
 LED LÄGE FUNKTION 

  Tänd  Utrelä aktivt 

 LED1 Blinkar - Programmeringsfas  
  LED2     Blinkar  (LED1blinkar tillsam- 
   mans med LED2).
  E.S. Tänd Energispar aktiveras
   med digitalingång
 
  TÄND - Larmsignal
   - Indikerar i ”Pr2”
   att parametern
   även finns
   tillgänglig i ”Pr1”.

XT110C-XT110D-XT111C
Enstegs

temperaturregulatorer
med ingångar för 

olika typer av givare 
Hot key anslutning

 GIVARE NEDSKALA FULL SKALA 

 NTC -40 oC 110 oC

 PTC -50 oC +150 oC

 Pt100 -200 oC +600 oC 

 Tc K 0 oC +1300 oC 

 Tc J 0 oC +600 oC 

 Tc S 0 oC +1400 oC 

 5.  GIVARE OCH MÄTOMRÅDEN

En serie ljuspunkter i frontpanelen används för 
övervakning av de laster som kontrolleras av 
instrumentet. Funktionen hos respektive lysdiod 
beskrivs i följande tabell.

 1. Tryck och släpp SET knappen,  
  displayen visar inställd temperatur

2. För att återgå till aktuell temp. Tryck kort på 
SET  knappen eller vänta  10 sek. 

4.3 ÄNDRA INSTÄLLD TEMPERA-

4.4 INTRÄDE I PARAMETERLISTA 
För inträde i parameterlistan ”Pr1” ( åtkomlig för
användaren ). Gå till väga på följande vis;

4.5 INTRÄDE I PARAMETERLISTA 
”P22” parametrarna består av konfigurerbara para-
metrar. För att få inträde krävs en säkerhetskod.

  1.  Tryck på SET +           i 3 sek.   
   (LED-punkterna 1 och 2 blinkar)
  2.  I Instrumentet visas den första
   parametern som är tillgänglig i
   Pr1 menyn

4.6 HUR MAN FLYTTAR EN PARAMETER
FRÅN ”PR2” TILL ”PR1” OCH OMVÄNT

4.7 HUR MAN ÄNDRAR EN PARAMETER

1.  Gå in i Programmeringsläge 
2. Välj önskad parameter.
3. Tryck på ”SET” för att visa dess värde.
4. Använd ”UPP” eller ”NED” pil för att ändra  
 dess värde.
5. Tryck på ”SET” för att spara det nya värdet och
 gå vidare nästa parameter.

För att avsluta: Tryck på SET+UPP pil eller vänta
i 15 sek utan att vidröra någon knapp.
NOTERA: Det nya värdet är lagrat även vid ”vänta
i 15 sek”.

Man ändrar en parameters värde på följande vis;

4.8 LÅSNING PROGAMKNAPPARNA

1. Håll ”upp och ned” knappen intryckt i mer än 3  
 sek.   
2.  Meddelandet ”PoF” visas i displayen och knapp
 satserna blir låsta. I detta läge är det bara möjligt  
 att se börvärdet eller de sparade MAX och MIN  
 temperaturerna.
3.  Om en knapp trycks in i mer än 3 sek visas med 
 delandet ”PoF” i displayen.

4.9 LÅS UPP PROGRAMKNAPPARNA

Håll ”upp och ned” knappen intryckt 
i mer än 3 sek. meddelandet ”Pon”. 

 UPP: i programmeringsläge blädrar man
 parameter koder eller ökar ett visat värde   
  Håll den intryckt för snabbare ändring
  NED: i programmeringsläge blädrar man
  parameter koder eller ökar ett visat värde   
  Håll den intryckt för snabbare ändring

KOMBINATION AV KNAPPAR:

 +  Öppnar eller låser knappfunktionerna

SET +  För att komma i programmeringsläge
SET  +  Återvända till rumstemp. i display  

  4.1 LYSDIODERS ANVÄNDNING

   4.2 SE INSTÄLLT TEMP.VÄRDE

4.10 ON/OFF FUNKTION

Att växla instrumentet ON/OFF: Om
funktionen är tillgänglig (param. onF=yES),
genom att trycka på SET i mer än 4 sek
växlar instrumentet till OFF. För att växla
till on igen tryck på SET.

 6.  LISTA PARAMETRAR

   REGLERING

Hy1 Kopplingsdifferans (hysteres)  (- fulskala/  
 fullskala) i förhållande till inställd temp. Kan   
 ställas in med positivt eller negativt värde.   
 Aktuell funktion (direkt eller omvänd) är   
 beroende av S1C-parametern inställning 
 (in eller di).
LS1 Min. inst. temperatur: (Nedskala/fullskala)   
 Ställer in lägsta tillåtna värde för temperatur.
US1 Max. inst. temperatur: (Bör/fullskala) Ställer  
 in högsta tillåtna värde för temperatur.
S1S Typ av reglering: S1C=in inverterad (värme/
 fukta/ öka tryck); S1C=dir direkt reglering
 (kyla/avfukta/minska tryck)
AC Fördröjning mot för täta stop-start: 
 (0-250 sek.) min. tid mellan reläutgångs 
 ON-OFF.
on Min. tid för hur länge utgången står i ON
 läge (0-250 sek.).
ono Min. tid mellan 2 följande ON till samma   
 last (0-120 min.)
 
 ALARM 
ALC Konfiguration av temperaturalarm: den
 bestämmer om alarmet skall relatera till   
 inställd temperatur eller vara relaterad till ett
 absolut värde. rE relaterar till inställd tempera-  
 tur; Ab relaterar till ett absolut värde.  
  
ALU Max. larm: (nedskala/fullskala)
 med ALC=rE (relaterar till inst. temperatur)   
 Temperaturlarmet aktiveras när temperaturen   
 överskrider värdet ”Inst. temperatur+ALU”.
 med ALC=Ab (absolut) Temperaturlarmet
  aktiveras när temperaturen överskrider
  inställt ”ALU” värdet.
ALL Min. larm: (nedskala/fullskala)
 med ALC=rE (relaterar till inst. temperatur) 
 Detta värde subtraheras från inst. temperatur.   
 Larmsignalen aktiveras när temperaturen   
 underskrider  ”inst. temperaur-ALL” värdet.
 med ALC=Ab (absolut) Temperaturlarmet   
 aktiveras när temperaturen underskrider   
 ”ALL” värdet. 
ALH Hysteres för alarm återställning: Alarmet
 återställs när givarens värde är mindre än
 alarmvärdet - ALH  
Ald larmfördröjning: (0 - 999 min) Tidintervall   
 mellan upptäckt av larmtillstånd och larm-   
 signalering.
dAO Fördröjning av larm vid start: (0 - 23,5h)   
 Tidintervall mellan upptäckt av larmtillstånd,
  efter tillslag av strömförsörjning, och   
 larmsignalering.
So1  Relästatus vid felaktig givare:
 So1=OFF bryter; So1=on sluten.
tbA Alarmreläet status efter tryck på en knapp
 (gäller bara XT111C): oFF=relä bryter;
 on=relä slutet.
AS Alarmreläet konfiguration (bara XT111C):
 cL=anslutn. 4-6 bryter vid alarm;   
 oP=anslutning 4-6 sluter vid alarm.
GIVARE OCH DISPLAY
LCi Skalans början, endast vid ström- eller   
 spänningsmatning: (-1999 ÷ 1999).   
 Justering av utläst värde motsvarande 4 mA  
 eller 0V insignal.

UCi  Skalans slut med ström eller spännings  
 matning (-1999÷1999); Justering av utläst   
 värde motsvarande 20 mA eller 1V eller   
 10V insignal.
oPb Givarkalibrering: (-999 ÷ 999) Används för   
 justering av eventuell temp. avvikelse hos   
 givaren.
rES  Decimalpunkt ON/OFF: (rES=in OFF;   
 rES=cE ON; rES=cE med 2 decimaler, är   
 bara för typer med ström eller spänningsin  
 gång) val av upplösning hos instrumentet
 ANM1: Val av decimalpunkt är inte möjlig
 på typer med givaringång för termoelement.
UdM Mätenhet: beror på val av instument:
 för temperatur: OC=Celsius; OF=Fahrenheit 
 för 4÷20mA, 0÷1V, 0÷10V ingång: 0=OC;
 1=OF; 2=%RH; 3=bar, 4=PSI; 5=ingen mät-
 enhet. 
PbC  Val av givare: Inställning av givartyp. Beror
 på vald modell.
 för modell temperatur: Pt=PT100, J=J   
 termoelement, c=K termoelement,   
 S=S termoelement, Ptc=PTC, ntc=ntc.
 för modell 4÷20mA, 0÷1V, 0÷10V ingång:
 cur=4÷20mA, 0-1=0÷V, 10=0÷10V.
P3F Val av 2 eller 3 ledare vid PT100 givare
 PT100: no=2 ledare, yes=3 ledare.
 DIGITALA INGÅNGAR
HES Ändring av inst. temperaur under   
 Energi spar cykel: (Nedskala/Fullskala)
 ställer in variationen av inst. temperatur   
 under Energispar cykeln.
i1F Digital ingångens funktion vid drift:
 Konfiguration av digitalingångens funktion:
 c-H=för att invertera regleringen: direkt-  
 omvänd; oFF=för att avbryta instrumentets
 arbete; AUS=Används ej; HES=Energispar;
 EAL=Allmänt externt alarm; bAL=Alvarligt
 externt alarm; bryter inkopplade laster OFF.
i1P Digital ingång polaritet: 
 oP; digital ingången är aktiverad vid öppn-   
 ande av kontakt, 
 CL; digital ingången är aktiverad vid slut-   
 ande kontakt.
did Digitalingångenfördröjning av alarm:   
 (0-255 min) fördröjning mellan upptäckt av   
 externt alarm (i1F=EAL eller i1F=bAL) 
 och dess signalering. 
 ANDRA PARAMETRAR
Adr RS485 seriell adress (0÷247) Identifierar
 instrumentet vid kontroll eller överordnande
 styrsystem.
onF Tillåter instrumentet att växla ON/OFF   
 med tryckknapp i fronten: (no=används
 ej; yes=funktionen är tillgänglig). Det tillåter
 in växla instrumentet ON/OFF med att hålla
 SET knappen intryckt i mer än 4 sek.
Ptb  Parametertabell: (Endast läsa). Visar
 fabriksinställda standardvärden.
Pr2 För att inträda i Pr2 parametrarnas   
 programmerings meny.

   7. INSTALLATION OCH MONTERING

Instrumentet XT110C och XT111C är för vertikalt 
panelmontage, i hål 29x71 mm och fixeras med 
medlevererade konsoller (brackets). 
För att erhålla IP65 i front använd gummi-
packning (rubber gasket), som visas i figuren.

För att erhålla IP65 i front använd gummipack-
ning (rubber gasket), som visas i figuren.
Tillåtet temperaturområde för att erhålla rätt funk-
tion är 0÷60 OC. Undvik starka vibrationer,
korrosiva gaser, omåttlig smuts och fuktighet.

  9  ELEKTRISK ANSLUTNING

Instrumenten är försedda med skruvplintar för 
anslutning av ledningar med tvärsnittsarea upp till 
2,5 mm2. Kontrollera, innan ledningarna ansluts, 
att strömförsörjningen motsvarar tekniska data 
för instrumentet. Separera temp.givar kablar från 
strömförsörjnings kablar. Överskrid aldrig maxi-
mal tillåten ström för respektive relä. För större 
laster använd ett externt relä.

  10  HUR MAN ANVÄNDER HOT KEY

1. Programmera ett instrument med front  
 knapparna.
2. När instrumentet är tillslaget ON, plugga i   
 ”Hot Key” i sin anslutning och tryck på          
 knappen; meddelandet ”uPL” visas i displyen   
 följt av blinkande ”End”
3. Tryck på ”SET” knappen och End slutar 
blinka.
4. Stäng av instrumentet OFF, tag ur ”Hot Key”,   
 slå på instrumentet igen ON.
Notering: Meddelandet ”Err” visas i displayen 
vid misslyckad programmering. I så fall tryck på 
knappen igen och återuppstarta programme-
ringen igen eller tag ur ”Hot Key” för att avbryta 

10.1  HUR MAN LADDAR IN ETT PROGRAM
  FRÅN ETT INSTRUMENT TILL HOT KEY 

 1 ALLMÄNNA VARNINGAR

    Läs igenom detta innan   
bruksanvisningen används.
• Denna bruksanvisning ingår som en del av
  produkten och bör förvaras i närheten av
  utrustningen för framtida behov.
• Regulatorn får inte användas för andra syften
  än de som beskrivs i denna bruksanvisning.   
 Den kan inte användas som säkerhetsanordning.
• Börja med att kontrollera tillämpningens gräns  
 värden.

      Säkerhetsföreskrifter
• Kontrollera att matningsspänningen är korrekt   
 innan instrumentet kopplas in.
• Utsätt inte utrustningen för vatten eller fukt:   
 använd regulatorn endast inom gällande   
 gränsvärden och undvik plötsliga temperatur
 ändringar med hög luftfuktighet för att förhindra
  kondensation.
• Varning: koppla bort alla elektriska anslutning
 ar innan underhåll utförs.
• Detta instrument får aldrig öppnas.
• I händelse av fel eller felfunktion skall instru-  
 mentet återsändas till återförsäljaren med en   
 detaljerad beskrivning av felet.
• Beakta den maximala strömmen för respektive  
 relä (se Tekniska data).
• Kontrollera att ledningarna för givare, laster   
 och strömförsörjning är separerade och tillräck-  
 ligt långt från varandra, utan att vara korsade   
 eller tvinnade.
• För installationer i kritiska industrimiljöer kan   
 nätfilter (vår mod. FT1), parallellt med induktiva  
  laster, förbättra egenskaperna.

 2  ALLMÄN BESKRIVNING

XT110C och XT111C,  är enstegs TILL/FRÅN-re-
gulatorer för temperaturstyrning med direkt eller 
inverterad funktion (ställs in av användaren). 
Val av temp.givare ställs in med parameter
- PTC, NTC, Pt100, Termoelement J, K, S.

 3  FÖRST VID INSTALLATION

 3.1 INSTÄLLNING AV GIVARE

      Förinställd givare
      från fabrik är skriven 
      på typ skylten se 
      bilden. Om det är en 
      annan typ av givare
som skall användas, följ följande procedur nedan
3.1.1  Hur man ställer in typ av givare.
1. Gå in i programmeringsmenyn genom att   
 trycka på SET+           i 3 sek.
2. Välj Pbc parameter (inställning av givare) och
 tryck på SET knappen.
3. Välj typ av givare enligt följande;
 Pt=Pt100, J=J  Termoelement, c=K  Termoele-
 ment, S=S  Termoelement, Ptc=PTC, ntc=NTC
4. Tryck på SET för att bekräfta ditt val.
5.  Slå av OFF och på ON spänningen till instru-
 mentet igen.
Notera: Innan ni fortsätter kontrollera och, om det
är nödvändigt;  ställ in lämpligt värde på Min 
inställnings temperatur (LS1) och  Max in-
ställningstemperatur (US1). Se också parame-
terna ang. programmering.   

 KOMMANDON FRONTPANEL

SET: För att visa och modifiera inställt värde
(börvärdet), i programmeringsläge för att välja 
parametrar eller bekräfta en operation.
FÖR ATT VÄXLA INSTRUMENTET ON/OFF: 
Om funktionen är tillgänglig (parameter, 
onF=yES), genom att trycka på SET knappen 
i mer än 4s växlar instrumentet till OFF. För att 
instrumentet skall växla till ON tryck på SET 

1.  Inträd i ”Pr1” nivån, se paragraf ovan.
2. Välj ”Pr2” parametern och tryck på ”SET”.
3. ”PAS” blinkar kort följt av blinkande ”0--”
4. Använd           eller           pil för att mata in säker
 hetskoden i den blinkade siffran och bekräfta
 med att trycka på ”SET”. 
 Säkerhetskoden är ”321”
5. Om säkerhetskoden är rätt inmatad är tillträde
 till ”Pr2” möjlig genom att trycka på ”SET”
 efter den sista inmatade siffran.

En annan möjlighet är följande:
Efter det att ni anslutit spänning till instrumentet, har
ni 30 sek. på Er, tryck på SET+        pil samtidigt
i 3 sek: och ni kommer direkt till Pr2 menyn.

Varje parameter som finns i ”Pr2” menyn kan bli
flyttad till ”Pr1”, användarnivå, genom att trycka 
på ”SET +        ”.
I ”Pr2” om en parameter finns i ”Pr1” lyser LED 

 1.  1. Tryck på SET  knappen i 3 sek.  för 
  ändring av inställd temperatur
2. Temperaturvärdet visas i displayen och LED-
  punkterna 1 och 2 blinkar i displayen
3. För att ändra inställt temperaturvärdet tryck på         
            eller         pil  inom 10 sekunder
4. För att spara det nya temp.värdet tryck på SET  
 knappen eller vänta i 10 sekunder



  

 Kod Förklaring Område OC/OF Nivå 
 Set Inställning av temperatur  LS÷US 3,0/37
 Hy1 Differens-Full/+Full skala  -1/-2 Pr1
 LS1 Mini. Inst. av temperaturvärde Ned skala/SET min Pr2 
 US1 Max. Inst. av temperaturvärde SET/Full skala max Pr2
 S1C Typ av reglering värme/kyla in=värme, di=kyla in Pr2
 Ac Fördröjn mot täta stopp-start 0 - 250 sek 0 Pr2 
 on Min tid för ett stegs inkoppl. ON 0-250 sek 0 Pr2
 ono Min. tid mellan 2 på varandra 0 - 120 min 0 Pr2
  följande ON/of på samma last
 ALC Alarminställning konfiguration rE=relat;Ab=absolut rE Pr2
 ALL Minimum temp. alarm (ALC=rE) 0-(start skala-Set)  10,0/20 Pr2
   (ALC=Ab) Start skala-full skala
 ALU Maximum temp. alarm (ALC=rE) 0-(full skala-Set) 10,0/20 Pr2
   (ALC=Ab) ALL-Full skala  Pr2
 ALH Alarm återställning differens 0-Full skala 2,0/4 Pr2
 ALd Alarm fördröjning  0 - 999 min 15 Pr2
 dAO Alarm fördröjning vid uppstart 0-23h 50min 1,3 Pr2
 So1 Reläutgångs status vid givarfel oFF=bryt. on=slut. oFF Pr2
 tbA1 Alarmreläet sätta ur stånd no;yES yES Pr2
 AS1 Alarmreläets polaritet CL-oP oP Pr
 Lci2 Start på skalan vid ström-spänn. ingång -1999 till 1999 valbart Pr1
 Uci2 Slut på skalan vid ström-spänn.ingång -1999 till 1999 valbart Pr1
 OPb Givar kalibrering  -Full skala/Fullskala 0,0 Pr1
 rES Upplösning (decimalpunkt) in=NO;dE=0,1;cE=0,01 in Pr2
 UdM Mätenhet  (temperatur) oC=oC; oF=oF; valbart Pr1
   (ström/spänning) 0=oC; 1=oF; 2=RH 
    3=bar;4=PSI;5=off  
 PbC Val av givare  Pt=Pt100;J=tcJ;c=tcK ; valbart Pr1
    S=tcS;Ptc=PTC;ntc=NTC
    0-1=0-1V;10=0-10V;
    cur=0-20mA
 P3F 3 ledares närvaro  no=2 ledare no Pr2
    yES=3 ledare
 HES Energispar differens Nedskala/Full skala 0,0 Pr2
 i1F  Digital ingång konfiguration c-H/oFF/Aus/HES/ EAL Pr2
    EAL/bAL
 did  Fördröjn. digital alarmingång 0÷120min 0 Pr2
 i1P  Digital ingång polaritet cL=sluten;oP=öppen cL Pr2
 Adr Seriell adress  0÷247 1 Pr2
 OnF Tillgänglig eller ej no=inte tillgänglig; no  Pr2
   yES=tillgänglig
 Ptb Mapp kod internt för tillverk. Enbart läsbar - Pr2
 rEL Mjukvara internt för tillverkaren Enbart läsbar - Pr2
 Pr2 För inträdde i Pr2 Enbart läsbar 321 Pr2

 Instrumentets Status AS=CL AS=oP  

 Instrument FRÅN 4-6 sluten 4-6 sluten 

 Normalt driftsläge 4-6 sluten 4-6 öppen 

 Alarm närvarande 4-6 öppen 4-6 sluten

1. Slå av OFF instrumentet. (bryt manöver  
 spänningen)
2. Plugga i en programmerad ”Hot Key” i det 5
  pinniga anslutningsfästet och slå på instru  
 mentet igen.
3. Automatiskt laddas de listade parametrarna   
 från ”Hot Key” in i instrumentets minne, ”doL”   
 visas i displayen följt av blinkande ”End”.
4. Efter 10 sek återstartar instrumentet och   
 arbetar med de nya parametrarna.
5. Tag bort ”Hot Key” ur sin anslutning

Notering: Meddelandet ”Err” visas i displayen 
vid misslyckad programmering. Om så sker slå 
av och på instrumentet igen om ni vill återstarta 
nedladdning igen eller ta bort ”Hot Key” om ni vill 
avbryta operationen. 

 10.2 HUR MAN LADDAR IN ETT PROGRAM
   FRÅN HOT KEY TILL ETT INSTRUMENT 

  11.  DIGITAL INGÅNG

XT110C och XT111C har 1 fri kontakt på digital-
ingången. Den kan programmeras på 5 olika sätt
med parametern ”i1F”.

 11.1 INVERTERAR FUNKTIONEN: VÄRME-
 KYLA (I1f = C-H)

Den här funktionen tillåter ändring av regleringen
för instrumentet: från direkt till omvänt och vise 
versa.

11.2 FJÄRRMANÖVERERING ON/OFF 

Den här funktionen tillåter att växla instrumentet
ON och OFF.

 11.3 ALLMÄNT ALARM (I1F=EAL)

Så snart den digitala ingången är aktiverad vän-
tar instrumentet på ”did” tidsfördröjningen innan
signalering av ”EAL” alarm meddelandet. Ut-
gångsreläet ändras ej

 11.4 ALLVARLIGT ALARM (i1F=bAL)

Så fort den digitala ingången är aktiverad väntar 
enheten tills fördröjningen ”did” utgått innan 
alarm ”EAL” meddelandet visas. Utgångens 
status ändras ej. Alarmet stoppas direkt efter att 
digital ingången ej är aktiverad.

 11.5 ENERGIBESPARING (i1F=HES)

Energisparfunktionen tillåter att ändra värdet på
summan av inställd temperatur som ett resultat 
av SET1+HES (parametern). Den här funktionen
är tillgänglig så länge den digitala ingången är
aktiverad.

 Display Orsak  Utgångar

 ”PF0” Fel på givare   Alarmutgång ON; Utg.
  givare eller med hänvisning till  
  frånvaro  parameter ”SO1”
 ”PFc” Givare kort- Alarmutgång ON; Utg.
  sluten  med hänvisning till
    parameter ”SO1”
 ”HA” Max Alarm  Alarm utgång ON;  
    utgångar oförändrade
 ”LA” Mini Alarm Alarm utgång ON;  
    utgångar oförändrade
 ”EAL”  Externt larm Utgångar oförändrade
 ”bAL”  Allvarligt externt utgångar i OFF läge

  12.  ALARMSIGNALER

 12.1  ALARMRELÄ STATUS (XT111C)

 12.2  SUMMER / ALARM RELÄETS UTGÅNG

När ett alarm har inträffat summer ljuder om den
finns närvarande (beroende på typ), kan av- 
stängas genom att trycka på någon av knap-
parna
i fronten.
XT111C: Alarmreläets status beror på inställ-
ningen av parameter tbA: med tbA=yES reläet
avaktiveras genom genom att trycka på någon av
knapparna i fronten, med tbA=no alarm reläet är
aktiverat så länge alarmet varar.
Alarmsignaleringen i displayen är kvarvarande så 

 12.3  ALARM ÅTERSTÄLLNING

Alarm givare ”PFo”, ”PFc” startar ett par sek. 
efter fel i givaren; det uppehör ett par sek. efter 
att
återgått till normalt operationsläge. Kontrollera 
anslutningarna innan utbyte av givare sker.
Max och min alarm ”HA” och ”LA” återgår och 
stoppar automatiskt när avikelse är tillbaks i 
normalläge.
Alarm ”bAL” och ”EAL” återställer så fort den 

Tekniska data:
Hus: Självslocknande ABS
Mått: front 32x74mm; djup 60mm;
Montage: panelmonterad i hål 71x29 mm
Skyddsklass I front: XT110C-IP 65 med  
 gummipackn.(option)
Skyddsklass övrigt: IP 20
Anslutningar: plintskruvar < 2,5 mm2  
 ledningar
Manöverspänning:Beroende av modell 
12V ac/dc 24V ac/dc 230V ac, 110 ac, 50/60 
Hz +-10%
Effektbehov: max 3 VA
Display: 3 siffror, röda LED, 14,2 mm höga
Ingångar: Beroende på modell:PTC/NTC/
PT100/Termoelement J, K, S eller modell
för 4-20 mA/0-1V/0-10V 
Digital ingång: potentialfri kontakt
Reläutgångar:SPDT relä 8(3)A; 250V ac 
Alarm: (XT111C) SPDT relä 20(8)A; 250Vac
Datalagring: i icke-flyktigt minne(EEPROM)
Mjukvara klass: A 
Omgivningstemp.: 0 till 60 oC
Lagringstemp.: -35-+85 oC
Luftfuktighet i omg.: 20 till 85 % (icke  
 kondenserande)
Reglerområde: beroende på vald givare 
Noggr.het vid 25OC: bättre än    0,5% av

  13.  TEKNISKA DATA

±

  14.  ANSLUTNINGAR

14.2   XT110C - 230V AC

14.2   XT111C - 12V AC/DC

14.2   XT111C - 230V AC

  15.  FABRIKSINSTÄLLDA VÄRDEN

PARAMETER LISTA

1Bara för XT111C;  2 Bara för instrument med 4-20mA eller 0-1V eller 0-10V
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14.3   XT110D - 230V AC Eller 24V AC

Givare: Pt100=11-10-(12); Thermoelement J,K,S=11(+) - 10(-)


