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Para Fazer o Pedido
Nº do modelo Descrição
CN-N1020 Controlador de Temperatura com controle PID auto adaptativo

Controlador de Temperatura

CN-N1020

U  Alimentação:  
100 a 240 Vca/cc  
12 a 24 Vcc / 24 Vca

U  Interface USB 2.0,  
classe CDC, protocolo 
Modbus RTU

U  Display de LED, 
vermelho, alto brilho 

U  Entrada universal: 
termopares, Pt100 e  
50 mV 

U  PID com auto-adaptativo 
U  Auto-sintonia dos 

parâmetros PID 
U  Indicação de decimais 

nas medições de 
temperatura

U  2 saídas: 1 pulso e 1 relé 
U  Funções das saídas: 

Controle, Alarme 1, 
Alarme 2 

U  Alarmes configuráveis 
com 8 funções diferentes 

U  Bloqueio de alarmes na 
energização inicial 

U  Timer programável 
U  Tecla “F” com 3 funções 

possíveis 
U  Função soft-start 
U  Função Rampa 
U  Offset de indicação 
U  Limites mínimos e 

máximos para o ajuste 
de SP 

O controlador de temperatura 
CN-N1020 possui um avançado 
microprocessador de alto 
desempenho capaz de controlar 
processos complexos e críticos, 
através de seu algoritmo de 
controle PID auto adaptativo 
que ajusta os parâmetros PID, 
obtendo sempre a melhor 
resposta possível para o controle. 
Seu frontal possui dimensões 
reduzidas, apenas 48x24 mm, 
sendo indicado para aplicações 
precisas onde o espaço de 

U  Limites mínimos e 
máximos para o valor 
de saída 

U  Proteção da 
configuração por Senha 
de acesso 

U  Possibilidade de 
restaurar calibração de 
fábrica 

montagem é reduzido. Aceita 
vários tipos de termopares, Pt100 
e 0-50 mV. 
Toda a configuração do 
controlador é feita através do 
teclado ou através da interface 
USB utilizando o software 
NConfig. Assim, a seleção do tipo 
de entrada e de saída, da forma 
de atuação dos alarmes, além 
de outras funções, são todas 
acessíveis e programáveis via 
teclado frontal ou software. 
Acompanha software gratuito 
disponível para download no site.

CN-N1020 mostrado menor 
que seu tamanho original.

Especificações
Teclas em: silicone
Painel frontal: IP65, Policarbonato 
UL94 V-2
 Caixa: IP20, Policarbonato UL94 V-2
Certificações: CE e UL
Dimensões: 48 x 48 x 110 mm
Peso Aproximado: 75 g


