
E-100 SER‹S‹ 
ANALOG KONTROL C‹HAZI

■ C‹HAZIN TANIMI 

E-100 Serisi cihazlar, tamamen kat› hal (solid-state) tekni¤i ile
tasar›mlanm›fl, 1 s›n›f› endüstriyel kontrol cihazlar›d›r. 

Fark göstergeli ve göstergesiz tiplerde, çift uyar› lambal›, ele-
man ve kablo kopmalar›nda sistemi koruyan, termokupl
girifllerinde otomatik ortam s›cakl›k kompanzasyonu sa¤layan,
yüksek girifl dirençli, genifl dairesel skalal›, 96x96 mm ebad›nda
plastik kutu içerisinde, IEC 668 normlar›na uygun elektronik
cihazlard›r. 

S›n›rs›z uygulama olana¤› bulunan cihazlar -200°C ile +1600°C
aras›nda s›cakl›k de¤erlerinin ve di¤er fiziksel birimlerin kon-
trolünde, Plastik, Metalurji, G›da, Mobilya ve Petrokimya gibi
temel sanayi dallar›nda, özellikle enjeksiyon presleri, bodonez,
naylon torba makinalar›, eritme potalar›, mobilya ve melamin
presleri, laboratuvar f›r›n ve so¤utucular›nda kullan›lmaktad›r. 

* Do¤ruluk s›n›f› tan›m› için Elimko Katalo¤u EK B‹LG‹LER 
bölümüne bak›n›z.

■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Do¤ruluk S›n›f› 1*

Hassasiyet ± %0.5 (Tam Skalan›n)

Skala Geniflli¤i 120 mm Dairesel 

Girifl Direnci Min. 1 MOhm

Gürültü Bast›rmas› 60 dB, 50 Hz.

Çal›flma Ortam 0-50°C

S›cakl›¤›

T/C Ortam S›cakl›¤› 0-40°C 

Kompanzasyonu

Çal›flma Gerilimi 220 V AC, 50 Hz, ±%10

Güç Sarf› Max. 4 Watt

Kontak Kapasitesi 5 A-240 V 

Girifl Sinyali Gerilim = DC/AC (mV,V)

Ak›m = DC/AC (mA,A)

Direnç = Ohm, KOhm, MOhm

Ölçü Eleman› Termokupl, 

Rezistans Termometre

Di¤erleri = Standart veya özel 

ç›k›fll› transdüser ve 

konventörler



■ STANDART T‹P C‹HAZLAR

■ STANDART KAL‹BRASYONLAR

■ C‹HAZ EBATLARI

■ ÖZEL KAL‹BRASYONLAR

E-111 Aç›k-Kapal› Kontrol YOK Tam skalan›n %1’i 

(ON-OFF) Örnek = 400°C’lik

cihazda 4°C

E-111-G Aç›k-Kapal› Kontrol VAR Tam skalan›n %1’i

(ON-OFF) 200°C’ye kadar ± 20°C Örnek = 1200°C’lik 

1600°C’ye kadar ± 50°C cihazda 12°C

E-161 Zaman Oransal Kontrol Dar band ayarl› 

(Time-Proportioning) YOK zaman oransal formda 

Xp = %2, Xt = 20 sn.

E-161-G Zaman Oransal Kontrol VAR Dar band ayarl›

(Time-Proportioning) 200°C’ye kadar ± 20°C zaman oransal formda

1600°C’ye kadar ± 50°C Xp = %2, Xt = 20 sn.

NOT: Aç›k-Kapal› kontrol formu ve zaman oransal kontrol formu için Elimko Katalo¤u EK B‹LG‹LER bölümüne bak›n›z. 

Alg›lay›c› Kalibrasyon Alg›lay›c› Kalibrasyon

Fe-Konst (L,J) 0-50°C Pt-100 -100-100°C

Fe-Konst (L,J) 0-100°C Pt-100 -20-100°C

Fe-Konst (L,J) 0-200°C Pt-100 0-50°C

Fe-Konst (L,J) 0-400°C Pt-100 0-100°C

Fe-Konst (L,J) 0-600°C Pt-100 0-200°C

Fe-Konst (L,J) 0-800°C Pt-100 0-300°C

Pt-100 0-400°C

NiCr-Ni (K) 0-400°C Pt-100 0-600°C

NiCr-Ni (K) 0-800°C

NiCr-Ni (K) 0-1000°C

NiCr-Ni (K) 0-1200°C

PtRh-Pt (S,B,T) 800-1600°C

Analog skalal› bu seri cihazlar›m›zla s›cakl›k
haricinde di¤er parametrelerin kontrolu yap›lmak
istenildi¤inde, sipariflte h›z, pH, gaz analizi,
devir/dakika veya direnç gibi özel kalibrasyonlar
için, konvertör ve di¤er özel transdüser ç›k›fl özel-
likleri, de¤iflkenin cinsi, minimum ve maksimum lim-
itler, ç›k›fl empedans› belirtilmelidir. 

Pano Kesiti: 92 x 92 mm

T‹P KONTROL FORMU GÖSTERGE SAB‹T BAND

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.



E-111 Serisi cihazlar göstergesiz, sadece set point verebilme
imkan› olan ve o set de¤erinde aç›k-kapal› (on-off) kontrol yapan
cihazlard›r. Do¤ruluk s›n›flar› 1’dir. Maksimum, tam skala
üzerinden %1 hata yapabilirler. Sabit bandlar› yine tam skala
üzerinden %1’dir. Cihaz›n enerjili oldu¤unu gösteren yeflil led ve
rölenin çekili olup olmad›¤›n› ikaz eden k›rm›z› led lambalar›
skalan›n sa¤ ve sol üst köflelerinde yer al›r. 

E-111-G Serisi cihazlar 200°C’ye kadar ± 20°C, 1600°C’ye kadar
± 50°C’lik analog fark göstergesine sahiptir. Bu flekilde, çal›fl›lan
set de¤erinin etraf›nda belli bir s›cakl›¤a kadar s›cakl›¤› ölçmek
mümkündür. Kontrol formu aç›k-kapal› (on-off) tiptedir. 
Örne¤in 0-400°C’lik bir cihazda, 200°C’de çal›fl›ld›¤› takdirde
150°C-250°C’lik bir aral›¤› skalada izlemek mümkündür. 
Yine E-111’de oldu¤u gibi yeflil led cihaz›n enerjili olup olmad›¤›n›,
k›rm›z› led rölenin kapal›-aç›k oldu¤unu gösterir. 

E-161 Serisi cihazlar aç›k-kapal› kontrol formu cihazlar›n yeterli
olmad›¤› durumlarda daha hassas bir kontrol yap›lmak istenildi¤inde
E-111 nazaran tercih edilirler. Kontrol formu, Xp ve Xt de¤erleri
cihaz içinde belli de¤erlerde sabitlefltirilmifl zaman oransal kontrol
formudur. D›fl görünüfl olarak E-111’den hiç bir fark› yoktur.
Sadece çal›flma prensibi de¤ifliktir. Skalan›n sol üst köflesindeki yeflil
led cihaz›n enerjili oldu¤unu, sa¤ üst köflesindeki k›rm›z› led rölenin
enerjili-enerjisiz oldu¤unu gösterir. Cihaz tam set de¤erinde iken
röle 10 sn. enerjili-10 sn. enerjisizdir. Çal›flma formu için daha genifl
bilgi Elimko katalo¤u EK B‹LG‹LER bölümünde yer almaktad›r. 

E-161-G Serisi cihazlar E-161 tip cihazlar›n fark göstergeli
olan›d›r. 200°C’ye kadar ±20°C, 1600°C’ye kadar ±50°C’lik bir
aral›kta s›cakl›k okunabilir. Örne¤in 1200°C’lik bir cihazda 600°C
set de¤erimiz ise, 550°C-650°C aras›ndaki s›cakl›klar fark
göstergesinde izlenebilir. D›fl görünüflü E-111-G’den farkl›
de¤ildir, sadece çal›flma prensibi ile birbirlerinden ayr›l›rlar. Xp ve
Xt de¤erleri cihaz içine sabitlefltirilmifltir. Zaman oransal
prensipte çal›flt›klar› için aç›k-kapal› kontrol cihazlar›na nazaran
daha dar bandta kontrol yaparlar. 

E-7111 Serisi cihazlar on-off kontrol formunda çal›fl›r. Tek
kontakl› bu cihaz E-7000 Serisi plastik kutu içine monte edilmifltir.
Cihaz›n üstündeki potansiyometre dü¤mesi ile set de¤eri verilir.
‹ki veya daha fazla kontak istenilir ise E-7111’e ba¤lant›l› ek iki
veya üç kutu daha kullan›l›r. 

E-7111-TR Analog Koruma rölesi olarak imal edilmektedir. 

E-7112 iki adet E-7111 cihaz› kullan›larak verilmektedir. 

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.

E-100 SER‹S‹ A‹LES‹






