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1. Paskirtis 

Programuojamas valdiklis ELKO 600 su LCD ekranu skirtas automatiškai valdyti, reguliuoti ar kontroliuoti 

įrenginius priklausomai nuo loginių įvadų būsenų bei analoginių signalų verčių pagal iš anksto įrašytą valdymo 

programą. 

Valdiklis gali veikti tiek savarankiškai vienas, tiek su kitais moduliais ar valdikliais, kurie turi ryšio RS485 

išvestį ir sujungti tarpusavyje. 

Taip pat galima prijungti prie kompiuterio per ryšio sąsajos keitiklį ERS485/232. 

Veikia MODBUS protokolu. 

 

2. Techniniai duomenys 

 Maitinimo elektros įtampa (22…30)V, 50/60Hz arba nuolatinė; 

 Vartojama galia ≤ 30VA; 

 Nuoseklaus RS485 tipo ryšio išvestis; 

 6 analoginių signalų įvadai temperatūros jutikliams arba elektriniam signalui (0…10)V; 

temperatūros jutiklis gali būti: Pt1000, Ni1000, tiesinis NTC TG tipo REGIN firmos; 

 4 analoginiai išvadai tolydiniam reguliavimui (0…10)V ribose, didžiausia srovė 5mA; 

 6 loginiai įvadai (galvaniškai izoliuoti) būsenų analizavimui; 

 5 relių kontaktų išvadai, kontaktų jungiama elektros įtampa ≤30V, 

srovė ≤ 0,1A (aktyvinė apkrova); 

 4 eilučių 20 simbolių raidinis-skaitmeninis skystųjų kristalų ekranas (LCD); 

 4 šviesos diodai; 

 10 mygtukų; 

 Realaus laiko laikrodis; 

 Parametrų išsaugojimas atmintyje, nesant maitinimo; 

 Saugumo klasė IP20; 

 M ontuojamas skydo durelėse; 

 Korpuso matmenys (145x145x96) mm; 

 Montavimo kiaurymės matmenys (137×137) mm; 

 Masė ≤ 300g; 

 Darbinė temperatūra* (0…+40)°C; 

 Saugojimo temperatūra* (-20…+50)°C; 

 Santykinė drėgmė (10…95)%, be kondensacijos. 

*gamintojas gali pateikti gaminių versijų su išplėstu temperatūros diapazonu. 
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3. Konstrukcija ir valdymo elementai 

 

Valdiklio panelėje sumontuoti LCD ekranas, 10 mygtukų ir 4 šviesos diodai. 

Valdiklio korpuso užpakalinėje dalyje – prijungimo gnybtai (1 pav.). 

 

Mygtukų reikšmės: 

↑ Pasirinkto parametro didinimas 

↓  Pasirinkto parametro mažinimas 

← Žymės perstūmimas kairėn 

→ Žymės perstūmimas dešinėn 

¬  Mygtuko reikšmė priklauso nuo to, prieš kokį parametrą stovi žymė. Jei tai keičiamas parametras, tai pirmą kartą 

paspaudus mygtuką, leidžiama didinti arba mažinti parametro dydį, antrą kartą paspaudus, patvirtinamas parametro 

pakeitimas 

C Atšaukia parametro keitimo režimą, grąžina prieš tai nustatytą parametro vertę arba grąžina į ankstesnį ekrano langą 

I/O Valdiklio valdymo programos įjungimas/išjungimas 

◊  Keičiamų parametrų verčių peržiūra 

Θ  Laikrodžio ir laiko programų nustatymas 

!  Avarinių būsenų sąrašo peržiūra 

  

Šviesos diodų reikšmės: 

Rodo, kad reguliatoriaus programa yra įjungta 

Oro tiekimo ventiliatoriaus dažnio keitiklis nefiksuoja avarijos 

Oro ištraukos ventiliatoriaus dažnio keitiklis nefiksuoja avarijos 

Rodo, kad yra avarija arba avarinė situacija. 
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4. Prijungimo schema 
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