
LTR 5
DIGITÁLIS PID HŐFOKSZABÁLYZÓ

Alacsony hőmérsékletű hűtőrendszerek kiolvasztásához, fűtő és melegítő alkalmazásokhoz

Méréshatár:                            Méret: 77x35x77 mm
  Kivágási méret: 71 x 29 mm

          Üzemi hőmérséklet: -10-50°C
0-1V : 0-99% Rh   Üzemi páratartalom: 15-80%
PTC 1000:-50 ~150°C   Pontosság: 1 digit
NTC 10K: -40 ~ 125°C   Védettség: IP55
analóg:   0 - 1V    Felbontás: 0.1 °C

Kimenet:      jelfogó: 230V/4A
     SSR 12V 15mA

Tápfeszültség: 12V DC/AC  2W
          230V AC

Az  LTR-5 könnyen programozható 1 szabályzási  körös digitális  hőfokszabályozó,  ON/OFF vagy  PID 
szabályzásokra. Az LTR-15 ös szabályzó továbbfejlesztett utódja általánosan alkalmazható a fűtés  és 
hűtéstechnika területén,  hőmérséklet  szabályozására.  Kimenete 230V/4A terhelhetőségű jelfogó vagy 
SSR .  A PID paraméterek az autotuning ( öntanuló ) funkcióval is beállíthatók.  A kijelző alapheIyzetben 
a mért értéket mutatja. 

Alapjel állítás:

alapjel állítása: a gombot nyomva tartva, a  le és a fel gombokkal lehet állítani a kívánt 
alapjel értéket. 

Programozás:

A programozói szintbe való belépés: a gombot és az on/off gombot egyszerre nyomva kell 

tartani legalább 5 mp-ig, ekkor megjelennek a menüpontok, melyek között a fel és a le gombokkal lehet 

lépkedni. A gombot nyomva tartva lehet a fel.  vagy le gombokkal állítani a paraméterek értékeit. A 

programozói szintből a jobb szélső, on/off gombbal lehet kilépni.

Készenléti állapotba az on/off gomb 3 másodperces nyomva tartásával hozható a szabályzó. A 

kimenetek kikapcsolt állapotba kerülnek, a kijelzőn az OFF felirat látható.

Menüpontok:

• SCL:  1C/2C/F skála  beállítás:  1 tizedesjegy kijelzés celsiusban /  celsius kijelzés /  fahrenheit 
kijelzés 

• SPL: -199....SPH [°]  mérési tartomány alsó határa
• SPH: SPL....999 [°]  mérési tartomány felső határa
• 1SP: SPL.....SPH [°] az első kimenet ( szabályozási kör ) alapjele
• 1Y: HY/PID: első kimenet szabályzási típusa: Be - Ki vagy PID
• 1HY:-199...199 [°] első kimenet hiszterézise, a megengedett  lengés Be - Ki üzemmódban. Ha 

negatív akkor fűtés üzemmódban működik a szabályzó, ha pozitív akkor hűtés üzemmódban.

• 1PB:  :  -199...199  [°]  első  kimenet  arányossági   tényezője,  ha  negatív  akkor  fűtés 
üzemmódban működik  a szabályzó,  ha pozitív  akkor hűtés üzemmódban.  A rendszer 
körerősítését  állítjuk  itt  be.  Minél  nagyobb  értéket  állítunk,  annál  hamarabb  éri  el  a 



rendszer  a  kívánt  értéket.  Minél  kisebb  ez  az  érték,  annál  lassabban  avatkozik  be  a 
szabályzó.

•
• 1IT:    0...999  sec  első  kimenet  integrálási  (utánállási)  ideje.  Nagyobb  értékre  állítva 

csökkenti a lengést.

•
• 1DT:  0...999  sec  első  kimenet  differenciálási  ideje.  Minél  kisebb  az  értéke,  annál 

gyorsabban reagál minden változásra.

• 1 AR: 0...100%   bekapcsolási jelugrás elnyomása
• 1CT: 1...255 sec első kimenet ciklusideje
• 1PF: ON/OFF érzékelő szakadása esetén az első kimenet állapota
• BAU:  NON,  SBY:  a gombhoz hozzárendelhető funkció kiválasztása 

• NON: ekkor a gomb a beállítás menüből való kilépésre szolgál,  vagy az Auto tuning 
funkciót szakítja meg.

• SBY:  szabályzó  kikapcsol,  miután  a  gombot  3  másopercig  nyomva tartjuk.  Kimentek 
inaktívak, kijelzőn OFF felirat látható.

• SIM: 0...100 szonda mintavételezési idő
• OS1: -150...150 [°] mért érték korrekció
• ADR: 0...255 hálózat cím

Autotuning - öntanuló üzemmód

Az  öntanuló  üzemmód  futása  alatt  a  szabályzó  beállítja  az  adott  rendszerre  vonatkozó P,  I,  D 
paramétereket.Az  öntanuló  üzemmód elindítása  előtt  ellenőrizze  hogy  a  szabályzás  üzemmódja  PID 
( 1Y=PID ) . Ellenőrizze hogy a szabályzó hűtésre vagy fűtésre van állítva, és az alapjel a kívánt értékre 
van állítva.  
Az auto - tuning funkció elindításához nyomja meg 3 másodpercig a fel és le gombokat.  A  Ct felirat villog 



a kijelzőn, majd a fel és le gombokkal be lehet állitani a ciklusidőt, és végül a   gombbal lehet elindítani az 
autotuning funkciót. 
Az autotuning futása alatt  a kijelzön a mért  érték és a tun felirat  váltja  egymást. Az autotuning több 
felfűtésből és lehülésből áll, ezután automatikusan leáll a folyamat  és a szabályzó elkezdi a szabályzást. 
Fontos! Az  autotuning futása a feszültség elvétel és újboli bekapcsolás után is folytatódik!  Az 
Auto Tuning megszakítható az on/off gombb 3másodperces nyomva tartásával,  ha a beállításoknál a 
BAU értéke NON. 

KALIBRÁLÁS:

A műszer ujbóli kalibrálásához szűkség van preciziós hőmérőre vagy kézi kalibrátorra!
Mielőtt  kalibrálná a műszert  győződjön meg róla,  hogy a  beállításoknál  az  OS1 és a  SIM értéke 00 
legyen. Kapcsolja ki majd be a műszert. A kijelzőn megjelenik a –- jel, ezalatt nyomja meg egyszerre az 
on/off,és a lefelé gombokat, és tartsa mindaddig nyomva, míg a szabályzó elindul. 
0Ad  alsó  méréshatár beállítása, 
SAd felső méréshatár beállítása.
kalibrálást befejezheti a z on/off gomb megnyomásával,  ha az erre van beállitva.

A fenti két pontot meg kell ismételni addig amíg a két érték változatlan marad. A készülék alaphelyzetébe 
a ki- és bekapcsolás után lehet visszatérni. 

A kijelző üzenetek: 

or érzékelő szakadás E2 időtúllépés öntanuló funkciónál, 
ciklusidőt állítsa nagyobb értékre, 
índítsa újra a folyamatot

Tun/mért 
érték

A műszer az öntanuló üzemmódot 
futtatja 

E3 méréshatár túllépése öntanuló funkció 
futása alatt

E1 időtúllépés öntanuló funkciónál, 
ellenőrizze az arányos tag beállítását, 
ellenőrizze hogy valóban fűtés 
üzemmódban van-e

OFF Szabályzó és a kimenetek kikapcsolva.

-- Bekapcsoláskor jelenik, meg belső 
tesztelés kb. 3 másodpercig

Hibajelzéskor az on/off gomb megnyomásával lehet visszatérni normál üzemmódra.

A szabályzó elektromos bekötése:



Típushatározó:

LTR5 A... LTR5 C... LTR5 T...

Méréshatár 0-99% Rh -40~125 ° C -50-150 ° C

Pontosság Max ± 0.7% ± 0.3 ° C ± 0.3 ° C

Felbontás 1% 0.1 ° 0.1 °

LTR5 T SR E -B

1 2 3 4

1 Bemenet T=PTC1000, C= NTC10k, A=0-1V
2 Kimenet SR = 16(4)A, QR = 12(4)A, SF = SSR 12V/15mA

3 Tápfeszültség D=12 Vac/dc, 2W, E = 230Vac, U = 115Vac
4 Kommunikáció Nil=no, -A=TTL, -B=RS485


