
Firma ECS Slu�by, s. r. o., sa zaoberá ob-
chodnou a in�inierskou èinnos�ou v oblasti
priemyselnej automatizácie. V na�ej ponu-
ke zákazník nájde výrobky �vajèiarskeho
nadnárodného koncernu CARLO GAVAZ-
ZI, ktorý je výrobcom komponentov pre
automatizáciu, ako aj nemeckého nadná-
rodného koncernu Lenze, ktorý predstavu-
je svetovú �pièku v oblasti pohonovej tech-
niky. Oba koncerny zastupuje ECS Slu�by,
s. r. o., ako výhradný zástupca pre Sloven-
skú republiku.

Cie¾om na�ej firmy je poskytnú� zákazníko-
vi kompletnú ponuku tovaru v oblasti prie-
myselnej automatizácie. V na�ej ponuke
nájde priemyselné relé, miniatúrne relé,
èasové relé, dohliadaèe napätia, prúdu, ná-
slednosti a výpadku fáz, ale aj indukèné
a kapacitné snímaèe, optozávory, hladino-
vé sondy, polovodièové spínaèe, regulátory
a snímaèe teploty.

Oblas� pohonov a riadenia je zastre�ená vý-
robkami firmy Lenze, kde je k dispozícii

kompletná ponuka pohonovej techniky, po-
ènúc motorom, spojkou, brzdou a prevo-
dovkou, a� po frekvenèné menièe a servo-
menièe, ako aj riadiace systémy.

Oblas� komponentov pre auto-
matizáciu je zastúpená výrobka-
mi firmy Carlo Gavazzi a
Tecnologic. K novinkám v na�ej
ponuke v tejto oblasti patria
elektronické regulátory TLK
42, ktoré v súèasnosti svojimi
vlastnos�ami predstavujú sveto-
vú �pièku.

TLK 42 je �jednocyklový� mik-
roprocesorový regulátor s mo�-
nos�ami regulácie:
� zapnuté/vypnuté (ON/OFF),
� ON/OFF neutrálnej zóny,
� PID jednoduchá,
� PID dvojitá.

Regulátor obsahuje funkcie:
� rýchle automatické ladenie,
� samoladenie.

PID regulátor TLK 42 pracuje so �pecific-
kým algoritmom s DVOMI STUPÒAMI
VO¼NOSTI, ktorý nezávislým spôsobom
optimalizuje vlastnosti prístroja v prípa-
doch ru�enia a zmien nastavite¾ných bodov
v priebehu procesu regulácie. Algoritmy
identifikácie sústavy a automatického na-
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stavenia parametrov regulátora zabezpeèu-
jú optimálne nastavenie regulátora a pod-
statnú redukciu èasu potrebného na identi-
fikáciu sústavy. Výsledkom tohto procesu
je dokonalé nastavenie parametrov PID re-
gulátora a ve¾mi precízna regulácia techno-
logických dejov. Je mo�né vyu�i� automa-
tické nastavenie parametrov regulátora
aj pri viaczónovej regulácii, kde dochádza
k vzájomnému ovplyvòovaniu jednotlivých
regulovaných zón.

Prístroj ponúka mo�nos� jeho pripojenia
na sie� cez sériové rozhranie RS 485 s ko-
munikaèným protokolom MODBUS RTU
a rýchlos�ou prenosu dát do 38 400 bau-
dov.

Skutoèné namerané hodnoty sú zobrazova-
né na �tvormiestnom èervenom displeji,
nastavené hodnoty na �tvormiestnom zele-
nom displeji a stav výstupov je indikovaný
LED diódami.

Prístroj dovo¾uje ulo�i� do pamäte 4 nasta-
vite¾né body (set points) a má mo�nos� osa-
denia a� �tyrmi reléovými alebo napä�ový-
mi výstupmi.

Vstup regulátora je programovate¾ný a do-
vo¾uje pou�i� teplotné snímaèe (J, K, S,
tPT 100, PTC a NTC, infraèervené snímaèe
mod. TECNOLOGIC IRS) a normalizo-
vané analógové signály (0/4...20 mA,
0/1...5 V, 0/2...10 V, 0...50/60 mV,
12...60 mV).

Ïal�ie dôle�ité dostupné funkcie sú:
� alarm preru�enia cyklu,
� dosiahnutie referenèného bodu riade-

nou rýchlos�ou,
� funkcia rampy a zadr�ania,
� mäkký �tart,
� nastavovanie cez osobný poèítaè (PC),
� ochrana parametrov na rôznych úrov-

niach.

Vzh¾adom na zvý�enie predaja regulátora
TLK 42 do�lo k podstatnému zní�eniu jeho
ceny v porovnaní s predchodcami pri ne-
porovnate¾nom zvý�ení komfortu a zlep�e-
ní vlastností regulátora. Univerzálny vstup
pre pou�itie v priemysle redukuje potrebu
náhradných dielov a zni�uje po�iadavky
na skladové zásoby.

PID regulátor TLK 42 je správna a optimál-
na vo¾ba pre v�etkých pou�ívate¾ov.
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