
 MC-5900
TÍPUSÚ

DIN-SINRE SZERELHETŐ MIKROPROCESSZOROS SZABÁLYZÓ

BEMENET: RTD (Pt100, JPt100)  MÉRET:    82*107*24 mm
TC (K, J, T, R, E, S, B, N) Üzemi hőmérséklet: -10 - 55 C
Analog  (1-5V, 4-20mA) Üzemi páratartalom:    0 - 80%

Pontosság: 0,5% +/- 1 digit

KIMENET: jelfogó 240V/3A AC Tápfeszültség: 90-260V AC
20VDC/20mA TTL Fogyasztás: < 3,5 W
4-20mA 1-5V (opció )  
Motoros szelep vezérlés  HIBAJEL: jelfogó 240V/1A

JELLEMZŐK: 

-   PID önbeálló (autotuning ) szabályozás -   Moduláris, kis méret, helytakarékosság, könnyű bekötés
-   25 bemenő jel, hőelem, ellenálláshőmérő, mV, mA..   -   300 ms mintavételi idő, 14 bit felbontás 
-   jelfogós vagy SSR vezérlő kimenet -   4-20 mA szabályzó és távadó kimenet (opció)
-   nem törlődő EEPROM memória -   Variálható elhelyezés: DIN sin, panel illetve fali szerelehetőség
-   öndiagnosztika -   automatikus nulla és végpont beállítás 
-   széles tápfeszültségtartomány -   256 eszköz fűzhető fel RS-485 csatlakozással egymás mögé Modbus
-   kéthurkú kimenet fűtés/hütés szabályzáshoz      protokollal  
-   program szabályzás (opció) -  áramfigyelési funkció fűtési körnél hibajelzéssel
-   2 csatornás hibajel kimenet 13 üzemmóddal -  nyilthurkú motoros szelep vezérlés
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Paraméter Meghatározás Skála Gyári 
beállítás

Outl kimeneti kitöltési tényező 0-100% 0.0

At

Auto tuning( öntanuló funkció) Az öntanuló üzemmód futása alatt a szabályzó 
beállítja az adott rendszerre vonatkozó P, I, D paramétereket.  Az autotuning 4 
felfűtésből és lehülésből áll, ezután automatikusan leáll a folyamat, kialszik az 
“AT” LED és a műszer elkezdi a szabályzást.

No/yes no

Man
kézi üzemmód; Man1=hálózat kimaradás után folytatódik a manuális üzemmód a 
megadott értéken, Man2=hálózat kimaradás esetén visszaáll normál működésre a 
szabályzó, non= nem kézi, automata üzemmód

Man1, Man2, non non

Al1S 1 alarm beállított értéke (eltérés vagy abszolút érték) -200-200 10.0

Al1L 1 alarm alsó eltérés (ha az alarm 5 vagy 6 üzemmódban dolgozik) 0-200 10.0

AL1u 1alarm felső eltérés (ha az alarm 5 vagy 6 üzemmódban dolgozik) 0-200 10.0

Soak riasztási idő hossza 0.00-99.59 (h.m) (ha az alarm típusa 8 vagy 9 üzemmódban 
dolgozik ) 0.00-99.59 0.00

rAmP lassú felfűtés üzemmódnál a felfutás ideje azaz percenként hány fokot emelkedjen 
a kívánt érték 0.0 - 200.0/perc 0.0-200.0/m 0.0

PvoF mért érték korrekció (mért érték eltolás) PV(új) = PV(régi) X Pvrr + PVOF -200 - 200 0.0

Pvrr mért értéket lehet arányszámmal megszorozni PV*Pvrr

0.001-9.999

1.000

SvoF beállított érték korrekciója -200-200 0.0

Ct fűtési kör áram figyelése 0.0-100.0A

HbA fűtési kör áramának kapcsolási értéke 0.1-100.0 A 0.1

LbA fűtési kör riasztásának késleltetési ideje 0.1-200.0 perc 8.0

Lbd LBA fűtési kör riasztásának a holt sávja 0.0-200.0 0.0

rPtm program futásának, ismétlésének a kijelzése (programszabályzónál) 1 - 1000
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Cntl:

Paraméter Meghatározás Skála Gyári beállítás

P1

1szabályzási kör (1 kimenet) arányossági tényezője. A rendszer körerősítését állítjuk itt 
be.Minél nagyobb értéket állítunk, annál hamarabb éri el a rendszer a kívánt értéket. 
Minél kisebb ez az érték, annál lassabban avatkozik be a szabályzó. Ha 0-ra van állítva 
akkor Be-Ki üzemmódban dolgozik a szabályzó.

0.0-3000 30.0

i1 1szabályzási kör (1 kimenet) integrálási ideje. Nagyobb értékre állítva csökkenti a 
lengést. 0-3600 sec 240

d1 1szabályzási kör (1 kimenet) differenciálási ideje. Minél kisebb az értéke, annál 
gyorsabban reagál minden változásra. 0-900 sec 60

Ct1

1szabályzási kör (1 kimenet) ciklusideje. SSR-nél 1s. 4-20mA-es kimenetnél 0s. Relés 
kimenetnél: kb.:10s..
Figyelem! Motoros szelep vezérlésnél a nyitási/zárási köridőre vonatkozik! 
Alap értéke: 1-5 sec

0-150 sec 15

Hst1 1szabályzási kör (1 kimenet) hiszterézise (Be-Ki üzemmódban) 0.0-200.0 0.0

AtoF
auto tuning (öntanuló üzemmód) funkciónál: önoptimalizálási szint korlát, alsó-felső 
határérték közöttt állítható, az alapjelből levonva pl.: AtoF=5, SV=200C, 
autotuning=195C

-200-200 0.0

Ar bekapcsolási jelugrás elnyomása SV-P1xAr 0-100% 100.0

P2
2 szabályzási kör (2 kimenet) arányossági tényezője.A rendszer körerősítését állítjuk itt 
be.Minél nagyobb értéket állítunk, annál hamarabb éri el a rendszer a kívánt értéket. 
Minél kisebb ez az érték, annál lassabban avatkozik be a szabályzó.

0.0-3000 30.0

i2 2 szabályzási kör (2 kimenet) integrálási ideje. Nagyobb értékre állítva csökkenti a 
longest 0-3600 sec 240

d2 2szabályzási kör (2 kimenet) differenciálási ideje. Minél kisebb az értéke, annál 
gyorsabban reagál minden változásra 0-900 sec 60

Ct2 2szabályzási kör (2 kimenet) ciklusideje 0-150 sec 15

Hst2 2szabályzási kör (2 kimenet) hiszterézise (Be-Ki üzemmódban) 0.0-200.0 0.0

db holt sáv/átfedés

-200 - 200 

0.0

Ssv lágy indítás alapjel értéke 0.0-200.0 120.0

Sout lágyindítás kimeneti kitöltési tényezője százalékban 0.0-100.0% 30.0

StmE lágyindítás várakozási ideje (ha a hőmérséklet nem éri el időben a kívánt értéket) 0-10 perc 10

ruCy motoros szelep futási ideje 1-150 sec 5

rPt program végrehajtásának száma (a második szegmenstől ismétli) 1-1000 1

StAt start üzemmód kiválasztása Cold=manuális, rSET= start bekapcsolás után, Hot=start 
memóriából, a megkezdett programot folytatva (áramszünet esetén) cold, rset, hot cold

PvSt indítás kezdő értéke, RSEt= indítás 0-ról, Pv=indítás az alapjelről rset, pv rset

wAit várakozási zóna, az az érték amennyi eltérés lehet programszabályzásban a beállított és 
mért érték között 0.0-200.0 0.0

Pid működési üzemmód Pid=Pid üzem, Lpid=sávos Pid szabályzás ( 4 csoportot lehet 
megadni, a csoportok eltérnek egymástól a PID paramétereikben, az SPC menüpontban 

pid, lpid pid
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meg lehet adni hogy bizonyos hőmérsékletek felett más PID paraméterekkel dolgozzon 
a szabályzó)

EndP program vége utáni üzemmód Cont= folytatás, Stop= leállás cont, stop stop

Out

Paraméter Meghatározás Skála Gyári 
beállítás

AL 1F 1 alarm üzemmódja lsd: 1 táblázat 0-12 1

AL 1H 1 alarm hiszterézise 0.0-200.0 0.0

AL 1t 1 alarm ideje programszabályzó üzemmódban (óra:perc) 0.00-99.59 0.00

AL 1m 1 alarm speciális üzemmódja lsd: 2 táblázat 0

Act szabályzás üzemmódja Cool= hűtés, HEAt= fűtés cool/heat heat

O1LS 1 kimenet skála alsó érték 0.0-100.0% 17.6

O1HS 1 kimenet skála felső érték 0.0-100.0% 96.0

AO távadó kimenet jelének kiválasztása Pv= mért érték, Sv= beállított érték, dEv= (PV-SV), 
Mv= kimeneti kitöltési tényező értéke százalékban pv, sv, mv, dev pv

O2LS 2 kimenet skála alsó érték 0.0-100.0% 17.6

O2HS 2 kimenet skála felső érték 0.0-100.0% 96.0

t1SS Jelzés beállítása az egyes programlépések indításakor 1-8 1

T1On jelzés hosszúságának beállítása indításkor  (óra:perc) 0.00-99.59 0.01

t1ES Jelzés beállítása az egyes programlépések végénél 1-8 1

t1oF jelzés hosszúságának beállítása a program végénél  (óra:perc) 0.00-99.59 0.01

inP

Paraméter Meghatározás Skála Gyári 
beállítás

inP1 bemenet típusának kiválasztása lsd: 3 táblázat 3.táblázat K2

LoSP alsó méréshatár losp-hisp 0.0

HiSP felső méréshatár losp-hisp 400.0

LoAn analóg bemenet alsó határa -1999-9999 0.0

HiAn analóg bemenet felső határa -1999-9999 100.0

A1LS 1 analóg bemenet skála alsó értéke 0-FFFF

A1HS 1 analóg bemenet skála felső értéke 0-FFFF

unit mértékegység kiválasztás C/F/non C

dP tizedes pont helye 0/0.0/0.00/0.000 0.0

FiLt digitális szűrő 0.001-1.000 0.9000

inP2 2. bemenet kiválasztása Non= nincs, Ct= fűtési kör alarm, rmSV= távoli alapjel 
használatánál non, ct, rmsv non

A2LS 2. analóg bemenet skála alsó értéke 0-FFFF

A2HS 2. analóg bemenet skála felső értéke 0-FFFF
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SPC

Paraméter Meghatározás Skála Gyári beállítás

bAud RS485/232 csatlakozás 
adatátviteli sebessége 2.4k/4.8k/9.6k/19.2k/38.4k 9.6k

Addr Szabályzó címe a rendszerben 0 - 31 0

Lev1 1.Pid határ (csak sávos Pid 
szabályzásnál) losp-hisp 400

Lev2 2.Pid határ (csak sávos Pid 
szabályzásnál) losp-hisp 400

Lev3 3. Pid határ (csak sávos Pid 
szabályzásnál) losp-hisp 400

LvSL Pid sáv kiválasztása 1-4 1

L1P1
1 szabályzó kör arányos tagjának 
értéke az 1-es szinten sávos 
szabályzásnál

0.0-3000 30.0

L1i1
1 szabályzó kör integrálási 
idejének értéke az 1-es szinten 
sávos szabályzásnál

0-3600 sec 240

L1d1
1 szabályzó kör differenciálási 
idejének értéke az 1-es szinten 
sávos szabályzásnál

0-900 sec 60

L1Ar
1 szabályzó kör bekapcsolási 
jelugrás elnyomás értéke az 1-es 
szinten sávos szabályzásnál

0.0-100.0% 100.0

L1P2
2 szabályzó kör arányos tagjának 
értéke az 1-es szinten sávos 
szabályzásnál

0.0-3000 30.0

L1i2
2 szabályzó kör integrálási 
idejének értéke az 1-es szinten 
sávos szabályzásnál

0-3600 sec 240

L1d2
2 szabályzó kör differenciálási 
idejének értéke az 1-es szinten 
sávos szabályzásnál

0-900 sec 60

 
ProG

Paraméter Meghatározás Skála Gyári beállítás

SEG az aktuális programlépést mutatja 1 - 8 1-8

time programból hátralevő idő

EndS utolsó programlépés megadása (1-8-ig) 1-8 1

Sv1 1 szegmens alapjele losp-hisp 100

tP1 1 szegmens felfutási vagy lefutási ideje  (óra:perc) 0.00-99.59 0.00

tS1 1 szegmens hőntartás ideje  (óra:perc) 0.00-99.59 0.00
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Hide

Ebben a menüben a USER, a CNTL és az Out menüiben levő paramétereket lehet engedélyezni. Az engedélyezés úgy történik hogy a 
számhoz a megadott paramétert kell megadni. pl.: 1-2:OutL, 1-3: At, stb.  

1-2  -  1-22: User menü paraméterei
2-14 - 2-17: Cntl menü paraméterei
3-20 - 3-27: Out menü paraméterei
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1. táblázat: alarm típusok
 

AL1F AL2F AL3F Üzemmód

0 0 0 nincs alarm jelzés

1 1 1 felső eltérés az alapjeltől az AL1S értékével

2 2 2 alsó eltérés az alapjeltől az AL1S értékével

3 3 3 felső eltérés az AL1S értékétől

4 4 4 alsó eltérés az AL1S értékétől

5 5 5 alsó és felső eltérés az alapjeltől az AL1L és AL1u értékével

6 6 6 az alsó és felső eltérés közötti sávban kapcsol amit az alapjeltől viszonyítva az AL1L és AL1u 
értékeivel kell megadni

7 7 7 rendszer hiba jelzés (bemeneti információ hiba)

8 8 8 szabályzó kör hiba

9 9 9 fűtőkör szakadás jelzés

10 10 10 program szabályzónál szegmens vég jelzés

11 11 11 program szabályzónál program vég jelzés

12 12 ---- program szabályzónál idő jelzés

13 13 ---- program szabályzónál program futási hiba

2. táblázat: speciális alarm funkciók

AL1M AL2M AL3M speciális alarm üzemmódok

0 0 0 normál

1 1 1 alapállapotban zárt

2 2 2 tart ( ha egyszer meghúz a relé akkor meghúzott állapotban marad, míg a készüléket nem 
feszültségmentesítik)

3 3 3 alapállapotban zárt  és tartó

4 4 4 második hőfoktúllépéstől riaszt

5 5 5 második hőfoktúllépéstől riaszt és alapállapotban zárt  működésű

6 6 6 második hőfoktúllépéstől riaszt és zárt

7 7 7 második hőfoktúllépéstől riaszt, alapállapotban zárt  és tart

8 --------- ---------- bekapcsolás késleltetett

9 --------- --------- bekapcsolás késleltetett de alapállapotban zárt

10 --------- --------- program szabályzónál az idő túllépés jelzése

11 --------- --------- program szabályzónál az idő túllépés jelzése de alapállapotban zárt
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3. táblázat: bemeneti érzékelő / 
bemeneti jel kiválasztása

Típus C

K1 0 - 200

K2 0 - 400

K3 0 - 800

K4 0 - 1000

K5 0 - 1200

j1 0 - 200

j2 0 - 400

j3 0 - 800

j4 0 - 1000

j5 0 - 1200

t1 -50 - 50

t2 -100 - 100

t3 -200 - 400

r 0 - 1700

E 0 - 1000

S 0 - 1700

b 0 - 1800

n -200 - 1300

Pt1 -50 - 50

Pt2 0 - 100

Pt3 0 - 200

Pt4 0 - 400

Pt5 -200 - 600

jPt -200 - 500

Lin -1999 - 9999

Lock funkciók:

0 összes paraméter letiltva 

101 összes paraméter letiltva kivéve a 
kívánt érték állítása

11 “USER” menü és a fenti 
paraméterek engedélyezettek

22 “CNTL” menü és a fenti 
paraméterek engedélyezettek

111 “OUT” menü (kivéve OUTM) és 
a fenti paraméterek 

engedélyezettek

222 “INP” menü és a fenti 
paraméterek engedélyezettek

1100 “SPC” menü és a fenti 
paraméterek engedélyezettek

2200 “PROG” menü és a fenti 
paraméterek engedélyezettek 
(csak programszabályzónál)

1122 “HIDE” menü és a fenti 
paraméterek engedélyezettek

1234 “USER” menü és a fenti 
paraméterek engedélyezettek

Hardver módosítások a bemenetek típusának 
kiválasztásához:

: zárva; x: nyitva
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Analóg bemeneti jel beállítása:

- A bemeneti jel típúsát “inpl” “Lin”-re kell állítani. 

-Az “LoAn” paraméternek a bemeneti jel alsó értékéhez (pl.:4mA) hozzárendelendő értéket kell beírni (pl.:0 C). A “HiAn” paraméterhez 
a bemeneti jel felső értékéhez (pl.:20mA)  hozzárendelendő értéket kell beírni (pl.:100 C).  

- Kalibrácó: ha az analóg jel alsó értéke van beállítva akkor az “A1LS” paraméternél nyomva kell tartani a  (lefelé mutató nyíl) gombot 3 
másodpercig. Az analóg jel felső értékének a kalibrálásához a “A1HS” paraméternél kell a  (lefelé mutató nyíl) gombot 3 másodpercig 
nyomvatartani. Ekkor a Abcd feliratot felváltja a kalibráció értéke. A műveletet meg kell ismételni legalább egyszer a pontos kalibrálás 
érdekében. 

Típushatározó:

A      BCD  EFG
MC – 5900  -  101  - 000

A: 82*107*24 mm

B: 1 kimenet
0= nincs
1= relé, 3A/240VAC 
2= SSR kimenet, 20VDC/20mA
3= 4-20mA kimenet
4= motoros szelepes vezérlés
A= 0-5V
B= 0-10V
C= 1-5V
D= 2-10V

E: Távadó
0= nincs
1= 4-20mA
2= 0-20mA
A= 0-5V
B= 0-10V
C= 1-5V
D= 2-10V

C: 2 kimenet
0=nincs
1= relé, 3A/240VAC 
2= SSR kimenet, 20VDC/20mA
3= 4-20mA kimenet
A=0-5V
B= 0-10V
C= 1-5V
D= 2-10V

F: 2 bemenet
0= nincs
1= 4-20mA 
2= 0-20mA
3= CT (fűtő kör figyelés)
A= 0-5V
B=0-10V
C= 1-5V
D= 2-10V

D: Alarm
0= nincs
1= 1 alarm
2= 2 alarm

G: Kommunikáció
0= nincs
2= RS-485


