
1 db Használati utasítás,
1 db Garanciajegy,
1 db Gyártói nyilatkozat
1 db felerősítő tartókengyel, 2 db csavarral,

2.3 ELŐLAP JELMAGYARÁZATA

Köszönjük, hogy a NIVELCO termékét választotta
Biztosak vagyunk abban, készülékünk megfelel az adott feladatra!

1. ALKALMAZÁS
Az UNICONT PMG-411, PMG-412 és PMG-413 típusú univerzális analóg PID-szabályozó alkalmas Pt-100
ellenállás hőmérő, ill. különböző hőelemek segítségével hőmérsékletmérésre, valamint 4 … 20 mA áramjelű és
1 … 5 V DC, ill. 0 … 10 V DC feszültségszintű távadók jeleinek feldolgozására. A szabályozó kimenő jele lehet
jelfogó, folyamatos 4 … 20 mA áramjel, ill. SSR-meghajtó kimenet. Lehetséges 1 db, függetlenül állítható
határértékjelzés is. A műszer mikroprocesszoros felépítésű, öntanuló szoftverrel rendelkezik, automatikus, a
P-I-D konstansok optimumát megtaláló PID-szabályozó. A beállítás az előlapon található billentyűzet
segítségével történik. A nagy méretű kettős kijelző biztosítja a távolról is jól látható leolvasást.
A folyamatjellemzőket piros, a beállított jellemzőket zöld LED mutatja.

2. MŰSZAKI ADATOK
Típus PMG-411-; -412; -413

Ellenállás hőmérő
(3 vezetékes, aut.
vezeték
kompenzáció)

DIN Pt 100    (–199,9 °C ... +199,9 °C vagy 0 °C ... +500 °C)
R vezeték: max. 5 ohm

K(-100 °C … +1100°C); J(0°C … +800°C)
R(0°C … +1700°C); E (0°C … +800°C)

T(-200°C … +400°C); S (0°C … +1700°C)

Hőelem
(aut. hidegpont
korrekció)

N(0°C … +1300°C); W (0°C … +2300°C)
Feszültség 1 … 5 V DC; 0 … 10 V DC

Bemenet

Áram 4 … 20 mA DC / 250 ohm
Arányossági tartomány 0 … 100%
Integrálási idő 0 … 3600 sec
Differenciálási idő 0 … 3600 sec

PID (öntanuló)

Ciklus idő 1 … 120 sec
Jelfogó 250 V AC, 3 A,  AC1, váltó érintkező
SSR (szilárd test relé)
meghajtó

12 V DC ±3 V, max 30 mA

Szabályozó
kimenet

Kimenet jellege

Áram 4 … 20 mA DC (max. terhelés 600 ohm)
Alarm kimenet 1 db, 250 V AC, 1 A,  AC1 programozható jelfogó záró érintkezővel
Beállítási és kijelzési pontosság ±0,3% ±1 számjegy a bemeneti teljes méréstartományra vagy ±3 °C

PV (ellenőrző jel) 4 számjegy, 7 szegmensből álló piros LED, magasság 11 mm
Kijelzés

SV (alapjel) 4 számjegy, 7 szegmensből álló zöld LED, magasság 7 mm

Tápfeszültség
100 … 240 V AC 50/60 Hz, max. 5 VA
Működési feszültség 90% … 110%-a

Védettség Előlap felől: IP 65, hátlap felől: IP 20
Elektromos védettség II. megerősített szigetelés
Környezeti hőmérséklet Üzemeléskor: -10 °C … +50 °C, Tároláskor: -20 °C … +60 °C
Környezeti nedvesség 35% … 85% relatív nedvesség
Körvonal méret 48 x 48 x 107 mm (táblakivágás: 45,5+0,5 x 45,5+0,5 mm)
Tömeg 0,15 kg

PMG-411, PMG-412, PMG-413
UNIVERZÁLIS SZABÁLYOZÓK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Gyártó:

NIVELCO  Ipari  Elektronika Rt.
1043   Budapest, Dugonics u. 11.

Telefon: 369-7575   ♦    Fax: 369-8585
e-mail: marketing@nivelco.com   http://www.nivelco.com

2.1. TARTOZÉKOK 2.2. RENDELÉSI KÓD

UNICONT P M G - 4 - 1

Bemenet Kód Kimenet Kód
1 db univerzális bemenet 1 2 db jelfogó 1

SSR meghajtó 2
4 … 20 mA 3

1 PV: Ellenőrző jel kijelző (piros színű) 6   : Kijelző állító nyomógombok

2 SV: Alapjel kijelző (zöld színű) 7 EV1: Alarm kimenet jelző LED

8 OUT: Kimenet jelző LED3 SV2: Jelző LED ha világít, a belső, második
alapjel hatásos

4 AT: Villogó LED az öntanulás ideje alatt
9 P/E nyomógomb: be- és kilépés a programozásba

5 6

8
7

1
2
3
4
9

5 AT nyomógomb: öntanuló működési üzemmód

3. KÖRVONALRAJZ Előlapra szerelés min. távolságok

100

78 1210

45 62

55

45.5 + 0.5
– 0

45.5 + 0.5
– 0

tartókengyel
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Hűtés és
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Program
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Érzékelő
kiválasztás

P/E P/E

4. BEKÖTÉS

UTÁP : Tápfeszültség
OUT : Szabályozó kimenet
IN1 : Érzékelő bemenet
AL1 : Alarm kimenet
IN2 : Vezérlő bemenet
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PMG-411 PMG-412 PMG-413

5. PROGRAMOZÁS
Belépés a programozási menübe P/E és        nyomógombok együttes, tartós működtetésével (t > 3 sec)
Amennyiben 20 sec-ig nem érintünk meg egy billentyűt sem, mialatt az egyes üzemmódokat kiválasztjuk, önműködően visszatér az alapállapot.

PROGRAMOZÁSI SORREND

Bemenet kiválasztása

Alarm üzemmód kiválasztása

Alarm reteszelés kiválasztás

Öntanulási üzemmód választás

PID szabályozási algoritmus kiválasztás

Hűtés vagy fűtés szabályozás kiválasztása

Hőmérséklet mértékegység beállítás

Analóg bemeneteknél méréstartomány felső mérési határ beállítása

Analóg bemeneteknél méréstartomány alsó mérési határ beállítása

Tizedespont beállítása (csak analóg bemenetnél)

RAMP funkció be- ill. kikapcsolása

Programzár be-, ill. kikapcsolása

SZABÁLYOZÁSI PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA Belépés P/E tartós működtetésével (t > 3 sec)

Második (belső) alapjel megadása. Hatásos IN2 bemenet rövidre zárásakor

Alarm jelfogó működési érték megadása (kiválasztás EV-1 programpontnál)

Mérőkör szakadást jelző jelfogó kimeneti késleltetés beállítása (0 … 999 sec)
Működés kiválasztás EV-1 programpontnál

Alarm jelfogó hiszterézise (Állítható 1 … 100 érték között)

Erősítési tényező megadása, beállítható érték: 0 … 100%

Integrálási idő megadása, beállítható érték: 0 … 3600 sec

Differenciálási idő megadása, beállítható érték: 0 … 3600 sec

Szabályozó jelfogó ciklusideje, beállítható érték: 1 … 120 sec

Szabályozó jelfogó hiszterézis érték megadása ON-OFF szabályozásnál.
Beállítható érték: 0 … 100 °C
A mért érték módosítása. Beállítható érték: -49 °C … +50 °C.
Műszer kalibrálásnál is használható (OFFSET funkció)

Arányossági tartomány állítása. Csak P szabályozónál használható. Beállítható érték: 0 … 100%.

RAMP funkció felfutási meredekség beállítása fűtésnél.
Beállítható érték: 1 … 99 min: új alapjel elérési ideje

RAMP funkció felfutási meredekség beállítása hűtésnél. Beállítható érték:  1 … 99 min

Programzár

BE KI

Programzár bekapcsolása után az adatok nem változtathatók.

ALAPJEL VÁLTOZTATÁSA
• A   nyomógomb működtetésével az alapjel valamelyik karaktere villogni

kezd.
• A LE – FEL (    ) gombokkal a kívánt számérték beállítható.
• Továbblépés ismételt    gomb működtetéssel.

Beállítás után elfogadás a 9. jelű P/E gombbal.

BEÁLLÍTÁS ON / OFF SZABÁLYOZÁSRA
• PID paraméterek nullára történő állítása
• A paraméter táblán megjelenik a „HYS” programpont. Itt lehet beállítani a

kapcsolási hiszterézist, ha szükséges.
• Beállítási tartomány: 0 … 100 °C vagy

0 … 10,0 °C, a tizedesponttól függően.



BEMENŐJEL KIVÁLASZTÁSA MÉRÉSTARTOMÁNNYAL

KIJELZŐ BEMENŐJEL MÉRÉSTARTOMÁNY MEGJEGYZÉSEK

K hőelem -100 °C … +1300 °C

K hőelem -100 °C … +999 °C Szűkített

J hőelem 0 °C … +800 °C

J hőelem 0,0 °C … +800,0 °C Tizedespont

R hőelem 0 °C … +1700 °C

E hőelem 0 °C … +800 °C

E hőelem 0,0 °C … +800,0 °C Tizedespont

T hőelem -800 °C … +400 °C

T hőelem -199,9 °C … +400,0 °C Tizedespont

S hőelem 0 °C … +1700 °C

N hőelem 0 °C … +1300 °C

W hőelem 0 °C … +2300 °C

J: Pt 100 0 °C … +500 °C

J: Pt 100 -199,9 °C … +199,9 °C Tizedespont

DIN Pt 100 0 °C … +500 °C

DIN Pt 100 -199,9 °C … +199,9 °C Tizedespont

0 … 10 V DC -199,9 … +9999

1 … 5 V DC -199,9 … +9999

4 … 20 mA -199,9 … +9999

Jumper állítás és
skálázás
szükséges

A rendelkezésre álló összes üzemmód közül néhány nem mindig jelenik meg a
paraméter folyamatábrán. Például, ha az LBA üzemmód nincs kiválasztva, az
EVENT-nél, az LBA üzemmód nem jelenik meg.

ALARM JELFOGÓ ÜZEMMÓDOK

— Mérőkör szakadásjelzés

— Érzékelő szakadásjelzés

—
Alarm jelfogó nem
működik

SV

AL-1

h

Relatív felső határérték
túllépés, működik, ha a
PV>SV+ AL1

SV

h

AL-1 Relatív alsó határérték
túllépés, működik, ha a
PV<SV- AL1

SV

hh

AL-1 AL-1
Alsó-felső határérték
túllépés

SV

hh

AL-1 AL-1
Alsó-felső határértéken
belül

SV AL-1

h Abszolút felső határérték
túllépés, PV>AL1

SV

h

AL-1

Abszolút alsó határérték
túllépés, PV<AL1

Megjegyzés: A „h” érték a kapcsolási hiszterézis, értéke állandó: 2 °C

ALARM JELFOGÓ RETESZELÉSE

ÜZEMMÓD HATÁS MEGNEVEZÉS MŰKÖDÉS

Alapműködés Nincs reteszelés

Reteszelt működés
Ha a kimenet egyszer bekapcsol, az
bekapcsolt állapotban is marad.
Megszüntethető AL-A állítással.

Készenléti sorrend
működés

A kimenet nem kapcsol be, amikor a PV
először éri el az alapértéket (SV). Csak
akkor kapcsol be, amikor a PV eltér az
alapértéktől és eléri az alarm értéket.

Reteszelt és készenléti
sorrend működés

A reteszelő és készenléti sorrend
működést együtt alkalmazza.

ANALÓG BEMENET BEÁLLÍTÁSA
A készülék hátoldalán található két nyomófül megnyomásával a készülék
kihúzható a dobozból. A készüléken belül helyezkedik el 2 db (S/W1 és S/W2)
választó kapcsoló jumper. A fekete színű átkötő sapka óvatosan letolható a
kivezetésekről és a kívánt bemenetnek megfelelően visszatolható.

A.) Ellenállás hőmérő és hőelem bemenet

B.) Feszültség bemenet (1 ... 5 V DC,  0 ... 10 V DC)

C.) Áram bemenet (4 ... 20 mA)

SV-2 MŰKÖDÉS (BELSŐ ALAPJEL)
A szabályozási folyamat elérni kívánt értéke az alapjel (SV), az alsó zöld kijelzőn
látható és az előlapi nyomógombokkal állítható.
Az SV-2 menüpontban lehetőség van egy második, belső alapjel beállítására,
amely alapjel hatásos lesz az IN2 bemeneti pontok rövidre zárásakor.

MÉRT ÉRTÉK KORREKCIÓ (In-b MENÜPONT)
Az In-b menüpontban lehetőség van a kijelzett érték módosítására egy
tetszőlegesen választott állandóval (offset funkció). Felhasználható, pl.:
kétvezetékes Pt 100-al történő hőmérsékletmérésnél vezeték kompenzációra.

SKÁLÁZÁS
Hőmérséklet mérésénél, ha a bemenet Pt 100 vagy hőelem, a készülék
automatikusan meghatározza a méréstartományt.
Analóg jelbemenetnél (4 … 20 mA, 0 … 10 V DC, 1 … 5 V DC) meg kell
határozni a bemenőjel kezdő és végértékhez tartozó számértékeket.
Ezek beírása a H-SC, illetve L-SC menüpontban történik.
L-SC : kezdő érték
H-SC: végérték

TIZEDESPONT
Hőmérsékletmérésnél a kiválasztottt méréstartomány automatikusan meghatá-
rozza a tizedes pont helyét. Analóg bemenetnél a  menüpontban lehet a
tizedes pontot beállítani.

FELFŰTÉSI MEREDEKSÉG (RAMP) ÁLLÍTÁS
A RAMP funkció engedélyezése a  menüpontban történik. Fűtés szabályo-
zásánál az , hűtés szabályozásnál az  menüpontban lehet beállítani
a felfutási meredekséget. Az új alapjel elérése után a beállított értéket tartja
állandó értéken a szabályozó.



6. SZABÁLYOZÁSI ALGORITMUSOK
Az UNICONT PMG-411, -412 típusjelű készülékkel 3 különböző algoritmusú
szabályozást lehet beállítani:

• ON / OFF szabályozást,
• Arányos (P) szabályozást,
• PID szabályozást.

A legnagyobb szabályozási pontosságot a PID szabályozással lehet elérni.
Az analóg kimenetű (4 … 20 mA) PMG-413 jelű készüléknél csak a PID
szabályozás használható.
A szabályozás indítása előtt meg kell határozni a szabályozás karakterisztikáját:
hűtés vagy fűtés szabályozási karakterisztikát igényel-e a technológiai folyamat.

HŰTÉS / FŰTÉS SZABÁLYOZÁS
A készülékkel szabályozni lehet a fűtési vagy a hűtési folyamatot, de használható
tartály szintszabályozásra is.
Töltés szabályozás megegyezik a fűtési algoritmussal, míg az ürítés szabályozás
a hűtési algoritmussal egyezik meg.
Az algoritmus kiválasztása a o-Ft menüpontban történik.

• HEAT kiválasztás: fűtés vagy töltés vezérlés
• CooL kiválasztás: hűtés vagy ürítés vezérlés

t

PV

Y

t

PV
Y

Hűtés / ürítés Fűtés / töltés

PV = ellenőrző jel Y = beavatkozó jel

ON / OFF SZABÁLYOZÁS
A készülék ON / OFF szabályozóként működik, ha a PID paraméterek
nullaértékűek.
A szabályozó ilyenkor egy állítható hiszterézist kínál a HIS menüpontban.
A hiszterézis szimmetrikus elhelyezésű. A hűtés vagy fűtés algoritmust be kell
állítani. (Lásd o-Ft menüpontot.)

ARÁNYOS (P) SZABÁLYOZÁS
Arányos szabályozásnál a P erősítési tényező értéke nagyobb nullánál, de az
integrálási és a differenciálási idő értéke nulla. Az erősítési tényező értéke 0 …
100% között állítható.
Arányos szabályozásnál a készülék a kimeneti jelfogó ciklusidején belül a
meghúzási, illetve elengedési idő változtatásával szabályoz.
A jelfogó ciklus ideje a „t” menüpontban állítható, 1 … 120 sec között.
Arányossági tartomány: a ciklus szabályozás tartománya. Az arányossági tarto-
mányon kívül a jelfogó állandóan meghúzott, illetve elengedett állapotban van.

Az arányossági tartomány értéke: q = P (%) ⋅ ∆M
ahol ∆M = méréstartomány.

Az arányossági tartomány elhelyezkedése az SV beállított alapjelhez képest a
rESt menüpont százalékos értékétől függ.

• Ha rESt értéke = 0%, a teljes tartomány az SV alapjel alatt van.
• Ha a rESt értéke= 50,0%, az arányossági tartomány az SV-re

szimmetrikusan helyezkedik el.
• Ha a rESt értéke = 100%, az arányossági tartomány az SV alapjel felett

helyezkedik el.

SV q

rESt = 0%
R

SV q

rESt = 50,0%
R

Jelfogó ciklikus működés P arányos szabályozásnál
a rESt százalék függvényében

PID SZABÁLYOZÁS
A PID szabályozás a leggyakrabban használt szabályozási mód. Jelfogó
kimenetű szabályozásnál, az arányos szabályozáshoz hasonlóan a ciklusidőn
belüli elengedési, ill. meghúzási idővel szabályoz. Az optimális PID paraméterek
meghatározása próbálgatással nehézkes és időigényes, ezért javasoljuk a
készülékbe beépített AT öntanuló üzemmód használatát.

ÖNTANULÓ (ÖNBEÁLLÍTÓ) ÜZEMMÓD
Az öntanuló üzemmód (2-féle lehet) kiválasztása az  menüpontban
történik.  választásakor a tanulás a beállított SV értéken, 
választásakor a tanulás a beállított SV 70%-án történik. A készülék AT
üzemmódban érzékeli a szabályozás tárgyának jellemzőit, visszajelzéseit,
meghatározza a PID állandókat és a periódusidőt.
Az önbeállítás akkor indul, amikor az AT billentyűt 3 sec-ig vagy tovább nyomjuk.
Az öntanulás alatt az AT-LED villog, az önbeállítás befejezése után az AT-LED
kikapcsol. AT üzemmód feltétele P > 0 érték.
Öntanuló üzemmódban, ha az AT billentyűt 3 sec-ig vagy tovább nyomjuk, leáll
az önbeállítás.
PID értékek megváltoztathatók kézi beállítással.
Időszakonként szükséges megismételni az AT működést, mivel a szabályozás
termikus jellemzői megváltozhatnak.

KETTŐS PID FELFUTÁSI MÓD
A szabályozó kétfajta PID beállási lehetőséget kínál.
Az egyiknél a PV az SV-t nagy sebességgel éri el, ilyenkor egy kismértékű
túllendülés fordul elő (1. ábra), a másiknál a PV az SV-t lassabban éri el,
túllendülés viszont nincs. (2. ábra)
Kiválasztás és beállítás a PIdt menüpontban lehetséges. A PIdF a gyors, PIdS a
lassú beállást jelenti.

S
SV

PV

tx

tx:   Időállandó
S:   Túllendülés
SV: Alapjel
PV: Ellenőrzőjel

PIdF

SV
PV

tx

tx:   Időállandó
SV: Alapjel
PV: Ellenőrzőjel

PIdS

7. HIBAJELZÉSEK
A készülék vagy a szabályozókör meghibásodásakor hibajelzést ad a
berendezés.
A hibajelzés lehet szöveg kiírás a kijelzőn vagy az Alarm jelfogó működése.
Hibajelzések a kijelzőn
Háromféle hibára utaló jel jelenik meg:
„LLLL” a mért érték alacsonyabb az alsó méréshatárnál (valószínű, hogy

rossz a bemenőjel kiválasztás).
„HHHH” a mért érték nagyobb a felső méréshatárnál (rossz a bemenőjel

kiválasztás)
„OPEN” érzékelő bemeneti sorkapocs nyitott (kilazult pl. a vezeték, szakadt az

érzékelő)
Hibajelzések az Alarm jelfogóval
Az Alarm jelfogót kétféle hibára lehet programozni.
„LBA” menüpont kiválasztás: Készülék hiba esetén, beállítható késleltetéssel

működik az Alarm jelfogó
„SBA” menüpont kiválasztás: Érzékelő szakadás esetén, beállítható

késleltetéssel működik az Alarm jelfogó és
reteszeli a kimenetet. Törlés feszültség
mentesítéssel lehetséges.

8. RAKTÁROZÁSI FELTÉTELEK
Környezeti hőmérséklet: -25 ... +60°C
A levegő nedvessége: max. 98 %

9. GARANCIA
A készülékre a vásárlástól számított 2 (kettő) év garanciát vállalunk. Garanciális
igény a Garanciajegy és a számla együttes bemutatása mellett érvényesíthető.
Garanciális javítás a gyártó telephelyén történik, a le- és felszerelés, valamint a
szállítás költségei a vásárlót terhelik. A gyártó a készüléket csak gondosan
letisztított, ill. fertőtlenített állapotban fogadja el. Nem vállalunk garanciát
rendeltetésellenes használat, törés, elemi kár, szakszerűtlen üzemeltetés
következtében fellépő hibákra.
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Nivelco a műszaki változtatás jogát fenntartja.


