 mm. 

• Εκτελούµε τις εργασίες για την ηλεκτρική σύνδεση. (βλέπε και το σχετικό σχέδιο) . Για την αποφυγή τυχών 
ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών θα πρέπει τα αισθητήρια και τα καλώδια µεταφοράς του σήµατος να 
τοποθετηθούν ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος.      

• Σταθεροποιούµε το όργανο στον πίνακα πιέζοντας ελαφρά και κάνοντας χρήση των στηριγµάτων που 
υπάρχουνε στη συσκευασία παράδοσης. Όπου συµπεριλαµβάνεται το λάστιχο στεγανοποίησης τοποθετείται 
µεταξύ του πλαισίου του οργάνου και του πίνακα. Προσέχουµε την ορθή τοποθέτηση του λάστιχου ώστε να 
αποφύγουµε είσοδο υγρών στην πίσω πλευρά του οργάνου.   

• Η τοποθέτηση του αισθητηρίου Τ1 στο θάλαµο πρέπει να γίνει σε τέτοιο σηµείο ώστε να έχουµε την καλύτερη 
δυνατή µέτρηση της θερµοκρασίας συντήρησης του εκάστοτε προϊόντος.   

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 
Σε κατάσταση οµαλής λειτουργίας έχουµε στην οθόνη του οργάνου είτε την µετρήσιµη θερµοκρασία η µία από τις 
παρακάτω τιµές.:  
 
OFF Το όργανο βρίσκεται σε    TUN/xx.x Σύστηµα αυτόδιάγνωσης  

κατάσταση εκτός λειτουργίας    
OR Έχουµε ξεπεράσει το πάνω όριο ή   E1 : Βλάβη αισθητηρίου T1 

υπάρχει βλάβη στο αισθητήριο T1   
HI Αλάρµ υψηλής θερµοκρασίας    E2 : Βλάβη αισθητηρίου T2 

στο θάλαµο      
LO Αλάρµ χαµηλής θερµοκρασίας    E3 : Έχουµε ξεπεράσει το πάνω όριο 

στο θάλαµο        
Μενού πληροφορίες ( INFO ) 
Από το µενού-πληροφορίες µπορούµε να δούµε τα παρακάτω δεδοµένα: 
THI Μέγιστη µετρηµένη θερµοκρασία  LOC Κατάσταση πλήκτρων (κλείδωµα) 

αισθητηρίου Τ1    
TLO Ελάχιστη µετρηµένη θερµοκρασία  

αισθητηρίου Τ1  
 
Πρόσβαση στο µενού και παρουσίαση δεδοµένων στην οθόνη.  

• Πιέζουµε και αφήνουµε το πλήκτρο [INFO] .  
• Με τα πλήκτρα  [DOWN]   ή  [UP]  επιλέγουµε τα δεδοµένα που θέλουµε να δούµε. 



• Με το πλήκτρο   [INFO] εµφανίζουµε την τιµή. 
• Βγαίνουµε από το µενού είτε πιέζοντας το πλήκτρο  [EXIT] είτε αφήνοντας το όργανο για 10 δεύτερα σε πλήρη   

αδράνεια. 
 
Πιστοποίηση / εµφάνιση  των καταγραµµένων τιµών  THI, TLO  

• Με τα πλήκτρα  [DOWN]  ή  [UP] επιλέγουµε την επιθυµητή προς εµφάνιση τιµή.  
• Με το πλήκτρο   [INFO] εµφανίζουµε την τιµή. 
• Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο  [INFO]  και ταυτόχρονα πιέζουµε το πλήκτρο  [EXIT] . 

 
Επιθυµητή τιµή κανάλι 1 (Ένδειξη και αλλαγή του SETPOINT – επιθυµητή τιµή θερµοκρασίας)   

• Πιέζουµε και αφήνουµε το πλήκτρο [L1]: αρχικά αναβοσβήνει το φωτεινό λαµπάκι L1; στην οθόνη εµφανίζεται 
για 1 περίπου δεύτερο η ένδειξη 1SP και κατόπιν εµφανίζετε η τιµή που έχει δοθεί στο SETPOINT. 

• Με τα πλήκτρα [DOWN] η [UP] ρυθµίζουµε την σε εµάς επιθυµητή τιµή (η ρύθµιση δεν µπορεί να είναι εκτός 
των ορίων που έχουµε βάλει βάση των τιµών των παραµέτρων ελάχιστη τιµή SPL και µέγιστη τιµή SPH). 

• Για να αποθηκεύσουµε την νέα ρύθµιση (τιµή ) πιέζουµε το πλήκτρο [ENTER]  η αφήνουµε σε πλήρη ηρεµία 
το όργανο για  10 δευτερόλεπτα. 

• Για επιστροφή σε φυσιολογική λειτουργία χωρίς να υποθηκεύσουµε την νέα ρύθµιση (τιµή) πιέζουµε το 
πλήκτρο [EXIT]. 

 
Επιθυµητή τιµή κανάλι 2  

• Ρυθµίζοντας την βοηθητική έξοδο του οργάνου ως θερµοστατική (OAU=THR) µπορεί να αλλαχτεί η επιθυµητή 
τιµή 2 (SET POINT 2) κατά την φυσιολογική λειτουργία του οργάνου.  

• Πιέζουµε στιγµιαία το πλήκτρο [L2] αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη L2 (λαµπάκι); στην οθόνη του οργάνου και 
εµφανίζεται για ένα δευτερόλεπτο η ένδειξη 2SP όταν έχουµε επιλέξει την απόλυτη µέτρηση της επιθυµητής 
τιµής 1 (2SM=ABS), η 2DF όταν η µέτρηση της  επιθυµητής τιµής 2 γίνετε σε συνάρτηση µε την επιθυµητή 
τιµή 1 (2SM=REL), και κατόπιν εµφανίζεται η υπάρχουσα τιµή της επιθυµητής τιµής  

• Με τα πλήκτρα [UP]  η [DOWN] ρυθµίζουµε την επιθυµητή τιµή. 
• Για να αποθηκεύσουµε την νέα ρύθµιση (τιµή ) πιέζουµε το πλήκτρο [ENTER] η αφήνουµε σε πλήρη ηρεµία 

το όργανο για  10 δευτερόλεπτα. 
• Για επιστροφή σε φυσιολογική λειτουργία χωρίς να αποθηκεύουµε την νέα ρύθµιση (τιµή) πιέζουµε το 

πλήκτρο [EXIT]. 
 
STAND-BY 
Εάν κρατήσουµε το πλήκτρο  [STANDBY] για 3 δεύτερα πατηµένο έχουµε τη δυνατότητα µετάβασης είτε σε 
διάφορους τύπους λειτουργίας του οργάνου είτε σε εναλλαγή από τη θέση λειτουργίας στη θέση παύσης,  (µόνο όταν  
SB=YES).  
 
Κλείδωµα πληκτρολογίου 
Το κλείδωµα των πλήκτρων µας προστατεύει από πιθανή µη επιθυµητή και ενδεχοµένως επιζήµια επέµβαση στις 
παραµέτρους του οργάνου σε περίπτωση όπου το όργανο είναι τοποθετηµένο σε ελεύθερα προσβάσιµο και  για 
τρίτους χώρο. Για να κλειδώσουµε το πληκτρολόγιο ρυθµίζουµε την παράµετρο στο INFO-Menü σε LOC=YES; Για να 
ξεκλειδώσουµε πάλι το πληκτρολόγιο ρυθµίζουµε την παράµετρο LOC=NO. 

 
Σύστηµα αυτοδιάγνωσης του ρυθµιστή κατά την PID λειτουργία. 
Πριν την έναρξη.  
Στο µενού του SETUP (µενού παραµέτρων ρύθµισης): Ρυθµίζουµε  1CM=PID; ελέγχουµε ότι έχουµε τη σωστή 
ρύθµιση στην παράµετρο  1CH, (1CH=REF για ψύξη, 1CH=HEA για θέρµανση); ρυθµίζουµε την επιθυµητή τιµή στο 
SETPOINT  1SP 
 

Έναρξη λειτουργίας. 
Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας πιέζουµε και κρατάµε πατηµένα για τρία (3) δεύτερα τα πλήκτρα [INFO] + 
[DOWN].  Στην οθόνη του οργάνου αναβοσβήνει το λαµπάκι  1CT;   µε τα πλήκτρα <INFO> + [DOWN] η [UP] 
ρυθµίζουµε τον κύκλο εργασίας προκειµένου να καθορίσουµε τον κύκλο εργασίας.  Για να βγούµε από την λειτουργία 
του προγράµµατος αυτοδιάγνωσης πιέζουµε το πλήκτρο [EXIT]; Για έναρξη της λειτουργία του προγράµµατος 
αυτοδιάγνωσης πιέζουµε τα πλήκτρα [DOWN] + [UP] η αφήνουµε σε πλήρη ηρεµία το όργανο για  30 δευτερόλεπτα. 
 
Κατά τη φάση της αυτοδιάγνωσης  
Κατά τη διάρκεια της φάσης της αυτοδιάγνωσης έχουµε εναλλαγή στην ένδειξη της οθόνης µεταξύ της ένδειξης  tun  
και της µετρίσιµης θερµοκρασίας.  
Σε περίπτωση που σε αυτή τη φάση έχουµε πτώση της τάσης του ρεύµατος, µετά την επάνοδο του ρεύµατος το 
όργανο συνεχίζει τη φάση της αυτοδιάγνωσης από την αρχή.  
Για να βγούµε από τη λειτουργία της αυτοδιάγνωσης χωρίς να  αλλάξουµε της παραµέτρους πιέζουµε για 4 δευτερόλεπτα 
το πλήκτρο [EXIT]. 



Εάν έχουµε επιτυχή ολοκλήρωση της λειτουργίας της αυτοδιάγνωσης  ο ρυθµιστής ξεκινά µε τις προγραµµατισµένες 
παραµέτρους.  
 
Ένδειξη λάθους. 
Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί πετυχηµένα η λειτουργία της αυτοδιάγνωσης αναβοσβήνει στην οθόνη µία 
ένδειξη λάθους: 

• E1 ένδειξη λάθους 1: Ο ρυθµιστής δεν µπόρεσε να φέρει την θερµοκρασία του συστήµατος στην περιοχή που 
ορίζετε από την αναλογική µπάντα. Αυξάνουµε προσωρινά την τιµή του 1SP όταν έχουµε λειτουργία 
θέρµανσης η αντίστοιχα µειώνουµε  προσωρινά την τιµή του 1SP όταν έχουµε λειτουργία ψύξης  και ξεκινάµε 
τη διαδικασία από την αρχή.  

• E2 ένδειξη λάθους 2: Η λειτουργία της αυτοδιάγνωσης δεν ολοκληρώθηκε µέσα στον µέγιστο προσδιορισµένο 
χρόνο (1000 χρονοκύκλους). Ξεκινάµε τη διαδικασία αυτοδιάγνωσης από την αρχή και αυξάνουµε την τιµή της 
παραµέτρου 1CT. 

• E3 Ξεπέρασµα ορίου θερµοκρασίας: Ελέγχουµε ότι δεν έχουµε πρόβληµα στο αισθητήριο; Μειώνουµε 
προσωρινά την τιµή του 1SP όταν εκτελούµε λειτουργία θέρµανσης η αντίστοιχα αυξάνουµε προσωρινά την 
τιµή του 1SP όταν εκτελούµε λειτουργία ψύξης και ξεκινάµε τη διαδικασία από την αρχή.  

• Για πιστοποίηση της ένδειξης λάθους και για επιστροφή στην κανονική λειτουργία πιέζουµε το πλήκτρο [4]. 
 

Βελτιστοποίηση της ρύθµισης. 
Για να ελαχιστοποιήσουµε το εύρος της ταλάντωσης µειώνουµε την παράµετρο 1AR τις ρύθµισης του χρόνου ανόδου 
της θερµοκρασίας.   
Για να αυξήσουµε την ικανότητα αντίδρασης του συστήµατος µειώνουµε την αναλογική µπάντα 1PB;  Προσοχή: Με 
αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αστάθεια του συστήµατος. 
Για να µειώσουµε την αυξοµείωση της θερµοκρασίας κατά τη λειτουργία αυξάνουµε παράµετρο 1IT  τις ρύθµισης του 
χρόνου  Ανόδου; Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η σταθερότητα του συστήµατος αλλά ταυτόχρονα µειώνεται η 
ικανότητα αντίδρασης. 
Για αύξηση της ταχύτητας αντίδρασης σε αλλαγές της θερµοκρασίας αυξάνουµε το χρόνο της παραµέτρου ρύθµισης 
του χρόνου σταθερότητας 1DT; Προσοχή: µία υψηλή τιµή στην παραπάνω παράµετρο αυξάνει την ευαισθησία του 
συστήµατος σε πολλή µικρές αλλαγές της θερµοκρασίας και µπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια του συστήµατος.  
 
ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ 

• Προµηθευόµαστε ένα πιστοποιηµένο όργανο η κάποιο άλλο όργανο κατάλληλο για αυτή τη εργασία. 
Βεβαιωνόµαστε ότι η παράµετρος  OS1 και SIM έχουν τιµή 0. 

•  Απενεργοποιούµε  και ενεργοποιούµε το όργανο. 

•  Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτοελέγχου πιέζουµε και κρατάµε πατηµένα τα πλήκτρα [INFO] + [UP]  έως ότου 
έχουµε  

            στην οθόνη την ένδειξη OAD.  
• Με τα πλήκτρα [DOWN] και [UP] επιλέγουµε 0AD η SAD: Η 0AD παράµετρος επιτρέπει διόρθωση στην περιοχή 

0°C, και µεταφέρει την τυχών διόρθωση σε όλη την κλίµακα µέτρησης του οργάνου ..Η SAd  παράµετρος  
επιτρέπει  διόρθωση  σε περιοχή υψηλών θερµοκρασιών του οργάνου, η οποία διόρθωση µεταφέρεται αναλογικά 
σε όλη την κλίµακα του οργάνου. 

• Πιέζοντας το πλήκτρο [INFO] εµφανίζετε η τιµή; κατόπιν πιέζοντας τα πλήκτρα [INFO] + [UP] η [DOWN]  
µπορούµε να κάνουµε την όποια διόρθωση επιθυµούµε. 

• Πιέζοντας το  πλήκτρο βγαίνουµε [EXIT].από τη λειτουργία καλυµπραρίσµατος  . 
 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   
—Για είσοδο στο µενού παραµετροποίησης πιέζουµε και κρατάµε πατηµένα για 5 περίπου δεύτερα τα πλήκτρα [ STBY]  +   [ EXIT]. 
— Mέ τα πλήκτρα    [ DOWN]    ή  [ UP]   επιλέγουµε τις προς αλλαγή παραµέτρους. 
— Με το πλήκτρο  [INFO]  εµφανίζουµε την είδη υπάρχουσα τιµή.  
— Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο  [INFO]   και µε τα πλήκτρα    [DOWN]   ή    [UP]  κάνουµε την σε εµάς επιθυµητή ρύθµιση. 
— Σταµατώντας να πιέζουµε το πλήκτρο  [INFO] αυτόµατα αποθηκεύεται η νέα τιµή  και στην οθόνη του οργάνου εµφανίζεται η επόµενη 
παράµετρος. 
— Η έξοδος από το µενού παραµετροποίησης επιτυγχάνεται είτε πιέζοντας το πλήκτρο [EXIT]  είτε αφήνοντας το όργανο για 30 δευτέρα σε πλήρη 
ηρεµία. 
 
 

ΠΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 



SCL 

 
1°C; 
2°C; 
°F 

Μονάδα µέτρησης της θερµοκρασίας (ακέραια, δεκαδική, Φαρενάιτ.   
Προσοχή: Όταν αλλάζουµε την τιµή της παραµέτρου SCL  πρέπει απαραίτητα να ξαναπρογραµµατιστούν οι παράµετροι της 
απόλυτης και της σχετικής θερµοκρασίας (SPL, SPH, 1SP, 1HY, κ.τ.λ..). 

SPL -50°...SPH  Κατώτατο όριο ρύθµισης της τιµής της παραµέτρου 1SP. 

SPH SPL...150° Ανώτατο όριο ρύθµισης της τιµής της παραµέτρου 1SP. 

1SP SPL...SPH Θερµοκρασία παύσης κοµπρεσέρ  (τιµή θερµοκρασίας  η οποία θέλουµε να επικρατεί στο θάλαµο). 
 

1CM 

 
HY; PID 

 
Ρύθµιση τύπου µέτρησης 
Με 1CM =HY έχουµε ρύθµιση για λειτουργία βάση θερµοστατικής καθυστέρησης. :Στην παραπάνω ρύθµιση 
χρησιµοποιούνται η παράµετροι 1HY, 1T0 και 1T1.  
Με Mit 1CM=PID έχουµε ρύθµιση για λειτουργία βάση αναλογικής µπάντας : Στην παραπάνω ρύθµιση χρησιµοποιούνται η 
παράµετροι 1PB, 1IT, 1DT, 1AR, 1CT. 

1CH REF; HEA Επιλογή ψύξης (REF) ή θέρµανσης (HEA). 

1HY 0...19.9° OFF/ON-θερµοστατική καθυστέρηση θερµοστάτη.  Με 1HY=0 η έξοδος είναι µόνιµα απενεργοποιηµένη.  
ON/OFF-ρύθµιση σε ψύξη (1CM=HY, 1CH=REF) 
ON/OFF-ρύθµιση σε θέρµανση (1CM=HY, 1CH=HEA) 

1T0 0...30min Ελάχιστος χρόνος απενεργοποίησης.  
Μετά την παύση λειτουργίας η έξοδος 1 απενεργοποιείται για όσα λεπτά έχουµε δώσει στην τιµή της παραµέτρου 1T0 
ανεξάρτητα από την τιµή της θερµοκρασίας.  

1C
M

=
H

Y
 

1T1 0...30min Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης. ( Η επόµενη παράµετρις είναι η  1PF) 
Μετά την έναρξη λειτουργίας η έξοδος 1 ενεργοποιείται για όσα λεπτά έχουµε δώσει στην τιµή της παραµέτρου 1T1 
ανεξάρτητα από την τιµή της θερµοκρασίας.  

1PB 0...19.9° Αναλογική µπάντα [PID-Ρύθµιση]. 
∆ίνοντας στην παράµετρο 1ΡΒ µία τιµή µεγαλύτερη του µηδενός έχουµε στην έξοδο λειτουργία ψύξης ενώ αντίθετα 
δίνοντας στην παράµετρο 1ΡΒ µία τιµή µικρότερη του µηδενός έχουµε στην έξοδο λειτουργία θέρµανσης. Σε µία αναλογική 
ρύθµιση επιτυγχάνεται η ρύθµιση της θερµοκρασίας µέσω αλλαγών του χρόνου ενεργοποίησης της εξόδου: όσο ποιο 
κοντά βρίσκεται η θερµοκρασία στο SET POINT τόσο µικρότερος είναι ο χρόνος ενεργοποίησης. Μία µικρή αναλογική 
µπάντα αυξάνει την ικανότητα αντίδρασης του συστήµατος σε αλλαγές στη θερµοκρασία κάνοντας ταυτόχρονα το όλλο 
σύστηµα λιγότερο σταθερό. Μία απλή αναλογική µπάντα σταθεροποιεί τη θερµοκρασία µέσα στα όρια της αναλογικής 
µπάντας δεν µειώνει όµως τις αυξοµειώσεις σε σχέση µε το SET POINT. 
  
Με 1PB=0 απενεργοποιούµε την έξοδο. 

1IT 0...999s Ρύθµιση του χρόνου ανόδου [PID-Ρύθµιση]. 
 
Μέσω ενεργοποίησης του χρόνου ανόδου σε µία αναλογική µπάντα, µειώνεται η πιθανότητα µίας συνεχούς  απόκλισης σε 
σχέση µε την τιµή του SET POINT. O χρόνος της παραµέτρου του χρόνου ανόδου καθορίζει την ταχύτητα ακύρωσης των 
λαθών στην θερµοκρασία. (SET-POINT) 
Μία υψηλή ταχύτητα (χαµηλό 1IT) µπορεί να οδηγήσει σε αυξοµειώσεις στη θερµοκρασία και αύξηση της αστάθειας του 
συστήµατος. 
Με 1IT=0 απενεργοποιούµε  την παράµετρο ρύθµισης του χρόνου ανόδου. 

1DT 0...999s Ρύθµιση του χρόνου σταθεροποίησης. [PID-ρύθµιση]. 
 
Με την ενεργοποίηση του χρόνου σταθεροποίησης σε µία αναλογική ρύθµιση µε χρόνο ανόδου µειώνουµε την πιθανότητα 
µίας πολύ µεγάλης αυξοµείωσης στην επιθυµητή θερµοκρασία. Ένας ρυθµιστής µε µεγάλη τιµή σταθεροποίησης (υψηλό 
1DT) είναι πολύ ευαίσθητος  
ακόµη και σε µικρές αλλαγές της θερµοκρασίας και κάνει το σύστηµα λιγότερο σταθερό. 
Με 1DT=0 απενεργοποιούµε  την παράµετρο ρύθµισης του χρόνου σταθεροποίησης.. 

1AR 

 
0...100% 

 
Επανεκκίνηση του χρόνου ανόδου µε βάση την παράµετρο 1PB [PID-ρύθµιση]. 
Μειώνοντας την τιµή της παραµέτρου 1AR µειώνετε και η ζώνη επίδρασης της ρύθµισης του χρόνου ανόδου και κατά 
συνέπια και πιθανές αυξοµειώσεις. (βλέπε εικόνα τµήµατος 1IT). 

1C
M

=
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1CT 

 
1...255s 

 
Χρόνος κύκλου εργασίας.  
Ο χρόνος, τον οποίο χρειάζεται η έξοδος για να κάλυψη ένα πλήρες κύκλο εργασίας. όσο µεγαλύτερη είναι η ικανότητα 
αντίδραση του συστήµατος τόσο µικρότερος πρέπει να είναι ο κύκλος εργασίας για να έχουµε την καλύτερη δυνατή 
σταθεροποίηση της θερµοκρασίας αλλά και για να πετύχουµε την µικρότερη δυνατή ευαισθησία απέναντι στης 
αυξοµειώσεις.       

1PF ON/OFF Λειτουργική κατάσταση εξόδου σε περίπτωση προβλήµατος του αισθητηρίου 

OAU 

 
     NON; 

THR; 
AL0; 
AL1 

Λειτουργίες της βοηθητικής εξόδου AUX. 
NON: Έξοδος ενενεργή (πάντα OFF). (Η επόµενη παράµετρος είναι η ΑΤΜ) 
THR: Μετατροπή της δεύτερης εξόδου για λειτουργία ως θερµοστάτης. (Η επόµενη παράµετρος είναι η 2SM). 
ALO: Άνοιγµα της επαφής σε περίπτωση αλλάρµ. (Η επόµενη παράµετρος είναι η ΑΤΜ) 
AL1: Κλείσιµο της επαφής σε περίπτωση αλλάρµ. (Η επόµενη παράµετρος είναι η ΑΤΜ) 

O
A

U
= 2SM ABS; 

REL 
Τύπος λειτουργίας καναλιού 2 
Η επιθυµητή τιµή του καναλιού 2 (SET POINT) µπορεί να είναι είτε απόλυτο ((2SM=ABS) η σε σχέση µε την επιθυµητή 



τιµή 1 (2SM=REL) 
2S

M
=

A
B

S
 2SP SPL...SPH SET POINT βοηθητικής εξόδου (η επόµενη παράµετρος είναι η 2CH ) 

ON/OFF-ρύθµιση σε θέρµανση (2SP=ABS, 2CH=HEA) 
ON/OFF-ρύθµιση σε ψύξη (2SM=ABS, 2CH=REF 

2S
M

=
R

E
L 

2DF -19.9..19.9 ∆ιαφορά θερµοκρασίας σε σχέση µε την επιθυµητή τιµή 1SP. Το SET POINT της βοηθητικής εξόδου είναι 1SP+2DF SET 
POINT 1 σε συνάρτηση µε το  SET POINT 2. 
ON/OFF-ρύθµιση για ψύξη.  SET POINT 2 σε συνάρτηση µε το SET POINT1  (OAU=THR, 2CH=REF) 
ON/OFF-ρύθµιση για θέρµανση.  SET POINT 2 σε συνάρτηση µε το SET POINT1  (OAU=THR, 2CH=HEA) 

2CH REF; HEA Επιλογή (REF) ψύξης η θέρµανσης (HEA) για τη βοηθητική έξοδο.  

2HY 0...19.9° θερµοστατική καθυστέρηση θερµοστάτη 2.  Με 2HY=0 η έξοδος είναι µόνιµα απενεργοποιηµένη.  

2T0 0...30min Ελάχιστος χρόνος απενεργοποίησης.  
Μετά την παύση λειτουργίας η έξοδος 2 απενεργοποιείται για όσα λεπτά έχουµε δώσει στην τιµή της παραµέτρου 2T0, 
ανεξάρτητα από την τιµή της θερµοκρασίας.  

2T1 0...30min Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης.  
Μετά την έναρξη λειτουργίας η έξοδος 2 ενεργοποιείται για όσα λεπτά έχουµε δώσει στην τιµή της παραµέτρου 2T1, 
ανεξάρτητα από την τιµή της θερµοκρασίας.  
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2PF ON/OFF Λειτουργική κατάσταση εξόδου 2 σε περίπτωση προβλήµατος του αισθητηρίου 

ATM NON; 
ABS; 
REL 

∆ιακύµανση αλλάρµ 
NON: Όλα τα αλλάρµ θερµοκρασίας είναι ανενεργά κλειστά . (Η επόµενη παράµετρος είναι η SB). 
ABS: Στις παραµέτρους ALA  και AHA προγραµµατισµένες τιµές ορίζουµε και την πραγµατική δυνατότητα διακύµανσης 
των αλλαρµ. 
REL: Στις παραµέτρους ALR  και AHR οι προγραµµατισµένες τιµές αποτελούν το διαφορικό του αλλαρµ  για το 1SP και 
SP+HY. 
Αλλαρµ θερµοκρασίας µε αντίστοιχο εύρος αλλάρµ στην ρύθµιση ψύξης (ATM=REL, 1CH=REF). 
Αλλαρµ θερµοκρασίας µε αντίστοιχο εύρος αλλάρµ στην ρύθµιση θέρµανσης (ATM=REL, 1CH=HEA) 

ALA  -50°...AHA  Εύρος αλλάρµ για αλλαρµ χαµηλών θερµοκρασιών. 

A
T

M
=

A
B

S
 

AHA ALA...150° Εύρος αλλάρµ για αλλαρµ υψηλών θερµοκρασιών 

ALR -12.0...0° ∆ιαφορικό αλλάρµ για αλλαρµ χαµηλών θερµοκρασιών 
Όταν ALR=0 έχουµε απενεργοποίηση του αλλάρµ χαµηλών θερµοκρασιών  
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AHR 0...12.0° ∆ιαφορικό αλλάρµ για αλλαρµ υψηλών θερµοκρασιών 
Όταν AHR=0 έχουµε απενεργοποίηση του αλλάρµ υψηλών θερµοκρασιών 

ATD 0...120min Καθυστέρηση  ειδοποίησης για αλλαρµ θερµοκρασίας. 

SB NO/YES Ενεργοποίηση του πλήκτρου  µετάβασης σε κατάσταση λειτουργικής αδράνειας (εκτός λειτουργίας) (Stand-by-Modus).  

INP 

 
0Ma/4mA, 

T1/T2 
ST1/SN4 

Επιλογή αισθητηρίου.  
 
Ισχύει µόνο για τα µοντέλα AC1-5A..., AC1-5J..., AC1-5T... 

RLO -19.9...RHI  
 
Ελάχιστη τιµή µέτρησης (για τα µοντέλα AC1-5A..., AC1-5I...µόνο) 
Η τιµή RLO είναι η µικρότερη στην κλίµακα µέτρησης του αισθητηρίου (η τιµή είναι για 0V, 0/4mA) 

RHI RLO...99.9 Μέγιστη τιµή µέτρησης (για τα µοντέλα AC1-5A..., AC1-5I...µόνο) 
Η τιµή RΗΙ είναι η µεγαλύτερη στην κλίµακα µέτρησης του αισθητηρίου (η τιµή είναι για 0V, 0/4mA) 

OS1 -12.5..12.5 Καλυµπράρισµα αισθητηρίου T1. 

TLD 1...30min Χρονική καθυστέρηση αποθήκευσης ελάχιστης- (TLO)  και µέγιστης τιµής (THI) θερµοκρασίας.    

SIM 0...100 Ταχύτητα εναλλαγής των ενδείξεων στην οθόνη. 

ADR 1...255 Περιφερειακή διεύθυνση οργάνου AC1-5 για επικοινωνία µε  PC. 

 

 

 

 



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος 
AC1-5…D 12Vac/dc ±10%, 2W 
AC1-5...W 110 - 230Vac±10%, 50/60Hz, 2W 
 

Ρελλέ εξόδων  (AC1-5..R..) 

OUT1 12(4)A 
OUT2 7(2)A 
 

SSR-Έλεγχος  (AC1-5..M..) 
OUT1 15mA   12Vdc 
 

Είσοδοι 
Βλέπε παρακείµενο πίνακα χαρακτηριστικών των εισόδων  
 

Περιοχή µέτρησης 

Βλέπε παρακείµενο πίνακα χαρακτηριστικών των εισόδων  
 

Ακρίβεια µέτρησης 

Βλέπε παρακείµενο πίνακα χαρακτηριστικών των εισόδων  
 

Προϋποθέσεις λειτουργίας  

-10 … +50°C; 15%...80% r.F. 
 
 
 

CE (πιστοποιήσεις και σχετικές νόρµες) 
 
EN60730-1; EN60730-2-9; 
EN55022 (Κατηγορία B); EN50082-1 
 
Είδος προστασίας πρόσοψης 
IP55 
 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
 


