
E3122 Dijital Kontrol Paneli

Özellikler
• Geniş kullanım alanı
• Sistem tanımları yerinde

yapılabilir
• Menü yapısı ile kolay kullanım
• Aydınlatmalı LCD gösterge

2 satır × 16 karakter
• Sınırsız bellek koruma
• Bilgisayar/Modem bağlantısı için

RS232 çıkış
• Bilgisayardan program aktarma

Çalışma gerilimi 24 V AC ±%15, 50 Hz

Güç harcaması 25 VA

Hafıza saklama süresi Sınırsız (Silinmez Hafıza)

Çıkışlar 6 röle, 2A 230 VAC

Klemensler Geçmeli tip, vidalı (maks 1.5mm² kablo)

Gösterge 2 satır x 16 karakter, aydınlatmalı LCD

Tuş takımı Membran tipi, 16 tuş

Boyutlar (mm) 144 x 140 x 96

Montaj Standard 35 mm ray veya pano montaj

Pano içi boşluk kesidi 138 mm x 92 mm

Çalışma sıcaklığı 0..50 ºC

Depolama sıcaklığı -25..+75 ºC

Göreli nem % 0..90 rh, yoğuşmasız

Teknik Özellikler E 3122

8 Genel Giriş
 Pt1000 sıcaklık duyar elemanı
 0-10 Vdc gerilim sinyalleri
 0-20 mA akım sinyalleri (500

Ohm direnç ile)
 Gerilimsiz kontak (dijital giriş)

8 Genel Çıkış
 0-10 Vdc / 50 mA
 12VDC bobinli röle sürebilir

(dijital çıkış)
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E3122, ısıtma-soğutma-havalan-dırma (I.S.H.)
sistemlerine yönelik olarak tasarlanmış, gelişmiş bir
kontrol cihazıdır. İklimlendirme santralleri, ısı
dönüştürücüler, soğutma ve ısıtma sistemleri gibi çok
çeşitli alanlara hizmet verecek şekilde tanımlanabilir.
Girişler
8 adet genel girişe Pt1000 tipi sıcaklık duyar elemanlar
ya da 0-10 Vdc sinyal çıkışlı ölçüm cihazları bağlanabilir.
500W değerinde bir direnç yükü kullanıldığında 4-20 mA
akım sinyalleri de bağlanabilir.
Her giriş noktası için bağımsız ölçeklendirme ve
kaydırma ayarları ile mühendislik birimi tanımlanabilir.
Bu sayede göstergede ölçülen fiziksel değişkenler,
gerçek değerleri ile görülebilir.
Bu girişler, iki-konumlu (dijital) giriş olarak da
tanımlanabilir.
Çıkışlar
8 adet genel çıkış, vana ya da damper motorlarının
konumlan-dırılmasında ya da buharlı nemlendirici,
frekans invertörü gibi cihazların kumandasında kullanılır.
0-10 Vdc ya da 2-10 Vdc çıkış sinyali istenilen şekilde
ayarlanabilir.
Bu çıkışlar, iki-konumlu (dijital) çıkış olarak da
tanımlanabilirler ve bu durumda doğrudan 12VDC
bobinli röle sürmekte kullanılabilirler.

Kullanıcı Arabirimi
Menü esaslı kullanıcı arabirimi sayesinde sistem
tanımlarını ve ayar değerlerini değiştirmek çok kolaydır.
Göstergede analog noktalar gerçek birimleriyle (%Rh,
mbar gibi) ve dijital noktalar da durum metinleri ile
(açık/kapalı, donma/normal gibi) gösterilirler.
Sistem tanımları menüleri şifre korumalıdır.
Konfigürasyon
E3122, ISH sistemlerine yönelik olarak çok çeşitli kontrol
senaryolarını gerçekleştirmek üzere tanımlanabilir.
Tanımlamalar cihazın üzerindeki gösterge ve tuş
takımından yapılabileceği gibi bir bilgisayar yazılımı ile
gerçekleştirilip panele aktarılabilir.
Sınırsız bellek koruması sayesinde cihaz ofiste
programlanıp şantiyeye tak-çalıştır şeklinde hazır olarak
gönderilebilir.
İki ayrı kontrol senaryosu sayesinde E3122 iki bağımsız
sisteme kumanda edebilir. Örneğin iki klima santralinde
sıcaklık kontrolü yapılabilir. Ya da bir klima santralinde
hem sıcaklık, hem nem kontrolleri tek bir E3122 ile
karşılanabilir.
Her kontrol senaryosunda oransal+integral (PI) kontrol,
alt ve üst limit sınırlamaları, denkleştirme, kaskad kontrol
gibi gelişmiş işlevler tanımlanabilir.

“Configuration Tool”
Windows tabanlı bu ücretsiz yazılım ile kontrol
panelinizin konfigurasyonu kolay ve eğlenceli.
Configuration Tool sayesinde çok kısa sürede yeni bir
sistemi tanımlayabileceğiniz gibi, daha önceden
tanımlanmış hazır şablonlardan birini de
kullanabilirsiniz. Parametre değişikliklerin etkilerini
ekranda grafik olarak görmeniz, karışık sistemleri bile
rahatça çözebilmenizi sağlamaktadır.
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