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Symbol ostrze¿enia

Symbol ostrze¿enia ma na celu zwrócenie uwagi na procedurê operacyjn¹, praktykê itp.,
które je¿eli nie s¹ prawid³owo wykonywane lub przestrzegane, mog¹ spowodowaæ uszko-
dzenie cia³a, uszkodzenie lub zniszczenie czêœci lub ca³ego produktu i systemu. Tak ozna-
czone instrukcje nale¿y dok³adnie przeczytaæ, a¿ uzyskamy pewnoœæ, ¿e podane warunki
zosta³y dobrze zrozumiane i spe³nione w praktyce.

U¿ywanie instrukcji obs³ugi
• Instalatorzy powinni przeczytaæ rozdzia³y 1, 2

• Projektanci systemu powinni przeczytaæ wszystkie rozdzia³y

• Ekspert u¿ytkownik powinien przeczytaæ informacje na stronie 12

UWAGA:
Zalecamy aby proces by³ wyposa¿ony w ZABEZPIECZENIE takie jak L91, który umo¿liwi
wstrzymanie pracy sprzêtu we wstêpnie ustalonych warunkach procesu w celu wykluczenia
prawdopodobieñstwa uszkodzenia produktów lub systemu.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obs³ugi mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejsza instrukcja obs³ugi dotyczy tylko produktów z wersj¹ oprogramowania 23
lub póŸniejsz¹.
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1 OPIS

1-1 Uwagi ogólne

Seria regulatorów mikroprocesorowych Fuzzy Logic plus PID wyposa¿ona jest w dwa jasne,
³atwe do odczytu 4-cyfrowe wyœwietlacze LED, wskazuj¹ce wartoœæ procesu i wartoœæ zada-
n¹. Technologia Fuzzy Logic umo¿liwia osi¹gniêcie wstêpnie ustawionej wartoœci zadanej w
najkrótszym czasie, z minimalnym przeregulowaniem podczas w³¹czania zasilania lub za-
k³óceniami spowodowanymi przez obci¹¿enie zewnêtrzne.

LIM-9100 jest regulatorem wielkoœci 1/16 DIN przeznaczonym do monta¿u w panelu lub na
szynie DIN po wykorzystaniu dodatkowego zestawu (opcja). Mo¿e byæ u¿ywany tak¿e za-
montowany przy pomocy szyny przez wykorzystanie dodatkowego zestawu do monta¿u
szynowego. LIM-8100 jest regulatorem wielkoœci 1/8 DIN przeznaczonym  tylko do monta¿u
w panelu. Regulatory s¹ zasilane 11-26 lub 90-250 VDC / VAC wykorzystuj¹c wyjœcie przekaŸ-
nikowe regulacyjne  jako standard (obc.2A). Drugie wyjœcie mo¿e byæ u¿ywane do regulacji
ch³odzenia lub jako alarm. Wyjœcia mog¹ równie¿ wystêpowaæ jako triak, wyjœcie logiczne 5V,
wyjœcie pr¹dowe liniowe lub napiêciowe liniowe. Istnieje szeœæ typów alarmu plus zegar
utrzymania, który mo¿e zostaæ skonfigurowany jako trzecie wyjœcie. Jednostki mog¹ zostaæ
skonfigurowane dla Pt100 i termopar typu J, K, T, E, B, R, S, N, L bez koniecznoœci modyfikacji
urz¹dzenia. Sygna³ wejœciowy jest  przekszta³cany przez 18-bitowy konwerter analogowo-
cyfrowy. Du¿a szybkoœæ próbkowania umo¿liwia stosowanie urz¹dzenia w regulacji szybkich
procesów.

Komunikacja cyfrowa RS-485 lub RS-232 dostêpna jest jako opcja dodatkowa. Umo¿liwia
ona  zintegrowanie urz¹dzenia z nadrzêdnym systemem regulacji i oprogramowaniem.

Port programowania umo¿liwia automatyczn¹  konfiguracjê, kalibracjê i testowanie bez ko-
niecznoœci u¿ywania klawiatury znajduj¹cej siê na przednim panelu.

U¿ywaj¹c prawnie zastrze¿on¹ technologiê  Fuzzy PID, obwód regulacji bêdzie minimalizo-
waæ przeregulowanie w górê lub w dó³ w najkrótszym czasie. Poni¿szy schemat  przedstawia
porównanie wyników z zastosowaniem technologii Fuzzy i bez.
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Bardzo du¿a dok³adnoœæ
Jest to seria regulatorów dostosowanych do potrzeb u¿ytkownika wyprodukowanych z za-
stosowaniem technologii ASIC (Aplication Specific Integrated Circuit), która obejmuje 18-
bitowy konwerter analogowo-cyfrowy w celu uzyskania pomiaru o wysokiej rozdzielczoœci
(rzeczywista rozdzielczoœæ 0,1°F dla termopary i Pt100) i 15-bitowy  konwerter  cyfrowo-
analogowy dla liniowego wyjœcia pr¹dowego i napiêciowego. Technologia ASIC zapewnia
lepsze osi¹gi, niski koszt, zwiêkszon¹ niezawodnoœæ i wiêksz¹ gêstoœæ.

Du¿a szybkoœæ próbkowania
Szybkoœæ próbkowania konwertera analogowo-cyfrowego wejœcia osi¹ga wartoœæ 5 razy na
sekundê. Du¿a szybkoœæ próbkowania sprawia, ¿e regulatory z tej serii umo¿liwiaj¹ regula-
cjê szybkich procesów.

Regulacja Fuzzy
Funkcja regulacji Fuzzy ma za zadanie regulowanie parametrów PID od czasu do czasu w
celu wiêkszej elastycznoœci i lepszego przystosowania wartoœci wyjœcia manipulacji do ró¿-
nych procesów. Wyniki takiego dzia³ania umo¿liwiaj¹ procesowi osi¹gniêcie ustalonej z góry
wartoœci zadanej w najkrótszym czasie, z minimalnym przeregulowaniem w górê i w dó³
podczas w³¹czania zasilania lub zak³óceñ wywo³ywanych przez zewnêtrzne obci¹¿enie.

Komunikacja cyfrowa
Regulatory wyposa¿one s¹ w kartê interfejsu RS-485 lub RS-232 w celu zapewnienia komuni-
kacji cyfrowej. Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia ³¹cznie do 247 regulatorów do komputera g³ów-
nego przez RS-485.

Port programowania
Port programowania u¿ywany jest do po³¹czenia urz¹dzenia z rêcznym programatorem lub
PC w celu szybkiej konfiguracji; mo¿e byæ tak¿e po³¹czony z systemem ATE do automa-
tycznego testowania i kalibracji.

Auto tuning
Funkcja auto tuningu umo¿liwia u¿ytkownikowi uproszczenie pocz¹tkowego dostosowania
dla nowego procesu. Dostêpna jest funkcja inteligentnego algorytmu w celu uzyskania opty-
malnego zestawu parametrów regulacji procesu i mo¿e byæ u¿ywany zarówno w przypadku
rozgrzewania (zimny start) jak równie¿ stan procesu jest stabilny (gor¹cy start).

Zabezpieczenie z zastosowaniem blokady
Zgodnie z aktualnymi wymaganiami bezpieczeñstwa mo¿na wybraæ jeden z czterech pozio-
mów blokady w celu zapobiegania nieprawid³owym zmianom dotycz¹cym urz¹dzenia.
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Transfer bez zak³óceñ obci¹¿eniowych
Transfer bez zak³óceñ obci¹¿eniowych umo¿liwia kontynuowanie regulacji przez regulator
z u¿yciem poprzedniej wartoœci w przypadku uszkodzenia czujnika. W ten sposób mo¿liwa
jest tymczasowa regulacja procesu tak jakby  czujnik pracowa³ normalnie.

Ramping
Funkcja rampingu mo¿e byæ wykonywana podczas w³¹czania zasilania i w ka¿dym momen-
cie zmiany wartoœci zadanej. Mo¿e to byæ ramping rosn¹cy lub ramping malej¹cy. Wartoœæ
procesu osi¹gnie wartoœæ zadan¹ z wczeœniej ustalon¹ sta³¹ szybkoœci¹.

Filtr cyfrowy
Do polepszenia stabilnoœci wartoœci procesu u¿ywany jest filtr dolnoprzepustowy pierwsze-
go rzêdu z programowan¹ sta³¹ czasow¹. Jest to szczególnie po¿yteczne w pewnych aplika-
cjach, kiedy wartoœæ procesu jest zbyt niestabilna do odczytania.

Funkcja SEL
Regulatory charakteryzuj¹ siê elastycznoœci¹ polegaj¹c¹ na tym, ¿e u¿ytkownik mo¿e wy-
braæ  parametry, które s¹ najwa¿niejsze i umieœciæ te parametry na pocz¹tku kolejnoœci wy-
œwietlanych parametrów. Mo¿na wybraæ 8 parametrów, które umo¿liwiaj¹ u¿ytkownikowi
utworzenie jego w³asnej, indywidualnej kolejnoœci wyœwietlanych ekranów.
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1-2 Kod zamówienia
Wyposa¿enie dodatkowe
OM94-6 = Izolowany modu³ wyjœcia triak 1A / 240VAC (SSR)
OM94-7 = Modu³ wyjœcia 14V / 40mA - sterowanie SSR
OM96-3 = Izolowany modu³ wyjœcia analogowego 4-20mA / 0-20mA
OM96-4 = Izolowany modu³ wyjœcia analogowego 1-5V / 0-5V
OM96-5 = Izolowany modu³ wyjœcia analogowego 0-10V
CM94-1 = Izolowany modu³ interfejsu RS-485 dla LIM-8100
CM94-2 = Izolowany modu³ interfejsu RS-232 dla LIM-8100
CM94-3 = Izolowany modu³ retransmisji 4-20 mA / 0-20 mA dla LIM-8100
CM94-4 = Izolowany modu³ retransmisji 1-5V / 0-5 V dla LIM-8100
CM94-5 = Izolowany modu³ retransmisji 0-10 V dla LIM-8100
CM97-1 = Izolowany modu³ interfejsu RS-485 dla LIM-9100
CM97-2 = Izolowany modu³ interfejsu RS-232 dla LIM-9100
CM97-3 = Izolowany modu³ retransmisji 4-20 mA / 0-20mA dla LIM-9100
CM97-4 = Izolowany modu³ retransmisji 1-5V / 0-5V dla LIM-9100
CM97-5 = Izolowany modu³ retransmisji 0-10V dla LIM-9100
DC94-1 = Izolowany zasilacz przetworników 20V / 25mA DC
DC94-2 = Izolowany zasilacz przetworników 12V / 40mA
DC94-3 = Izolowany zasilacz przetworników 5V / 80mA
CC94-1 = Kabel interfejsu RS-232 (2 m)
CC91-1 = Kabel portu programowania
RK91-1 = Zestaw do monta¿u szynowego dla LIM-9100

Inne produkty
SNA10A = Smart Network Adaptor dla oprogramowania innych producentów, który prze-

  twarza 255 kana³ów RS-485 lub RS-422 na RS-232.
SNA10B = Smart Network Adaptor dla oprogramowania BC-Net, który przetwarza 255

  kana³ów RS-485 lub RS-422 na RS-232.
SNA12A = Smart Network Adapter dla portu programowania do interfejsu RS-232
BC-Set = Oprogramowanie konfiguracyjne
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1-3 Port programowania

Mo¿liwe jest zastosowanie specjalnego konektora dla portu programowania, który jest po-
d³¹czony do PC w celu umo¿liwienia automatycznej konfiguracji, mo¿e zostaæ tak¿e pod³¹-
czony do systemu ATE w celu przeprowadzenia automatycznej kalibracji i testowania.

Port programowania jest u¿ywany tylko do automatycznego ustawiania off-line i procedur
testowania. Nie wolno podejmowaæ prób wykonywania jakichkolwiek po³¹czeñ do portu,
kiedy urz¹dzenie u¿ywane jest do normalnej regulacji.

1-4 Klawisze i wyœwietlacze

KLAWIATURA
KLAWISZ PRZEWIJANIA:
Klawisz u¿ywany do wyboru parametru w celu przegl¹dania lub ustawienia.

KLAWISZ STRZA£KI W GÓRÊ:
S³u¿y do zwiêkszania wartoœci wybranego parametru.

KLAWISZ STRZA£KI W DÓ£:
S³u¿y do zmniejszania wartoœci wybranego parametru.
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KLAWISZ RESETOWANIA:
Jest to klawisz u¿ywany do:
1. Powrotu do wyœwietlania wartoœci procesu.
2. Resetowania alarmu zatrzaskuj¹cego, kiedy warunki alarmu zosta³y usuniête.
3. Zatrzymania trybu regulacji rêcznej, trybu auto tuning i trybu kalibracji.
4. Anulowania komunikatu b³êdu komunikacji lub b³êdu auto tuningu.
5. Ponownego uruchomienia zegara utrzymania, kiedy zegar utrzymania przekroczy³ usta-

lony okres czasu.
6. Wejœcia do menu regulacji rêcznej je¿eli wyst¹pi tryb awarii.

KLAWISZ WPROWADZANIA:
Nale¿y naciskaæ klawisz      przez 5 sekund lub d³u¿ej.
Naciskanie klawisza    przez 5 sekund umo¿liwia:
1. Wejœcie do menu ustawieñ. Na ekranie wyœwietlone zostanie            .
2. Wejœcie w tryb regulacji rêcznej je¿eli wybrany zostanie tryb regulacji rêcznej 
3. Wejœcie w tryb auto tuningu je¿eli zostanie wybrany tryb auto tuningu .
4. Wykonanie kalibracji dla wybranego parametru podczas procedury kalibracji.
Aby wybraæ tryb regulacji rêcznej nale¿y naciskaæ klawisz  przez 6,2 sekundy tj. do chwili
a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê .
Aby wybraæ tryb auto tuningu nale¿y naciskaæ klawisz  przez 7,4 sekundy tj. do chwili a¿
na wyœwietlaczu pojawi siê .

LIM
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Wyœwietla kod programu produktu przez 2,5 sekundy.

Po lewej stronie wskazany jest program nr 6 dla LIM-9100 z wersj¹ 24.
Nr programu dla LIM-8100 jest 11.

LIM
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1-5 Przegl¹d menu

Zastosowanie tych trybów spowoduje przerwanie
obwodu regulacji i zmianê niektórych ustawionych
wczeœniej danych. Nale¿y upewniæ siê czy system
dopuszcza zastosowanie tych trybów.

*1:  Schemat menu pokazany na rysunku przedstawia
pe³n¹ listê wszystkich parametrów. Iloœæ dostêpnych
parametrów dla aktualnej aplikacji zale¿y od warun-
ków ustawienia i zazwyczaj jest mniejsza od iloœci
parametrów na pokazanym schemacie.

*2:  Mo¿na wybraæ maksymalnie 8 parametrów zamiesz-
czonych w menu u¿ytkownika przy pomocy SEL1
~SEL8 znajduj¹cych siê na dole menu ustawieñ.

Pokazane menu u¿ytkownika odpowiada standardo-
wemu ustawieniu dla parametrów SEL1 do SEL8.
SP3 bêdzie ukryte je¿eli dla ALFN wybrane zostanie
NONE. SP2 bêdzie ukryte je¿eli funkcja alarmu dla
OUT2 nie jest wybrana. Nieu¿ywany parametr bê-
dzie ukryty nawet je¿eli wybrany zosta³ przez para-
metr SEL.



15

1-6 Opis parametrów
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2 INSTALACJA

Czasami obecne s¹ w przyrz¹dzie niebezpieczne napiêcia, które mog¹ spowodowaæ œmieræ.
Przed instalacj¹ lub rozpoczêciem jakiejkolwiek procedury wykrywania usterek zasilanie ca³e-
go sprzêtu musi zostaæ wy³¹czone i od³¹czone. Urz¹dzenia co do których istnie-

Analogicznie jak dla SEL 1

Analogicznie jak dla SEL 1

Analogicznie jak dla SEL 1

Analogicznie jak dla SEL 1

Analogicznie jak dla SEL 1

Analogicznie jak dla SEL 1

Analogicznie jak dla SEL 1
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je podejrzenie, ¿e s¹ wadliwe musz¹ zostaæ od³¹czone i usuniête w celu przeniesienia do
odpowiednio wyposa¿onego warsztatu w celu  przetestowania i naprawy. Wymiana kompo-
nentów i wewnêtrzne ustawienia mog¹ byæ wykonane tylko przez wykwalifikowany personel
wykonuj¹cy prace konserwacyjne.

Przyrz¹d ca³y jest chroniony podwójn¹ izolacj¹        . W celu zminimalizowania prawdo-
podobieñstwa wyst¹pienia niebezpieczeñstwa po¿aru lub wstrz¹su (udaru) nie wolno nara¿aæ
przyrz¹du na wp³yw deszczu lub nadmiernej wilgoci.

Nie wolno u¿ywaæ tego przyrz¹du w obszarach o warunkach niebezpiecznych takich
jak nadmierne wstrz¹sy, wibracje, zanieczyszczenia, wilgoæ, gazy korozyjne lub olej. Tem-
peratura otoczenia w wybranych obszarach nie mo¿e przekraczaæ maksymalnych wartoœci
znamionowych wyszczególnionych w rozdziale 6.

Zabrudzenia przyrz¹du nale¿y usuwaæ u¿ywaj¹c miêkk¹, such¹ tkaninê. Do czyszcze-
nia przyrz¹du nie wolno u¿ywaæ ostrych œrodków chemicznych, lotnego rozpuszczalnika
takiego jak rozcieñczalnik lub mocnych detergentów w celu unikniêcia deformacji lub od-
barwienia.

2-1 Rozpakowanie

Po otrzymaniu przesy³ki nale¿y wyj¹æ urz¹dzenie z kartonu i sprawdziæ czy podczas trans-
portu nie wyst¹pi³o uszkodzenie urz¹dzenia.

Je¿eli podczas transportu wyst¹pi³o uszkodzenie nale¿y to zg³osiæ u przewoŸnika i wnieœæ
odpowiednie roszczenie. Nale¿y spisaæ numer modelu, numer seryjny i kod daty, które bêd¹
u¿ywane w przysz³oœci jako referencje w korespondencji z naszym centrum serwisowym.
Numer seryjny (S/N) i kod daty (D/C) znajduj¹ siê na etykiecie na pudle i obudowie regula-
tora.

2-2 Monta¿

W celu zamontowania urz¹dzenia nale¿y przygotowaæ wyciêcie w panelu o rozmiarach przed-
stawionych na Rysunku 2.1.

Nale¿y zdj¹æ obie klamry monta¿owe i w³o¿yæ regulator do wyciêcia w panelu. Ponownie
zainstalowaæ klamry monta¿owe. Delikatnie dokrêciæ œruby w klamrze tak aby przedni panel
regulatora by³ szczelnie dopasowany do wyciêcia w panelu.
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2-3 Œrodki ostro¿noœci przy pod³¹czaniu

• Przed wykonaniem okablowania nale¿y sprawdziæ etykietê z numerem i kodem modelu
oraz opcje. Podczas sprawdzania zasilanie powinno byæ wy³¹czone.

• Nale¿y dopilnowaæ, aby wartoœci znamionowe maksymalnego napiêcia, które s¹ wyszcze-
gólnione na etykiecie, nie by³y przekraczane.

LIM

LIM

LIM
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• Zalecane jest, aby zasilanie tych urz¹dzeñ by³o chronione przez bezpieczniki topikowe
lub przerywacze obwodu o wartoœciach znamionowych mo¿liwie najmniejszych.

• Wszystkie urz¹dzenia powinny byæ instalowane w odpowiednio uziemionej metalowej
obudowie w celu uniemo¿liwienia dostêpu (dotykanie rêkami i metalowymi narzêdzia-
mi) do czêœci znajduj¹cych siê pod napiêciem.

• Wszystkie elementy okablowania musz¹ odpowiadaæ odpowiednim normom stosowa-
nym w praktyce oraz lokalnym zasadom i przepisom. Okablowanie musi byæ odpowied-
nie dla wartoœci znamionowych napiêcia, pr¹du i temperatury systemu.

• Nale¿y uwa¿aæ, aby nie dokrêciæ za mocno œrub zacisków. Moment obrotowy nie powi-
nien przekraczaæ 1 Nm.

• Nieu¿ywane zaciski regulacji nie mog¹ byæ u¿ywane w celu zwierania poniewa¿ mog¹
byæ wewnêtrznie po³¹czone i mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia

• Nale¿y sprawdziæ czy wartoœci znamionowe urz¹dzeñ wyjœciowych i wejœcia nie prze-
kraczaj¹ wartoœci podanych w rozdziale 6.

• Z wyj¹tkiem przewodów termopary, do ca³ego okablowania nale¿y u¿ywaæ miedziany
przewód linkowy o maksymalnej gruboœci 0.823 mm2 (φ 1 mm 18 AWG)

LIM

LIM



25

LIM

LIM



26

2-4 Pod³¹czenie zasilania
Dostarczony regulator przeznaczony jest do pracy przy 11-26 VAC / VDC lub 90-250 VAC.
Przed pod³¹czeniem zasilania do regulatora nale¿y sprawdziæ czy napiêcie instalacji odpo-
wiada wartoœciom znamionowym zasilania wskazanym na etykiecie produktu. W obwodzie
zasilania powinien znajdowaæ siê bezpiecznik topikowy i prze³¹cznik o wartoœciach znamio-
nowych 2A/250 VAC co pokazano na rysunku poni¿ej.

Jest to sprzêt przeznaczony do instalacji w obudowie, która zapewni odpowiedni¹ ochro-
nê przed pora¿eniem elektrycznym. Obudowa musi byæ pod³¹czona do uziemienia.

Nale¿y rygorystycznie przestrzegaæ lokalnych wymagañ dla instalacji elektrycznej. Nale¿y
tak¿e zwróciæ uwagê na zabezpieczenie zacisków zasilania przed dostêpem ze strony osób
nieupowa¿nionych.

2-5 Instalacja czujnika

Prawid³owa instalacja czujnika pomaga wyeliminowaæ wiele problemów wystêpuj¹cych w
systemie regulacji. Sonda powinna zostaæ umieszczona w sposób umo¿liwiaj¹cy wykrywa-
nie zmian temperatury z minimaln¹  zw³ok¹ termiczn¹. W procesie, który wymaga stosunko-
wo sta³ego wyjœcia grzania, sonda powinna zostaæ umieszczona blisko grza³ki. W procesie,
w którym wymagane jest zmienne grzanie, sonda powinna zostaæ umieszczona blisko obsza-
ru roboczego. Czêsto wymagane jest przeprowadzenie kilku prób lokalizacji sondy w celu
znalezienia optymalnej pozycji.

W procesie z ciecz¹ zainstalowanie mieszad³a pomo¿e w wyeliminowaniu zw³oki termicz-
nej. Poniewa¿ termopara zasadniczo jest punktowym elementem pomiarowym, umieszcze-
nie wiêcej ni¿ jednej termopary równolegle mo¿e pomóc w uzyskaniu odczytu œredniej tem-
peratury i zapewniæ otrzymanie lepszych wyników w wiêkszoœci procesów ogrzewania po-
wietrzem.

Bardzo wa¿nym czynnikiem w otrzymywaniu dok³adnych pomiarów jest tak¿e  wybór odpo-
wiedniego typu czujnika. Czujnik musi mieæ prawid³owy zakres temperatury, aby spe³nia³
wymagania procesu. W specjalnych procesach wymagania wobec czujnika mog¹ byæ ró¿ne
i czujnik powinien byæ odporny na przeciek, antywibracyjny, antyseptyczny itp.

LIM LIM
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Limity czujnika standardowego s¹ nastêpuj¹ce ± 2°C (± 4°C) lub 0,75% mierzonej temperatury
(po³owa tej wartoœci dla specjalnego) plus dryft spowodowany nieprawid³ow¹ ochron¹ lub
wystêpowaniem zbyt wysokich temperatur. Jest to b³¹d znacznie wiêkszy od b³êdu regulatora
i nie mo¿e byæ korygowany na czujniku z wyj¹tkiem sytuacji, kiedy dokonany zostanie prawi-
d³owy wybór i wymiana.

2-6 Pod³¹czanie czujnika

2-7 Pod³¹czanie wyjœcia regulacji

LIM LIM

LIM LIM

LIM LIM
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2-8 Pod³¹czenie alarmu

2-9 Komunikacja danych

LIM LIM

LIM LIM

LIM LIM
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Je¿eli u¿ywany jest konwencjonalny 9-pinowy kabel RS-232 zamiast CC94-1, konieczna jest
modyfikacja kabla  zgodnie ze schematem obwodu zamieszczonego poni¿ej.

3 PROGRAMOWANIE

Aby wejœæ do menu ustawieñ nale¿y naciskaæ klawisz  
  przez 5 sekund, a nastêpnie zwol-

niæ go. Potem nacisn¹æ   , aby wybraæ ¿¹dany parametr. Górny wyœwietlacz wskazuje sym-
bol parametru, a dolny wyœwietlacz wskazuje wybran¹ wartoœæ parametru.

3-1 Blokada

Istniej¹ cztery poziomy zabezpieczenia, które mog¹ zostaæ wybrane u¿ywaj¹c parametr LOCK.

LIM
LIM

LIM
LIM
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Je¿eli dla parametru LOCK wybierzemy opcjê NONE, wtedy ¿aden parametr nie zostanie
zablokowany.
Je¿eli dla parametru LOCK wybierzemy opcjê SET, wtedy zablokowane zostan¹ wszystkie
dane ustawieñ.
Je¿eli dla parametru LOCK wybierzemy opcjê USER, wtedy zablokowane zostan¹ wszyst-
kie dane ustawieñ oraz dane u¿ytkownika (patrz rozdzia³ 1-5) z wyj¹tkiem wartoœci zadanej,
co uniemo¿liwi ich zmianê.
Je¿eli dla LOCK wybierzemy opcjê ALL, wtedy zablokowane zostan¹ wszystkie parametry,
co uniemo¿liwi ich zmianê.

3-2 Wejœcie sygna³u

INPT: Wybieranie typu czujnika lub typu sygna³u dla wejœcia sygna³u.
Zakres: (termopara) J_TC, K_TC, T_TC, E_TC, B_TC, R_TC, S_TC, N_TC,

L_TC
(RTD) PT.DN, PT.JS
(liniowe) 4-20, 0-20, 0-60, 0-1V, 0-5V, 1-5V , 0-10

UNIT: Wybór jednostki procesu
Zakres: °C, °F, PU (jednostka procesu). Je¿eli jednostka nie jest ani °C ani °F,

wtedy wybierana jest PU.
DP: Wybór rozdzielczoœci wartoœci procesu.

Zakres: (dla T/C i RTD) NO.DP, 1-DP
(dla liniowego) NO.DP, 1-DP, 2-DP, 3-DP

INLO: Wybór dolnej wartoœci skalowania dla wejœcia typu liniowego.
INHI: Wybór górnej wartoœci skalowania dla wejœcia typu liniowego.

Jak u¿ywaæ INLO i INHI:
Je¿eli dla INPT wybrane zostanie 4 - 20 mA, niech SL okreœla dolny sygna³ wejœcia (to jest
4 mA), SH okreœla górny sygna³ wejœcia (to jest 20 mA), S okreœla wartoœæ sygna³u wejœcia
pr¹dowego i krzywa konwersji wartoœci procesu jest nastêpuj¹ca:

     
S - SLWzór: PV = INLO + (INHI - INLO)

    SH - SL
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Przyk³ad: Przetwornik ciœnienia obwodu pr¹du 4 - 20 mA z zakresem 0 - 15 kg/cm2 zosta³
pod³¹czony do wejœcia, wtedy nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce ustawienia:
INPT = 4 - 20 INLO = 0,00
INHI = 15,00 DP = 2-DP
Oczywiœcie mo¿na wybraæ inn¹ wartoœæ dla DP, aby zmieniæ rozdzielczoœæ.

3-3 Wyjœcia regulacji

Mo¿liwe jest skonfigurowanie czterech trybów regulacji co pokazuje Tabela 3.1.

Regulacja dwustanowa ON-OFF (grzanie):
Nale¿y wybraæ REVR dla OUT1, ustawiæ PB na 0, O1HY jest u¿ywany do ustawienia strefy
nieczu³oœci dla regulacji dwustanowej (ON-OFF). Histereza wyjœcia 1 (O1HY) jest dostêpna w
przypadku PB = 0. Funkcja tylko grzanie i regulacja dwustanowa (ON-OFF) pokazana zosta³a
na wykresie zamieszczonym poni¿ej:
Regulacja dwustanowa mo¿e wprowadziæ nadmiern¹ oscylacjê procesu nawet je¿eli histereza
jest zminimalizowana do najmniejszej. Je¿eli ustawiona zostanie regulacja dwustanowa (np.
PB = 0) TI, TD, CYC1, OFST, CYC2, CPB, DB zostan¹ ukryte i nie  bêd¹ pe³ni³y ¿adnej funkcji
w systemie. Tryb auto-tuning i transfer bez zak³óceñ obci¹¿eniowych tak¿e bêd¹ nieaktywne.
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Regulacja proporcjonalna (lub PD) (grzanie):
Nale¿y wybraæ REVR dla OUT1, ustawiæ TI na 0, OFST u¿ywany jest do ustawienia przesu-
niêcia (offsetu) regulacji (resetowanie rêczne). O1HY jest ukryty je¿eli PB nie jest równy 0.

Funkcja OFST:
OFST mierzony jest w % w zakresie 0-100%. W stanie stabilnym (tj. je¿eli proces jest stabil-
ny), kiedy wartoœæ procesu jest ni¿sza od wartoœci zadanej o okreœlon¹ wartoœæ, na przyk³ad
5°C, podczas gdy PB wynosi 20°C co jest 25% zani¿eniem, wtedy nale¿y zwiêkszyæ OFST
o 25% i vice versa. Po ustawieniu wartoœci OFST wartoœæ procesu bêdzie zmienna i w koñcu
osi¹gnie wartoœæ zadan¹. Je¿eli u¿ywana jest regulacja proporcjonalna (ustawienie TI wyno-
si 0), wtedy auto-tuning jest nieaktywny. Patrz rozdzia³ 3-12 „tuning rêczny”, gdzie zamiesz-
czono informacje o ustawieniach PB i TD. Resetowanie rêczne (ustawienie OFST) nie jest
praktyczne poniewa¿ obci¹¿enie mo¿e byæ zmienne od czasu do czasu i czêsto wymaga
wielokrotnego ustawienia OFST. Regulacja PID pozwala na unikanie takich sytuacji.

Regulacja PID (grzanie):
Je¿eli wybierzemy REVR dla OUT1, wtedy ustawienie PB i TI nie powinno wynosiæ zero.
Nale¿y wykonaæ auto-tuning dla nowego procesu lub ustawiæ PB, TI i TD na odpowiednie
wartoœci. Patrz rozdzia³ 3-11 gdzie zamieszczono informacje dotycz¹ce auto-tuningu. Je¿eli
wyniki regulacji nadal nie s¹ satysfakcjonuj¹ce, wtedy nale¿y zastosowaæ tuning rêczny w
celu polepszenia regulacji. Patrz rozdzia³ 3-12 gdzie zamieszczono informacje dotycz¹ce
tuningu rêcznego. Urz¹dzenie stosuje inteligentny algorytm PID i fuzzy co umo¿liwia osi¹-
gniêcie bardzo ma³ego przeregulowania i bardzo szybkiej odpowiedzi na warunki proce-
su przy prawid³owym dostrojeniu.

Ch³odzenie:
W regulacji ch³odzenia mo¿na u¿ywaæ regulacjê dwustanow¹ (ON-OFF), regulacjê propor-
cjonaln¹ (PD) i regulacjê PID.  Nale¿y wykonaæ ustawienie OUT1 na DIRT (dzia³anie wprost).
Pozosta³e funkcje czyli regulacja dwustanowa, regulacja proporcjonalna (PD) i regulacja
PID s¹ takie same jak dla grzania z tym wyj¹tkiem, ¿e zmienna wyjœcia (i dzia³ania) dla
regulacji ch³odzenie jest odwrotna w stosunku do regulacji grzania.

UWAGA:
Regulacja dwustanowa (ON-OFF) mo¿e powodowaæ nadmierne przeregulowanie w górê i w
dó³ i zwi¹zane z tym problemy dotycz¹ce procesu. Regulacja P (PD) spowoduje odchylenie
wartoœci procesu od wartoœci zadanej. Dlatego zalecane jest stosowanie regulacji PID w
regulacji grzanie-ch³odzenie w celu uzyskania stabilnej i zerowej wartoœci offsetu procesu.
Pozosta³e wymagane ustawienia:
O1TY, CYC1, O2TY, CYC2, O1FT, O2FT, O1TY i O2TY ustawiane s¹ zgodnie z zainstalowany-
mi OUT1 i OUT2. CYC1 i CYC2 wybierane s¹ zgodnie z typem wyjœcia 1 (O1TY) i typem
wyjœcia 2 (O2TY). Generalnie wybieramy 0,5 ~ 2 sek. dla CYC1, przy wyjœciu SSRD lub SSR
natomiast 10 ~ 20 sek. w przypadku wyjœcia przekaŸnikowego. O1TY i CYC1 jest ignorowany
je¿eli u¿ywane jest wyjœcie liniowe. Podobne warunki dotycz¹ wyboru CYC2.
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Mo¿liwe jest u¿ywanie programu auto-tuningu dla nowego procesu lub bezpoœrednie usta-
wienie odpowiednich wartoœci dla PB, TI i TD zgodnie z historycznymi zapisami dla powtarza-
nych systemów. Je¿eli dzia³anie regulacji jest wci¹¿ nieodpowiednie, wtedy nale¿y zastoso-
waæ tuning rêczny w celu polepszenia regulacji. Patrz rozdzia³ 3-12 gdzie tuning rêczny
zosta³ opisany.

Programowanie CPB:
Zakres proporcjonalnoœci ch³odzenia mierzony jest w % PB w zakresie 50~300. Pocz¹tko-
wo nale¿y ustawiæ CPB na 100% i sprawdziæ wynik ch³odzenia. Je¿eli dzia³anie ch³odzenia
powinno zostaæ przyspieszone, wtedy nale¿y obni¿yæ CPB, natomiast je¿eli dzia³anie ch³o-
dzenia jest zbyt silne, wtedy nale¿y zwiêkszyæ CPB. Wartoœæ CPB jest zwi¹zana z PB i jego
wartoœæ pozostaje niezmieniona podczas procedur auto-tuningu.

Ustawienie CPB zwi¹zane jest z u¿ywanymi mediami ch³odzenia. Je¿eli jako medium ch³o-
dz¹ce u¿ywane jest powietrze, wtedy nale¿y ustawiæ CPB na 100(%). Dla oleju nale¿y usta-
wiæ CPB na 125(%), natomiast dla wody nale¿y ustawiæ CPB na 250(%).

Programowanie DB:
Ustawienie DB jest uzale¿nione od wymagañ systemu. Je¿eli u¿ywana jest wiêksza wartoœæ
dodatnia DB (wiêksza strefa nieczu³oœci), wtedy mo¿na unikn¹æ niepo¿¹danego ch³odzenia,
ale wyst¹pi wtedy nadmierne przeregulowanie powy¿ej wartoœci zadanej. Je¿eli u¿ywana
jest bardziej ujemna wartoœæ DB, wtedy mo¿na zminimalizowaæ nadmierne przeregulowa-
nie powy¿ej wartoœci zadanej, ale wyst¹pi niepo¿¹dane dzia³anie ch³odz¹ce. Ustawienie
wykonywane jest w zakresie -36,0% do 36,0% PB. Ujemna wartoœæ DB wskazuje wspólny
obszar, w którym oba wyjœcia s¹ aktywne. Dodatnia wartoœæ DB wskazuje obszar nieczu³o-
œci, w którym ¿adne wyjœcie nie jest aktywne.

Regulacja dwustanowa (ON-OFF) wyjœcia 2 (funkcja alarmu):
Wyjœcie 2 mo¿e zostaæ skonfigurowane tak¿e jako alarm. Istniej¹ 4 rodzaje funkcji alarmu,
które mo¿na wybraæ dla wyjœcia 2; s¹ to: DE.HI (górny alarm odchylenia), DE.LO (dolny alarm
odchylenia),  PV.HI (górny alarm procesu) i PV.LO (dolny alarm procesu). Na rysunkach 3.3
i 3.4 zamieszczono opis alarmu odchylenia i alarmu procesu.
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3-4 Alarm

Regulator jest wyposa¿ony w jedno wyjœcie alarmu. Istnieje szeœæ funkcji alarmu zegar utrzy-
mania oraz cztery rodzaje trybów alarmu (ALMD) dla ka¿dej funkcji alarmu (ALFN). Oprócz
wyjœcia alarmu, wyjœcie 2 mo¿e zostaæ skonfigurowane tak¿e jako inny alarm. Jednak wyj-
œcie 2 oferuje tylko 4 rodzaje funkcji alarmu i jest to alarm dla którego dostêpny jest tylko tryb
normalny.

Alarm procesu ustawia dwa absolutne poziomy wyzwolenia. Je¿eli wartoœæ procesu jest
wy¿sza od SP3, wtedy uruchomiony zostanie górny alarm procesu (PV.HI) i alarm zostanie
wy³¹czony, kiedy wartoœæ procesu jest ni¿sza od SP3-ALHY. Je¿eli wartoœæ procesu jest
ni¿sza od SP3, wtedy  uruchomiony zostanie dolny alarm procesu (PV.LO) i alarm zostanie
wy³¹czony, kiedy wartoœæ procesu bêdzie wy¿sza od SP3+ALHY. Alarm procesu jest niezale¿-
ny od wartoœci zadanej.

Alarm odchylenia informuje u¿ytkownika o nadmiernym odchyleniu wartoœci procesu od
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wartoœci zadanej. Je¿eli wartoœæ procesu jest wy¿sza od SV + SP3, wtedy uruchomiony zosta-
nie górny alarm odchylenia (DE.HI) i alarm zostanie wy³¹czony, kiedy wartoœæ procesu bêdzie
ni¿sza od SV + SP3 - ALHY. Je¿eli wartoœæ procesu jest ni¿sza od SV - SP3, wtedy uruchomio-
ny zostanie dolny alarm odchylenia (DE.LO) i alarm zostanie wy³¹czony, kiedy wartoœæ pro-
cesu bêdzie wy¿sza od SV - SP3 + ALHY. Poziom wyzwolenia alarmu odchylenia przesuwa siê
razem z wartoœci¹ zadan¹.

Alarm odchylenia zewnêtrznego/wewnêtrznego wstêpnie ustawia dwa poziomy wyzwolenia
odpowiednio w odniesieniu do wartoœci zadanej. Dwa poziomy wyzwolenia dla alarmu to SV
+ SP3 i SV - SP3. Je¿eli wartoœæ procesu jest wy¿sza od SV + SP3 lub ni¿sza od  SV - SP3
wtedy uaktywniony zostanie zewnêtrzny alarm odchylenia (DB.HI). Je¿eli wartoœæ procesu
znajduje siê w obrêbie poziomów wyzwolenia (SV-SP3 ÷ SV+SP3), wtedy uaktywniony zosta-
nie wewnêtrzny alarm odchylenia (DB.LO).

W sytuacjach opisanych powy¿ej SV oznacza bie¿¹c¹ wartoœæ zadan¹ regulacji, która jest
inna od SP1, kiedy wykonywana jest funkcja rampingu.

Istniej¹ cztery typy trybów alarmu i s¹ dostêpne dla ka¿dej funkcji alarmu: alarm normalny,
alarm zatrzaskuj¹cy, alarm zatrzymuj¹cy i alarm zatrzaskuj¹cy/zatrzymuj¹cy. Wszystkie typy
opisane zosta³y poni¿ej:

Alarm normalny: ALMD = NORM
Je¿eli wybierzemy alarm normalny, wtedy wyjœcie alarmu nie bêdzie uruchomione w warun-
kach nie alarmowych  i bêdzie uruchomione w warunkach alarmowych.

Alarm zatrzaskuj¹cy: ALMD = LTCH
Je¿eli wybierzemy alarm zatrzaskuj¹cy, wtedy je¿eli wyjœcie alarmu jest uruchomione, po-
zostanie w takim stanie nawet je¿eli warunki alarmu ustan¹. Alarm zatrzaskuj¹cy jest likwi-
dowany przez naciœniêcie klawisza RESET, kiedy warunki, które spowodowa³y wyst¹pienie
alarmu ustan¹.

Alarm zatrzymuj¹cy: ALMD = HOLD
Alarm zatrzymuj¹cy umo¿liwia powstrzymanie alarmu przy w³¹czeniu zasilania. Alarm pe³ni sw¹
funkcjê dopiero po osi¹gniêciu wartoœci zadanej i dzia³a wówczas jak alarm normalny.

Alarm zatrzaskuj¹cy / zatrzymuj¹cy: ALMD = LT.HO
Alarm zatrzaskuj¹cy / zatrzymuj¹cy pe³ni obie funkcje zatrzymania i zatrzaskiwania. Alarm
zatrzaskuj¹cy jest likwidowany  przez naciœniêcie klawisza RESET, kiedy warunki, które spo-
wodowa³y wyst¹pienie alarmu ustan¹.

Transfer uszkodzenia dla alarmu bêdzie czynny, kiedy urz¹dzenie wejdzie w tryb awaryjny.
Alarm bêdzie aktywny je¿eli ALFT zostanie ustawiony na ON i zostanie wy³¹czony je¿eli
ALFT zostanie ustawiony na OFF. Urz¹dzenie wejdzie w tryb awaryjny je¿eli wyst¹-
pi uszkodzenie czujnika lub je¿eli ulegnie awarii konwerter analogowo-cyfrowy urz¹dzenia.
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3-5 Konfiguracja menu u¿ytkownika

Konwencjonalne regulatory s¹ tak zaprojektowane, ¿e mo¿liwe jest przewijanie ustalonych
parametrów. Je¿eli potrzebna jest bardziej przyjazna obs³uga urz¹dzenia taka, aby lepiej
odpowiada³a wymaganiom aplikacji, okazuje siê, ¿e nie ma takiej mo¿liwoœci. Prezentowa-
na przez nas seria regulatorów charakteryzuje siê elastycznoœci¹ i umo¿liwia u¿ytkowi wy-
bór tych parametrów, które s¹ najwa¿niejsze i wyœwietlanie ich w wybranej kolejnoœci na
przednim ekranie.

SEL1~SEL8: Wybór parametru do przegl¹dania i zmian w menu u¿ytkownika.

         Zakres: LOCK, INPT, UNIT, DP, SHIF, PB, TI, TD, O1HY, CYC1, OFST, RR,
O2HY, CYC2, CPB, DB, ADDR, ALHY

Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e u¿ywaj¹c klawiszy strza³ki w górê i w dó³ do wyboru parametrów, nie
otrzymamy wszystkich wymienionych powy¿ej parametrów. Iloœæ widocznych parametrów
zale¿y od warunków ustawienia. Parametry ukryte dla konkretnej aplikacji s¹ tak¿e usuniête
z wyboru SEL.

Przyk³ad:
OUT2 = DE.LO PB = 100,0 SEL1 = INPT
SEL2 = UNIT SEL3 = PB SEL4 = TI
SEL5~SEL8 = NONE
Teraz kolejnoœæ przewijania ekranów górnego wyœwietlacza jest nastêpuj¹ca:

3-6 Ramping

Funkcja rampingu jest wykonywana podczas w³¹czenia zasilania jak równie¿ w dowolnym
momencie, kiedy wartoœæ zadana jest zmieniona. Nale¿y wybraæ MINR lub HRR dla RAMP
i urz¹dzenie bêdzie wykonywaæ funkcjê rampingu. Szybkoœæ rampingu jest programowana
przez ustawienie RR. Funkcja rampingu jest nieaktywna zawsze w trybie awaryjnym, trybie
regulacji rêcznej, trybie auto-tuning lub trybie kalibracji.

Przyk³ad bez zegara utrzymania
Wybieramy MINR dla RAMP, °C dla UNIT, 1-DP dla DP, RR = 10,0. SV jest ustawiona domyœl-
nie na 200°C i zmieniona na 100°C po up³ywie 30 minut od w³¹czenia zasilania. Temperatura
pocz¹tkowa wynosi 30°C.
Po w³¹czeniu zasilania przebieg procesu bêdzie takijak na wykresie poni¿ej:
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UWAGA:
Kiedy u¿ywana jest funkcja rampingu, dolny wyœwietlacz bêdzie wskazywaæ bie¿¹c¹ war-
toœæ rampingu. Jednak je¿eli przyciœniemy dowolny klawisz strza³ki, w celu wykonania usta-
wienia, wyœwietlacz  zacznie wskazywaæ wartoœæ zadan¹. Wartoœæ rampingu jest inicjowana
do wartoœci procesu je¿eli w³¹czenie zasilania lub RR i/lub wartoœæ zadana zostan¹ zmienio-
ne. Ustawienie RR na zero oznacza, ¿e funkcja rampingu jest wy³¹czona.

3-7 Zegar utrzymania

Wyjœcie alarmu mo¿e zostaæ skonfigurowane jako zegar utrzymania wybieraj¹c TIMR dla
ALFN. Je¿eli zegar utrzymania zostanie skonfigurowany, do ustawienia zegara utrzymania
u¿ywany jest parametr SP3. Czas utrzymania mierzony jest w minutach w zakresie od 0,1 do
4553,6 minut. Kiedy wartoœæ procesu osi¹gnie wartoœæ zadan¹, wtedy zegar utrzymania roz-
poczyna odliczanie do zera (do momentu przekroczenia ustalonego okresu czasu). PrzekaŸ-
nik zegara pozostanie niezmieniony a¿ do momentu, kiedy przekroczony zostanie ustalony
okres czasu. Dzia³anie zegara utrzymania ilustruje poni¿szy wykres (rys. 3.6)

Po przekroczeniu ustalonego okresu czasu zegar utrzymania musi byæ ponownie uruchomio-
ny przez naciœniêcie klawisza RESET.

Czasomierz przestaje odliczaæ czas w trybie regulacji rêcznej, trybie awaryjnym, w czasie
kalibracji i w czasie auto-tuningu.
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Je¿eli alarm zostanie skonfigurowany jako zegar utrzymania, wtedy ALHY i ALMD zostan¹
ukryte.

3-8 Przesuniêcie PV

W pewnych aplikacjach konieczne jest przesuniêcie wartoœci wyœwietlanej przez regulator
w stosunku do wartoœci rzeczywistej. Mo¿na to ³atwo osi¹gn¹æ u¿ywaj¹c funkcjê przesuniê-
cia PV (PV shift).

Funkcja SHIF wp³ynie tylko na zmianê PV.

Przyk³ad: W sk³ad procesu wchodz¹ grza³ka, czujnik i obiekt, który ma byæ podgrzewany. Ze
wzglêdu na projekt i pozycjê komponentów systemu, czujnik nie móg³ byæ umieszczony bli¿ej
podgrzewanego obiektu i znajduje siê bli¿ej grza³ki. Gradient temperatury (ró¿nica temperatu-
ry) wystêpuje powszechnie i jest konieczny do pewnego stopnia w ka¿dym systemie termicz-
nym, aby ciep³o mog³o byæ przekazywane z jednego punktu do drugiego. Je¿eli ró¿nica miê-
dzy czujnikiem i obiektem pomiaru wynosi 35°C i temperatura do której ma zostaæ podgrzany
obiekt pomiaru wynosi 200°C, wtedy temperatura przy czujniku powinna wynosiæ 235°C.
Nale¿y wprowadziæ -35°C aby odj¹æ 35°C od aktualnie wyœwietlanej wartoœci procesu. To z
kolei spowoduje zasilanie grza³ki przez regulator i doprowadzi do wyrównania wartoœci wy-
œwietlanej i zadanej.
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3-9 Filtr cyfrowy

W pewnych aplikacjach wartoœæ procesu jest zbyt niestabilna, ¿eby mog³a zostaæ odczytana.
W celu zapobiegania takiej sytuacji mo¿liwe jest u¿ywanie wbudowanego  programowanego
filtra dolnoprzepustowego. Jest to filtr pierwszego rzêdu ze sta³¹ czasow¹ okreœlon¹ przez
parametr FILT. Wartoœæ standardowa dla FILT wynosi 0,5 sek. i tak jest ustawiona przed
wysy³k¹. Mo¿liwe jest ustawienie sta³ej czasowej FILT na wartoœæ od 0 do 60 sekund. Usta-
wienie 0 oznacza, ¿e filtr nie jest u¿ywany dla sygna³u wejœciowego. Poni¿ej zamieszczono
rysunek ilustruj¹cy dzia³anie filtra.
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UWAGA:
Filtr dostêpny jest tylko dla PV i jego dzia³anie dotyczy tylko wyœwietlonej wartoœci. Regula-
tor jest przystosowany do u¿ywania nie filtrowanego  sygna³u nawet je¿eli filtr jest zastoso-
wany. OpóŸniony (filtrowany) sygna³, je¿eli jest u¿ywany w regulacji, mo¿e spowodowaæ
wyst¹pienie niestabilnoœci procesu.

3-10 Transfer uszkodzenia

Regulator wejdzie w tryb uszkodzenia je¿eli wyst¹pi jeden z opisanych poni¿ej warunków:
1. Je¿eli wyst¹pi SBER na skutek uszkodzenia czujnika wejœciowego lub pr¹d wejœciowy

bêdzie poni¿ej 1 mA je¿eli wybrany zosta³ zakres 4 do 20 mA lub je¿eli napiêcie wej-
œciowe spadnie poni¿ej 0,25 w przypadku gdy wybrany zosta³ zakres 1-5 V.

2. Je¿eli wyst¹pi ADER spowodowany awari¹ konwertera analogowo-cyfrowego regula-
tora.

Wyjœcie 1 i wyjœcie 2 wykonaj¹ transfer uszkodzenia w przypadku je¿eli regulator wejdzie w
tryb uszkodzenia.

Transfer uszkodzenia wyjœcia 1, je¿eli zostanie uaktywniony, wtedy wykonane bêd¹ nastê-
puj¹ce operacje:
1. Je¿eli wyjœcie 1 jest skonfigurowane jako regulacja proporcjonalna (PB ≠ 0) i dla O1FT

wybrane zosta³o BPLS, wtedy wyjœcie 1 wykona bezzak³óceniowy transfer. Potem po-
przednia wartoœæ uœredniaj¹ca MV1 bêdzie u¿ywana w regulacji wyjœcia 1.

2. Je¿eli wyjœcie 1 jest skonfigurowane jako regulacja proporcjonalna (PB ≠ 0) i dla O1FT
zosta³a wybrana wartoœæ od 0 do 100%, wtedy wyjœcie 1 wykona transfer uszkodzenia.
Potem wartoœæ O1FT bêdzie u¿ywana do regulacji wyjœcia 1.

3. Je¿eli wyjœcie 1 skonfigurowane jest jako wyjœcie regulacji dwustanowej (ON-OFF)
(PB = 0), wtedy wyjœcie 1 przejdzie w stan wy³¹czenia (off) je¿eli ustawienie dla O1FT
wynosi OFF i przejdzie w stan w³¹czony (on) je¿eli ustawienie dla O1FT wynosi ON.

Transfer uszkodzenia wyjœcia 2, je¿eli zostanie uaktywniony, wtedy wykonane bêd¹ nastê-
puj¹ce operacje:
1. Je¿eli OUT2 jest skonfigurowane jako COOL i dla O2FT wybrane jest BPLS, wówczas

wyjœcie 2 wykona transfer bez zak³óceñ. Nastêpnie poprzednia wartoœæ uœredniania MV2
bêdzie u¿ywana w regulacji wyjœcia 2.

2. Je¿eli OUT2  jest skonfigurowane jako COOL i O2FT ustawiony jest na wartoœæ od 0 do
100,0%, wtedy wyjœcie 2 wykona transfer uszkodzenia. Potem wartoœæ O2FT bêdzie
u¿ywana w regulacji wyjœcia 2.

3. Je¿eli OUT2 jest skonfigurowane jako funkcja alarmu i O2FT jest ustawione na OFF,
wtedy wyjœcie 2 przejdzie w stan wy³¹czenia, w przeciwnym przypadku wyjœcie 2 przej-
dzie w stan w³¹czenia je¿eli O2FT zosta³ ustawiony na ON.

Transfer uszkodzenia dla alarmu zostanie uruchomiony je¿eli regulator wejdzie w tryb
uszkodzenia. Potem alarm przejdzie w stan ON lub OFF, który jest definiowany przez war-
toœæ zadan¹ ALFT.
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3-11 Auto-tuning

Proces auto-tuningu wykonywany jest wokó³ wartoœci zadanej.
Proces bêdzie oscylowaæ wokó³ wartoœci zadanej podczas procesu tuningu. Je¿eli ist-
nieje prawdopodobieñstwo, ¿e przeregulowanie wykraczaj¹ce poza normaln¹ wartoœæ
procesu mo¿e spowodowaæ uszkodzenie, nale¿y ustawiæ wartoœæ zadan¹ na ni¿sz¹ war-
toœæ.

Auto-tuning wykonywany jest w nastêpuj¹cych przypadkach:
• Ustawienia pocz¹tkowe dla nowego procesu
• Wartoœæ zadana jest znacznie zmieniona w stosunku do poprzedniej warto-

œci auto-tuningu
• Wyniki regulacji nie s¹ satysfakcjonuj¹ce

Dzia³anie:
1. System zosta³ normalnie zainstalowany.
2. Nale¿y ustawiæ prawid³owe wartoœci dla menu ustawieñ urz¹dzenia. Ale nie wol-

no u¿ywaæ wartoœci zero dla PB i TI, w przeciwnym przypadku program auto-
tuningu bêdzie nieaktywny. Parametr LOCK powinien zostaæ ustawiony na NONE.

3. Ustawiæ wartoœæ zadan¹ na normaln¹ wartoœæ operacyjn¹ lub wartoœæ ni¿sz¹, je-
¿eli istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e przeregulowanie wykraczaj¹ce poza nor-
maln¹ wartoœæ procesu mo¿e spowodowaæ uszkodzenie.

4. Nacisn¹æ  i przytrzymaæ klawisz  a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê            .
5. Nacisn¹æ ponownie  klawisz   i przytrzymaæ przynajmniej 5 sekund .

WskaŸnik AT zacznie  migaæ i procedura auto-tuningu zostanie uruchomiona.

UWAGA:
Funkcja rampingu, je¿eli jest u¿ywana, bêdzie nieaktywna podczas wykonywania auto-
tuningu.
Tryb auto-tuningu bêdzie nieaktywny je¿eli tylko urz¹dzenie wejdzie w tryb uszkodze-
nia lub tryb regulacji rêcznej.

Procedury:
Auto-tuning mo¿e byæ zastosowany zarówno podczas rozgrzewania procesu (zimny
start) lub je¿eli stan procesu jest stabilny (gor¹cy start).
Po zakoñczeniu procedur auto-tuningu, wskaŸnik AT przestanie migaæ i urz¹dzenie po-
wróci do regulacji PID u¿ywaj¹c nowe wartoœci PID. Otrzymane wartoœci PID s¹ prze-
chowywane w pamiêci trwa³ej.
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B³¹d auto-tuningu
Je¿eli wynik auto-tuningu jest niepomyœlny na górnym wyœwietlaczu pojawi siê komunikat

       w nastêpuj¹cych przypadkach:
• Je¿eli PB przekroczy 9000 (9000 PU, 900,0°F lub 500,0°C)
• lub  TI przekroczy 1000 sekund
• lub podczas procedury auto-tuningu zmieniona zostanie wartoœæ zadana

Czynnoœci, które nale¿y wykonaæ w celu zlikwidowania komunikatu
1. Spróbowaæ ponownie wykonaæ procedurê auto-tuningu.
2. Nie zmieniaæ wartoœci zadanej Podczas wykonywania procedury auto-tuningu.
3. Nie ustawiaæ PB i TI na wartoœæ zero.
4. Zastosowaæ tuning rêczny zamiast auto-tuningu (patrz rozdzia³ 3-12).
5. Nacisn¹æ klawisz RESET w celu resetowania komunikatu              .

3-12 Tuning rêczny

W pewnych aplikacjach (bardzo niewielu) u¿ywanie auto-tuningu do strojenia procesu mo¿e byæ
nieodpowiednie dla wymagañ regulacji, w takim przypadku mo¿na zastosowaæ tuning rêczny.

Je¿eli regulacja osi¹gniêta przez zastosowanie auto-tuningu ci¹gle nie jest satysfakcjonuj¹-
ca, w celu dalszego ustawienia wartoœci PID mo¿liwe jest zastosowanie nastêpuj¹cych regu³:

Na rysunku 3.9 przedstawiono wp³yw ustawienia PID na odpowiedŸ procesu.

3-13 Regulacja rêczna

Dzia³anie:
W celu uaktywnienia regulacji rêcznej nale¿y ustawiæ parametr LOCK na NONE, potem naci-
skaæ klawisz   przez 6,2 sekund i na wyœwietlaczu pojawi siê  (regulacja
rêczna). Potem naciskaæ klawisz        przez 5 sekund, wtedy wskaŸnik MAN zacznie migaæ i
dolny wyœwietlacz wska¿e . Regulator wejdzie teraz w tryb regulacji rêcznej  
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wskazuje teraz wartoœæ wyjœcia 1 i   wskazuje wartoœæ wyjœcia 2. Teraz u¿ywaj¹c klawi-
sze strza³ki mo¿na ustawiæ wartoœci procentowe dla wyjœcia grzania lub ch³odzenia.

Regulator stosuje uk³ad otwarty sterowania tak d³ugo jak d³ugo pozostaje w trybie regulacji
rêcznej.

Wyjœcie z regulacji rêcznej
Wystarczy nacisn¹æ klawisz        aby wyœwietlacz regulatora wróci³ do normalnego trybu.
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3-14 Komunikacja danych

Dla komunikacji danych regulatory u¿ywaj¹ protoko³u Modbus RTU. Stosowanie innych
protoko³ów, dla tej serii regulatorów, nie jest mo¿liwe.

Dla komunikacji danych dostêpne s¹ dwa typy interfejsu RS-485 i RS-232. Poniewa¿ inter-
fejs RS-485 stosuje ró¿nicow¹ strukturê nadania i wykrywania sygna³u zamiast struktury
pojedynczej, która u¿ywana jest dla RS-232, dlatego RS-485 jest mniej wra¿liwy na szumy
i odpowiedni dla komunikacji d³ugodystansowej. Komunikacja bez b³êdu za poœrednictwem
RS-485 mo¿liwa jest na odleg³oœæ ponad 1 km podczas gdy RS-232 nie jest zalecany dla
odleg³oœci przekraczaj¹cych 20 metrów.

U¿ywanie PC dla komunikacji danych jest sposobem najbardziej ekonomicznym. Sygna³
jest przesy³any i odbierany przez port komunikacyjny PC (najczêœciej RS-232). Poniewa¿
standardowy PC nie jest wyposa¿ony w port RS-485 konieczne jest zastosowanie adaptera
sieci (takiego jak SNA10A, SNA10B) w celu zamiany RS-485 na RS-232 dla PC je¿eli
w komunikacji danych konieczne jest stosowanie RS-485. Nie jest to k³opotliwe, poniewa¿
wiele jednostek RS-485 (do 247 jednostek) mo¿e byæ pod³¹czonych do jednego portu
RS-232, dlatego PC z 4 portami comm mo¿e komunikowaæ siê z 988 jednostkami. Jest to
bardzo ekonomiczne.

Setup
Umo¿liwia wejœcie do menu ustawieñ.
Nale¿y wybraæ RTU dla COMM. Ustawiæ indywidualny adres taki jak dla tych jednostek,
które s¹ pod³¹czone do tego samego portu.
Nale¿y ustawiæ szybkoœæ transmisji danych (BAUD), bit danych (DATA), bit parzystoœci
(PARI) i bit stopu (STOP) w taki sposób, aby wszystkie te wartoœci by³y zgodne z warunka-
mi ustawienia PC.

Je¿eli wybierzemy konwencjonalny kabel 9-pinowy RS-232 zamiast CC94-1, wtedy kabel po-
winien zostaæ zmodyfikowany i dostosowany do prawid³owej obs³ugi komunikacji   RS-232
zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w rozdziale 2-9.

3-15 Retransmisja

Regulator mo¿e wyprowadzaæ na wyjœciu (retransmitowaæ) wartoœæ procesu przez zaciski
retransmisji RE+ i RE-, które wchodz¹ w sk³ad urz¹dzenia je¿eli opcja transmisji zostanie
zamówiona. Nale¿y wybraæ prawid³owy typ sygna³u dla parametru COMM  w celu dopaso-
wania do zainstalowanej opcji retransmisji. Nale¿y ustawiæ RELO i REHI w celu okreœlenia
dolnej i górnej wartoœci skali dla retransmisji.
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4 APLIKACJE
4-1 Grzanie z zegarem utrzymania

Piec przystosowany jest do osuszania produktów w temperaturze 150°C przez 30 minut, po
czym nie jest zasilany a¿ do nastêpnego wsadu. Do tego celu u¿ywany jest LIM-8100 wypo-
sa¿ony w zegarem utrzymania. Tak¹ sytuacjê ilustruje rysunek poni¿ej:

Aby  zaprogramowaæ tak¹ funkcjê nale¿y ustawiæ nastêpuj¹ce parametry w menu setup :
INPT = K_TC UNIT = °C DP = 1_DP
OUT1 = REVR O1TY = RELY CYC1 = 18,0
O1FT = BPLS ALFN = TIMR ALFT = ON

Dla nowego pieca auto-tuning wykonywany przy 150°C.

4-2 Ch³odzenie

LIM-8100 u¿ywany jest do regulacji temperatury ch³odziarki poni¿ej 0°C. Temperatura otocze-
nia jest wy¿sza i wymagane jest ch³odzenie. Nale¿y wybraæ DIRT dla OUT1. Poniewa¿ wyjœcie
1 u¿ywane jest do napêdu stycznika magnetycznego, O1TY wybiera RELY. Ma³e wahania
temperatury s¹ tolerowane, jednak nale¿y u¿ywaæ regulacjê dwustanow¹ (ON-OFF) w celu

LIM-8100
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obni¿enia kosztów ca³kowitych. Aby zaprogramowaæ regulacje dwustanow¹ ON-OFF nale-
¿y PB ustawiæ na zero i O1HY na 0,1°C.

4-3 Regulacja grzanie-ch³odzenie

Forma wtryskowa wymaga regulacji temperatury 120°C w celu zapewnienia jednolitej jako-
œci czêœci. Rura z olejem jest wewn¹trz formy. Poniewa¿ tworzywa sztuczne s¹ wtryskiwane
w wy¿szej temperaturze (np. 250°C) olej cyrkulacji wymaga ch³odzenia w miarê jak jego
temperatura wzrasta. Przyk³ad zamieszczamy na nastêpnej stronie:

LIM-8100
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W powy¿szym przyk³adzie stosowane jest  grzanie-ch³odzenie PID.
Aby uzyskaæ tak¹ regulacjê nale¿y ustawiæ nastêpuj¹ce parametry w Setup Menu:

INPT = PT.DN
UNIT = °C
DP = 1-DP
OUT1 = REVR
O1TY = RELY
CYC1 = 18,0 (sek.)
O1FT = BPLS
OUT2 = COOL
O2TY = 4-20
O2FT = BPLS

Nastepnie ustawiæ SV na 120,0-C, CBP na 125 (%) i DB -4,0 (%)

LIM
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Zastosowaæ auto-tuning dla nowego systemu z temperatur¹ 120°C w celu otrzymania opty-
malnych wartoœci PID. Patrz rozdzia³ 3-11.

Ustawienie CPB zale¿y od rodzaju zastosowanego medium ch³odz¹cego. Je¿eli zamiast oleju
jako medium ch³odz¹ce u¿ywana jest woda wtedy CPB jest ustawiane na 250 (%). Je¿eli
zamiast oleju jako medium ch³odz¹ce u¿ywane jest powietrze CPB jest ustawiane na 100 (%).
Ustawienie DB zale¿y od wymagañ systemu. Wiêksza dodatnia wartoœæ DB bêdzie zapobie-
gaæ niepo¿¹danemu ch³odzeniu, ale zwiêkszy przeregulowanie temperatury, podczas gdy bar-
dziej ujemna wartoœæ DB spowoduje mniejsze przeregulowanie temperatury, ale zwiêkszy
niepo¿¹dane ch³odzenie.

5 SPECYFIKACJE

Zasilanie
90 - 250 VAC, 47 - 63 Hz, 12VA, 5W max.
11 - 26 VAC / VDC, 12VA, 5W max.

Wejœcie
Rozdzielczoœæ: 18 bitów
Szybkoœæ próbkowania: 5 razy / sek.
Maksymalne wartoœci znamionowe: -2VDC min., 12 VDC max. (1 minuta

dla wejœcia mA)
Efekt temperaturowy: ± 1,5uV / °C dla wszystkich wejœæ z wyj¹tkiem wejœcia mA

± 3,0uV / °C dla wejœcia mA
Efekt rezystancji przewodu czujnika:

T/C: 0,2uV/Ω
RTD 3-przewodowy: 2,6 °C/Ω ró¿nicy rezystancji dwóch przewodów
RTD 2-przewodowy: 2,6 °C/Ω sumy rezystancji dwóch przewodów

Pr¹d przepalenia: 200 nA
T³umienie sygna³u wspólnego (CMRR):120dB
T³umienie sygna³u (NMRR): 55dB
Wykrywanie uszkodzenia czujnika:

Czujnik otwarty dla wejœæ TC, RTD i mV,
Czujnik zwarty dla wejœcia RTD
poni¿ej 1 mA dla wejœcia 4 - 20 mA,
poni¿ej 0,25V dla wejœcia 1 - 5 V,
niedostêpne dla innych wejœæ.

Czas odpowiedzi uszkodzenia czujnika:
W granicach 4 sekund dla wejœæ TC, RTD i mV,
0,1 sek. dla wejœæ 4 - 20 mA i 1 - 5 V
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l
Charakterystyka:

Wyjœcie 1 / Wyjœcie 2
Wartoœci znamionowe przekaŸnika:2A/240 VAC, ¿ywotnoœæ 200000 cykli

dla obci¹¿enia rezystancyjnego
Napiêcie impulsowe: •ród³o napiêcia 5 V

rezystancja ograniczaj¹ca pr¹d 66Ω
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Charakterystyka wyjœcia liniowego

Wyjœcie liniowe
Rozdzielczoœæ: 15 bitów
Regulacja wyjœcia: 0,02 % dla zmiany pe³nego obci¹¿enia
Czas ustalania siê wyjœcia: 0,1 sek. (stabilny do 99,9%)
Napiêcie przebicia izolacji: 1000 VAC
Efekt temperaturowy: ±0,01% rozpiêtoœci / °C

Wyjœcie triak (SSR)
Wartoœci znamionowe: 1A / 240 VAC
Pocz¹tkowy pr¹d rozruchowy: 20A dla 1 cyklu
Min. pr¹d obci¹¿eniowy: 50 mA wartoœæ skuteczna
Max. up³yw stanu wy³¹czenia: 3 mA wartoœæ skuteczna
Max. napiêcie stanu w³¹czenia: 1,5 V wartoœæ skuteczna
Rezystancja izolacji: 1000 MΩ min. dla 500 VDC
Wytrzyma³oœæ dielektryczna: 2500 VAC przez 1 minutê

Charakterystyka napiêcia DC zasilania (instalacja dla wyjœcia 2)

Alarm
PrzekaŸnik alarmu: Typ C

2A/240VAC, ¿ywotnoœæ 200 000 cykli dla obci¹¿enia
rezystancyjnego
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Funkcje alarmu: zegar utrzymania, alarm górny / dolny odchylenia, alarm odchyle-
nia zewnêtrznego / wewnêtrznego, alarm górny / dolny PV

Tryb alarmu: Normalny, zatrzaskuj¹cy, zatrzymuj¹cy, zatrzaskuj¹cy/zatrzymuj¹cy
Zegar utrzymania: 0,1 - 4553,6 minut

Transmisja danych
Interfejs: RS-232 (1 regulator), RS-485 (do 247 regulatorów)
Protokó³: Modus RTU
Adres: 1 - 247
Szybkoœæ transmisji danych: 2,4 ~ 38,4 Kbit/sek.
Bity danych: 7 lub 8 bitów
Bit parzystoœci: bez kontroli, kontrola parzystoœci, kontrola nieparzystoœci (none,

even, odd)
Bit stopu: 1 lub 2 bity
Bufor komunikacyjny: 160 bajtów

Retransmisja analogowa
Sygna³ wyjœciowy: 4-20 mA, 0-20 mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V
Rozdzielczoœæ: 15 bitów
Dok³adnoœæ: ± 0,05 % rozpiêtoœci ± 0,0025 % / °C
Opór obci¹¿enia: 0 - 500 Ω (dla wyjœcia pr¹dowego)

Minimum 10 KΩ (dla wyjœcia napiêciowego)
Regulacja wyjœcia: 0,01 % dla zmiany pe³nego obci¹¿enia
Czas ustalania siê wyjœcia: 0,1 sek. (stabilny do 99,9%)
Napiêcie przebicia izolacji: 1000 VAC min.
B³¹d liniowoœci: ± 0,005 % rozpiêtoœci
Efekt temperaturowy: ± 0,0025 % rozpiêtoœci / °C
Dolne nasycenie: 0 mA (lub 0V)
Górne nasycenie: 22,2 mA (lub 5,55V, 11,1V min. )
Zakres wyjœcia liniowego: 0-22,2 mA (0-20 mA lub 4-20 mA)

0-5,55V (0-5V, 1-5V)
0-11,1 V (0-10V)

Interfejs u¿ytkownika
Dwa 4-cyfrowe wyœwietlacze LED
Klawiatura: 4 klawisze
Port programowania: Dla automatycznego ustawienia, kalibracji i testowania
Port komunikacyjny: Po³¹czenie z PC w celu sterowania nadzorczego

Tryb regulacji
Wyjœcie 1: dzia³anie rewersyjne (grzanie) lub bezpoœrednie (ch³odzenie)
Wyjœcie 2: regulacja PID ch³odzenia, zakres proporcjonalnoœci ch³odzenia

50~300% PB, strefa nieczu³oœci -36,0 ~ 36,0 % PB
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ON-OFF: 0,1 - 90,0 (°C) regulacja histerezy (zakres proporcjonalnoœci = 0)
P lub PB: 0-100% ustawienia przesuniêcia (offset)
PID: Zmodyfikowana „p³ynna” logika (fuzzy logic)

Zakres proporcjonalnoœci 0,1 ~ 500,0 °C
Czas ca³kowania 0 - 1000 sekund
Czas ró¿niczkowania 0 - 360,0 sekund

Czas cyklu: 0,1 - 90,0 sekund
Regulacja rêczna: Grzanie (MV1) i ch³odzenie (MV2)
Auto-tuning: Zimny start i gor¹cy start
Tryb uszkodzenia: Auto-transfer do trybu rêcznego w przypadku uszkodzenia

czujnika lub uszkodzenia konwertera analogowo-cyfrowego
Regulacja ramping: szybkoœæ rampingu 0 - 500,0 °C/min. lub 0 - 500,0 °C/h

Filtr cyfrowy
Funkcja: Pierwszego rzêdu
Sta³a czasowa: programowana w sekundach 0; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30; 60

Otoczenie i warunki fizyczne
Temperatura robocza: -10 °C do 50 °C
Temperatura przechowywania: -40 °C do 60 °C
Wilgotnoœæ: 0 do 90 % (bez kondensacji)
Wysokoœæ: maksymalnie 2000 m
Zanieczyszczenie: stopieñ 2
Odpornoœæ izolacji: 20 MΩ min. (przy 500 VDC)
Wytrzyma³oœæ dielektryczna: 2000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutê
Odpornoœæ na wibracje: 10 - 55 Hz, 10 m/s2 przez 2 godziny
Odpornoœæ na wstrz¹sy: 200 m/s2 (20 g)
Formy: ognioodporny poliwêglan
Wymiary:
LIM-8100 8×96×80 mm (szer. × wys. × g³.)
                            g³êbokoœæ za panelem 65 mm
LIM-9100 48×48×116 mm (szer. × wys. × g³.)
                            g³êbokoœæ za panelem 105 mm

Ciê¿ar: LIM-8100-210 g
LIM-9100-150 g

Normy
Bezpieczeñstwo: UL61010C-1

CSA C22.2 nr 24093
EN61010-1 (IEC1010-1)
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Klasa ochrony:IP65 dla panelu z opcj¹ dodatkow¹
IP50 dla panelu bez opcji dodatkowej
IP20 dla zacisków i obudowy z pokryw¹ ochronn¹.
Do u¿ywania w pomieszczeniu.

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna: EN61326

6 KOMUNIKACJA MODBUS

Poni¿szy rozdzia³ zawiera opis protoko³u Modbus dla zainstalowanego modu³u interfejsu
RS-232 lub RS-485. Mo¿liwy jest tylko tryb RTU. Dane przesy³ane s¹ jako oœmiu-bitowe
binarne bajty z 1 bitem startu, 1 bitem stopu i opcjonaln¹ kontrola parzystoœci (bez kontroli,
z kontrol¹ parzystoœci, z kontrol¹ nieparzystoœci). Wartoœæ szybkoœci transmisji danych mo¿e
wynosiæ 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800 i 38400.

6-1 Dostêpne funkcje

Dla regulatorów z tej serii dostêpne s¹ tylko funkcje 03, 06 i 16. Format komunikatu dla
ka¿dej z tych funkcji opisany zosta³ poni¿ej.

Funkcja 03: Odczyt przechowywanych rejestrów

Zapytanie (master) OdpowiedŸ (slave)
Adres slave (0-255)
Kod funkcji (3)
Adres pocz¹tkowy rejestru Hi (0) Obliczenie bajtów
Adres pocz¹tkowy rejestru Lo (0-79, Data 1 Hi
                                                 128-131) Data 1 Lo
Liczba s³ów Hi (0) Data 2 Hi
Liczba s³ów Lo (1-79) Data 2 Lo
CRC16 Hi •
CRC16 Lo •

•
•
•

CRC16 Hi
CRC16 Lo
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Funkcja 06:  Ustawienie pojedynczego rejestru

Zapytanie (master) OdpowiedŸ (slave)
Adres slave (0-255)
Kod funkcji (6)
Adres rejestru Hi (0)
Adres rejestru Lo (0-79, 128-131)
Data Hi
Data Lo
CRC16 Hi
CRC16 Lo

Funkcja 16: Ustawienie wielu rejestrów

   Zapytanie (master) OdpowiedŸ (slave)
Adres slave (0-255)
Kod funkcji (16)
Adres pocz¹tkowy rejestru Hi (0)
Adres pocz¹tkowy rejestru Lo (0-79,
                                                 128-131)
Liczba s³ów Hi (0)
Liczba s³ów Lo (1-79)
Obliczanie bajtów (2-158) CRC16 Hi
Data 1 Hi CRC16 Lo
Data 1 Lo
Data 2 Hi
Data 2 Lo

•
•
•
•
•

CRC16 Hi
CRC16 Lo

6-2 Wyj¹tki

Je¿eli regulator otrzyma komunikat, który zawiera znak zniekszta³cony (b³¹d kontroli parzysto-
œci, b³¹d synchronizacji ramki itp.) lub je¿eli kontrola CRC16 zakoñczy siê niepomyœlnie, wte-
dy regulator zignoruje taki komunikat.
Jednak je¿eli regulator otrzyma komunikat prawid³owy syntaktycznie, który zawiera war-
toœæ niedozwolon¹, wtedy wyœle odpowiedŸ wyj¹tkow¹ sk³adaj¹c¹ siê z piêciu bajtów:

adres slave + kod funkcji offsetu + kod wyj¹tku + CRC16 Hi + CRC16 Lo
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gdzie offsetowy kod funkcji otrzymujemy przez dodanie do kodu funkcji 128 (np. funkcja o
kodzie 3 przyjmuje postaæ H’83) a kod wyj¹tku równy jest wartoœci opisanej w poni¿szej
tabeli:

6-3 Spis parametrów
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• 1: Kod b³êdu zosta³ podany w pierwszej kolumnie Tabeli A.1.



61

• 2: Definicje dla wartoœci rejestru MODE

H’000X = tryb normalny
H’010X = tryb kalibracji
H’020X = tryb auto-tuning
H’030X = tryb regulacji rêcznej
H’040X = tryb uszkodzenia
H’0X00 = stan wy³¹czenia alarmu
H’0x01 = stan w³¹czenia alarmu

Dla modelu LIM91 stan alarmu wskazywany jest w MV2 zamiast MODE.

• 3: Kod programu (PROG Code) jest opisany w poni¿szej tabeli:

Gdzie XX oznacza numer wersji oprogramowania. Na przyk³ad PROG = 34.18 oznacza regula-
tor LIM91 z wersj¹ oprogramowania 18.

• 4: Poni¿sza tabela pokazuje górne/dolne wartoœci skali dla SP1, INLO, INHI, SP1L,
SP1H, SHIF, PV, SV, RELO i REHI:

• 5: Poni¿sza tabela pokazuje górne/dolne wartoœci skali dla PB, O1HY, RR, O2HY
i ALHY:

LIM LIM
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• 6: Poni¿sza tabela pokazuje górne/dolne wartoœci skali dla SP3:

• 7: Poni¿sza tabela pokazuje górne/dolne wartoœci skali dla SP2: dla LIM91.

Dla LIM-9100 i LIM-8100

6-4 Konwersja danych

W komunikacie Modbus dane s¹ przedstawiane jako s³owa bez znaku (dodatnie). Jednak
wartoœæ rzeczywista parametru mo¿e byæ wartoœci¹ ujemn¹ ze znakiem wartoœci dziesiêtnych.
Konwersja jest dokonywana przy pomocy dolnej/górnej wartoœci skalowania parametru.

M = Wartoœæ komunikatu Modbus
A = Rzeczywista wartoœæ parametru
SL = Dolna wartoœæ skali parametru
SH = Górna wartoœæ skali parametru
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Wzory konwersji s¹ nastêpuj¹ce:

  65535
M =      · (A - SL)

 SH - SL

 SH - SL
A =      · M + SL

  65535

6-5 Przyk³ady komunikacji:

Przyk³ad 1: £adowanie wartoœci standardowych przez port programowania

Port programowania mo¿e realizowaæ komunikacjê Modbus bez wzglêdu na ustawienia adre-
su, transmisji danych, kontroli parzystoœci itp. Jest szczególnie po¿yteczny podczas pierw-
szej konfiguracji regulatora. Host musi zostaæ ustawiony na szybkoœæ transmisji danych 9600,
8 bitów danych, parzystoœæ parzystoœæ 1 bit stopu.

Ramka komunikatu Modbus z wartoœciami szesnastkowymi wygl¹da nastêpuj¹co:
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Przyk³ad 2: Odczyt PV, SV, MV1 i MV2.

Nale¿y wys³aæ poni¿szy komunikat do regulatora przez port COMM lub port programowa-
nia:

Przyk³ad 3: Wykonanie funkcji resetowania (taki sam efekt osi¹gniemy naciskaj¹c
klawisz       )

Zapytanie

Przyk³ad 4: Wejœcie w tryb auto-tuning

Zapytanie
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Przyk³ad 5: Wejœcie w tryb regulacji rêcznej

Zapytanie

Przyk³ad 6: Odczyt wszystkich parametrów

Zapytanie

Przyk³ad 7: Zmiana wspó³czynnika kalibracji

Nale¿y wstêpnie ustawiæ rejestr CMND na 26669 przed podjêciem próby zmiany wspó³-
czynnika kalibracji.
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