
MIKROPROCESOROWE REGULATORY

Regulatory temperatury i procesów
fuzzy self-tuning PID

FCS-13A, FCS-23A, FCR-13A
FCR-15A, FCD-13A, FCD-15A

Szybka i dokładna regulacja!
Funkcja fuzzy self-tuning PID

Sterowanie trójstawne -krokowe napędami SERVO
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Różnorodność funkcji i łatwość konfiguracjiCechy
Seria regulatorów temperatury i procesów FCS-13A, FCS-23A, FCR-13A, FCR-15A, FCD-13A, 
FCD-15A obejmuje jednokanałowe regulatory o dużych możliwościach użytkowych przy ni-
skiej cenie. Przystosowane są do kontroli rozmaitych procesów technologicznych, a szcze-
gólnie stabilizacji temperatury. Poszczególne typy regulatorów serii FC różnią się wymiarami 
zewnętrznymi oraz realizowanymi funkcjami. Regulatory posiadają wbudowane zaawanso-
wane algorytmy podnoszące znacząco parametry jakościowe regulacji.

Funkcja fuzzy self-tuning PID
Funkcja autokorekty powoduje automatyczne precyzyjne korygowanie 
nastaw PID w czasie pracy regulatora zapewniając stabilną regulację:
■  Gdy wartość regulowana narasta, regulator wykonuje procedurę regu-

lacyjną wg. wcześniej dobranych parametrów PID. 
■ W przypadku wystąpienia zakłóceń regulator wykonuje procedurę ko-

rekty nastaw PID:
(1) Gdy zakłócenie jest niwelowane szybko, regulator nie koryguje na-

staw.
(2) Gdy zakłócenie jest niwelowane powoli regulator dokonuje korekty 

nastaw w celu przyspieszenia regulacji.
(3) Gdy zakłócenie powoduje przeregulowanie, regulator dokonuje ko-

rekty nastaw aby przeregulowanie nie występowało.
(4) Gdy występuje oscylacja, regulator sprawdza kształt fali i dokonuje 

odpowiedniej korekty nastaw.

Funkcja zapobiegająca przeregulowaniom
Częstotliwość występowania przeregulowań lub niedoregulowań została 
radykalnie obniżona dzięki nowo opracowanemu algorytmowi regula-
cji. Funkcja zabezpieczająca przed przeregulowaniem nie działa tuż po 
chwilowym zaniku zasilania, zamiast niej działa automatyczne zabezpie-
czenie chroniące przed nadmiernym wzrostem sygnału, zabezpieczając 
przed nadcałkowaniem.

Czas trwania procedury automatycznego doboru nastaw został skrócony 
o ok. 5...30% w porównaniu z poprzednimi wersjami regulatorów. Funk-
cja automatycznego doboru nastaw AT służy do precyzyjnego doboru na-
staw parametrów regulacji PID. Przy pierwszym użyciu regulatora należy 
użyć regulacji PID z samodostrajaniem lub ręcznie wprowadzić nastawy.
(1) Rozpoczęcie doboru nastaw PID

(2) Nastawy PID dobrane
(3) Regulacja z dobranymi nastawami PID.
(4) Wartość wyprzedzenia AT

● W przypadku, gdy różnica między wartością zadaną a regulowaną 
jest duża podczas narastania tej ostatniej, regulator wywołuje fluktu-
ację na poziomie wartości zadanej obniżonej o wartość wyprzedze-
nia AT (b).

● W przypadku stabilnej pracy w strefie wartości zadanej z odchyłką 
mniejszą niż wyprzedzenie AT regulator wywołuje fluktuację na po-
ziomie wartości zadanej SV.

●  W przypadku, gdy różnica miedzy wartością zadaną a regulowaną 
jest duża podczas opadania tej ostatniej, regulator wywołuje fluktu-
ację na poziomie zadanej podwyższonej o wartość wyprzedzenia 
AT (a).

Skrócony czas automatycznego doboru nastaw

Pamięć nastaw (regulacja programowa)
Regulatory posiadają możliwość zapamiętania do siedmiu kompletnych 
zestawów nastaw regulatora. Wywołując odpowiednie zestawy nastaw 
można łatwo przygotować regulator do częstych zmian procesów tech-
nologicznych. 
Istnieją trzy sposoby wybierania zapamiętanych zestawów nastaw (nie 
dotyczy FCS-13A):
■  za pomocą klawiatury,
■  automatycznie przez regulację programową (7- kroków),
■  za pomocą sygnałów zewnętrznych.
Regulacja programowa „multi-PID” (nie dotyczy regulatorów FCS-13A). 
Maksymalnie 7 zestawów nastaw (SV, P, I, D itd.) może zostać zapa-
miętane i użyte do prostej regulacji programowej lub jako bank nastaw. 
Każdej nastawie odpowiada zaprogramowany czas jej utrzymania, a  re-
gulator dokonuje sekwencyjnego przełączania nastaw wg. programu cza-
sowego.

Szybka odpowiedź
Regulatory wyposażone są w szybki procesor zapewniający dużą roz-
dzielczość i dokładność wejścia/wyjścia. Standardowo czas próbkowania 
regulatorów wynosi 125ms (FCS-13A: 250ms).

Różnorodne funkcje
Regulatory wyposażone są standardowo lub opcjonalnie (na życzenie 
klienta) w różnorodne funkcje np.: wyjścia alarmowe, wejście wielozakre-
sowe, różnorodne wyjścia regulacyjne, interfejsy komunikacyjne, wyjścia 
retransmisyjne, wejścia zdalnego zadawania wartości SV itp..

Standardy bezpieczeństwa
Certyfikaty i odznaczenia/C-UL i CE
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Wielozakresowe wejście
Regulatory posiadają możliwość wyboru przez użytkownika rodzaju sy-
gnału wejściowego lub typu czujnika współpracującego za pomocą we-
wnętrznego przełącznika switch.

Przełącznik funkcji DIP 

Przełącznik obrotowy 

Algorytm regulacji 

Przełączanie grzanie/chłodzenie 

Funkcja standby dla alarmu A1 

Funkcja standby dla alarmu A2 

Jednostka °C/°F 
Typ sygnału wejściowego 

Ręczny/automatyczny 

start regulacji program. 

Przełącznik alarmu A2 
Przełącznik alarmu A1 

Przełącznik typu sygnału  

 

Wyjście alarmowe A1
Wyjście alarmowe, które może być użyte przez użytkownika do sygna-
lizacji stanów alarmowych. Istnieje możliwość ustawienia typu alarmu, 
punktu zadziałania, histerezy, funkcji standby i opóźnienia zadziałania 
alarmu. Dostępne typy działania alarmów:
●  brak działania alarmu,
●  górna odchyłka
●  dolna odchyłka
●  obustronna odchyłka
●  strefa odchyłki
●  górny próg
●  dolny próg
●  zakończenie regulacji programowej

Blokada nastaw
Zabezpieczenie ustawień wewnętrznych regulatora przed przypadkową 
lub umyślną zmianą. Dostępne typy blokady:
●  Brak blokady: Wszystkie nastawy mogą być zmieniane.
●  Lock 1: Żadne nastawy nie mogą być zmieniane.
●  Lock 2: Tylko wartość zadana może być modyfikowana.
●  Lock 3: Wszystkie nastawy mogą być modyfikowane czasowo

Blokada wyjścia regulacyjnego OUT/OFF
Naciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie lub wznawianie działania 
wyjścia regulatora.

Sterowanie trójstawne-krokowe servonapędami
Regulatory temperatury mogą być wyposażone w wyjście regulacyjne 
składające się z dwóch przekaźników do sterowania trójpołożeniowego 
(krokowego) zaworami regulacyjnymi wyposażonymi w siłownik elek-
tryczny (tylko FCR-15A, FCD-15A).

Pozostałe funkcje standardowe
■ Wybór metody regulacji: metoda regulacji jest wybierana przez użyt-
kownika: fuzzy self-tuning PID, PID (z automatycznym doborem nastaw), 
PD (z kasowaniem offsetu), włącz/wyłącz (z histerezą)
■ Sterowanie grzanie/chłodzenie: regulatory mogą pracować zarówno 
w układach sterowania grzaniem jak i chłodzeniem.
■ Korekcja czujnika: możliwość korygowania wartości mierzonej o stałą 
różnicę.
■ Ograniczenie SV: funkcja ta ogranicza zakres zmian nastawy SV.
■ Rampa: możliwość określenia prędkości zmian wartości regulowanej 
w czasie (nie dotyczy FCS-13A).
■ Limitowanie wartości sygnału regulacyjnego: możliwość określenia 
dopuszczalnych zmian sygnału regulacyjnego (nie dotyczy FCS-13A).
■ Regulacja ręczna/automatyczna: możliwość przełączania pomiędzy 
regulacją automatyczną a ręczną za pomocą jednego przycisku z łagod-
nym przejściem pomiędzy tymi sposobami regulacji (nie dotyczy FCS-
13A i FCS-23A).
■ Filtr sygnału wejściowego: możliwość ograniczenia składnika za-
kłóceń wysokoczęstotliwościowych w sygnale wejściowym. Zwiększa to 
odporność regulatora na zakłócenia zewnętrzne, jednak spowalnia cha-
rakterystykę czasową.
■ Alarm uszkodzenia czujnika: uszkodzenie elementu pomiarowego 
powoduje zatrzymanie pracy i sygnalizację błędu.
■ Kompensacja temperatury “zimnych końców”: pomiar temperatury 
na zaciskach czujnika termoelektrycznego i kompensacja jej wpływu.
■ Auto-diagnostyka: układ kontroli zapewnia ciągłość pracy procesora 
zapobiegając skutkom zawieszania się.

Wyjście grzanie/chłodzenie (opcja: [DR, DS, DA])
Dodatkowe wyjście regulacyjne z których jedno steruje grzaniem, a dru-
gie chłodzeniem. Regulator posiada wbudowane charakterystyki chło-
dzenia: powietrzem, olejem lub wodą. Dostępne typy wyjść:
●  przekaźnikowe: 3A, 235VAC
●  logiczne napięciowe SSR: 0...12VDC, max.. 40mA
●  prądowe: 4...20mA, max.. 550Ohm

Dodatkowe wyjście alarmowe (opcja: [A2])
Dodatkowe wyjście alarmowe (przekaźnikowe). Opcja niedostępna dla 
regulacji ON/OFF servo tj. FCR-15A i FCD-15A.

Dodatkowe wyjścia alarmowe (opcja: [A3, A4])
Dodatkowe wyjście alarmowe (przekaźnikowe). Opcja dostępna dla re-
gulatorów FCD-13A i FCD-15A.

Alarm przepalenia grzałek (opcja: [W(20), W(50)])
Wyjście przekaźnikowe służące wykrywaniu przepalenia elementu grzej-
nego za pomocą przekładnika prądowego CT. Alarm jest określony jako 
wartość prądu elementu grzejnego, spadek poniżej którego oznacza jego 
przepalenie (nie dotyczy FCR-15A i FCD-15A).Dostępne typy:
●  jednofazowy: do 20A ●  3-fazowy: do 20A
●  jednofazowy: do 50A ●  3-fazowy: do 50A

Alarm przerwania pętli regulacji (opcja: [LA])
Wyjście przekaźnikowe sygnalizujące nieprawidłowość pracy pętli re-
gulacji. Funkcja ta umożliwia sygnalizację nieprawidłowości pracy pętli 
regulacji tj.: przepalenie grzałki, przerwanie połączenia z elementem wy-
konawczym itp. (nie dotyczy FCS-13A)..

Wyjście retransmisyjne (opcja: [TA, TV])
Wyjście dające możliwość analogowej retransmisji sygnału regulowane-
go (PV), zadanego (SV) lub sterującego (MV). Rodzaj retransmitowa-
nego sygnału należy określić przy zamówieniu (nie dotyczy FCS-13A 
i FCS-23A). Dostępne wyjścia:
●  prądowe: 4...20mA ●  napięciowe: 0...1VDC

Zdalne sterowanie pamięcią nastaw (opcja: [SM])
Wejście umożliwiające wybór z zewnątrz wcześniej ustawionych i zapa-
miętanych 7 zestawów nastaw. Wyboru dokonuje się przez zwarcie od-
powiednich zacisków (nie dotyczy FCS-13A i FCS-23A).

Zdalne zadawanie wartości SV (opcja: [EA, EV])
Wejście umożliwiające ustawianie wartości zadanej za pomocą zewnętrz-
nego sygnału analogowego. Funkcja wykorzystywana przy regulacji ka-
skadowej (nie dotyczy FCS-13A i FCS-23A). Dostępne wejścia:
●  prądowe: 0...20mA ●  napięciowe: 0...1VDC
●  prądowe: 4...20mA ●  napięciowe: 1...5VDC

Interfejs komunikacyjny (opcja: [C, C5])
Interfejs umożliwiający komunikację szeregową w standardzie RS232C 
lub RS485. Do wyboru z klawiatury przez użytkownika są protokoły trans-
misji (nie dotyczy FCS-13A).: 
●  protokół Shinko  ●  MODBUS ASCII

Izolowane wyjście zasilania (opcja: [P24])
Wyjście umożliwiające zasilanie przetworników dwuprzewodowych bez-
pośrednio z regulatora napięciem 24VDC, max.. 30mA (tylko FCR-13A 
i  FCD-13A).

Pozostałe opcje
Dodatkowo regulatory z serii FC mogą być wyposażone w następujące 
opcje:
■  Czarny kolor obudowy [BK]: wykonanie w kolorze czarnym (stan-
dardowo kolor szary).
■  Zaciski do montażu śrubowego [BL]: montaż za pomocą zacisków 
śrubowych (standardowo klipsy).
■  Pokrywa zacisków przyłączeniowych [TC]: pokrywa osłaniająca za-
ciski przyłączeniowe, dzięki której zwiększa się stopień bezpieczeństwa 
montażu elektrycznego.
■  Zwiększony stopień ochrony [IP]: uszczelka płyty czołowej zwięk-
sza szczelność do IP54 (stosować z [BL]).
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Nazwy i funkcje klawiatury, kontrolek i wyświetlacza
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Seria FCR-13A, FCR-15A, FCD-13A i FCD-15A
1  Wyświetlacz PV

Wyświetla wartość mierzoną PV. W trybie nastaw wyświetla ustawiane 
pozycje nastawy i ich oznaczenie.
2  Wyświetlacz SV/MV/TIME

Wyświetla wartość nastawy SV, MV lub TIME (czas do końca kroku). 
W trybie nastaw wyświetla wartości ustawianej nastaw.
3  Wyświetlacz MEMO

Wyświetla numer ustawionego zestawu nastaw.
4  Kontrolka SV

Kontrolka świeci się, gdy na wyświetlaczu SV/MV/ TIME wyświetlana 
jest wartość zadana SV.
5  Kontrolka MV

Kontrolka świeci się, gdy na wyświetlaczu SV/MV/ TIME wyświetlana 
jest wartość sygnału regulacyjnego MV.
6  Kontrolka TIME

Kontrolka świeci się, gdy na wyświetlaczu SV/MV/ TIME wyświetlana 
jest wartość czasu pozostającego do końca kroku TIME.
7  Kontrolka A1

Kontrolka świeci się, gdy alarm A1 jest aktywny.
8  Kontrolka A2

Kontrolka świeci się, gdy alarm A2 jest aktywny.
9  Kontrolka A3

Kontrolka świeci się, gdy alarm A3 jest aktywny.
10 Kontrolka A4
Kontrolka świeci się, gdy alarm A4 jest aktywny.
11 Kontrolka HB
Kontrolka świeci się, gdy alarm przepalenia grzałek W... jest aktywny.
12 Kontrolka OUT1
Kontrolka świeci się, gdy wyjście regulacyjne OUT1 jest aktywne.
13 Kontrolka OUT2
Kontrolka świeci się, gdy wyjście regulacyjne OUT2 jest aktywne.
14 Kontrolka MANUAL
Kontrolka świeci się, gdy jest wykonywana regulacja ręczna.
15 Kontrolka TX/RX
Kontrolka świeci się podczas trwania komunikacji szeregowej.
16 Kontrolka REMONTE
Kontrolka świeci się, gdy jest uruchomione zadawanie zewnętrznym 
sygnałem analogowym.
17 Kontrolka AT
Kontrolka miga podczas trwania PID auto-tuning.
18 Kontrolka SB
Kontrolka świeci się, gdy czujnik jest uszkodzony lub niepodłączony.
19 Kontrolka LA
Kontrolka świeci się, gdy jest aktywny alarm przerwania pętli regulacji LA.

1   Klawisz zwiększania wartości
2   Klawisz zmniejszania wartości
3   Klawisz przyspieszenia zamian wartości
4   Klawisz trybu
5   Klawisz blokady wyjścia regulacyjnego
5   Klawisz regulacji automatyczna/ręczna

Seria FCS-13A, FCS-23A
1  Wyświetlacz PV

Wyświetla wartość mierzoną PV. Podczas procedury ustawiania wy-
świetla pozycje nastawy i ich oznaczenie.
2  Wyświetlacz SV/MV

Wyświetla wartość nastawy SV, MV. Podczas procedury ustawiania 
wyświetla wartości nastaw.
3  Kontrolka OUT

Kontrolka świeci się, gdy wyjście regulacyjny OUT jest aktywne.
4  Kontrolka A1

Kontrolka świeci się, gdy alarm A1 jest aktywny.
5  Kontrolka A2

Kontrolka świeci się, gdy alarm A2 jest aktywny.
6  Kontrolka AT

Kontrolka miga podczas trwania PID auto-tuningu.

1  Klawisz zwiększania wartości
2  Klawisz zmniejszania wartości
3  Klawisz trybu
4  Klawisz blokady wyjścia regulacyjnego
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Zaciski podłączeniowe
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FCS-23A

GND: - zacisk uziemienia
Seria FCS-13A i FCS-23A nie posiada tego zacisku

OUT1: - zaciski wyjścia regulacyjnego OUT1
Dla regulacji ON/OFF srewo:
 - zaciski 5 - 6 (otwieranie zaworu)
 - zaciski 5 - 7 (zamykanie zaworu)

TC: - zaciski termopary.
RTD: - zaciski czujnika rezystancyjnego RTD

V DC: - zaciski wejścia napięciowego 0...1V

mA DC: - zaciski wejścia prądowego 0...20/4...20mA

A1: - zaciski wyjścia alarmu A1

A2/HB: - zaciski wyjścia alarmu A2 i alarmu przepalenia grzałek

CT: - zaciski wejścia przekładnika prądowego CT

OUT2/A2/PATTERN END/LA/P24: - zaciski wyjścia regulacyjnego 
OUT2 /alarmu A2 /alarmu końca programu/alarmu przerwania pętli 
regulacji lub wejścia izolowanego zasilacza 24V

TA lub TV: - zaciski wyjścia sygnału retransmisyjnego

EA lub EV: - zaciski wejścia zdalnego zadawania za pomocą sygnału 
analogowego.

A3/A4: - zaciski wyjścia alarmów A3 i A4.

CT1/CT2: - zaciski wejścia przekładnika prądowego CT1 i CT2. 

W lub W3: - zaciski wyjścia alarmu przepalenia grzałek

RS-232 [RS485]: - zaciski interfejsu komunikacyjnego

SM: - zaciski wejścia zdalnego sterowania pamięcią nastaw

Przykład układu regulacji dla FCR-13A-R/M:

Przykład układu regulacji dla FCR-15A-R/M:
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Wymiary zewnętrzne

FCD-13A i FCD-15A

FCR-13A i FCR-15A

FCS-13A i FCS-23A

Seria FCD-100
■ Sposób zamawiania regulatorów z serii FCD-100
Regulator FCD -1 � A -� /M, �, �, � � 96x96x110mm

Metoda regulacji 3 Regulacja PID (wybierana za pomocą przełącznika DIP switch)
5 *1 Regulacja ON/OFF SERVO PID (trójstawna - krokowa) do sterowania napędem zaworu

Alarm A Programowane wyjście alarmowe (działanie wybierane za pomocą przełącznika switch)

Wyjście regulacyjne
R Przekaźnikowe: 3A, 250VAC
S Logiczne napięciowe (do SSR): 0...12VDC
A Prądowe: 4...20mA

Wejście M Wielozakresowe
Opcje A2 *2 Dodatkowy alarm A2

SA Dodatkowe alarmy A3 i A4
DR

*3 Dodatkowe wyjście sterowania grzanie/
chłodzenie

Przekaźnikowe: 3A, 250VAC
DS Logiczne napięciowe (do SSR): 0...12VDC
DA Prądowe: 4...20mA

EA(0...20)
Wejście zadawania zewnętrznym sygnałem 
analogowym

0...20mA
EA(4...20) 4...20mA
EV(0...1) 0...1V
EV(1...5) 1...5V

LA *4 Alarm przerwania pętli regulacji
W(20A)

*5 Alarm przepalenia grzałki

1 fazowy 20A
W(50A) 1 fazowy 50A

W3(20A) 3 fazowy 20A
W3(50A) 3 fazowy 50A

C Interfejs komunikacyjny RS-232
C5 RS-485
TA Wyjście retransmisyjne 4...20mA
TV 0...1V
SM Zewnętrzne sterowanie pamięcią nastaw
BK Czarny kolor obudowy
BL Montaż zaciskami śrubowymi
IP Stopień ochrony IP54
FC Silikonowa osłona panelu
TC Pokrywa zacisków
P24 *6 Wyjście izolowanego zasilacza 24 +/-3VDC max.. 30mA

Uwagi:
● dla (*1) dostępne jest tylko wyjście przekaźnikowe (pozostałe są niedostępne)
● dla (*1) nie są dostępne opcje (*2), (*3), (*4) i (*5)
● opcja (*3) niedostępna z opcjami (*2) i (*4), gdy dodano opcje (*2) i (*4) zaciski wyjścia są wspólne
● opcja (*6) niedostępna z opcjami (*2), (*3) i (*4)
● dla wyjścia prądowego FCD-13A-A/M niedostępna jest opcja (*5)
● standardowe zasilanie 100...240VAC, inne należy określić przy zamówieniu 

Wymiary panelu dla serii FCD-13A i FCD-15A

� 92 +0.8
0

� 
92

+0
.8

0 13
0

n x 96-3 +0.5
0

Wymiary panelu dla serii FCR-13A i FCR-15A
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0
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.8 0
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0

92
+0
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Wymiary panelu dla serii FCS-13A i FCS-23A
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■ Zakresy pomiarowe
Typ czujnika lub sygnału wejściowego Zakres pomiarowy [°C] Rozdzielczość [°C]

Pt100 -199,9...850,0 0,1JPt100 -199,9...500,0
K -200...1370

1

J -200...1000
R 0...1760
B 0...1820
N 0...1300

PL-II 0...1390
S 0...1760
E 0...1000
T -199,9...400,0 0,1
C 0...2315 1

4...20mA
-1999...9999* 1/0,1/0,01/0,0010...20mA

0...1V
*) zakres dowolnie skalowany w podanym przedziale razem z miejscem punktu dziesiętnego

■ Podstawowe dane techniczne

Wyświetlanie
Wartość mierzona PV: 4 czerwone cyfry 14,3x8mm
Wartość nastawy SV/MV/TIME: 4 zielone cyfry 10x5,5mm
Pamięć MEMO: 1 żółta cyfra 8x4mm

Wejścia

Termopary: max. rezystancja wewnętrzna 100Ω
RTD: linia 3-przew., max. rezystancja linii 10Ω na przewód
Prądowe: 0(4)...20mA - impedancja wejścia 50Ω 
Napięciowe: 0...1V - impedancja wejścia 1MΩ , max. impedancja źródła 2kΩ

Dokładność

±0,2% zakresu ±1 cyfra jednak w przypadku wejścia termoparowego:
- błąd kompensacji temperatury zimnych końców ±1°C
- K, J, T: poniżej 0°C, ±0,4% zakresu ±1 cyfra
- R lub S: w zakresie 0...200°C, ±4°C
- B: w zakresie 0...300°C, dokładność nie gwarantowana

Okres próbkowania 125ms (500ms gdy zastosowano opcję [W…] i [E...] i 250ms gdy zastosowano opcję [E...] do wyjścia ON/OFF SERVO )

Wyjście regulacyjne

Przekaźnikowe: 3A, 250VAC obciążenie rezystancyjne lub 1A, 250VAC obciążenie indukcyjne
Logiczne napięciowe (do SSR): 12VDC, max. 40mA
Analogowe prądowe: 4...20mA, max. obciążenie 550Ω
Przekaźnikowe - 2 przekaźniki: 3A, 250VAC obciążenie rezystancyjne lub 1A, 250VAC obciążenie indukcyjne (trójstawne-krokowe) 

Metoda regulacji

- Fuzzy self-tuning PID z funkcją automatycznego doboru nastaw, cykl proporcjonalności (P): 0...120s (pozostałe dobierane automatycznie)
- PID z funkcją automatycznego doboru nastaw
- PD z funkcja kasowania offsetu
- ON/OFF (włącz/wyłącz - dwustawna)
Strefa proporcjonalności (P): 0,1...999,9%
Czas zdwojenia (I): 0...3600s, czas wyprzedzenia (D): 0...3600s, cykl proporcjonalności: 1...120s
Histereza (regulacja ON/OFF): termopary i RTD: 0.1...100,0°C, prądowe i napięciowe: 1...1000 (z ustawionym punktem dziesiętnym)

Alarm A1

Wyjście przekaźnikowe: 250VAC; 3A obciążenie rezystancyjne
Sposób działania wybierany z pomocą mikroprzełącznika: 
• górna odchyłka
• dolna odchyłka
• obustronna odchyłka
• strefa odchyłek
• górny próg
• dolny próg

Działanie ON/OFF, histereza: termopary i RTD: 0.1...100,0°C, prądowe i napięciowe: 1...1000 (z ustawionym punktem dziesiętnym)
Zasilanie Do wyboru przy zamawianiu: 100...240VAC 50/60Hz (85...264VAC) lub 24VAC/DC (20...28VAC/DC)
Pobór mocy Ok. 15VA

Izolacja, wytrzymałość 
elektryczna

Rezystancja izolacji: min 10MΩ przy 500VDC (oprócz zacisków nieizolowanych)
Wytrzymałość elektryczna: 1,5kV przez 1 min. pomiędzy parami zacisków: wejście - uziemienie, wejście - zasilanie, wyjście - uziemienie, 
wyjście - zasilanie i zasilanie - uziemienie

Parametry środowiska Temperatura otoczenia: 0...50°C, wilgotność: 35...85% bez kondensacji
Stopień ochrony IP50
Masa ok. 550g
Materiał obudowy Poliwęglan

■ Funkcje opcjonalne
Alarm [A2] Takie same działanie jak A1
Alarm przepalenia 
grzałki [W...]

Wyjście przekaźnikowe: 250VAC; 3A obciążenie rezystancyjne (pomiar prądu za pomocą transformatora prądowego CT ( 20A, 50A jedno lub 
3-fazowego)

Wyjście retransmisyjne 
[TA, TV]

Rozdzielczość: 1:10000; dokładność: ±0,3% zakresu
Rodzaj: 4...20mA [TA] lub 0...1V [TV]

Dodatkowe wyjście 
regulacyjne (regulacja 
trójstawna grzanie / 
chłodzenie) [D...]

Do wyboru przy zamawianiu:
Przekaźnikowe: 3A, 250VAC obciążenie rezystancyjne lub 1A, 250VAC obciążenie indukcyjne
Logiczne napięciowe (do SSR): 12VDC, max. 40mA
Analogowe prądowe: 4...20mA, max. obciążenie 550Ω

Zdalne sterowanie [SM] Możliwość wyboru z zewnątrz jednego z siedmiu zapamiętanych zestawów nastaw (bank nastaw)

Interfejs komunikacyjny 
[C] i [C5]

EIA RS-232C lub RS-485
Prędkość transmisji: 2400, 4800, 9600, 19200
Metoda komunikacji: pół-duplex, synchronizacja start-stop
Format danych: 1 bit startu, 7 bitów danych, 1 bit parzystości, 1 lub 2 bity stopu
Protokół do wyboru przez użytkownika: własny producenta Shinko lub MODBUS ASCII

Wejście zdalnego zada-
wania wartości zadanej 
[EA i EV] 

Sygnał wejściowy: 0(4)...20mA [EA], 0...1V lub 1...5V [EV]
Okres próbkowania: 250ms
Działanie z użyciem sygnałów zewnętrznych

Alarm przerwania pętli 
regulacji [LA]

Wyjście przekaźnikowe: 3A, 250VAC, obciążenie rezystancyjne czas zadziałania 0...200min, poziom RTD: 0,0...150,0°C, prądowe i napięcio-
we 0...1500

Alarm [SA] Dodatkowe wyjścia alarmowe A3 i A4 (działanie takie same jak dla A1)
Wyjście zasilacza [P24] Izolowane wyjście zasilania: 24VDC ±3VDC max. obciążenie 30mA
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Seria FCR-100
■ Sposób zamawiania regulatorów z serii FCR-100
Regulator FCR -1 � A -� /M, �, �, � � 48x96x110mm

Metoda regulacji 3 Regulacja PID (wybierana za pomocą mikroprzełącznika DIP)
5 *1 Regulacja ON/OFF SERVO PID (trójstawna - krokowa) do sterowania napędem zaworu

Alarm A Programowane wyjście alarmowe (działanie wybierane za pomocą mikroprzełącznika)

Wyjście regulacyjne
R Przekaźnikowe: 3A, 250VAC
S Logiczne napięciowe (do SSR): 0...12VDC
A Prądowe: 4...20mA

Wejście M Wielozakresowe
Opcje A2 *2 Dodatkowy alarm A2

DR
*3 Dodatkowe wyjście sterowania grzanie/chło-

dzenie

Przekaźnikowe: 3A, 250VAC
DS Logiczne napięciowe (do SSR): 0...12VDC
DA Prądowe: 4...20mA

EA(0...20)

Wejście zadawania zewnętrznym sygnałem analogowymEA(4...20)
EV(0...1)
EV(1...5)

LA *4 Alarm przerwania pętli regulacji
W(20A)

*5 Alarm przepalenia grzałkiW(50A)
W3(20A)
W3(50A)

C Interfejs komunikacyjnyC5
TA Wyjście retransmisyjneTV
SM Zewnętrzne sterowanie pamięcią nastaw
BK Czarny kolor obudowy
BL Montaż zaciskami śrubowymi
IP Stopień ochrony IP54
FC Silikonowa osłona panelu
TC Pokrywa zacisków
P24 *6 Wyjście izolowanego zasilacza 24 +/-3VDC max.. 30mA

Uwagi:
● dla (*1) dostępne jest tylko wyjście przekaźnikowe (pozostałe są niedostępne)
● dla (*1) nie są dostępne opcje (*2), (*3), (*4) i (*5)
● opcja (*3) niedostępna z opcjami (*2) i (*4), gdy dodano opcje (*2) i (*4) zaciski wyjścia są wspólne
● opcja (*6) niedostępna z opcjami (*2), (*3) i (*4)
● dla wyjścia prądowego FCR-13A-A/M niedostępna jest opcja (*5)
● standardowe zasilanie 100...240VAC, inne należy określić przy zamówieniu 

■ Zakresy pomiarowe
Typ czujnika lub sygnału wejściowego Zakres pomiarowy [°C] Rozdzielczość [°C]

Pt100 -199,9...850,0 0,1JPt100 -199,9...500,0
K -200...1370

1

J -200...1000
R 0...1760
B 0...1820
N 0...1300

PL-II 0...1390
S 0...1760
E 0...1000
T -199,9...400,0 0,1
C 0...2315 1

4...20mA
-1999...9999* 1/0,1/0,01/0,0010...20mA

0...1V
*) zakres dowolnie skalowany w podanym przedziale razem z miejscem punktu dziesiętnego

■ Podstawowe dane techniczne

Wyświetlanie
Wartość mierzona PV: 4 czerwone cyfry 8x4mm
Wartość nastawy SV/MV/TIME: 4 zielone cyfry 8x4mm
Pamięć MEMO: 1 żółta cyfra 8x4mm

Wejścia

Termopary: max. rezystancja wewnętrzna 100Ω
RTD: linia 3- przewodowa, max. rezystancja linii 10Ω na przewód
Prądowe: 0(4)...20mA - impedancja wejścia 50Ω 
Napięciowe: 0...1V - impedancja wejścia 1MΩ , max. impedancja źródła 2kΩ

Dokładność

±0,2% zakresu ±1 cyfra jednak w przypadku wejścia termoparowego:
- błąd kompensacji temperatury zimnych końców ±1°C
- K, J, T: poniżej 0°C, ±0,4% zakresu ±1 cyfra
- R lub S: w zakresie 0...200°C, ±4°C, B: w zakresie 0...300°C, dokładność nie gwarantowana

Okres próbkowania 125ms (500ms gdy zastosowano opcję [W…] lub [E...] i 250ms gdy zastosowano opcję [E...] do wyjścia ON/OFF SERVO )

Wyjście regulacyjne

Przekaźnikowe: 3A, 250VAC obciążenie rezystancyjne lub 1A, 250VAC obciążenie indukcyjne
Logiczne napięciowe (do SSR): 12VDC, max. 40mA
Analogowe prądowe: 4...20mA, max. obciążenie 550Ω
Przekaźnikowe - 2 przekaźniki: 3A, 250VAC obciążenie rezystancyjne lub 1A, 250VAC obciążenie indukcyjne (trójstawne-krokowe) 

Metoda regulacji

- Fuzzy self-tuning PID z funkcją automatycznego doboru nastaw, cykl proporcjonalności (P): 0...120s (pozostałe dobierane automatycznie)
- PID z funkcją automatycznego doboru nastaw
- PD z funkcja kasowania offsetu
- ON/OFF (włącz/wyłącz - dwustawna)
Strefa proporcjonalności (P): 0,1...999,9%, czas zdwojenia (I): 0...3600s, czas wyprzedzenia (D): 0...3600s, cykl proporcjonalności: 1...120s
Histereza (regulacja ON/OFF): termopary i RTD: 0.1...100,0°C, prądowe i napięciowe: 1...1000 (z ustawionym punktem dziesiętnym)
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Alarm A1

Wyjście przekaźnikowe: 250VAC; 3A obciążenie rezystancyjne
Sposób działania wybierany z pomocą mikroprzełącznika: 
• górna odchyłka
• dolna odchyłka
• obustronna odchyłka
• strefa odchyłek
• górny próg
• dolny próg

Działanie ON/OFF, histereza: termopary i RTD: 0.1...100,0°C, prądowe i napięciowe: 1...1000 (z ustawionym punktem dziesiętnym)
Zasilanie Do wyboru przy zamawianiu: 100...240VAC 50/60Hz (85...264VAC) lub 24VAC/DC (20...28VAC/DC)
Pobór mocy Ok. 15VA

Izolacja, wytrzymałość 
elektryczna

Rezystancja izolacji: min 10MΩ przy 500VDC (oprócz zacisków nieizolowanych)
Wytrzymałość elektryczna: 1,5kV przez 1 min. pomiędzy parami zacisków: wejście - uziemienie, wejście - zasilanie, wyjście - uziemienie, 
wyjście - zasilanie i zasilanie - uziemienie

Parametry środowiska Temperatura otoczenia: 0...50°C, wilgotność: 35...85% bez kondensacji
Stopień ochrony IP50
Masa ok. 320g
Materiał obudowy Poliwęglan

■ Funkcje opcjonalne
Alarm [A2] Takie same działanie jak A1
Alarm przepalenia 
grzałki [W...]

Wyjście przekaźnikowe: 250VAC; 3A obciążenie rezystancyjne (pomiar prądu za pomocą transformatora prądowego CT ( 20A, 50A jedno lub 
3-fazowego)

Wyjście retransmisyjne 
[TA, TV]

Rozdzielczość: 1:10000; dokładność: ±0,3% zakresu
Rodzaj: 4...20mA [TA] lub 0...1V [TV]

Dodatkowe wyjście 
regulacyjne (regulacja 
trójstawna grzanie / 
chłodzenie) [D...]

Do wyboru przy zamawianiu:
Przekaźnikowe: 3A, 250VAC obciążenie rezystancyjne lub 1A, 250VAC obciążenie indukcyjne
Logiczne napięciowe (do SSR): 12VDC, max. 40mA
Analogowe prądowe: 4...20mA, max. obciążenie 550Ω

Zdalne sterowanie [SM] Możliwość wyboru z zewnątrz jednego z siedmiu zapamiętanych zestawów nastaw (bank nastaw)

Interfejs komunikacyjny 
[C] i [C5]

EIA RS-232C lub RS-485
Prędkość transmisji: 2400, 4800, 9600, 19200
Metoda komunikacji: pół-duplex, synchronizacja start-stop
Format danych: 1 bit startu, 7 bitów danych, 1 bit parzystości, 1 lub 2 bity stopu
Protokół do wyboru przez użytkownika: własny producenta Shinko lub MODBUS ASCII

Wejście zdalnego zada-
wania wartości zadanej 
[EA i EV] 

Sygnał wejściowy: 0(4)...20mA [EA], 0...1V lub 1...5V [EV]
Okres próbkowania: 250ms
Działanie z użyciem sygnałów zewnętrznych

Alarm przerwania pętli 
regulacji [LA]

Wyjście przekaźnikowe: 3A, 250VAC; obciążenie rezystancyjne czas zadziałania 0...200min, poziom RTD: 0,0...150,0°C, prądowe i napięcio-
we 0...1500

Wyjście zasilacza [P24] Izolowane wyjście zasilacza: 24VDC ±3VDC max. obciążenie 30mA

Seria FCS-100, FCS-200
■ Sposób zamawiania regulatorów z serii FCS-100 i FCS-200
Regulator FCS � A -� /M, �, �, � � 48x96x110mm

Seria
1 FCS-100
2 FCS-200

Metoda regulacji 3 Regulacja PID (wybierana za pomocą mikroprzełącznika DIP)
Alarm A Programowane wyjście alarmowe (działanie wybierane za pomocą mikroprzełącznika)

Wyjście regulacyjne
R Przekaźnikowe: 3A, 250VAC
S Logiczne napięciowe (do SSR): 0...12VDC
A Prądowe: 4...20mA

Wejście M Wielozakresowe
Opcje A2 *1 Dodatkowy alarm A2

C *2 Interfejs komunikacyjnyC5
LA *3 Alarm przerwania pętli regulacji
SM *4 Zewnętrzne sterowanie pamięcią nastaw

W(20A) *5 Alarm przepalenia grzałkiW(50A)
BK Czarny kolor obudowy
BL Montaż zaciskami śrubowymi
IP Stopień ochrony IP54
FC Silikonowa osłona panelu
TC Pokrywa zacisków

Uwagi:
● gdy opcje (*1) i (*3) lub (*1) i (*5) są dodane razem, zaciski wyjścia są wspólne
● opcje (*2), (*3) i (*4) nie są dostępne dla serii FCS-100
● opcja (*5) jest niedostępna dla serii FCS-200
● opcja (*2) jest niedostępna w połączeniu z opcjami (*1), (*3) i (*4)
● opcja (*4) jest niedostępna w połączeniu z opcjami (*1), (*2) i (*3)
● dla wyjścia prądowego FCS-13A-A/M niedostępna jest opcja (*5)
● standardowe zasilanie 100...240VAC, inne należy określić przy zamówieniu

■ Zakresy pomiarowe
Typ czujnika lub sygnału wejściowego Zakres pomiarowy [°C] Rozdzielczość [°C]

Pt100 -199,9...850,0 0,1JPt100 -199,9...500,0
K -200...1370

1

J -200...1000
R 0...1760
B 0...1820
N 0...1300

PL-II 0...1390



S 0...1760 1E 0...1000
T -199,9...400,0 0,1
C 0...2315 1

*) w przypadku serii FCS-100 dostępne tylko czujniki: K, J, R, B, PL-II, N, Pt100 i JPt100.

■ Podstawowe dane techniczne
Wyświetlanie Wartość mierzona PV: 4 czerwone cyfry 8x4mm

Wartość nastawy SV/MV/TIME: 4 zielone cyfry 8x4mm

Wejścia Termopary: max. rezystancja wewnętrzna 100Ω
RTD: linia 3-przewodowa, max. rezystancja linii 10Ω na przewód

Dokładność

±0,3% zakresu ±1 cyfra jednak w przypadku wejścia termoparowego:
- błąd kompensacji temperatury zimnych końców ±1,5°C
- K, J, T: poniżej 0°C, ±0,5% zakresu ±1 cyfra
- R lub S: w zakresie 0...200°C, ±6°C
- B: w zakresie 0...300°C, dokładność nie gwarantowana

Okres próbkowania 125ms (250ms gdy zastosowano opcję alarmu przepalenia grzałek [W...])

Wyjście regulacyjne
Przekaźnikowe: 3A, 250VAC obciążenie rezystancyjne lub 1A, 250VAC obciążenie indukcyjne
Logiczne napięciowe (do SSR): 12VDC, max. 40mA
Analogowe prądowe: 4...20mA, max. obciążenie 550Ω

Metoda regulacji

- Fuzzy self-tuning PID z funkcją automatycznego doboru nastaw, cykl proporcjonalności (P): 0...120s (pozostałe dobierane automatycznie)
- PID z funkcją automatycznego doboru nastaw
- PD z funkcja kasowania offsetu
- ON/OFF (włącz/wyłącz - dwustawna)
Strefa proporcjonalności (P): 0,1...999,9%, czas zdwojenia (I): 0...3600s, czas wyprzedzenia (D): 0...3600s, cykl proporcjonalności: 1...120s
Histereza (regulacja ON/OFF): 0.1...100,0°C

Alarm A1

Wyjście przekaźnikowe: 250VAC; 3A obciążenie rezystancyjne
Sposób działania wybierany z pomocą mikroprzełącznika: 
• górna odchyłka
• dolna odchyłka
• obustronna odchyłka
• strefa odchyłek
• górny próg
• dolny próg

Działanie ON/OFF: 0.1...100,0°C
Zasilanie Do wyboru przy zamawianiu: 100...240VAC 50/60Hz (85...264VAC) lub 24VAC/DC (20...28VAC/DC)
Pobór mocy Ok. 8VA

Izolacja, wytrzymałość 
elektryczna

Rezystancja izolacji: min 10MΩ przy 500VDC (oprócz zacisków nieizolowanych)
Wytrzymałość elektryczna: 1,5kV przez 1 min. pomiędzy parami zacisków: wejście - uziemienie, wejście - zasilanie, wyjście - uziemienie, 
wyjście - zasilanie i zasilanie - uziemienie

Parametry środowiska Temperatura otoczenia: 0...50°C, wilgotność: 35...85% bez kondensacji
Stopień ochrony IP50
Masa ok. 140g
Materiał obudowy Poliwęglan

■ Funkcje opcjonalne
Alarm [A2] Takie same działanie jak A1
Alarm przepalenia 
grzałki [W...]

Wyjście przekaźnikowe: 250VAC; 3A obciążenie rezystancyjne (pomiar prądu za pomocą transformatora prądowego CT ( 20A, 50A jednofa-
zowego)

Zdalne sterowanie [SM] Możliwość wyboru z zewnątrz jednego z siedmiu zapamiętanych zestawów nastaw (bank nastaw)

Interfejs komunikacyjny 
[C] i [C5]

EIA RS-232C lub RS-485
Prędkość transmisji: 2400, 4800, 9600, 19200
Metoda komunikacji: pół-duplex, synchronizacja start-stop
Format danych: 1 bit startu, 7 bitów danych, 1 bit parzystości, 1 lub 2 bity stopu
Protokół do wyboru przez użytkownika: własny producenta Shinko lub MODBUS ASCII

Alarm przerwania pętli 
regulacji [LA]

Wyjście przekaźnikowe: 3A, 250VAC; obciążenie rezystancyjne czas zadziałania 0...200min, poziom: 0,0...150,0°C

ŚRODKI
BEZPIECZEŃ-

STWA

 z Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, wcześniej dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi tego przyrządu.
 z Przyrządy te przeznaczone są do użycia w maszynach i urządzeniach przemysłowych i sprzęcie pomiarowym. Sprawdź poprawność 
użycia po skonsultowaniu się z nami lub naszym przedstawicielem (nigdy nie używaj tego przyrządu do celów medycznych, związanych 
z życiem ludzkim).

 z Wadliwe działanie tych przyrządów mogą spowodować poważny uszczerbek dla systemu lub obrażenia u personelu, dlatego muszą być 
zainstalowane zewnętrzne urządzenia zabezpieczające takie jak zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperaturowy, itp.. Co 
więcej wymagana jest właściwa okresowa kontrola i konserwacja.

 z Przyrządy te muszą być używane zgodnie z warunkami środowiska opisanymi w instrukcji. Shinko Technos Co., LTD nie ponosi odpo-
wiedzialności za jakiegokolwiek urazy, ofiary śmiertelne lub uszkodzenia powstałe w wyniku używania przyrządu w warunkach innych niż 
określono w instrukcji obsługi.

Karta została zaktualizowana 15.09.2012, jej zawartość może ulec zmianie bez ostrzeżenia. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z nami lub naszym przedstawicielem.

ACSE Sp. z o.o.
Biuro           : 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2A, POLSKA
Tel              : +48 12 415 05 09 
Fax             : +48 12 415 05 09 
URL            : http://www.acse.pl
E-mail         : biuro@acse.pl

OSTRZEŻENIE ZWIĄZANE Z HANDLEM EKSPOR-
TOWYM, ROZPORZĄDZENIE KONTROLNE 

Nie dopuść aby przyrządy te były używane jako składniki 
lub były wykorzystane w produkcji broni masowego rażenia 

(np. aplikacje wojskowe, wyposażenie wojskowe, itp.), 
Proszę zwracać szczególną uwagę na użytkowników 

końcowych i ostateczne wykorzystanie tych przyrządów. 
W przypadku odsprzedaży, upewnij się, że przyrządy te nie 

zostaną nielegalnie wyeksportowane.


