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1. Paskirtis 

Programuojamas valdiklis-pultas ELPUS 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. 

Pagrindinis valdiklio-pulto pritaikymas – nuotolinis pultas patalpose, kur reikalinga aukšta apsaugos klasė 

(IP54), montuoti įleidžiant į sieną. Tai dažniausiai – operacinės. 

Valdiklis-pultas 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 ≤ 20VA; 

 Nuoseklaus RS485 tipo ryšio išvestis; 

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

temperatūros jutiklis gali būti: Pt1000, Ni1000, NTC20, tiesinis NTC TG tipo REGIN firmos; 

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

 4 loginiai įvadai (galvaniškai izoliuoti) būsenų analizavimui; 

 2 tranzistorių atvirų kolektorių išvadai 

(tranzistoriaus kolektoriaus elektros nuolatinė įtampa ≤30V, srovė ≤1A); 

 2 eilučių 16 simbolių raidinis-skaitmeninis skystųjų kristalų ekranas (LCD); 

 6 šviesos diodai; 

 6 mygtukai; 

 Realaus laiko laikrodis; 

 Parametrų išsaugojimas atmintyje, nesant maitinimui; 

 Saugumo klasė IP54; 

 Pultas skirtas montuoti įleidžiant į sieną arba skydo durelėse; 

 Korpuso matmenys (145x145x60) mm; 

 Montavimo kiaurymės matmenys (137×137) mm; 

 Masė ≤ 200g; 

 Darbinė temperatūra (0…+40)°C; 

 Saugojimo temperatūra (-20…+50)°C; 

 Santykinė drėgmė (10…95)%, be kondensacijos. 
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3. Konstrukcija ir valdymo elementai 

 Valdiklio-pulto panelėje sumontuoti LCD ekranas, 6 mygtukai ir 6 šviesos diodai. 

 Panelė yra po drėgmei atsparia plėvele. 

 Valdiklio korpuso užpakalinėje dalyje – prijungimo gnybtai. 

 

Mygtukų reikšmės: 

↑ - Pasirinkto parametro didinimas 

↓ - Pasirinkto parametro mažinimas 

← - Žymės perstūmimas kairėn 

→ - Žymės perstūmimas dešinėn 

¬ - Mygtuko prasmė priklauso nuo to, prie kokio parametro stovi žymė. Jei tai keičiamas parametras, pirmą kartą 

paspaudus mygtuką galima didinti ar mažinti parametro reikšmę, paspaudus mygtuką antrą kartą, reikšmės pakeitimas 

patvirtinamas. Jei tai nuoroda į kitą meniu punktą, paspaudus mygtuką pereinama prie to meniu punkto. 

C - Atšaukia parametro keitimo režimą, grąžindamas prieš tai buvusią parametro vertę arba grąžina į ankstesnį meniu 

punktą. 

 

Šviesos diodų reikšmės: 

Šviesos diodų reikšmės priskiriamos programiškai. 

Žemiau parodytas šviesos diodų reikšmių pavyzdys, kai naudojamas kaip nuotolinis pultas operacinėje: 

1  -  min. vėdinimo intensyvumas 

2  -  tarpinis vėdinimo intensyvumas 

3  -  max. vėdinimo intensyvumas 

4  -  oro tiekimo priešfiltrio užterštas 

5  -  oro tiekimo filtro užterštas 
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4. Prijungimo schema 
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