TK4H-T4CN Dijital Sicaklik Rolesi
Autonics markali, TK4H-T4CN Dijital Sicaklik Rolesi fiyati ve ürün ile ilgili detayli bilgi almak için bize
ulasabilirsiniz.

Urun Kodu TK4H-T4CN Gösterim yöntemi 4-hane 7-segment LED Kontrol yöntemi ON/OFF
kontrol, P, PI, PD, PID kontrol Giris dosyasi Termokopul K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), B(PR),
R(PR), S(PR), N(NN), C(TT), G(TT), L(IC), U(CC), Platinel II RTD: DPt100?, DPt50?, JPt100?,
Cu100?, Cu50?, Nikel 120? Analog: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V 0-20mA, 4-20mA Örnekleme hizi
50ms Kontrol çikisi 1 Akim (DC0/4-20mA) veya SSR drive(11VDC ) [ON/OFF] Yardimci giris CT,
Dijital(DI-1) Yardimci çikis Alarm 1, RS485 Hab. Besleme 100-240VAC~ 50/60Hz Koruma yapisi
IP65(ön panel) Onay Gösterim hassasiyeti •Oda sicakliginda(23?±5?):(PV ±0.3% veya ±1?,
yüksek olani seç) ±1-hane •Oda disi sicaklik araligi:(PV ±0.5% veya ±2?, yüksek olani seç) ±1hane Gösterim hassasiyeti_bosluk TC •Oda sicakliginda(23?±5?):(PV ±0.3% veya ±1?, yüksek
olani seç) ±1-hane •Oda disi sicaklik araligi:(PV ±0.5% veya ±2?, yüksek olani seç) ±1-hane
Gösterim hassasiyeti_bosluk Analog •Oda sicakliginda(23?±5?): ±0.3% F.S. ±1-hane •Oda
sicakligi araligi disi:±0.5?% F.S. ±1-hane Gösterim hassasiyeti_CT girisi ±5% F.S. ±1-hane
Gecikme(ayarlanabilir hassasiyet) RTD / Termokupollar: 1 - 100 ? / ? (0.1 - 100.0 ? / ?) Degisken
Analog: 1 - 100 - hane Oransal bant 0.1 - 999.9?/?(0.1 - 999.9%) Integral zaman 0 - 9999 sn
Türev zamani 0 - 9999 sn Kontrol süresi Röle çikisi, SSR sürücü çikisi: 0.1 - 120.0 sn Akim çikisi
veya SSR sürücü çikisi Seçilebilir: 1.0 - 120.0 sn Manuel sifirlama 0.0~100.0% Ortam sicakligi 10 - 50?, depolama: -20 - 60? Ortam nemi 35 ~ 85% RH, depolama 35 ~ 85% RH Kurulum türü
Çift veya güçlendirilmis yalitim (marka: ,ölçüm girisi ile güç kismi arasindaki dielektrik dayanimi 2kV
Agirlik Yaklasik 211g(Yaklasik 141g) -"S” SSRP fonksiyonunu (standart ON / OFF kontrolü, çevrim
kontrolü, faz kontrolü) saglayan SSR sürücü destegi modellerini temsil eder. “C”, Seçilebilir Akim
ve SSR sürücü destegi modellerini temsil eder. -Standart kontrol kullanilmasi durumunda isitma ve
sogutma kontrolü ve "N" tipi kullanilmasi durumunda "R" veya "C" tipini seçiniz. -TK4N'nin CT girisi
sadece alarm çikisi 1 olan standart model için mevcuttur. -Gösterim dogrulugu ?Oda sicakliginda
(23?±5?) - Termokopul K, J, T, N, E tür, -100?/Termokopul L, U, PL? tür, RTD Cu50?, DPt50?:
(PV ±0.3% veya ±2?, yüksek olani seç) ±1-hane - Termokopul C, G, R, S tür, 200?: (PV ±0.3%
veya ±3?, yüksek olani seç) ±1-hane -Termokopul B türüi, 400 altinda: dogruluk standartlari
yoktur. ?Oda disi sicaklik araligi - RTD Cu50?, DPt50?: (PV ±0.5% veya ±3?, yüksek olani seç) ±1hane - Termokopul R, S, B, C, G tür: (PV ±0.5% veya ±5?, yüksek olani seç) ±1-hane - Digerleri,
100'ün altinda ?: ± 5 ? için de TK4SP Serisi durumunda, ± 1 ? eklenecektir - derece standardi. Agirlik ambalaji içerir. Parantez içindeki agirlik sadece birim içindir. -Ortamin dayanim degerleri,
donma ya da yogunlasma olmayan ortamlar için geçerlidir.
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