
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montáž do panelu 
Panel musí být pevný, s tloušťkou max. 6,0 mm. 
Rozměry výřezů jsou na obrázku vpravo. Přístroje mohou 
být instalovány těsně vedle sebe do společného výřezu. 
V tom případě je šířka takového výřezu (pro n přístrojů): 
(48n - 4) mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAROVÁNÍ: Nesundávejte těsnění, mohlo by to mít za následek nedostatečné uchycení a 
utěsnění přístroje v panelu. 
 

Svorkovnice a zapojení 
 
S výjimkou připojení termočlánků musí být použity měděné vodiče.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instalace/vyjmutí zásuvných modulů 
 

VAROVÁNÍ: Vypněte veškeré napájení. Stiskněte boční hrany čelního rámečku a táhněte 
směrem dopředu. Povšimněte si orientace přístroje s ohledem na jeho vrácení zpět do krytu. 

 
K instalaci nebo vyjmutí modulu do slotu 1 a A 
je třeba opatrně oddělit procesorovou (CPU) a 
zdrojovou desku. Toho dosáhnete uvolněním 
procesorové a zdrojové desky z lišt na přední 
straně tak, že opatrně nadzdvihnete prvně 
horní a potom spodní plastové opěry. Tak 
můžete uvolnit desky od čela.  
Pokud instalujete nebo vyjímáte moduly ze slotů 2 nebo 3, není tento krok nutný, protože tyto sloty 
jsou přístupné i bez oddělení hlavních desek. Pokud je třeba, sesaďte opět procesorovou a zdrojovou 
desku. Výstupky modulů musí zapadnout do příslušných otvorů na straně proti konektoru. Umístěte 
společně desky do jejich pozice v lištách čelního panelu. Zasuňte procesorovou a zdrojovou desku do 
vodicích lišt krytu.Pomalu, mírným tlakem zasuňte přístroj zpátky do konektoru uvnitř jeho krytu. 
Přístroj automaticky rozpoznává, které rozšiřující moduly a v kterém slotu jsou vloženy.

Konektory pro připojení volitelných modulů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tímto postupem je možné přejít do všech pracovních režimů, které jsou v regulátoru 
dostupné. Přidržte tlačítko L a stiskněte I. Tím se z jakéhokoliv režimu dostanete do 
Režimu výběru. Tlačítky I a D vyberte požadovaný režim a potvrďte tlačítkem L. Aby 
bylo zabráněno neautorizovanému přístupu do Konfiguračního, Nastavovacího a 
Optimalizačního režimu, jsou chráněny kódem. 
 

Režim  Horní  
displej  

Spodní  
displej  Popis  Přednast. 

kód 

Provozní   Režim určený pro běžnou práci.  žádný 
Nastavovací   Pro přizpůsobení přístroje aplikaci. 
Konfigurační   Konfigurace přístroje pro prvotní použití. 
Informační   Pro ověření hardware a firmware. žádný 
Optimalizační   Pro nastavení funkcí Pre-Tune / Self-Tune. 

Poznámka: Pokud není v průběhu 2 minut stlačeno žádné tlačítko, přístroj se přepne do 
Provozního režimu. 

 
 
Zvolte tento režim dle sekce 2. Pomocí L vyberte požadovaný parametr a tlačítky I nebo 
D mu nastavte novou hodnotu. Jakmile je hodnota parametru změněna, začne displej 
blikat - je vyžadováno potvrzení nové hodnoty. Pokud není nová hodnota parametru do 10 
sekund potvrzena, vrátí se zpět na původní hodnotu. Pro potvrzení nové hodnoty stiskněte 
H. Pro návrat do Režimu výběru přidržte tlačítko L a stiskněte I. 
Poznámka: 
Parametry jsou zobrazovány v závislosti na přístroje osazení moduly. Parametry označené * jsou 
přístupné rovněž v Nastavovacím režimu. 
 

Plný název  
parametru  

Spodní 
displej  

Horní  
displej  

Popis  Výchozí  
hodnota  

Vstup typ/rozsah  Viz následující tabulku.  

Horní mez 
rozsahu 

 spodní mez pracovního rozsahu +100 až max. 
měřicí rozsah  

max. měřicí rozsah 
(1000 u lin rozsahů) 

Spodní mez 
rozsahu 

 min. měřicí rozsah až horní mez pracovního 
rozsahu -100  

min. měřicí rozsah  
(0 u lin. rozsahů) 

Pozice 
desetinné tečky 

 0 = XXXX, 1 = XXX.X, 2 = XX.XX, 3 = X.XXX 
(pro jiné než teplotní rozsahy) 



Typ regulace   primární (jen topení nebo chlazení) 

 prim. a sekundární (topení/chlazení) 
Působení regu-
lačního výstupu 

  inverzní - pro řízení topení  

 přímé - pro řízení chlazení 
Typ alarmu 1   vysoká měřená hodnota 

 nízká měřená hodnota 

 odchylka od žádané hodnoty 

 pásmo kolem žádané hodnoty 

 bez alarmu 
Alm1, hor.mez*  hodnota leží uvnitř pracovního rozsahu horní mez rozsahu 
Alm1, dol.mez*  hodnota leží uvnitř pracovního rozsahu spodní mez rozsahu  
Alm1,odchylka*  kladná nebo záp. odch. od žádané hodnoty  
Alm1,šíř. pás.*  pás. kolem žád.hod. o šířce 1 LSD1…pln.rozs. 
Alm1,spín.hyst.*  1 LSD1…100% z rozsahu, na „bezpeč. straně“ 
Typ alarmu 2 

obdobně jako u alarmu 1 


Alm2, hor.mez*  horní mez rozsahu 
Alm2, dol.mez*  spodní mez rozsahu  
Alm2,odchylka*  
Alm2,šíř. pás.*  
Alm2,spín.hyst.*  
Smyčkový 
alarm 

 detekce poruchy v regulační smyčce 

(vyp) nebo (zap)  


 

Plný název  
parametru  

Spodní 
displej 

Horní 
displej 

Popis  Výchozí  
hodnota  

Čas. konstanta 
smyčkov. alarmu* 

 1 sekunda až 99 minut 59 sekund (jen když šířka 
pásma proporcionality primár. regulačního výstupu=0) 

.

Blokování alarmu   žádné  

 alarm 1  

 alarm 2  

 alarm 1 a alarm 2  
Použití prvního (tj. 
instalovaného  
ve slotu 1)  
výstupu 

  primární, řízení topení 

 sekundární, řízení chlazení 

 alarm 1, přímé působení 

 alarm 1, opačné působení  

 alarm 2, přímé působení  

 alarm 2, opačné působení 

 smyčkový alarm, přímé působení 

 smyčkový alarm, opačné působení 

 logický součet alarmu 1 a 2, přímé působení 

 log. součet alarmu 1 a 2, opačné působení 

 logický součin alarmu 1 a 2, přímé působení 

 log. součin alarmu 1 a 2, opačné působení 

 přenos žádané hodnoty 

 přenos měřené hodnoty 
Rozsah prvního,  
lineárního výstupu 

  0 – 5 Vss  

 0 – 10 Vss  

 2 – 10 Vss  

 0 – 20 mAss  

 4 – 20 mAss  
Horní mez pro 
přenos, lin.výstup1 

  až  Zobrazovaná hodnota, při které 
bude výstupní veličina (I/U) maximální (100%).  

horní mez 
prac.rozsahu 

Spodní mez pro 
přenos, lin.výstup1 

  až  Zobrazovaná hodnota, při které 
bude výstupní veličina (I/U) minimální (0%). 

spodní mez 
prac.rozsahu 

Použití výstupu 2   jako u výstupu 1   /  

Rozsah lin.výstup2  jako u výstupu 1   

Horní mez pro 
přenos, lin.výstup2 

 jako u výstupu 1 
horní mez 
prac.rozsahu 

Spodní mez pro 
přenos, lin.výstup2 

 jako u výstupu 1 spodní mez 
prac.rozsahu 

Použití výstupu 3   jako u výstupu 1  

Rozsah lin.výstup3  jako u výstupu 1   

Horní mez pro 
přenos, lin.výstup3 

 jako u výstupu 1 horní mez 
prac.rozsahu 

Spodní mez pro 
přenos, lin.výstup3 

 jako u výstupu 1 
spodní mez 
prac.rozsahu 

Režim displeje   , , , ,  nebo  (Viz Provozní režim)   

Komunikační 
protokol 
 

  ASCII  Mm

Mm Modbus bez parity  

MM Modbus s lichou paritou  

MM Modbus se sudou parit. 
Přenosová 
rychlost  
 

 . 1.2 kb/s  .

. 2.4 kb/s  

. 4.8 kb/s  

. 9.6 kb/s  

. 19.2 kb/s  

Komunikační 
adresa 

  jedinečná adresa 
přístroje, z rozsahu  
1-255 (Modbus),  
1-99 (Ascii) 



Povolení pro 
zápis přes kom.  

 

VV 

pouze čtení  
čtení i zápis  

VV

Použití digitálního 
vstupu  

  přepínání mezi první a 
druhou žádanou 
hodnotou (Setpoint 1 / 
Setpoint 2 Select)  



 přepínání mezi 
automatickou a 
manuální regulací  

Přístupový kód    až  
 
Poznámka: Alarmové parametry označené * jsou přístupné rovněž v Nastavovacím režimu. 
Poznámka: Podrobný popis parametrů v příručce Návod k použití ECO 24 

VAROVÁNÍ: Instalaci a konfiguraci smí provést pouze pracovník 
technicky kompetentní a s příslušným oprávněním. Musí být dodrženy 
předpisy pro elektrickou instalaci a bezpečnost. 

1.  INSTALACE 

Stručný návod pro  ECO24 
PROFESS spol. s r.o.                 Vydání: 04.2004 

Květná 5,  326 00 Plzeň          Tel.: 377 454 411      Fax: 377 240 472 
E-mail: profess@ profess.cz   Internet: http://www.profess.cz 

2.  REŽIM VÝBĚRU 

3.  KONFIGURAČNÍ REŽIM 

VAROVÁNÍ: Předtím, než zapnete 
napájení, ověřte, zda odpovídá údaji 
na štítku přístroje. 
Jištění: 100 – 240VAC – 1A pomalá 
      24/48V AC/DC – 315mA pomalá 

Poznámka: Níže uvedené schéma zapojení 
ukazuje všechny možné kombinace. 
Skutečné zapojení závisí na konkrétním 
modelu přístroje a na tom, jaké zásuvné 
moduly obsahuje. 



 
Kód Typ vstupu a rozsah Kód Typ vstupu a rozsah Kód Typ vstupu a rozsah 

 B: 100 – 1824 ºC . L: 0.0 – 537.7 ºC 


PtRh20% vs 40%: 
32 – 3362 ºF  B: 211 – 3315 ºF . L: 32.0 – 999.9 ºF 

 C: 0 – 2320 ºC  N: 0 – 1399 ºC  Pt100: -199 – 800 ºC 

 C: 32 – 4208 ºF  N: 32 – 2551 ºF  Pt100: -328 – 1472 ºF 

 J:  -200 – 1200 ºC  R: 0 – 1759 ºC . Pt100: -128.8–537.7ºC 

 J:  -328 – 2192 ºF  R: 32 – 3198 ºF . Pt100: -199.9–999.9ºF 

. J:  -128.8 – 537.7 ºC  S: 0 – 1762 ºC  0 – 20 mA DC 

. J:  -199.9 – 999.9 ºF  S: 32 – 3204 ºF  4 – 20 mA DC 

 K: -240 – 1373 ºC  T: -240 – 400 ºC  0 – 50 mV DC 

 K:  -400 – 2503 ºF  T: -400 – 752 ºF .10 – 50 mV DC 

. K: -128.8 – 537.7 ºC . T: -128.8 – 400.0 ºC  0 – 5 V DC 

. K: -199.9 – 999.9 ºF . T: -199.9 – 752.0 ºF  1 – 5 V DC 

 L: 0 – 762 ºC 


PtRh20% vs 40%:  
0 – 1850 ºC 

 0 – 10 V DC 

 L: 32 – 1403 ºF  2 – 10 V DC 
 
 
 
Tento režim lze použít až po ukončení konfigurace. Pro vstup do Režimu výběru přidržte tlačítko L a 
stiskněte I. (Na spodním displeji se zobrazí ). Pomocí tlačítek I a D nalezněte Nastavovací 
režim. (Na horním displeji se zobrazí .) Potvrďte tlačítkem L. K procházení jednotlivými 
parametry použijte tlačítko L. Pomocí tlačítek I a D nastavte parametru požadovanou hodnotu. 
Jakmile je hodnota změněna, efekt je bezprostřední. Žádné potvrzení není třeba.K opuštění režimu 
přidržte tlačítko L a stiskněte I. 
Poznámka: Zobrazují se pouze parametry, které odpovídají aktuální hardwarové konfiguraci. 
 

Parametr  Spodní 
displej  

Horní displej rozsah nastavení  Výchozí 
hodnota  

Čas. konstanta vstupního filtru  OFF nebo 0.5 až 100.0 s, krok 0.5 s  
Kompenzace vstupu   +/-vstupní rozsah  
Primární výstupní výkon  % topení na výstupu, pouze ke čtení  N/A 

Sekundární výstupní výkon  % chlazení na výstupu, pouze čtení  N/A 

Pásmo proporcion. prim.výstupu   0.0% (dvoupolohová regulace) a 
0.5% až 999.9% vstupního rozsahu  

.

Pásmo proporcion. sek.výstupu   .

Integrační časová konstanta  1 s až 99 min 59 s a vypnuto  .

Derivační časová konstanta  0 s až 99 min 59 s  .

Přesah/pásmo necitlivosti  -20% až +20% součtu šířek pásma 
proporcionality prim. a sek. výstupu  



Bias  0% (-100% pro top./chlaz.) až 100%  
Spínací hystereze prim. výstupu  0,1% až 10,0% vstupního rozsahu  .

Spínací hystereze sek. výstupu   0,1% až 10,0% vstupního rozsahu  .

Spín. hystereze prim./sek. výst.   0,1% až 10,0% vstupního rozsahu  .

Horní mez žádané hodnoty  aktuální žád. hodn. až hor.mez rozs. Hor.mez rozs. 
Spodní mez žádané hodnoty   Spod.mez rozs. až aktuál. žád.hodn. Spod.mez roz. 
Maximální výkon prim. výstupu  0% to 100% plného výkonu  
Čas cyklu prvního výstupu  0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 

nebo 512 sekund ne pro lineární 
výstup  


Čas cyklu druhého výstupu  
Čas cyklu třetího výstupu  
Alarm 1, horní mez  v rozmezí pracovního rozsahu  Hor.mez rozs. 
Alarm 1, spodní mez  v rozmezí pracovního rozsahu  Spod.mez roz. 
Alarm 1, odchylka  + / - odchylka od žádané hodnoty  
Alarm 1, šířka pásma  1 LSD1 až plný rozsah  
Alarm 1, spínací hystereze  až 100% vstupního rozsahu  
Alarm 2, horní mez  v rozmezí pracovního rozsahu  Hor.mez rozs. 
Alarm 2, spodní mez  v rozmezí pracovního rozsahu  Spod.mez roz. 
Alarm 2, odchylka  + / - odchylka od žádané hodnoty  
Alarm 2, šířka pásma  1 LSD1 až plný rozsah  
Alarm 2, spínací hystereze   až 100% vstupního rozsahu  
Čas. konst. smyčkového alarmu   1 sekunda až 99 minut 59 sekund .

Zapnutí Auto Pre-Tune  

 vypnuto nebo  zapnuto  


Povolení ruční regulace   
Zapnutí rampové funkce    

Nastavení funkce náběhu(ramp)  1 až 9999 jed./hod nebo vypnuto vyp.(prázd.dis) 
Žádaná hodnota 

uvnitř povoleného rozsahu “  ” 
indikuje aktivní žádanou hodnotu 

min. hodnota 
rozsahu 

Žádaná hodnota 1 
Žádaná hodnota 2 
Přístupový kód  0 až 9999    

 
1 LSD, less significant digit, nejméně významná číslice – zde ve významu nejmenší hodnoty, která se 
může zobrazit na displeji přístroje. 

 

 
 
Zvolte tento režim dle sekce 2. Pro vyvolání následujícího parametru stiskněte L. Pomocí 
I a D nastavte požadovanou hodnotu parametru. Pro návrat do Režimu výběru (Select 
Mode) přidržte L a stiskněte I. Funkce předladění Pre-Tune může být použita pro 
přibližné nastavení regulačních PID parametrů. Funkce automatického ladění Self-Tune 
může být použita pro průběžnou optimalizaci naladění. Předladění může být pomocí 
parametru  , který naleznete v Nastavovacím režimu, nastaveno tak, že se spouští 
automaticky po každém zapnutí přístroje* (). Více podrobností naleznete v Návodu 
k použití ECO 24. 
 

Parametr  Spodní 
displej  

Horní displej, rozsah nastavení  Výchozí 
hodnota  

Předladění   nebo  , indikace zůstane na  i v případě, že 
ladění nelze použít. 



Automat.ladění    nebo   
Přístupový kód  0 až 9999  

 
*Poznámka: Pokud je nastavena šířka pásma proporcionality výstupu = 0, funkci Self-Tune nelze 
použít. Pre-Tune nelze použít navíc i když je aktivní rampová funkce nebo měřená hodnota je od 
žádané vzdálená méně než 5% pracovního rozsahu. 
 
 
Zvolte tento režim dle sekce 2. V tomto režimu se dají získat údaje o přístroji, zejména o 
nainstalovaných výměnných modulech. Jeho parametry jsou určeny pouze pro čtení. Pro 
vyvolání následujícího parametru stiskněte L. Pro návrat do Režimu výběru (Select Mode) 
přidržte L a stiskněte I.  
 

Parametr  Spodní 
displej  

Horní 
displej  

Možné hodnoty  

Typ vstupu   univerzální vstup  
Osazení slotu 1   neosazený  

 relé 

 SSR driver  

 triak  

 lineární  
Osazení slotu 2  Stejné jako u slotu 1 
Osazení slotu 3  Stejné jako u slotu 1 kromě triaku 
Osazení slotu A   neosazený  

 komunikace RS485  

 digitální vstup  
Firmware   číslo typu firmware  
Číslo verze  číslo verze firmware 
Změnové číslo  změnové číslo  
Datum výroby  kód data výroby (mmrr) 
Výrobní číslo 1  první čtyřčíslí výrobního čísla  
Výrobní číslo 2  prostřední čtyřčíslí výrobního čísla  
Výrobní číslo 3  poslední čtyřčíslí výrobního čísla  

 
 
 

Obvyklý režim, který následuje po zapnutí přístroje. POZOR: Než začnete přístroj 
používat, nastavte správně všechny parametry Konfiguračního a Nastavovacího 
režimu. K pohybu mezi jednotlivými parametry použijte tlačítko L. Pokud se má hodnota 
zobrazeného parametru změnit, použijte k tomu tlačítka I a D. Poznámka: Při použití 
strategie displeje 6 jsou všechny provozní parametry určeny pouze ke čtení a jejich změna 
je možná jen v Nastavovacím režimu. 
 

Horní displej  Spodní  
displej  

Kdy se zobrazí  Popis  

Měřená hodnota aktivní žád. 
hodnota SP 

strategie displeje 1/2 
(počáteč.zobrazení)  

měřená hodnota a cílová žádaná hodnota 
Žád.hodn. lze nastavovat, je-li strategie 2 

Měřená hodnota okamžitá 
žád.hod.SP 

strategie displeje 3/6 
(počáteč.zobrazení) 

měř.hod. a okamžitá žádaná hodnota (např. 
rampová žádaná hodnota) Pouze pro čtení  

Měřená hodnota prázdný  strategie displeje 4 
(počáteč.zobrazení) 

měřená hodnota  
Pouze pro čtení  

Okamžitá 
žádaná hod. SP 

prázdný  strategie displeje 5 
(počáteč.zobrazení) 

cílová aktivní žádaná hodnota  
Pouze pro čtení  

Žádaná hod. SP  1, 3, 4, 5 a 6, není-li 
dig.vstup= 

cílová žádaná hodnota  
nastavitelná, kromě strategie displeje 6  

Žádaná hodnota 
SP1  

 “” svítí je-li dig. 
vstup = a 
aktivní SP je SP1 

první (cílová) žádaná hodnota SP1 
nastavitelná, kromě strategie displeje 6  

Žádaná hodnota 
SP2 

 “” svítí je-li dv= 
a aktivní SP je SP2 

druhá (cílová) žádaná hodnota SP2 
nastavitelná, kromě strategie displeje 6  

Okamžitá  
žádaná hodnota 

 Pokud je aktivní 
rampová funkce.  

okamžitá aktivní (rampová) žádaná hodnota 
Pouze pro čtení  

Horní displej  Spodní  
displej  

Kdy se zobrazí  Popis  

Rychlost náběhu 
na žád. hodnotu  

 Pokud je aktivní  
rampová funkce.  

strmost náběhu v měřených jednotkách/hod 
nastavitelná, kromě strategie displeje 6  

Stav alarmů  Pokud je nějaký 
alarm aktivní. 
Rovněž bliká 
kontrolka ALM.  

Na displeji se zobrazuje,který alarm je aktiv. 

 Alarm 1 aktivní  

 Alarm 2 aktivní  

 Smyčkový alarm  
 
Přepnutí na ruční režim 
Je-li v Konfiguračním režimu nastaveno  na , pak lze zapínat/vypínat ruční režim tlačítkem 
H, případně digitálním vstupem (musí být nastaveno ( na ) V režimu ruční regulace 
kontrolka MAN trvale bliká. Hodnota výstupního výkonu  xxx je na spodním displeji a nastavuje se 
pomocí tlačítek I a D. Přepínání auto/man i zpět je beznárazové. 
Poznámka: výstup v ručním režimu není omezen parametrem . 
 
 

Horní 
displej  

Spodní 
displej  

Chybový stav  

  Přístroj je třeba nakonfigurovat a nastavit. Objeví se při prvním zapnutí 
nebo při změně hardwarové konfigurace. Pro vstup do Konfiguračního 
režimu stiskněte L, potom pomocí I nebo D vložte vstupní kód a 
potvrďte L. Aby bylo možné se vrátit do Provozního režimu, musí 
proběhnout kompletní konfigurace.  


běžné  
zobrazení  Vstupní hodnota více než 5% přes měřicí rozsah 


běžné  
zobrazení  Vstupní hodnota více než 5% pod měřicí rozsah 


běžné 
zobrazení  Přerušení čidla nebo vstupního obvodu  

  Porucha modulu ve slotu 1  

 Porucha modulu ve slotu 2  

 Porucha modulu ve slotu 3  

 Porucha modulu ve slotu A  
 
 
Bližší informace naleznete v manuálu pro komunikaci ECO 24. 
 
 
 
UNIVERSÁLNÍ VSTUP 
Vstupní odpor:  pro proud: 20mA DC: 5Ω, pro napětí: 10V DC: 47kΩ, ostatní: >10MΩ 
Izolace: odděleno od všech výstupů (kromě SSR) 
LOGICKÝ VSTUP 
bezpotenc. kontakt nebo TTL: ≤ 0.8V pro žádanou hodnotu 1 nebo pro režim automat, 
 ≥ 2…24V pro žádanou hodnotu 2 nebo pro režim ruční ovládání 
VÝSTUPY 
Relévý výstup: 
Kontakt / zatížení: relé jsou bez potenciálu, NO, 2A / 240VAC, odporová zátěž 
Životnost: minimálně 500.000 cyklů. 
Izolace: odděleno od vstupu a všech výstupů 
Logický výstup (SSR driver): 
Zatižitelnost: >10V při zatížení proudem 20mA 
Izolace: neodděleno od vstupu a ostatních SSR modulů 
Triak: 
Napětí na zátěži: 20…280Vrms, 47…63Hz 
Proud zátěží: 0,025…1.0 Arms při 40°C, 0.5 Arms při 80°C 
Izolace: odděleno od vstupu a všech výstupů 
Spojitý výstup: 
Rozlišení: 8 bitů při 250 ms (10 bitů při 1 s, > 10 bitů při > 1s, typicky) 
Izolace: odděleno od vstupu a všech výstupů 
PROVOZNÍ PODMÍNKY PRO VNITŘNÍPROSTŘEDÍ 
Okolní teplota: 0...55 °C (pracovní), -20...80 °C (skladovací) 
Relativní vlhkost: 20...95 %, bez kondenzace 
Napájení: 100…264 VAC, 50/60Hz, 7,5 VA pro síťové napájení, 
 20…48 VAC, 50/60Hz, 7,5 VA nebo 
 22…65 VDC, 5 W pro univerzální napájení 
OKOLNÍ VLIVY 
Normy: CE, UL, ULC 
Elektrická bezpečnost: Vyhovuje normě DIN EN 61 010-1 
 Přepěťová kategorie II, Stupeň znečištění 2 
Elektromagn. kompatibilita: Vyhovuje normě EN 61 326 
Třída krytí čelního panelu: IP66 
ROZMĚRY 
Čelní panel: 48 x 48 mm (1/16 DIN) 
Montážní hloubka: 110 mm 
Montážní otvor: 45 x 45 mm 
Hmotnost:  max 210 g 
 

4.  NASTAVOVACÍ REŽIM 

5.  REŽIM SAMOOPTIMALIZACE 

6.  INFORMAČNÍ REŽIM 
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8.  INFORMAČNÍ REŽIM 
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