
 

M A N U A L   

Controlador de temperatura
Série TC4

※1: Termopares L (IC) tipo, RTD Cu50Ω 
         Em temperatura ambiente (23℃ ±5℃): (PV ±0.5% ou ±2℃, selecionar o mais elevado) ±1digito
         Saída da faixa de temperatura ambiente: (PV ±0.5% ou ±3℃, selecionar o mais elevado) ±1digito
       No corpo do TC4SP, ±1℃ serão adicionados.
※2:  O peso total conta com a embalagem e o peso dentro dos parênteses é apenas o peso unidade.
※A resistência do ambiente está entre a faixa de não congelamento ou condensado. 

●TC4S/SP (48  48mm) ●TC4Y (72  36mm) ●Outros modelos

※1:  No corpo com modelo de tensão AC, Método de saída SSR (padrão ON/OFF , controle de ciclo, 
 controle de fase) poderá ser selecionado.  

※2: Não disponível para TC4SP, TC4Y.
※3: Soquetes para TC4SP (PG-11, PS-11(N)) são vendidos separadamente.

 Informações de compra

 Especificações

 Identificação do painel frontal

 Entrada do sensor e Faixa de temperatura[N-T]

 Instalação

 Dimensões

 Conexões

T C 4 S 1 4 R

Item

Tipo de configurações

Dígitos

Tamanho

Saída auxiliar

Alimentação

Saída de controle N Indicador - (sem saída)
R Saída de relé+Saída SSR※1

2 24VAC 50/60Hz, 24-48VDC
4 100-240VAC 50/60Hz

N Sem saída auxiliar
1 Saída alarme 1
2 Saída Alarme 1 + Alarme 2 ※2

S DIN W48  H48mm (tipo bloco terminal)
SP DIN W48  H48mm (Tipo plug 11 pinos)※3

Y DIN W72  H36mm
M DIN W72  H72mm
H DIN W48  H96mm
W DIN W96  H48mm
L DIN W96  H96mm

4 9999 (4 Dígitos)

C Selecionável por chave

T Controlador de temperatura

1
3
2
6

4

1

2

3 5 4

6 7, 8
5
8
7

※ Série TC4 possue ambas saída relé e saída SSR no mesmo produto.  
Tipo de alimentação AC / DC não tem função SSRP.

Série
Série TC4
TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4W TC4H TC4L

Alimentação 
Alimentação AC 100-240VAC 50/60Hz

Alimentação AC/DC 24VAC 50/60Hz, 24-48VDC

Faixa de tensão permissível 90 a 110% de tensão nominal

Consumo de tensão
Alimentação AC Max. 5VA (100-240VAC 50/60Hz)

Alimentação AC/DC Max. 5VA (24VAC 50/60Hz), Max. 3W (24-48VDC)

Carácteristicas do display 7 segmentos (Vermelho), Outro display (Verde, Amarelo, LED vermelho)

Tamanho do caractere (W×H) 7.0×15.0mm 7.4×15.0mm 9.5×20.0mm 9.5×20.0mm 7.0×14.6mm 11.0×22.0mm

Tipo de entrada
RTD DPt100Ω, Cu50Ω (Linha de resistência admissível max.5Ω por a fio)

TC K (CA), J (IC), L (IC)

Precisão do display※1 RTD  Em temperatura ambiente (23℃±5℃): (PV ±0.5% ou ±1℃, selecionar o mais elevado) ±1digito
 Out de temperatura ambiente range: (PV ±0.5% ou ±2℃, selecionar o mais elevado) ±1digito

 ※ Para TC4SP, adicionar ±1℃ com precisão padrão. TC

Saída de controle
Relé 250VAC 3A 1a

SSR 12VDC ± 2V 20mA Max.

Alarme de saída AL1, AL2 Relé: 250VAC 1A 1a (※TC4SP, TC4Y tem AL1 apenas.)

Tipo de controle ON/OFF e P, PI, PD, PID (proporcional)

Histerese 1 a 100℃/℉ (0.1 a 50.0℃/℉) variável 

Banda proporcional (P) 0.1 a 999.9℃/℉
Tempo integral(I) 0 a 9999 seg.

Tempo derivado(D) 0 a 9999 seg.

Periodo de controle (T) 0.5 a 120.0 seg.

Reset manual 0.0 a 100.0%

Período de amostragem 100ms

Força dielétrica
Alimentação AC 2,000VAC 50/60Hz para 1min. (Entre o terminal de entrada e a energização)

Alimentação AC/DC 1,000VAC 50/60Hz para 1min. (Entre o terminal de entrada e a energização)

Vibração 0.75mm de amplitude na frequência de 5 a 55Hz nos eixos X, Y, Z  para 2 horas

Ciclo de vida do relé
Mecânico OUT: Min. 5,000,000 operações, AL1/2: Min. 5,000,000 operações

Elétrico OUT: Min. 200,000 operações (250VAC 3A carga resistiva),  
AL1/2: Min. 300,000 operações (250VAC 1A carga resistiva)

Resistência de isolação Min. 100MΩ (em 500VDC no megômetro)

Ruído Onda quadrada pelo simulador de ruído (largura de pulso 1㎲) ± 2KV R-fase e S-fase

Retenção de memória Aprox. 10 anos (Quando se usa tipo de memória não volátil)

Ambiente
Temperatura amb. -10 a 50℃, Armazenamento: -20 a 60℃
Humidade amb. 35 a 85%RH, Armazenamento: 35 a 85%RH

Tipo de isolação Isolamento duplo ou isolamento reforçado(símbolo: , Rigidez dielétrica entre a medição da 
entrada e da alimentação: Alimentação AC 2kV, Alimentação AC/DC 1kV)

Aprovado  

Peso※2 Aprox. 141g
(aprox. 94g)

Aprox. 123g
(aprox. 76g)

Aprox. 174g
(aprox. 85g)

Aprox. 204g
(aprox. 133g)

Aprox. 194g
(aprox. 122g)

Aprox. 194g
(aprox. 122g)

Aprox. 254g
(aprox. 155g)

1. Display de temperatura
 Mostra a temperatura atual (PV) no modo RUN, 

parametrização e o valor de preset para cada grupo no 
modo troca de parâmetro.
2. Desvio e indicador Auto-Tuning

Indica a temperatura atual (PV) baseada no valor de 
preset (SV) por meio do LED.

Indicador de desvio ( , , ) são montados 
a cada 1 seg, operando em auto tuning.

3. Indicador de valor de preset (SV)
Pressione qualquer botão para checar ou alterar 
a temperatura atual (SV), valor de preset (SV). 
O indicador estará ligado e o valor de presset 
piscará.

4. Indicador de temperatura (°C/℉) 
Mostra a temperatura atual da unidade.

5. Indicador de saída de Alarme/Controle   
     SAÍDA: Acionará quando o controle de saída(controle 

de saída principal) estiver ligado.
Acionará até 3% da operação no controle de Ciclo/Fase.
AL1/AL2: Acionará quando a saída de alarme AL1/AL2 

estiverem ligados.
    6. Botão .

Usado para entrar em um grupo de parametrização, 
retornar para o modo RUN, alterando parâmetros e 
salvando valores de processo.

7. Ajuste
Usado para entrar no modo de valor de preset, digite 
mover e digite para Cima/Baixo

8. Botão FUNCTION
Pressione os botões +  por 3 seg para operar 
na função (RUN/STOP cancelamento de saída de 
alarme) selecionado no parâmetro interno. [DI-K].
※ Pressione os botões +  uma vez na operação 

de valor de preset para mover o dígito. 

No. Desvio de temp. (PV) Desvio display
1 Acima de 2℃     indicadores ON
2 Abaixo de ±2℃    indicadores ON

3 Abaixo -2℃    indicadores ON

Entrada de sensor Display Faixa de temperatura(°C) Faixa de temperatura(℉)

Termopares
K (CA) KCA -50 a 1200 -58 a 2192
J (IC) JIC -30 a 500 -22 a 932
L (IC) LIC -40 a 800 -40 a 1472

RTD
DPt100Ω DPtH -100 a 400 -148 a 752

DPtL -100.0 a 400.0 -148.0 a 752.0

Cu50Ω CUsH -50 a 200 -58 a 392
CUsL -50.0 a 200.0 -58.0 a 392.0

※ Monte o produto no painel, fixe o suporte empurrando com uma ferramenta, como 
mostrado acima. (Em caso de TC4Y, aperte os parafusos do suporte.)

 Série TC4S 

 RSA-Capa (48×48mm)  RMA-Capa (72×72mm)

 RHA-Capa
   (48×96mm, 96×48mm )

 RLA-Capa (96×96mm )

 Série TC4SP

 Série TC4Y

 Série TC4M

 Suporte

 Série TC4L Série TC4H

 Série TC4W

 Terminal da capa (vendidos separadamente) Corte do painel

 Tamanho

Modelo
A B C D

TC4S Min. 65 Min. 65 45+0.6
   0 45+0.6

   0

TC4SP Min. 65 Min. 65 45+0.6
   0 45+0.6

   0

TC4Y Min. 91 Min. 40 68+0.7
   0 31.5+0.5

   0

TC4M Min. 90 Min. 90 68+0.7
   0 68+0.7

   0

TC4H Min. 65 Min. 115 45+0.6
   0 92+0.8

   0

TC4W Min. 115 Min. 65 92+0.8
   0 45+0.6

   0

TC4L Min. 115 Min. 115 92+0.8
   0 92+0.8

   0

 Série TC4S/TC4SP  Série TC4Y

 Série TC4M, TC4W, TC4H, TC4L
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 Série TC4S 

 Série TC4Y

 Série TC4M

 Série TC4SP

 Série TC4H, TC4W, TC4L

AL1 OUT:
250VAC 1A 1a

AL1 OUT:
250VAC 1A 1a

AL1 OUT:
250VAC 1A 1a

SSR OUT:
12VDC ±2V
20mA Max

SSR OUT:
12VDC ±2V
20mA Max

SSR OUT:
12VDC ±2V
20mA Max

SSR OUT:
12VDC ±2V
20mA Max

SSR OUT:
12VDC ±2V
20mA Max

Fonte
100-240VAC 5VA 50/60Hz
24VAC 5VA 50/60Hz
24-48VDC 3W

Fonte
100-240VAC 5VA 50/60Hz
24VAC 5VA 50/60Hz
24-48VDC 3W

Fonte
100-240VAC 5VA 50/60Hz
24VAC 5VA 50/60Hz
24-48VDC 3W

※1: Alimentação AC: 100-240VAC 5VA 
50/60Hz

 Alimentação AC/DC: 24VAC 5VA 50/60Hz
 24-48VDC 3W

Fonte
100-240VAC 5VA 50/60Hz
24VAC 5VA 50/60Hz
24-48VDC 3W

Fonte
100-240VAC 5VA 50/60Hz
24VAC 5VA 50/60Hz
24-48VDC 3W
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+AL2 OUT:
250VAC 1A 1a

AL2 OUT:
250VAC 1A 1a

Relé (saída):
250VAC 3A 1a

Relé (saída):
250VAC 3A 1a

Relé (saída):
250VAC 3A 1a

Relé (saída)
250VAC 3A 1a
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●  Função SSR é um padrão seleccionável ON/OFF, controle do ciclo, controle de fase utilizando 
padrão de saída SSR.

● Realizando alta precisão e custo efetivo do controle de temperatura com saída linear (controle do 
ciclo e controle de fase).

● Selecionar um controle padrão ON/OFF  [STND], controle do ciclo [CYCL] , controle de fase [PHAS] 
no parâmetro [SSrM] de grupo 2.  Para controle do ciclo, conecte zero cross com retorno SSR ou 
randômico com retorno SSR. Para controle de fase, conecte randômico com retorno SSR.     

 Seleção para função de saída SSR (Função SSR)[SSrM]

※ Ao seleccionar o modo de ciclo ou de controle de fase, o fornecimento de energia para a carga e 
para o controlador de temperatura deve ser a mesma.

※ Nesse caso selecione o ciclo [CYCL] ou fase [PHAS] de controle do modo PID (proporcional), tempo 
do ciclo de controle [T] não poderão ser definidos..

※ Para Alimentação AC/DC modelo (TC4 - 2R), este parâmetro [SSrM] não é exibido e é disponível 
apenas como controle padrão por relé ou SSR.

1)Padrão ON/OFF  [STND]
Um modo de controlar a carga da 
mesma forma como tipo de saída 
Relay. (ON: saída level 100%,  
OFF: saída level 0%)

2)Controle do ciclo [CYCL]
Um modo para controlar a carga de 
saída, repetindo ON / OFF de acordo 
com uma taxa de saída dentro das 
configurações do ciclo. 
Após ter melhorado ON / OFF o ruído 
por tipo zero cross.

3)Controle de fase [PHAS]
Um modo para controlar a carga 
através do controle da fase dentro 
de Meio ciclo AC. Controle serial 
está disponível.
Deve ser utilizado aleatoriamente 
Nno modo de retorno de SSR.

50Cycle 50Cycle

50% 80%

AC

OUT

ON ONOFF OFF

AC

OUT

10% 50%

AC

OUT

SSR saída de tensão
(12VDC) Carga

Alimentação
100-240VAC

50/60Hz

Controlador de temperatura
(TC4Series) Módulo SSR 

※ As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Muito obrigado por escolher os produtos Autonics.
Para sua segurança, por favor leia o manual antes de usar.

 Cuidados para sua segurança.
※Por favor, siga as instruções antes de utilizar este produto.
※Por favor, leia as instruções abaixo.

Cuidado Ferimentos sérios podem ocorrer se as instruções não forem seguidas corretamente.
Atenção O produto pode ser danificado caso as instruções não forem seguidas corretamente.

※As seguintes informações serão necessárias para o manuseio do produto
 Risco de acidentes caso não sejam seguidas as instruções de uso. 

1. Em caso de utilizar este produto em máquinas (Ex: controle de energia nuclear, equipamento médico, 
navio, veículo, trem, avião, aparelhos de combustão, dispositivo de segurança, equipamentos de 
prevenção de desastre, etc.) é necessário instalar um dispositivo contra falhas.
Pode causar incêndio, ferimentos ou perda de propriedade.

2. O dispositivo deve ser instalado em um painel antes do uso.
Pode causar choque elétrico.

3. Não conecte, repare ou inspecione a unidade quando a alimentação estiver ligada.
Pode causar choque elétrico.

4. Cheque o número dos terminais antes de conectar a fonte de alimentação.
Poderá causar incêndio caso não forem seguidas as intruções. 

5. Não desmonte e modifique este produto. Por favor, entre em contato conosco se for necessário.
 Pode causar incêndio e choque elétrico.

1. Este aparelho não deve ser utilizado em lugares abertos.
Pode encurtar o ciclo de vida do produto ou causar choque elétrico. 

2.  Ao conectar os cabos de entrada e saída de relé e alimentação, utilize AWG20 (0.05mm2) e certifique-se de 
apertar os parafusos dos terminal com força de 0.74Nm a 0.90Nm. 
O não cumprimento desta instrução pode resultar em incêndio.

3. Use o aparelho dentro das especificações indicadas..
Pode encurtar o ciclo de vida do produto ou causar incêndio. 

4. Não utilize cargas acima da capacidade de comutação nominal do contato do relé.
O não cumprimento desta instrução pode resultar em falha de isolamento, derretimento do contato, falha no contato, 
quebra do relé, ou incêndio.

5. Na limpeza da unidade, não use água ou um detergente à base de óleo.
 Pode causar incêndio e choque elétrico. 

6.  Não usar este produto em lugares onde há gás inflamável ou explosivo, umidade, alta incidência de raios 
solares, calor radiante, vibração, impacto etc.
 Pode causar incêndio ou explosão.

7. Evite que a poeira e resíduos entrem no interior do produto.
O não cumprimento desta instrução pode resultar em incêndio ou danos ao produto. 

8. Verifique se a alimentação ou fiação estão com a polaridade invertida. 
 Pode causar incêndio ou explosão.

9.  Para instalar a unidade com isolamento reforçado, use a fonte de alimentação que está assegurada nível 
básico. (Série TC4SP suporta apenas isolamento básico).
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 Grupo de parâmetros

● Parâmetros grupo 1

● Do grupo de parâmetros 2  Alarme  [AL-1/ AL-2]  Correção de entrada [IN-B]

 Filtro de entrada digital [MAvF]

 Histerese [HYS]

 Reset manual[REST]

 Chave de entrada digital (  +  3seg.) [ DI-K]

 Saída de controle MV quando a linha sensor de entrada é quebrado [ErMV]

 Bloquear parâmetro [LOC]

 Erros

 Cuidados para uso

O próprio controlador não contem erros, mas pode haver erro na entrada do sensor de temperatura externa. 
Esta função é para corrigir este erro. 
E.g.) Se a temperatura real é de 80 °C porém controlador exibe 78 °C, definir o valor de correção de entrada 

[IN-B] como '002' e controlador exibe 80 °C.   
※Como o resultado da correção de entrada, se o valor da temperatura atual (PV) é maior que a faixa de 

temperatura do sensor de entrada, ele exibe "HHHH" ou "LLLL".

Se a temperatura atual (PV) flutua repetidamente por rápidas mudanças de sinal de entrada, ele reflete o MV e é 
impossível ter um controle estável. Portanto, a função filtro digital estabiliza o valor da temperatura atual.
Por exemplo, definir o valor de filtro digital de entrada como 0,4 segundos, e aplica-se filtro digital para valores de entrada 
durante 0,4 segundos e exibe estes valores. Temperatura atual pode ser diferente em termos de valor de entrada real.

A função para definir saída de controle MV em caso de erro aberto. Os usuários são capazes configurar por definição ON/OFF ou 
definição MV. Ele executa saída de controle por definição MV independentemente de ON/OFF ou saída de controle PID.

 ● Se a histerese é muito estreita, a procura (oscilação, vibração) 
poderia ocorrer devido a ruído externo. 

 ● No caso do modo de controle ON / OFF, mesmo que PV 
atinge estado estável, ainda ocorre a procura. Pode ser devido 
à histerese [HYS] SV, características de resposta de carga ou 
a localização do sensor. A fim de reduzir a procura ao mínimo, 
é necessário levar em consideração os seguintes fatores ao 
projetar um controle temporário.; Histerese adequada [HYS], a 
capacidade do aquecedor, características térmicas, a resposta 
do sensor e localização.

Ao selecionar o modo de controle P/PD certa diferença de temperatura 
existe mesmo após PV atingir estado estável, pois o tempo de 
aquecimento (subindo e descendo) é inconsistente devido às 
características térmicas dos objetos controlados, tais como a capacidade 
de calor, capacidade de aquecimento. Esta diferença de temperatura é 
chamada offset e a função reset manual[REST] ajusta/corrigi offset.
Quando PV e SV são iguais, o valor de reinício é de 50.0%. Quando o 
controle é estável, PV é inferior a SV, valor de reset é maior que 50,0% 
ou PV é maior do que SV, valor de reset é menor que 50.0%.

Situado abaixo de 50,0 (valor de reposição) 

Set acima de 50.0 do valor de reset 

Offset

Offset
SV

●Reset manual [REST] por resultado controle

Aquecimento operação

Histerese
[HYS]

ON OFF

SV

Controle 
saída 

Temp.

 AM!A 
Alarme  
operação

Alarme  
opção

3)Alarme de quebra de sensor     
A função que a saída de alarme será ativada quando o sensor não está conectado ou quando a desconexão do sensor é 
detectado durante a temperatura de controle. Você pode verificar se o sensor é conectado a buzina ou outras unidades 
que utilizam o contato de saída de alarme. É selecionável entre alarme padrão [SBAA] ou alarme trava [SBAB].
4)Alarme de quebra de ciclo (LBA)
Ele verifica malha de controle e saídas de alarme pela mudança de temperatura.. Para o controle de aquecimento (controle 
de resfriamento), quando saída de controle MV é de 100% (de 0% para controle de refrigeração) e PV não aumenta mais 
do que a banda de detecção  LBA [LBaB] durante o tempo de monitoramento  LBA[LBaT], ou quando a saída de controle 
MV é 0% (100% para o controle de resfriamento) e PV não diminui abaixo do que banda detecção LBA [LBaB] durante o 
período de monitoramento LBA [LBAT], saída de alarme é ligado. 

Inicio de controle 
de 

Quando a saída de controle MV é de 100%, PV é aumentada ao longo da banda de detecção LBA [LBaB] durante o período de 
monitoramento LBA [LBAT].

 a O status da mudança de saída de controle MV (tempo de monitorização LBA é redefinido.) 

 a 
Quando saída de controle MV é 0% e PV não diminui abaixo de banda detecção LBA [LBaB] durante o período de monitoramento 
LBA [LBAT], alarme de quebra de malha (LBA) liga-se após o tempo de monitoramento LBA.

 a Saída de controle MV é 0% e alarme de quebra de ciclo (LBA) gira e mantém ON.

 a O status da mudança de saída de controle MV (tempo de monitorização LBA é redefinido.) 

 a 
Quando saída de controle MV é de 100% e PV não aumenta ao longo de banda detecção LBA [LBaB] durante o período de 
monitoramento LBA [LBAT], alarme de quebra de malha (LBA) liga-se após o tempo de monitoramento LBA.

 a 
Quando saída de controle MV é de 100% e PV é aumentada ao longo de banda detecção LBA [LBaB] durante o período de 
monitoramento LBA [LBAT], alarme de quebra de malha (LBA) é desligado após o tempo de monitoramento LBA.

 a O status da mudança de saída de controle MV (tempo de monitorização LBA é redefinido.) 

2)Alarme  opção
Opção Nome Descrição

ㅁㅁㅁㅁㅁㅁ

AM .A
Alarme geral Quando a temperatura atingir o valor do alarme a saída será acionada e desacionada quando estiver fora 

da faixa.

AM ㅁ.ㅁㅁㅁ
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁB

Função 
travamento

Quando a temperatura atingir o valor do alarme a saída será acionada e permanecerá acionada 
continuamente (opção de alarme hold)

AM .C
Função de 
sequência 
standby

Quando a temperatura atingir o valor do alarme a saída não será adicionada, após atingir pela segunda 
vez o valor do alarme operará como na função de alarme geral. 

AM .D

Função de 
sequência 
standby e 
travamento

Irá operar nos modos de travamento e standby simultanêamente 

AM .E
Função de 
sequência 
standby 2

Quando a temperatura atingir o valor do alarme a saída não será adicionada, após atingir pela segunda 
vez o valor do alarme operará como na função de alarme geral. 

AM .F

Função 
travamento 
e função de 
sequência 
standby 2

Funcionamento básico é o mesmo que trava de alarme e sequência 1 de espera. Ela opera não só com 
energia ON/OFF, mas também com o valor de configuração de alarme ou opção de mudança de alarme. 

1)Alarme  operação

 Ao executar o ajuste automático, banda detecção LBA[LBaB] e tempo de monitorização LBA são definidas automaticamente 
com base no valor de sintonia automática. Quando o modo de operação de alarme [AL-1, AL-2] é definido o alarme de 
quebra de ciclo (LBA)[LBa ], Banda de detecção LBA [LBaB] e Tempo de monitoramento LBA[LBaT] são exibidos 

 Condição de re-aplicação sequência de espera para sequência de espera 1, trava de alarme e sequência de espera 1: Ligado
 Condição de re-aplicação sequência de espera para sequência de espera 2, trava de alarme e sequência de espera 2: 

Desligado, mudança de temperatura, temperatura de alarme [AL1, AL2] ou alarme de operação[AL-1, AL-2], mudar o modo STOP 
para o modo RUN.

Modo Nome Alarme  operação Descrição

AM)_ - - Sem saída auxiliar 

AM!
Desvio alto do 
alarme SV         

100℃
PV

110℃

OFF ONH

PV
90℃

SV
100℃

OFF ONH
Quando existir diferença entre PV e SV 
acima do valor ajustado o alarme será 
acionado.

Desvio alto : Definido com 10℃ Desvio alto : Definido com -10℃

AM@
Desvio baixo 
do alarme PV

90℃
SV

100℃

OFFON H

SV
100℃

PV
110℃

OFFON H
Quando existir diferença entre PV e SV 
abaixo do valor ajustado o alarme será 
acionado.

Desvio baixo: Definido com 10℃ Desvio baixo: Definido com -10℃ 

AM#
Desvio alto 
e baixo do 
alarme

PV
90℃

PV
110℃

SV
100℃

OFFON ONH H
Quando existir desvio entre PV e SV 
acima ou abaixo do valor ajustado o 
alarme será acionado.

Desvio alto/baixo: Definido com 10℃

AM$
Desvio alto 
e baixo do 
alarme

Quando existir desvio entre PV e SV 
acima ou abaixo do valor ajustado o 
alarme será acionado.PV

90℃
PV

110℃
SV

100℃

OFF OFFONH H

Desvio alto/baixo: Definido com 10℃

AM%
Valor absoluto 
- alarme alto 

PV
90℃

SV
100℃

OFF ONH

SV
100℃

PV
110℃

OFF ONH

Quando o valor do PV estiver acima do 
valor ajustado o alarme será acionado.

Valor absoluto :
Definido com 90℃ 

Valor absoluto :
Definido com 110℃

AM^
Valor absoluto 
- alarme baixo 

PV
90℃

SV
100℃

OFFON H

SV
100℃

PV
110℃

OFFON H

Quando o valor do PV estiver abaixo do 
valor ajustado o alarme será acionado.

Valor absoluto :
Definido com 90℃

Valor absoluto :
Definido com 110℃

SBa
Alarme de 
quebra de 
sensor

- Será acionado quando detectar o sensor 
desconectado.

LBa
Alarme de 
quebra de ciclo -

Será acionado quando detectar o 
rompimento no ciclo..

※ H: Histerese do alarme[AHYS] 

Faixa de ajuste:  Desvio de alarme  (-[F.S] a [F.S],  
 Valor absoluto de alarme  (faixa de temperatura)

※No caso do modo de operação de alarme [AL-1, AL-2], AM)_/ SBa  
/ LBa  dos Parâmetros do grupo 2 está configurado para [AL-1, 
AL-2], nenhum parâmetro é exibido.

Faixa de ajuste: 0.1 a 999.9℃/℉

Ajustar a histerese 
com controle ON/OFF

Reset manual

Tempo de derivação

Tempo integral

Banda proporcional 

Auto-tuning

※1AL1 temperatura do alarme

AL2 temperatura do alarme

Faixa de ajuste: 0 a 9999 seg.
※Operação Integral será OFF quando o valor é configurado for "0".

Faixa de ajuste: 0 a 9999 seg.
※Operação derivada será OFF quando o valor é configurado for "0".

Faixa de ajuste: 0.0 a 100.0%
※É exibido em controle P/PD.

Faixa de ajuste: 1 a 100℃/℉ (Para DPtL/CUsL: 0.1 a 50.0℃/℉)
※ É exibido quando o tipo de controle de parâmetro [C-MD] do 

grupo 2 é definido em ONOF.

※Ele começa a operar em auto-tuning quando é definido 
como ON e OFF automaticamente após concluir a operação.
※ Indicadores de desvio (▲, , ▼) flash (ciclo:1 seg.) 

durante a função auto-tuning.

AL1

AL2

Em

P

I

PAR1

D

REST

ONOFF

01)0

0000

0000

05)0

002HYS

 3 seg.

 2 seg.

Modo RUN

※2

※3

1250

1250

※ Tipo de alimentação AC/DC não tem nenhum método de saída 
do conversor SSR [SSRM] e suporta apenas saída ON/OFF ao 
selecionar SSR em saída de controle [OUT].

Parâmetro Padrão de fábrica Parâmetro Padrão de fábrica

IN-T ㅁKCA T 02)0

Unidade ?C
AL-1 AM!A

IN-B 0000

MAvF 00)1 AL-2 AM@A

L-SV -050 AHYS 0001

H-SV 1200 LBaT 0000

O-FT HEAT LBaB 002

C-MD PID DI-K STOP

OUT RLY ErMV 00)0

SSrM STND LOC OFF

● Configurações SV  

● Parâmetros grupo 1

● Do grupo de parâmetros 2
Parâmetro Padrão de fábrica

- 0

Parâmetro Padrão de fábrica

AL1
1250

AL2
Em OFF

P 01)0
I

0000
D

REST 05)0
HYS 002

 Padrão de fábrica

Display Descrição
OFF Destrava

LOC1 Trava do grupo de parâmetros 2
LOC2 Trava do grupo de parâmetros 1,2

LOC3
Trava do grupo de parâmetros 1,2, 
Configurações SV 

A função para evitar a mudança SV e dos parâmetros de cada 
grupo de ajuste. Ainda é possivel verificar os valores de ajuste de 
parâmetros quando o bloqueio de parâmetro é definido.

※ OFF, LOC1 estão disponíveis somente para o indicador (TC4 -N N).

Display Descrição Solução de problemas

ABERTO
Pisca se o sensor de entrada é desligado ou o 
sensor não está conectado. Verifique o estado da entrada do sensor.

HHHH
Pisca, se a entrada do sensor medido é superior 
a faixa de temperatura. Quando a entrada está dentro da faixa de 

temperatura nominal, esta tela desaparece. 
LLLL

Pisca, se a entrada do sensor medido é inferior 
ao intervalo de temperatura.

Max. 5.8mm Max. 5.8mm

 Sensores fotoelétricos  Controladores de temperatura
 Sensor de fibra óptica  Temperatura/Humidade/Transdutores
 Sensor de porta  SSR/Controlador de tensão
 Sensor de porta lateral  Contadores
 Sensor de área  Temporizadores
 Sensor de proximidade  Medidores de painel
 Sensor de pressão  Tacômetros/Pulso (Rate) Meters
 Encoders rotativos  Unidades de display
 Conectores/Soquete  Controladores com sensor
 Alimentação switching
 Botões/Lâmpadas/Sirenes
 I/O Bloco terminais e cabos
 Motores de passo/Controladores de movimento
 Painéis gráficos
 Dispositivos de campo
 Sistema de marcação a laser (Fiber, Co₂, Nd:yag)
 Solda a laser/Sistema de corte

 Principais produtos

Pressione algum dos botões

, , , .

※1: Não é exibida para Alimentação AC/DC modelo (TC4 - 2R).
※ Se nenhuma tecla foi acionada durante 30 s., ele retorna para o modo 

RUN automaticamente e os valores do parâmetro não são salvos. 
※  Este parâmetro não pode ser exibido dependendo dos ajustes 

configurados.

Configurações SV Parâmetros grupo 1[PAR1] Do grupo de parâmetros 

  4seg.  2seg.

  3seg.   3seg.

②①

④

③

⑤
Modo RUN

AL1
AL2
Em
Pㅁㅁ

I
D

REST
HYS

AL1 temperatura do alarme

AL2 temperatura do alarme

Auto tuning

Banda proporcional

Tempo integral

Tempo derivado

Ajustar o percentual do 
reset
Ajustar a histerese ON/OFF

IN-Tㅁㅁ
UNITㅁㅁ
IN-Bㅁㅁ

MAvFㅁㅁ
L-SV

H-SV
O-FTㅁㅁ

C-MD
OUTㅁㅁ

SSrMㅁㅁ
T

AL-1ㅁㅁ
AL-2ㅁㅁ

AHYSㅁㅁ
LBaTㅁㅁ
LBaBㅁㅁ
DI-Kㅁㅁ

ErMVㅁㅁ
LOCㅁㅁ

Tipo de entrada

Indicador de temperatura

Correção de entrada

Filtro de entrada digital

Limite mínimo

Limite máximo

Saída de controle operação

Tipo de controle

Saída de controle

Modo de controle SSR※1

Tempo do ciclo de controle

Desvio de temp. alarme 1

Desvio de temp. alarme 2

Histerese do alarme

Tempo de monitoramento LBA

LBA faixa de detecção

Chave de entrada digital
Saída de controle MV no 
caso de parada por erro.

Bloquear parâmetro

① Pressione qualquer tecla uma vez no modo RUN, avança 
para definir o valor de ajuste do grupo.
②  Pressione  durante 2seg. em modo RUN, que avança 

a Parâmetros grupo 1.
③  Pressione  durante 4seg. em modo RUN, que avança 

a Do grupo de parâmetros 2.
④  Primeiro parâmetro será exibido no visor quando se avança 

para o grupo de ajuste.
⑤  Pressione  durante 3 seg. no grupo de configuração, 

ele retorna para o modo RUN.
※ Exceção: Pressione  uma vez em SV no grupo de 

ajuste e retorna para o modo RUN.
※ Pressione  novamente dentro de um segundo após o retorno ao modo RUN,  pressione durante 3 seg., 

que avança para o primeiro parâmetro do grupo de ajuste anterior.
※Configuração de parâmetros Do grupo de parâ-  → Parâmetros grupo 1  → Configurações SV 
    • Defina o parâmetro como mostrado acima, considerando os parâmetros em relação a cada grupo de ajuste.
    • Verifique os valores definidos dos parâmetros após a mudança de parâmetro para o Grupo 2.
※Indicadores modelo (TC4 -N N)o parâmetro sombreado exibe ( ) de Parâmetros do grupo 2.
※ AL-1, AL-2 do grupo 2 é exibido de acordo com o tipo de saída de alarme.
※Se o modo de operação de alarme[AL-1, AL-2] dos Parâmetros do grupo 2 está configurado para AM)_/ SBa  / LBa , 
AHYS não é definido

● Fluxograma para grupo de configuração SV

Alterar definição do valor por 
, ,  .

Pressione algum dos botões , , ,  .

①Modo RUN (mostrar a temperatura atual)

②Modo mudança de valor definido

③ Concluir a configuração.

④Checar SV

※Em caso de mudança da definição de temperatura de 210℃ a 250℃

※1: S : Pressione algum dos botões , , .
※2:  Depois de verificar/alterar o valor definido em cada parâmetro, pressione 

 , após a definição o valor piscará por duas vezes e irá automati-
camente para o próximo parâmetro.

※3:Ele é exibido quando o tipo de controle de parâmetro [C-MD] 
※Pressione  durante 3 seg. para retornar ao modo RUN em qualquer 
parâmetro.
※  Este parâmetro não pode ser exibido dependendo dos ajustes 

configurados.

※1: S : Pressione algum dos botões , , .
※2:  Depois de verificar/alterar o valor definido em cada parâmetro, pressione 

 , após a definição o valor piscará por duas vezes e irá automaticamente 
para o próximo parâmetro.

※Pressione  chave durante 3 seg. para retornar ao modo RUN em qualquer 
parâmetro.
※  Este parâmetro não pode ser exibido dependendo dos ajustes configura-

dos.

Bloquear parâmetro 

Saída de controle MV com parada em 
caso de erro na entrada 

Chave de entrada digital 

Banda de detecção LBA

Tempo de monitoramento LBA

Histerese do alarme

Alarme de operação AL2

Alarme de operação AL1

Tempo do ciclo de controle

※Modo de operação com alarme ※Opção de alarme

Método de saída do 
drive SSR

Saída de controle

Tipo de controle

Saída de controle operação

Limite mínimo

Limite máximo

Filtro de entrada digital

Correção de entrada

Indicador de temperatura

Tipo de entrada

3 seg.
 4 seg.

Modo RUN

※ O indicador de temperatura frontal piscará quando 
for selecionado.

※ Ao mudar a unidade de temperatura, SV, IN-
B, H-SV, L-SV, AL1, AL2, LBaT, LBaB, AHYS são 
inicializados 

※ Quando alterar o tipo de entrada, SV, IN-B, H-SV, L-SV, AL1, AL2, LBaT, 
LBaB, AHYS são inicializados 

Faixa de ajuste: -999 a 999 (DPtL / CUsL: -199.9 a 999.9)

※Opera apenas quando a saída entre o Relé ou SSR 
for selecionada.

※ Ao alterar a operação de saída de controle, ErMU é 
inicializado.

※  Ao alterar o tipo de controle, ErMU é inicializado. (saída 
de controle MV abaixo de 100%) e DI-K retorna para 
OFF automaticamente.

※Mesmo como mostrado acima [AL-1].
※ Ao alterar o funcionamento do alarme AL1, AL2, temperatura de 

alarme de AL1, AL2 é inicializado.

※ Pressione  para 
converter o modo de 
operação de alarme em 
opção de alarme.

Faixa de ajuste: 0.1 a 120.0 seg.
※ Ajuste do tempo de entrada do filtro digital para o controle de 

valor médio de entrada e o valor de exibição.

Faixa de ajuste:  Dentro da faixa de temperatura avaliada pelo 
sensor de entrada [L-SV ≤ ( H-SV-1 dígito)]

Ao mudar o limite mínimo, se SV < L-SV, SV é inicializado como 
L-SV.

Faixa de ajuste:  Dentro da faixa de temperatura avaliada pelo 
sensor de entrada [H-SV ≥ ( L-SV+1 dígito)]

Ao mudar o limite máximo, se SV > H-SV, SV é inicializado como 
H-SV.

Faixa de ajuste:0.5 a 120.0 seg.
※ Se a saída de controle [OUT] está definida como RLY, o padrão de fábrica será 
20,0 seg, ou definida como SSR, o padrão de fábrica será de 2,0 segundos. 
※ Este T não será exibido quando o método de saída do conversor SSR [SSRM] está 
definido como CYCL, PHAS.

Faixa de ajuste: 1 a 100℃/℉ (DPtL/ CYsL: 0.1 a 50.0℃)
※Se o modo de operação de alarme [AL-1, AL-2] está configurado 
para AM)_, SBa , LBA , AHYS não é definido

Faixa de ajuste: 0 a 9999sec. (Configura automaticamente com Auto-tunning)
※ LBaT parâmetro é exibido quando o modo de operação de alarme [AL-1, AL-2] 

é definido como LBA.

Faixa de ajuste: 0.0 a 100.0%
※ 0.0/100.0% é exibido quando o tipo de controle de parâmetro [C-

MD] está definido ONOF.
※ Ao alterar o controle PID para controle ON / OFF, se MV estiver 

abaixo de 100,0%, ele é inicializado como 0,0%.. 
※ Para indicadores modelo 

 (TC4 -N N), apenas OFF, 
LOC1 são disponíveis.

※ AlRE não é exibido para o modelo de saída sem alarme.
※ Em não é exibido quando o tipo de controle de parâmetro [C-MD] está definido ONOF.

Faixa de ajuste: 0 a 999℃/℉ (DPtL/ CUs: 0.0 a 999.9℃/℉)
(Configura automaticamente com Auto-tunning)
※ Quando o modo de operação de alarme [AL-1, AL-2] está configurado 

como alarme de quebra de malha (LBA) [LBA], e o parâmetro LBAT não é 
definido como 0, o parâmetro LBaB é exibida.

※ Ele é exibido ao selecionar saída de 
controle [OUT] como SSR. Para o tipo 
de alimentação AC / DC (TC4-2R), 
este parâmetro [SSRM] não é exibido.

PAR2

IN-T

Unidade

IN-Bㅁㅁ

MAvF

L-SV

H-SV

O-FT

C-MD

OUT

SSrM

T

AL-1

AL-2

AHYS

LBaT

LBaB

DI-K

ErMV

LOC

LBaA AM!Aㅁ AM!B

?F?C

000

)1

-050

1200

HEAT

PID

RLY

STND

02)0

AM!A

AM@A

001

0

002

00)0

SSR

ONOF

COOL

CYCL PHAS

※2

※1
KCA JIC LIC DPtH DPtL CU%H CU%L

STOP AlRE EmOFF

LOC1 LOC2 LOC3OFF

Time

※No caso de [IN-T] tipo de sensor 
de entrada, com configurações 
de temperatura (baixo/alto) 
SV também é definido como 
nte (SV) também é definido 
como intervalo de temperatura 
máx/mín do sensor de entrada.
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Definir as operações e opções de alarme através da combinação.
Cada alarme opera individualmente em dois modelos de saída de alarme.
Quando a temperatura atual está fora da faixa de alarme, o alarme 
desaparece automaticamente. Se a opção de alarme estiver travada ou em 
sequência de espera 1/2, pressione o botão de entrada digital (+ 3 seg., 
Botão de entrada digital  [DI-K] de grupo 2 configurar como ALRE), ou 
desligar e ligar a alimentação para limpar as configurações de alarme.

Parâmetro Operação
OFF OFF Ele não usa a função chave de entrada digital. 

RUN/STOP STOP

Pausa do controle de saída Saída auxiliar (exceto alarme de quebra de ciclo, sensor de quebra 
de alarme), exceto saída de controle operada por definição.. Pressione os botões da entrada 
digital durante 3 seg para recomeçar. 

RUN RUN

t t tt

STOP STOP RUN

Chave de entrada digital
(t: acima de 3 seg.)

Alarme 
apagado AlRE

Limpa a saída de alarme através da força. 
(apenas quando a opção de alarme for trava de alarme ou sequência de espera 1/2 .)
Esta função é aplicada quando o valor atual está fora da faixa de operação de alarme, mas a 
saída de alarme esta em modo ON. O Alarme opera normalmente à direita depois da limpeza.  

Auto-tuning Em

Starts/Stops auto-tuning. Esta função é a mesma da auto-tuning[At] do grupo de parâmetro 1.. 
(Você pode começar em auto-tuning [At] do grupo de parâmetro 1 e parar na chave de entrada 
digital.)
※ Este parâmetro At aparece apenas quando o método de controle [C-MD] Do grupo de 

parâmetros 2 é definido como PID. Quando o tipo de controle [C-MD] Do grupo de parâmetros 2 
é definido como ONOF, este parâmetro é mudado para OFF. 

Redefinir todos os parâmetros como padrão de fábrica. Mantenha pressionado os botôes + +  por 5 seg., para entrar no parâmetro de 
reset [INIT]. Selecionar 'Yes' e todos os parâmetros são redefinidos como padrão de fábrica. Selecionar ‘NO’ e e as configurações anteriores 
são mantidos. Se definir o bloqueio de parâmetros [LOC] ou processamento auto-tuning, o parâmetro de reset não será disponível.

● Reset de parâmetro

1. Por favor, separar a fiação da unidade de linhas de alta tensão ou linhas de energia para evitar o ruído indutivo.
2. Para o friso terminal, selecione umas das seguintes formas de terminais mostrados abaixo.(M3)

3. Instale um interruptor ou disjuntor para controlar o fornecimento de energia.
4. O interruptor de alimentação ou disjuntor deve ser instalado em local de fácil acesso para o usuário.
5. A unidade serve para controlara temperatura. Não utilize a unidade para controlar tensão ou corrente. 
6. Ao usar o sensor de temperatura RTD, deve conectá-lo como tipo 3 fios. Se o cabo for prolongado, utilizar 3 fios que 

sejam de mesma espessura que a linha. Ela pode causar desvio de temperatura caso a resistência de linha seja 
diferente. 

7. Se a linha de alimentação e a linha do sinal de entrada estão perto um do outro, instalar filtro de linha para proteção 
de ruído na linha de proteção.

8. Mantenha longe dos instrumentos com alta frequência. (Máquina costura e de solda de alta freqüência, controlador 
SCR de grande capacidade).

9. Ao fornecer a medida de entrada, a unidade exibe HHHH ou LLLL,.pode ocorrer erro na medida de entrada. Desligue a 
alimentação da unidade e verifique a linha. 

10. Esta unidade pode ser utilizada em nos seguintes ambientes.
①Deve ser utilizados em lugares fechados. ②Altitude máx. 2,000m. ③Grau de poluição 2. ④Categoria de instalação II.   

※ O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos ao produto.


