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1. Wstêp:

1.1. Opis dzia³ania

Nowoczesne aplikacje przemys³owe wymagaj¹ zaawansowanych technicznie, wysokiej 
jakoœci komponentów pneumatyki. Bior¹c za przyk³ad si³owniki liniowe i obrotowe istnieje 
koniecznoœæ precyzyjnej kontroli parametrów od których zale¿na jest ich prêdkoœæ, 
moment obrotowy oraz si³a z jak¹ dzia³aj¹.
Jeœli powy¿sze parametry musz¹ byæ dynamicznie korygowane podczas pracy maszyny, 
tradycyjne rozwi¹zania opieraj¹ce siê na elektrozaworach pneumatycznych dzia³aj¹cych 
z ró¿nymi ciœnieniami wejœciowymi wymagaj¹ du¿ej przestrzeni i skomplikowanego 
sterowania. Alternatywnym rozwi¹zaniem jest elektroniczny regulator proporcjonalny
potrafi¹cy dynamicznie zmieniæ wartoœæ ciœnienia.

Firma Pneumax rozwinê³a now¹ seriê elektronicznych regulatorów proporcjonalnych. 
Obecnie produkowane s¹ regulatory o rozmiarach G1/4” (o przep³ywie 1000Nl/min) 
oraz G1/2” (o przep³ywie 4000Nl/min).
Elektroniczne regulatory sterowane s¹ napiêciem 0-10V lub poprzez pêtlê pr¹dow¹ 4-20mA. 
Opcjonalne wyposa¿enie obejmuje wyœwietlacz oraz wyjœcie z informacj¹ o wartoœci 
ciœnienia: analogowe (napiêcie lub pr¹d) lub cyfrowe (RS-232).

Niniejsza dokumentacja omawia szczegó³owo elektroniczny regulator proporcjonalny
rozmiar 1, z przy³¹czami roboczymi G1/4”.
Sterowanie wersji z przy³¹czami G1/2” jest analogiczne do sterowania w wersji regulatora
z przy³¹czami G1/4”.

1.2. Zastosowania:

Elektroniczny regulator proporcjonalny stosowany jest wszêdzie tam, gdzie konieczna 
jest dynamiczna regulacja si³y dzia³ania si³ownika liniowego lub wartoœci momentu 
obrotowego (si³owniki obrotowe) poprzez regulacjê ciœnienia roboczego. 

Przyk³ady aplikacji: 

Systemy zamykaj¹ce, systemy naci¹gaj¹ce, urz¹dzenia pakuj¹ce,
systemy hamulcowe sterowane pneumatycznie, zaciski spawalnicze, ciêcie laserowe, 
systemy kompensuj¹ce zmiany  w gruboœci, automatyczne systemy równowa¿¹ce itp. 

ELEKTRONICZNY REGULATOR PROPORCJONALNY 

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp.z o.o. TEL (033) 85-79-800, FAX (033) 85-79-808  www.rectus.pl



2. Opis Produktu:

2.1. Wygl¹d zewnêtrzny

Wygl¹d regulatorów jest podobny dla wszystkich wersji. Na jednej ze œcianek umieszczono 
port wejœciowy G1/4” oraz wydech, na przeciwnej port wyjœciowy. S¹siaduj¹ca œciana posiada 
zakorkowane wyjœcie na manometr, mog¹ce s³u¿yæ jako alternatywny port wyjœcia. 
Na górnej czêœci znajduje siê przy³¹cze elektryczne 8-pinowe. 
Jedyna zauwa¿alna ró¿nica to obecnoœæ lub brak wyœwietlacza LED.

Wersja podstawowa
(bez wyœwietlacza)

Wersja z wyœwietlaczem
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2. Opis Produktu:

2.2. Typy produktu

Przy wyborze wersji elektronicznego regulatora musimy zdefiniowaæ nastêpuj¹ce parametry:

- sygna³ steruj¹cy: 

napiêciowy (0-10V) 
pr¹dowy (4-20mA)

- wersja regulatora:

z wyœwietlaczem,
z wyjœciem analogowym (sygna³ napiêciowy 0-10V)
z wyœwietlaczem i wyjœciem analogowym (sygna³ napiêciowy 0-10V)
z wyjœciem analogowym (sygna³ pr¹dowy 4-20mA)
z wyœwietlaczem i wyjœciem analogowym (sygna³ pr¹dowy 4-20mA)
z wyjœciem cyfrowym
z wyœwietlaczem i wyjœciem cyfrowym
z wyjœciem RS-232
z wyœwietlaczem i wyjœciem RS-232

ELEKTRONICZNY REGULATOR PROPORCJONALNY 

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp.z o.o. TEL (033) 85-79-800, FAX (033) 85-79-808  www.rectus.pl



ELEKTRONICZNY REGULATOR PROPORCJONALNY G1/4”

3. Charakterystyka regulatora:

3.1. Szczegó³y sposobu dzia³ania

Regulator proporcjonalny w czêœci mechanicznej sk³ada siê z podwójnego uk³adu zaworów 
grzybkowych. Jeden z nich (zasilaj¹cy) zamyka przep³yw pomiêdzy przy³¹czem wejœciowym 
i wyjœciem. Drugi natomiast (odpowietrzaj¹cy) zamyka i otwiera kana³ ³¹cz¹cy port 
wyjœciowy z portem odpowietrzaj¹cym. Zawory te po³¹czone s¹ mechanicznie z diafragm¹. 
W gónej czêœci diafragmy znajduje siê komora steruj¹ca zasilana dwoma elekrozaworami 
typu 2/2 sterowanymi poprzez modulacjê szerokoœci impulsów (MSI). Technika ta pozwala 
na sterowaniem przep³ywem w zaworze poprzez ró¿nicowanie czasu jego otwarcia. 
Jeden z elektrozaworów (nape³niaj¹cy) s³u¿y do zasilania komory steruj¹cej, 
drugi z elektrozaworów (odpowietrzaj¹cy) do opró¿nienia komory z ciœnienia.

Ciœnienie wyjœciowe

Napiêcie steruj¹ce

Zmiany ciœnienia wyjœciowego

Modulacja szerokoœci¹ impulsu 
(MSI)

Czêœæ elektroniczn¹ stanowi 8-bitowy mikroprocesor i przetwornik ciœnienia. 
Dochodz¹cy do elektronicznego regulatora proporcjonalnego sygna³ zadany (odniesienia) jest 
analizowany w mikroprocesorze, który nastêpnie steruje elektrozaworem poprzez sygna³ MSI. 
Jednoczeœnie z czujnika i przetwornika ciœnienia wychodzi sygna³ z informacj¹ 
o wartoœci ciœnienia na wyjœciu regulatora. 
Sygna³ z wyjœcia jest porównywany z zadan¹ przez operatora wartoœci¹ ¿¹danego ciœnienia. 
Kiedy uzyskana jest wymagana wartoœæ ciœnienia elektrozawory s¹ wy³¹czane.

Kiedy równowaga pomiêdzy wartoœci¹ zadan¹ ciœnienia wyjœciowego a wartoœci¹ rzeczywist¹ 
zostaje zachwiana (np. gdy zmieni siê ciœnienie w uk³adzie, lub zmianie ulegnie sygna³ 
steruj¹cy), w czasie kilku milisekund procesor przesterowuje elektrozawory by powróciæ
do stanu równowagi.
Jeœli maleje sygna³ steruj¹cy, mikroprocesor otwiera elektrozawór odpowietrzaj¹cy 
by zredukowaæ ciœnienie w komorze steruj¹cej. Diafragma przesuwa siê wtedy do góry 
otwieraj¹c zawór grzybkowy odpowietrzaj¹cy regulator a¿ do momentu gdy ciœnienie 
wyjœciowe spadnie do wartoœci zadanej sygna³em steruj¹cym.
Jeœli sygna³ steruj¹cy wzroœnie, mikroprocesor otwiera elektrozawór nape³niaj¹cy by 
zwiêkszyæ ciœnienie w komorze steruj¹cej. Diafragma przesuwa siê wtedy w dó³ otwieraj¹c 
zawór grzybkowy zasilaj¹cy regulator a¿ do momentu uzyskania na wyjœciu ciœnienia
o zadanej wartoœci.
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3. Charakterystyka regulatora:

3.2. Schemat ideowy

Uk³ad elektroniczny

Wyœwietlacz

Elektrozawór odpowietrzaj¹cy

Elektrozawór nape³niaj¹cy

Komora steruj¹ca
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3. Charakterystyka regulatora:

3.3. Schemat zamkniêtej pêtli sprzê¿enia

Elektroniczny regulator proporcjonalny wykorzystuje zamkniêt¹ pêtlê sprzê¿enia zwrotnego.
Ciœnienie wyjœciowe jest przetworzone na odpowiadaj¹cy mu sygna³ elektryczny
i porównane przez mikroprocesor z zadanym sygna³em odniesienia.
W zale¿noœci od wyniku tego porównania mikroprocesor steruje w odpowiedni sposób 
elektrozaworami nape³niaj¹cymi i odpowietrzaj¹cymi komorê steruj¹c¹, uzyskuj¹c ciœnienie 
wyjœciowe zgodne z zadanym sygna³em steruj¹cym.

sygna³ odniesienia

elektrozawór

mikroprocesor

komora steruj¹ca

ciœnienie wyjœciowe

przetwornik
ciœnienie -
sygna³ elektryczny
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3. Charakterystyka regulatora:

3.4. Definicje okreœlaj¹ce charakterystyki regulatora 

Liniowoœæ:
Wyra¿ona procentowo w odniesieniu do pe³nego zakresu. 
Definiuje siê j¹ jako maksymaln¹ ró¿nicê pomiêdzy krzyw¹ 
idealn¹ a rzeczywist¹.
Przyk³ad:
Jeœli liniowoœæ regulatora jest mniejsza lub równa +/- 1% 
a zakres wynosi 10 bar, maksymalny b³¹d wyniesie +/- 0,1 bara.

Histereza:
Wyra¿ona procentowo w odniesieniu do pe³nego zakresu. 
Definiuje siê j¹ jako maksymalny b³¹d ustawienia ciœnienia 
wyjœciowego przy tym samym sygnale odniesienia (steruj¹cym).
B³¹d ten powodowany jest tarciem pomiêdzy mechanicznymi 
czêœciami regulatora.
Przyk³ad:
Jeœli powtarzalnoœæ regulatora jest mniejsza lub równa +/-0,5% 
a zakres wynosi 10 bar, maksymalny b³¹d wyniesie +/- 0,05 bara.
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Powtarzalnoœæ:
Wyra¿ona procentowo w odniesieniu do pe³nego zakresu. 
Definiuje siê j¹ jako maksymalny b³¹d ustawienia ciœnienia 
wyjœciowego dla tej samej wartoœci zadanej, odczytany przy 
kolejnych testach i w tych samych warunkach pracy.
(B³¹d ten powodowany jest zwykle histerez¹ wewnêtrznych 
komponentów)
Przyk³ad:
Jeœli powtarzalnoœæ regulatora jest mniejsza lub równa +/-0,5% 

Napiêcie (V)
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Czu³oœæ:
Wyra¿ona procentowo w odniesieniu do pe³nego zakresu. 
Definiuje siê j¹ jako maksymalny b³¹d ustawienia ciœnienia 
wyjœciowego przy tym samym sygnale odniesienia (steruj¹cym).
B³¹d ten powodowany jest tarciem pomiêdzy mechanicznymi 
czêœciami regulatora.
Przyk³ad:
Jeœli powtarzalnoœæ regulatora jest mniejsza lub równa +/-0,5% 
a zakres wynosi 10 bar, maksymalny b³¹d wyniesie +/- 0,05 bara.
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3. Charakterystyka regulatora:

3.5. Dane techniczne

materia³y

Zu¿ycie powietrza
Przy³¹cze wejœciowe
Przy³¹cze wyjœciowe
Przy³¹cze odpowietrzaj¹ce
Maksymalny moment przy dokrêcaniu
Waga
Pozycja mocowania
Zasilanie
Zu¿ycie pr¹du
Napiêcie
Pr¹d
Napiêcie
Pr¹d
Napiêcie
Pr¹d
Sygna³ wyjœciowy (cyfrowy)
Liniowoœæ
Histereza
Powtarzalnoœæ
Czu³oœæ
Dok³adnoœæ
Minimalne wskazanie
Z³¹cze elektryczne
Stopieñ zabezpieczenia

Przep³yw nominalny z przy³.2 do 3
(przy 6 barach i spadku 1 bar)

Medium robocze
Minimalne ciœnienie wejœciowe
Maksymalne ciœnienie wejœciowe
Temperatura otoczenie
Ciœnienie wyjœciowe
Przep³yw nominalny z przy³.1 do 2
(przy 6 barach i spadku 1 bar)

Filtrowane, suche powietrze (wk³adka min. 20um)
Ustawione ciœnienie + 1 bar (0,1 Mpa/14,5 psi )

10 bar/1 Mpa/ 145 psi
-5° do +50°C

0,2 do 9 bar / 0,02 do 0,9 Mpa / 3 do 130 psi

1.100 Nl/min.

1.300 Nl/min.

< 1 Nl/min.
G 1/4"
G 1/4"
G 1/8"
15 Nm
360 g.

Dowolna
24 VDC ±10%

< 0,12 A
0-10 VDC
4-20 mA
10 kOhm
250 Ohm
0-10VDC
4-20 mA

Wyjœcie PNP (maksymalnie 10 mA)
<=±1%
<=±1%
<=±1%
<=±1%
<=±3%

0,1 bar / /0,01 M pa / 1 psi
8 pinowe z³acze DIN 45326

IP 65

Korpus
Zawory grzybkowe
Diafragma
Uszczelnienia
Pokrywa
Sprê¿yna

Anodyzowane aluminium
Mosi¹dz z wulkanizowan¹ gum¹ NBR

Guma NBR
Guma NBR

Tworzywo - technopolimer
AISI 302



3. Charakterystyka regulatora:

3.6. Wymiary
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3. Charakterystyka regulatora:

3.7. Sposób mocowania

Elektroniczny regulator mo¿e byæ zamocowany za pomoc¹ otworów M4 znajduj¹cych 
siê w korpusie, lub za pomoc¹ stóp mocuj¹cych (kod 170M5) pokazanych poni¿ej: 
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3. Charakterystyka regulatora:

3.8. Przy³¹cza pneumatyczne/elektryczne/funkcjonowanie
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PRZY£¥CZA PNEUMATYCZNE
Przy³¹cza pneumatyczne zrealizowane s¹ poprzez wykonane w obudowie otwory
z gwintem G1/4”.
Przed pod³¹czeniem regulatora do przewodów pneumatycznych nale¿y usun¹æ
z nich wszelki osad i kurz w celu unikniêcia zabrudzenia urz¹dzenia.
Zaleca siê u¿ycie suchego i filtrowanego (wk³adka filtracyjna  min. 20um) powietrza 
pod ciœnieniem nie przekraczaj¹cym 10 bar. 
D³u¿sza obecnoœæ wody w regulatorze mo¿e spowodowaæ jego z³e funkcjonowanie. 
Ciœnienie wejœciowe na regulatorze powinno byæ zawsze co najmniej o 1 bar 
wy¿sze ni¿ ciœnienie na wyjœciu regulatora. W przypadku zastosowania t³umika 
ha³asu na wydechu regulatora nale¿y utrzymywaæ go w czystoœci, 
by nie powodowaæ t³umienia wyp³ywu powietrza. 
Ewentualne st³umienie mo¿e spowodowaæ pogorszenie czasu reakcji urz¹dzenia.

PRZY£¥CZA ELEKTRYCZNE
Przy³¹cze elektryczne realizowane jest poprzez 8-pinowe, ¿eñskie z³¹cze zgodne
z DIN 45326 (dostarczane oddzielnie).
Pod³¹czenia przewodów nale¿y dokonaæ œciœle wed³ug poni¿szego schematu.
(NIEW£AŒCIWE POD£¥CZENIE MO¯E SPOWODOWAÆ USZKODZENIE 
REGULATORA)

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE U¯YTKOWANIA REGULATORA
W przypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym regulatora podczas gdy powietrze 
jest ci¹gle podawane, ciœnienie na wyjœciu bêdzie podtrzymane tylko czasowo. 
By odpowietrzyæ obwód wyjœciowy regulatora, nale¿y od³¹czyæ zasilanie 
po uprzednim odciêciu ciœnienia na jego wejœciu i po jego odpowietrzeniu przy 
u¿yciu zaworu 3/2. Jeœli nast¹pi przerwa w zasilaniu regulatora powietrzem
a zasilanie elektryczne bêdzie podtrzymane, elektrozawór wewn¹trz regulatora 
bêdzie dalej pracowa³ i  urz¹dzenie mo¿e wydawaæ specyficzny dŸwiêk.
W wersji regulatora z wyœwietlaczem mo¿liwe jest takie ustawienie które powoduje 
odciêcie zasilania elektrozaworu gdy ciœnienie wyjœciowe nie osi¹gnie zadanej 
wartoœci w ci¹gu 5 sekund. 
W takim przypadku program mikroprocesora co 20 sekund wznawia procedurê 
która spowodowaæ powinna powrót do  standardowych warunków pracy.

Z³¹cze 8-pinowe:
1=masa
2=zasilanie (+24VDC)
3=sygna³ wejœciowy (0-10V / 4-20mA)
4=wyjœcie +10V
5=masa
6=sygna³ wyjœciowy (0-10V / 4-20mA)/cyfrowe/TX RS232
7=RX RS232
8=masa (dla RS232)

*

**
***

*   - wybierane przy zamówieniu
**  - jeœli odpowiednia karta jest obecna 
     (obecnoœæ jednej karty wyklucza inne)
*** - Jeœli karta z RS232 jest obecna
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3. Charakterystyka regulatora:

3.9. Ustawienia urz¹dzenia

Wersja regulatora z wyœwietlaczem:
U¿ywaj¹c elektronicznego regulatora proporcjonalnego w wersji z wyœwietlaczem 
mo¿liwa jest kontrola i ustawienie parametrów regulatora jak równie¿ odczyt wartoœci 
ciœnienia.

Na kolejnych stronach niniejszej instrukcji znajdziemy informacje potrzebne 
do ustawienia parametrów technicznych regulatora.

Podczas normalnej pracy wciœniêcie lewego przycisku umo¿liwia wyœwietlenie 
wartoœci zadanej ciœnienia.

W³¹czenie i wy³¹czenie trybu konfiguracyjnego regulatora:

W³¹czenie trybu konfiguracynego:
By wejœæ w tryb konfiguracyjny nale¿y podczas w³¹czania zasilania regulatora
trzymaæ wciœniête oba przyciski. W trybie konfiguracyjnym wyœwietlacz wskazuje literê 
charakteryzuj¹c¹ parametr oraz cyfrê okreœlaj¹c¹ wartoœæ parametru. 
Przyciskiem lewym dokonuje siê zmiany parametru a przyciskiem prawym dokonuje 
siê zmiany wartoœci parametru. 

Wy³¹czenie trybu konfiguracyjnego:
By opuœciæ tryb konfiguracyjny nale¿y wcisn¹æ lewy przycisk a nastêpnie prawy. 
Przy wyjœciu z trybu konfiguracyjnego wszystkie wprowadzone dane s¹ zapamiêtane 
w pamiêci sta³ej regulatora. 
Po wyjœciu z trybu konfiguracyjnego wyœwietlacz bêdzie wskazywa³ wartoœæ ciœnienia.

Wszystkie ustawione parametry s¹ zapisane w pamiêci sta³ej regulatora. 
By je ponownie zmodyfikowaæ nale¿y powtórzyæ opisan¹ powy¿ej procedurê,
lub dokonaæ zmian poprzez port RS232 (jeœli jest wybrany regulator z tak¹ opcj¹).

Przyciski steruj¹ce



3. Charakterystyka regulatora:

3.10. Parametry pracy

Parametr B ( próg dzia³ania regulatora)
Definiuje minimaln¹  zmianê ciœnienia przy której regulator wznawia regulacjê.

Parametr C (jednostka wyœwietlana)
Definiuje jednostkê w której wyœwietlana jest wartoœæ ciœnienia.

Parametr D (minimalne ciœnienie)
Definiuje minimaln¹ wartoœæ ciœnienia która odpowiada wartoœci napiêcia odniesienia 0V
( w przypadku sygna³u napiêciowego) lub 4mA (w przypadku sygna³u pr¹dowego).

Parametr E (maksymalne ciœnienie)
Definiuje maksymaln¹ wartoœæ ciœnienia która odpowiada wartoœci napiêcia odniesienia 10V 
( w przypadku sygna³u napiêciowego) lub 20mA (w przypadku sygna³u pr¹dowego).

ELEKTRONICZNY REGULATOR PROPORCJONALNY 

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp.z o.o. TEL (033) 85-79-800, FAX (033) 85-79-808  www.rectus.pl

PARAMETR WARTOŒÆ ZNACZENIE

1  0,039 bar 0,566 psi 0,0039 Mpa

2  0,078 bar 1,131 psi 0,0078 MPa

3  0,117 bar 1,697 psi 0,0117 MPa

4  0,156 bar 2,262 psi 0,0156 MPa

B 5  0,195 bar 2,828 psi 0,0195 MPa

6  0,234 bar 3,393 psi 0,0234 MPa

7  0,273 bar 3,959 psi 0,0273 MPa

8  0,312 bar 4,524 psi 0,0312 MPa

9  0,351 bar 5,090 psi 0,0351 MPa

PARAMETR WARTOŒÆ ZNACZENIE WYŒW . CYFRY

0 bar 00.0

C 1 PSI 000

2 MPa 0.00

PARAMETR WARTOŒÆ ZNACZENIE

0  0 bar 0 psi  0 MPa

1  1 bar  15 psi 0,1 MPa

2  2 bar 29 psi 0,2 MPa

3  3 bar 44 psi 0,3 MPa

D 4  4 bar 58 psi 0,4 MPa

5  5 bar 73 psi 0,5 MPa

6  6 bar 87 psi 0,6 MPa

7  7 bar 102 psi 0,7 MPa

8  8 bar 116 psi 0,8 MPa

PARAMETR WARTOŒÆ ZNACZENIE

1 1 bar 14,5 psi 0,1 MPa

2 2 bar 29,0 psi 0,2 MPa

3 3 bar 43,5 psi 0,3 MPa

4 4 bar 58,0 psi 0,4 MPa

E 5 5 bar 72,5 psi 0,5 MPa

6 6 bar 87,0 psi 0,6 MPa

7 7 bar 101,5 psi 0,7 MPa

8 8 bar 116,0 psi 0,8 MPa

9 9 bar 130,5 psi 0,9 MPa



3. Charakterystyka regulatora:

3.10. Parametry pracy (c.d.)

Parametr F ( Ÿród³o sygna³u odniesienia )
Definiuje Ÿród³o sygna³u odniesienia u¿ywanego do ustawiania wartoœci ciœnienia.

Ustawianie ciœnienia przyciskami pod wyœwietlaczem:
Jeœli wartoœæ parametru F jest ustawiona na 2 (ciœnienie ustawiane przyciskami pod 
wyœwietlaczem) do pracy regulatora wymagane jest tylko napiêcie zasilania +24VDC.
Gdy regulator jest w trybie roboczym nale¿y nacisn¹æ lewy przycisk i jednoczeœnie prawy 
przycisk. Na wyœwietlaczu pierwsza z lewej cyfra zacznie migaæ (maksymalnie 6s). 
Naciœniêcie prawego przycisku spowoduje zwiêkszenie wartoœci pierwszej cyfry o jednostkê. 
Naciœniêcie lewego przycisku powoduje przejœcie do kolejnej cyfry (œrodkowej), nale¿y wtedy 
powtórzyæ ca³¹ procedurê jak dla cyfry pierwszej. 
Tak samo nale¿y ustawiæ cyfrê trzeci¹. Gdy ciœnienie jest ustawione, po 6 sekundach 
regulator wróci do swojego standardowego trybu pracy. 
Jeœli ustawiona jest niew³aœciwa wartoœæ ciœnienia (np. poza zakresem) wyœwietlacz przez 
kilka sekund wska¿e informacjê o b³êdzie (E0.3) a nastêpnie zostanie ustawiona ostatnia 
wartoœæ ciœnienia. Jeœli ustawione ciœnienie mieœci siê w zakresie regulatora, regulator zmieni 
ciœnienie do nowo ustawionej wartoœci.
Ustawiona wartoœæ ciœnienia pozostanie w pamiêci regulatora nawet po od³¹czeniu zasilania.

Parametr H ( automatyczne zabezpieczenie)
Funkcja powoduj¹ca odciêcie zasilania  elektrozaworów steruj¹cych znajduj¹cych siê 
wewn¹trz regulatora zawsze wtedy, gdy po ustalonym czasie ciœnienie wyjœciowe nie osi¹gnie 
zadanej wielkoœci. (np. wtedy, gdy nast¹pi przerwa w zasilaniu powietrzem, mimo zasilania 
regulatora napiêciem 24VDC.

KODY B£ÊDÓW:
W przypadku b³êdnego ustawienia parametrów wyœwietlacz wskazuje nast. kody b³êdów:

E0.3 : Wartoœæ ciœnienia wykracza poza zakres (wyœwietlacz ustawiony na zakres nie
obejmuj¹cy ustawionego zakresu ciœnienia roboczego)

E0.4 : Niezgodnoœæ pomiêdzy zakresem roboczym a wartoœci¹ odniesienia( b³¹d ten pojawia
          siê gdy po ustawieniu ciœnienia przyciskami, w trybie konfiguracji jest ustawiony zakres 
          który nie obejmuje wartoœci ustawionej rêcznie)
E0.5 : Konflikt pomiêdzy wartoœci¹ minimaln¹ a maksymaln¹ ciœnienia 
          (b³¹d zachodzi gdy wartoœæ parametru D jest wiêksza lub równa wartoœci parametru E
           ustawionego w trybie konfiguracji)
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Wy³¹czny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp.z o.o. TEL (033) 85-79-800, FAX (033) 85-79-808  www.rectus.pl

PARAMETR WARTOŒÆ ZNACZENIE
0 Sygna³ steruj¹cy napiêciowy 0-10V
1 Sygna³ steruj¹cy cyfrowy z portu szeregowego RS232

F 2
Sygna³ odniesienia ustawiony przyciskami pod wyœwietlaczem

patrz: ustawianie ciœnienia przyciskami pod wyœwietlaczem
3 Sygna³ steruj¹cy pr¹dowy 4-20 mA

PARAMETR WARTOŒÆ ZNACZENIE

0 Zabezpieczenie nieaktywne

1 Zabezpieczenie aktywne
H

Wiersze  oznaczone szarym kolorem okreœlaj¹ ustawienia fabryczne regulatora.



4. Kod zamówieniowy

4.1. Kod zamówieniowy regulatora

171E2B .  _  .  _  .  _

4. 2. Kod zamówieniowy z³¹cza elektrycznego

 5300.F08. _  .  _ 

4. 3. Kod zamówieniowy stopy mocuj¹cej

17150

ELEKTRONICZNY REGULATOR PROPORCJONALNY 

Wy³¹czny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp.z o.o. TEL (033) 85-79-800, FAX (033) 85-79-808  www.rectus.pl

Opcje:
A= wersja podstawowa
B= wersja podstawowa + wyœwietlacz
C= wersja podstawowa + wyjœcie napiêciowe 0-10V
D= wersja podst. + wyœwietlacz + wyjœcie napiêciowe 0-10V
E= wersja podstawowa + wyjœcie pr¹dowe  4-20 mA
F= wersja podst. + wyœwietlacz + wyjœcie pr¹dowe 4-20mA
G= wersja podstawowa + wyjœcie cyfrowe
H= wersja podstawowa + wyœwietlacz + wyjœcie cyfrowe
L= wersja podstawowa + karta RS232
M= wersja podstawowa + wyœwietlacz + karta RS232

Sygna³ steruj¹cy:
C= sygna³ pr¹dowy 4-20mA
T= sygna³ napiêciowy 0-10V

Zakres ciœnienia:
0005 = 0.2 - 5 bar
0009 = 0.2 - 9 bar

Opcje:
00= tylko z³¹cze
03= z³¹cze + kabel 3m
05= z³¹cze + kabel 5m

Wersje z³¹cza:
00= przy³acze w osi regulatora
90= przy³¹cze pod k¹tem 90 stopni do regulatora


