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DigiTrace TCONTROL‑CONT‑03 elektronik kontrolör serisi, 
yüzey ısıtma devrelerinin her biri için doğru sıcaklık kontrolü 
ve merkezi izleme özelliği sunmaktadır.
Panele monte edilen, kompak TCONTROL‑CONT‑03, 
işlem değeri ve ayar noktasını gösteren iki ekrana sahiptir. 
Bu ekranlar, programlama sırasında, devreye alınmasını 
kolaylaştırmak üzere kullanıcıya rehberlik eder ve görsel 
olarak yardımcı olur.
Alternatif olarak, bilgisayar destekli konfigürasyon için 
opsiyonel ve kullanımı kolay DigiTrace TCONTROL‑CONT‑03/
CONFIG yazılımı kullanılabilir. 
DigiTrace TCONTROL‑CONT‑03 üniteleri ON/OFF (Açma/
Kapama) kontrolü için fabrikada yapılandırılmış olup, 
çoğu yüzey ısıtma uygulamasına uygundur. Diğer kontrol 
algoritmaları kullanıcı tarafından yapılandırılabilir.

Farklı donanım konfigürasyonları mevcuttur: Elektromekanik röleler veya katı durum rölelerinin kontrol edilmesi için röle 
çıkışı bulunan üniteler ile tristörler gibi diğer aktüatör türlerinin çalıştırılması için analog çıkışlı TCONTROL‑CONT‑03/MA 
üniteleri. 
Sıcaklık giriş sensörünün durumu, hatalara karşı sürekli olarak izlenmektedir. Sensör arızalandığında ya da kısa devre 
yaptığında bir alarm verilir. Bir sensör arızası meydana geldiğinde, kontrol çıkışı, kullanıcı tanımlı bir duruma geçer  
(AÇIK ya da KAPALI) 

SpeSifik özellikleri:

•	 İlk	çalıştırmanın	ardından	zaman	gecikmeli	kontrolör	aktivasyonu	(bu,	çalıştırma	sırasındaki	azami	talepleri	önlemek	için	
kullanılabilir)

•		 Röle	işlemlerini	saymak	ve	uyarıda	bulunmak	üzere	dahil	edilen	servis	sayacı.	

Genel
Uygulama DigiTrace TCONTROL‑CONT‑03 üniteleri, panele monte edilen kontrolörler olup, 

genellikle yüzey ısıtma devrelerinin sıkı sıcaklık kontrolü için kullanılırlar. 

Kullanım alanı Riskli olmayan iç mekanlar (panele monteli ‑ panel üzerinden)
Onaylar/Sertifikasyon Elektriksel Güvenlik, DIN EN 61010‑1 aşırı voltaj kategorisi III, bozulma derecesi 2 

Endüstriyel gereklilikler açısından EMC DIN EN 61326, Sınıf B.

Bellek verilerini yedekleme EEPROM tabanlı kalıcı bellek.  
Elektrik kesintisi ya da uzun süreli kapanmanın ardından konfigürasyon verileri 
kaybolmaz. 

Ekran Durum uyarısı LED'leri (sarı/yeşil) bulunan 2 adet 7‑bölmeli LED ekran
Desteklenen kontrol modları AÇIK/KAPALI, P, PI, PD veya otomatik ayarlı PID kullanıcı tarafından seçilebilir
Ölçüm doğruluğu Pt100 3‑telli hata ≤% 0,1, 

Pt100 2‑telli hata ≤% 0,4
Termokupllar (soğuk enjeksiyon dahil) hata ≤% 0,25
Voltaj ve akım girişleri hata ≤% 0,1
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(1)		İsteğe	bağlı	programlama	arayüzü	için	konektör
(2) Panel sigortası

Boyutlar (mm Biriminde)

(2)

48

48 44,5

44,5

90,5 548

48 44,5

44,5

90,5 5

panel sigortaları arasındaki  
minimum aralık

yatay  
aralık

dikey  
aralık

TCONTROL‑CONT‑03 
(tüm tipler)

Konfigürasyon
konektörü için 

Aralıksız
> 8 mm > 8 mm

Konfigürasyon
konektörü için 

Aralıklı
> 8 mm > 65 mm

elektrik özellikleri
Besleme Voltajı ve güç tüketimi 110 Vac ila 240 Vac %–15/+10, 48 ila 63 Hz ve ~15 VA

Elektrik bağlantıları Ünitenin arkasındaki vidalı terminaller üzerinden. Terminaller, 1 ila maksimum 
1,3 mm2 yekpare çekirdekli ya da kablo pabuçlu 1 mm2 halat teller için uygundur. 
Terminal bantları takılıp, çıkarılabilir.

Desteklenen çıkış türleri (modele 
bağlı olarak)

TCONTROL‑TCONT‑03: 3 röle çıkışı (SPST) + 1 lojik çıkış 
TCONTROL‑CONT‑03/MA: 2 röle çıkışı (SPST) + analog çıkış 
TCONTROL‑CONT‑03/COM: 3 röle çıkışı (SPST) + 1 lojik çıkış + RS485 
TCONTROL‑CONT‑03/COMA: 2 röle çıkışı (SPST) + analog çıkış + RS485

Giriş Seçenekleri (tüm tipler)
Sıcaklık sensörü girişleri 2‑ ve 3 telli bağlantıda Pt 100, Pt 1000 RTD´ler, KTY11‑6 sensörleri 

Termokupl tipleri: L, J, U, T, K, E, N, S

Elektrik giriş sinyalleri 0/4 .. 20 mA veya 0/2 .. 10 V (Ri = 100 Kohm)
Sıcaklık kontrol aralığı Kullanılmakta olan sıcaklık sensörü türüne bağlı olarak –200 ila + 2400°C

çikiş Seçenekleri ve çikiş Siniflari (türe Bağli olarak)
TCONTROL‑CONT‑03 
TCONTROL‑CONT‑03/COM

Kontrol ve alarm röle kontakları (SPST) 230 VAC'de 3 A olarak sınıflandırılır.  
Beklenen ömrü: Nominal akımda 350k işlem veya 1 A'da ~900k işlem 
Lojik çıkış 0 .. 12 V. Maksimum akım 20 mA

TCONTROL‑CONT‑03/MA 
TCONTROL‑CONT‑03/COMA

Kontrol çıkışı, analog: 0/4 .. 20 mA Ryük ≥ 500 Ohm 
Lojik çıkış 0 .. 12 V, maksimum akım 20 mA 
Alarm röle kontakları (SPST) 230 VAC'de 3 A olarak sınıflandırılır. 
Beklenen ömrü: Anma akımında 350k işlem. 1 A'da 900k işlem

İletişim	seçenekleri	(*) RS‑485,	9600,	19200 veya	38400 BPS'te	Modbus.	Her	ağda	maksimum	32 aygıt.	(*)
Alarm seçenekleri Bağımsız olarak yapılandırılabilen 2 adet alarm rölesi çıkışı bulunur. TCONTROL‑CONT‑03 

üniteleri, sensör arızası ya da sensör kısa devresi durumunda otomatik olarak alarm verir. 
Giriş sensörü tarafından çalıştırılan alarmların en üstünde, 8 farklı sıcaklıkla tetiklenen 
alarm fonksiyonları tanımlanabilir. (ayrıntılı bilgi için montaj talimatlarına bakın) 
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Çıkış K1
Röle 3 A/250 V

Çıkış K4 (modele bağlı olarak)
TCONTROL‑CONT‑03, K4 = Röle çıkışı (SPST) nominal 3 A/250 V
TCONTROL‑CONT‑MA, K4 = Analog çıkış 0/4 .. 20 mA ya da 0/2 ..10 V

Çıkış K3
Lojik çıkış 0/12 V veya dijital giriş olarak yapılandırılabilir

RS‑485	İletişim	arayüzü
Yalnızca TCONTROL‑CONT‑03/COM ve
TCONTROL‑CONT‑03/COMA'da desteklenir

Çıkış K2
Röle 3 A/250 V

Güç kaynağı
110 ila 240 V AC

(~15 VA)

kaBlolama örneği

Sipariş bilgileri parça tanımı ürün numarası ağırlık
Elektronické regulátory TCONTROL‑TCONT‑03 1244‑006829 ~ 0,125 kg 

TCONTROL‑CONT‑03/MA 1244‑006830
TCONTROL‑CONT‑03/COM 1244‑006982
TCONTROL‑CONT‑03/COMA 1244‑006981

akSeSuar Seçim taBloSu
Konfigürasyon ve kurulum arayüzü +
yazılım

TCONTROL‑CONT‑03/CONFIG 1244‑006983 ~ 0,120 kg 

akSeSuar Seçim taBloSu
Riskli alanlar için sensörler MONI‑PT100‑EXE (1), (2) 967094‑000

MONI‑PT100‑4/20MA 704058‑000
Riskli olmayan alanlar için sensörler MONI‑PT100‑NH 140910‑000
Sıcaklık sensörleri için destek ayağı JB‑SB‑26 338265‑000

Not 1:  Sensör, her iletken için maks. 30 Ω, 3‑telli yalıtımlı kablo ile uzatılabilir (1.5 mm2 kablo ile maks. 150 m.). Sensör 
kablosu, kablo kanallarından ya da yüksek gerilim taşıyan kabloların yakınından geçiyorsa yalıtılmalıdır. Uzatma 
kablosunun kılıfı, yalnızca kontrolör ucunda topraklanmalıdır.

Not 2: MONI‑PT100‑EXE sıcaklık sensörleri doğrudan TCONTROL‑CONT‑03 giriş terminallerine bağlanabilir. Zener 
 bariyerler ya da yalıtkanlar gibi akım sınırlayıcı aygıtlar kullanmaya gerek yoktur.
Not 3: Normal alanlara monte edilir.

muhafaza
Yuva türü IEC 61554 (ABS) uyarınca onaylı plastik muhafaza Elektrik dağıtım panolarının montajına 

uygun 
Çevresel koruma DIN EN60529 uyarınca ön IP65, arka IP20
Maks. işletim sıcaklığı ‑5°C ila +55°C
Maks. depolama sıcaklığı ‑40°C ila +70°C
Bağıl nem Maksimum %90, yoğuşmasız
Kurulum konumu Tüm konumlara izin verilir. 
(*)	yalnızca	TCONTROL‑CONT‑03/COMx	ünitelerinde	desteklenir

Bağlanti şemaSi
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