
ESM-XX50 Proses Kontrol Cihazlarý ile
Remote-Set Uygulamasý 

Remote-Set (uzaktan set deðeri kontrolü) bir veya daha çok cihazýn, merkez panelden 

MASTER olarak seçilmiþ bir cihaz vasýtasýyla uygulanan analog sinyal (0/4...20mA) ile ayný 

proses set deðerine senkronize olarak ayarlanmasýný saðlayan bir sistemdir. 

Remote-Set uygulamasýnda, proses set deðeri MASTER cihaz ile deðiþtirildiðinde, 

Remote-Set çýkýþýna aktarýlan analog sinyal (0/4...20mA içinde) deðiþir, bu deðeri giriþ 

modülünden algýlayan SLAVE cihazlar, alýnan mA  deðerine göre MASTER cihazda belirlenen 

set deðerine gelir. Remote -Set uygulamasýnýn endüstrideki bazý kullaným örnekleri ise; 2-3 

veya daha çok bölgeli plastik enjeksiyon makinalarý, ýsýl iþlem fýrýnlarý, konveyörlü fýrýn 

uygulamalarýdýr, ayný set deðerinde çalýþmasý gereken fakat PID deðerleri farklý olan veya 

aralarýnda belli bir mesafe bulunan üretim sistemlerinde güvenle kullanýlabilir. 
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Remote-Set için

ESM-XX50 serisi cihazlarýyla Remote-Set fonksiyonunun kullanabilmek için MASTER 

cihaza (EMO-X30) 0/4...20mA  akým çýkýþ modülü takýlmasý gerekmektedir. Remote-Set 

fonksiyonu ile proses set deðeri deðiþtirilecek SLAVE cihazlarda ise (EMI-X10)  0/4...20mA 

akým giriþ modülünün bulunmasý gerekmektedir.

                   

                                                                         SLAVE    /  MASTER

ESM-4450 (48x48mm DIN 1/16) boyutu için    EMI-410  /  EMO-430 ,

ESM-7750 (72x72mm DIN 1/8)   boyutu için    EMI-710  /  EMO-730 ,

ESM-4950 (96x48mm DIN 1/8)   boyutu için    EMI-410  /  EMO-430 ,

ESM-9950 (96x96mm DIN 1/4)   boyutu için    EMI-910  /  EMO-930 ,

ESM-9450 (48x96mm DIN 1/8)   boyutu için    EMI-410  /  EMO-430 modulleri takýlýr.
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EMO-X30 (0/4...20mA ) MASTER cihaz için;

          Cihazýn, istenilen sýcaklýk aralýðýnda (0/4...20mA) analog sinyal göndermesi için proses 

çalýþma skalasýnýn ayarlanmasý gerekmektedir, buradaki en önemli nokta, MASTER cihazýn 

analog çýkýþ modülü skalasý ile SLAVE cihazlarýn analog giriþ modülü skalalarý ayný olmalýdýr. 

Eðer skala farklý girilirse Remote-Set fonksiyonu hatalý çalýþacaktýr.
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Çalýþma skalasý üst limit

Çalýþma skalasý alt limit  
Not: LoL ve uPL ye girilen alt ve üst çalýþma 

skala deðerinin aynýsý, SLAVE olarak 

çalýþan cihazlardaki EMI-X10 modülünün                

(alt nokta) ve               (üst nokta) 

parametrelerindeki çalýþma skalasýna 

girilmesi gerekmektedir.
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Remote-Set Ýle Ýlgili 
Parametreler

 Akým Çýkýþ modülü parametreleri ayarlarý; EMO-X30 modülü Modül-1 yuvasýna takýlý ise
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AT 0...20mA Z çýkýþ Not: MASTER cihazda seçilen bu 

skala deðeri ile SLAVE cihazlarýn 

EMI-X10 modülü giriþ skala 

deðerinin ayný olmasý gerekmektedir

4...20mA Z çýkýþ  

Parametresinin seçilmesi ile proses-set deðerini 
(0/4...20mA ) olarak analog çýkýþa verir. 

Analog çýkýþ modülü fonksiyon seçimi

Analog çýkýþý “ (Tekrar iletim) 
parametresi seçilmelidir.

re-transmission” 

2) EMI-X10 (0/4...20mA giriþ modüllü) SLAVE cihazlar içi parametre ayarlarý. 

    Modüller cihazda Modül-1 yuvasýna takýlý ise;

1) EMI-X30 (0/4...20mAdc akým çýkýþ modüllü) MASTER cihazlar içi parametre ayarlarý ;
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Z  Voltaj / Akým giriþ tipi seçimi parametresi. Modül-1 
üzerindeki Analog giriþ modülü,EMI-X10 ise aktiftir ve            
parametresi 0002 seçilmelidir.

Deðiþken iki nokta kalibrasyon yapýlmasýna olanak tanýr.

EMI-X10 modülü takýlý ise; 0...20mA dc giriþ deðeri seçilirNot: giriþ tipi seçiminde 

MASTER cihazýn mA çýkýþ 

deðerleri ile SLAVE cihazlarýn 

giriþ deðerlerinin ayný olmasý 

gerekmektedir
EMI-X10 modülü takýlý ise; 4...20mA dc giriþ deðeri seçilir.

Noktalý gösterim 3.basamakta. “00.00”

Noktalý gösterim 4.basamakta. “0.000”

Noktalý gösterim 2.basamakta. “000.0”

Noktalý gösterim yoktur.
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Not: Analog giriþ modülünün 

Remote-Set olarak 

kullanýlabilmesi için,             

parametresinde seçilen 

noktalý gösterim pozisyonu ile 

proses giriþinin nokta 

pozisyonu ayný olmalýdýr.
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Modül-1 üzerindeki analog giriþ modülünden ölçülen deðerin Remote Set olarak 
kullanýlýp kullanýlmayacaðýný belirler. Proses giriþinin ve Analog giriþ modülünün 
nokta pozisyonu ile birimleri ayný ise bu parametre aktiftir.

Modül-1 üzerindeki analog giriþ modülünden ölçülen deðer proses set 
deðeri olarak kullanýlýr. Cihaz üzerinde kullanýcý tarafýndan tanýmlanan 
proses set deðeri dikkate alýnmaz.

Deðiþken iki noktalý kalibrasyon 
için alt noktayý tanýmlar.

Deðiþken iki noktalý  kalibrasyon  
için üst noktayý tanýmlar.  

 Remote-Set Uygulmasý ile 3 Bölgeli 
Konveyörlü Ekmek Fýrýný Uygulamasý

Not: MASTER cihazlarýndaki             (çalýþma skalasý alt limit) ve

          (çalýþma skalasý üst limit) parametrelerine girilen deðerlerin 

aynýsý Alt nokta            ve Üst nokta olarak             parametrelerine

Girilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Remote-Set özelliði yanlýþ 

çalýþacaktýr. Örneðin ;              

           = 0°C                           = 0°C

           = 250°C                       = 250°C
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EMO-X30

0/4 to 20 mA Z

Akým Çýkýþ 
Modülü

0/4 to 20 mAZ

Akým Giriþ 
Modülü

EMI-X10

0/4 to 20 mAZ

Akým Giriþ 
Modülü

EMI-X10
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