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Uwaga

Niniejsza instrukcja obs³ugi powinna zostaæ przekazana koñcowemu u¿yt-

kownikowi urz¹dzenia.

Wstêp: Instrukcja obs³ugi przeznaczona jest dla tych wszystkich osób, które bêd¹

zajmowa³y siê pod³¹czaniem, instalowaniem, obs³ug¹ i rutynow¹ konserwacj¹

regulatorów serii SR90 (SR91, SR92, SR93, SR94). W instrukcji obs³ugi zamiesz-

czone zosta³y opisy dotycz¹ce instalacji, oprzewodowania, funkcji i procedur

operacyjnych. Instrukcjê obs³ugi nale¿y przechowywaæ w miejscu pracy podczas

obs³ugi regulatora i zawsze przestrzegaæ zawartych w niej informacji.
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1.Przepisy bezpieczeñstwa

Ze wzglêdu na zachowanie bezpieczeñstwa i w celu unikniêcia potencjalnego uszkodzenia

sprzêtu w instrukcji obs³ugi zamieszczono dodatkowe instrukcje i uwagi, które zosta³y

oznaczone w nastêpuj¹cy sposób:

Niebezpieczeñstwo: Nag³ówek ten ostrzega przed mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia

zagro¿enia uszkodzenia cia³a lub œmierci osób obs³uguj¹cych urz¹dzenie je¿eli

nie zostan¹ zachowane specjalne œrodki ostro¿noœci.

Ostrze¿enie

Nag³ówek ten ostrzega przed mo¿liwoœci¹ zniszczenia sprzêtu

i/lub mienia je¿eli nie zostan¹ zachowane specjalne œrodki ostro¿noœci.

Uwaga

W ten sposób oznaczone zosta³y dodatkowe instrukcje i/lub uwagi.

Symbol oznacza zacisk przewodu ochronnego. Nale¿y zapewniæ jego prawid³owe

uziemienie.

Niebezpieczeñstwo

Seria SR90 przeznaczona jest do regulacji temperatury, wilgotnoœci i innych

wielkoœci fizycznych w ogólnie stosowanych urz¹dzeniach przemys³owych.

Nale¿y unikaæ stosowania tych przyrz¹dów w urz¹dzeniach regulacyjnych

od których zale¿y ludzkie ¿ycie. Je¿eli s¹ stosowane w takich okolicznoœciach

nale¿y zachowaæ odpowiednie i skuteczne œrodki bezpieczeñstwa. Je¿eli wypa-

dek zostanie spowodowany u¿ywaniem urz¹dzenia bez zachowania takich

œrodków bezpieczeñstwa, gwarancja jest niewa¿na.

 Niebezpieczeñstwo

• Regulatory serii SR90 s¹ przeznaczone do monta¿u w szafach sterowniczych

lub podobnych w sposób uniemo¿liwiaj¹cy kontakt z zaciskami przewodów

elektrycznych.

• Nie wolno wyjmowaæ regulatora z jego obudowy. Nie wolno dopuœciæ aby

rêka lub inne cia³o przewodz¹ce pr¹d znalaz³o siê w obudowie. Mo¿e

to spowodowaæ ciê¿kie uszkodzenie cia³a lub œmieræ na skutek pora¿enia

elektrycznego.

• Nale¿y zapewniæ uziemienie zacisków przewodów ochronnych.
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Ostrze¿enie

W celu unikniêcia uszkodzenia pod³¹czonego sprzêtu, urz¹dzeñ lub samych

regulatorów z serii SR90 w nastêpstwie usterki produktu, przed u¿yciem nale¿y

zachowaæ œrodki bezpieczeñstwa takie jak instalacja bezpiecznika topikowego,

urz¹dzenia ochrony przed przegrzaniem itp. Je¿eli spowodowany zostanie

wypadek w wyniku u¿ywania produktu bez zachowania takich œrodków

bezpieczeñstwa gwarancja jest niewa¿na.

Ostrze¿enie

• Znak ostrze¿enia  na p³ytce przymocowanej do regulatora:

Na tabliczce znamionowej przymocowanej do obudowy wydrukowany jest

znak ostrze¿enia  . Ostrzega przed ryzykiem pora¿enia elektrycznego.

• Do wy³¹czania zasilania nale¿y zainstalowaæ wy³¹cznik w zewnêtrznym

obwodzie regulatora. Nale¿y zainstalowaæ wy³¹cznik w taki sposób aby

przylega³ do przyrz¹du w pozycji umo¿liwiaj¹cej ³atw¹ obs³ugê z oznaczeniem,

¿e spe³nia funkcjê wy³¹czania zasilania. Nale¿y u¿yæ wy³¹cznik spe³niaj¹cy

normy IEC947.

• Bezpiecznik topikowy: Poniewa¿ przyrz¹d nie ma wbudowanego bezpiecznika

topikowego nie wolno zapomnieæ o zainstalowaniu bezpiecznika w obwodzie

zasilania po pod³¹czeniu do zacisku fazowego. Bezpiecznik topikowy powi-

nien zostaæ umieszczony miêdzy wy³¹cznikiem a przyrz¹dem i zamotowany

po stronie „L” zacisku fazowego.

Wartoœci znamionowe/ charakterystyka bezpiecznika topikowego: 250 VAC

0.5 A/ typ œrednio izolowany lub izolowany. Nale¿y u¿ywaæ bezpiecznik

topikowy spe³niaj¹cy normy IEC127.

• Wartoœci napiêciowe/ pr¹dowe obci¹¿enia do pod³¹czenia do zacisku

wyjœcia i zacisku alarmu powinny znajdowaæ siê w granicach wartoœci

znamionowych zakresu. W przeciwnym przypadku temperatura bêdzie

wzrastaæ obni¿aj¹c ¿ywotnoœæ regulatora i powoduj¹c wyst¹pienie

problemów w dzia³aniu urz¹dzenia. Na stronie 9 (Specyfikacja)  zamiesz-

czono wartoœci znamionowe napiêcia/pr¹du. Zacisk wyjœcia powinien

zostaæ po³¹czony z urz¹dzeniem spe³niaj¹cym normy IEC1010.

• Napiêcie/pr¹d inne ni¿ okreœlone w specyfikacji wejœcia nie powinno byæ

do³¹czone do zacisku wejœcia. Mo¿e to przyczyniæ siê do skrócenia ¿ywot-

noœci urz¹dzenia i spowodowaæ problemy zwi¹zane z dzia³aniem urz¹dzenia.

W przypadku wejœcia napiêciowego lub pr¹dowego zacisk wejœcia powi-

nien zostaæ pod³¹czony do urz¹dzenia spe³niaj¹cego wymagania normy

IEC1010.

Urz¹dzenie posiada otwory wentylacyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzanie

ciep³a. Nale¿y uwa¿ac aby do otworów nie dosta³y siê niepo¿¹dane
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elementy metalowe lub inne, które mog¹ spowodowaæ wyst¹pienie usterki

urz¹dzenia  lub stanowiæ przyczynê po¿aru.

• Nie wolno dopuszczaæ do blokowania otworu wentylacyjnego lub jego

zanieczyszczenia. Wzrost temperatury lub awaria izolacji mog¹ spowodowaæ

skrócenie ¿ywotnoœci urz¹dzenia i wyst¹pienie usterek lub mog¹ byæ

przyczyn¹ po¿aru.

Informacje o przestrzeniach oddzielaj¹cych zainstalowane regulatory

w szafie sterowniczej przedstawiono w rozdziale 3-3 „Wymiary zewnêtrzne

i wyciêcie panelu”.

• Nale¿y podkreœliæ, ¿e powtarzane testy tolerancji dla napiêcia, zak³óceñ,

przepiêcia itp.  mog¹ prowadziæ do pogorszenia pracy przyrz¹du.

• Zabronione jest przeprowadzanie zmian produktu przez u¿ytkownika

lub u¿ywanie w sposób niedozwolony.

2. Wprowadzenie

2.1 Sprawdzenie przed uruchomieniem

Przed wys³aniem do odbiorcy urz¹dzenie zosta³o dok³adnie sprawdzone przez producenta.

Prosimy jednak o sprawdzenie czy nie wyst¹pi³ b³¹d, uszkodzenie lub brak dostarczonych

podzespo³ów przez sprawdzenie kodów modelu i zewnêtrznego wygl¹du produktu oraz iloœci

wyposa¿enia dodatkowego.

1)Tabela kodów zamówienia:

Poni¿ej przedstawione s¹ kody doboru regulatora. Uwa¿ne ich przestudiowanie i nastêp-

nie porównanie kodów dostarczonego urz¹dzenia z kodami z³o¿onego zamówienia

pozwoli na upewnienie siê, czy zawarty w przesy³ce regulator odpowiada zamówionemu

modelowi.

Tabela kodów zamówienia dla modelu SR91

SR91 - 8 Y - 90 - 1 P 0

1.Seria

3.Wyjœcie regulacyjne (1)

4.Zasilanie

5.Alarm

6.Opcja

- wyjœcie regulacyjne (2)
- alarm przepalenia

elementu grzejnego
- wyjœcie analogowe

retransmisyjne
- komunikacja
- przesuniêcie punktu pracy

wartoœci zadanej

7.Uwagi

2.Wejœcie
SR91

8 : multiwejœcie: termopary, RTD, napiêciowe (mV)

4 : pr¹dowe (mA), 6: napiêciowe (V)

Y: przekaŸnikowe, I: pr¹dowe, P: SSR,

V: napiêciowe

9 0 : 100-240V AC, 08: 24V AC/DC

0 : brak, 1: alarm

N : brak

Y: przekaŸnikowe, I: pr¹dowe, P: SSR,

V: napiêciowe

1 : alarm przepalenia elementu grzejnego (30A)

2 : alarm przepalenia elementu grzejnego (50A)

(dostêpne tylko dla wyjœcia przekaŸnikowego lub SSR)

3 : 0-10mV DC, 4: 4-20mA DC, 6:0-10V DC

5 : RS-485

8 : przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej 1 punkt

0 : brak, 9: inne uwagi
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Przyk³ad zamówienia: SR91-8Y-90-1P0

Regulator SR91; wejœcie: TC lub RTD; wyjœcie (1): przekaŸnikowe; zasilanie: 100-240 V AC;

alarm - tak; wyjœcie (2):  SSR; uwagi: brak.

Przyk³ad zamówienia:  SR92-4Y-Y-08-2480

Regulator SR92; wejœcie: pr¹dowe; wyjœcie (1): przekaŸnikowe; wyjœcie (2): przekaŸnikowe;

zasilanie: 24 V AC/DC; alarm + alarm przepalenia elementu grzejnego: 30 A; wyjœcie analogowe:

4-20 mA; przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej; uwagi: brak.

Przyk³ad zamówienia:  SR93-6P-N-90-0600

Regulator SR93; wejœcie: napiêciowe; wyjœcie (1): SSR; wyjœcie (2): brak; zasilanie: 100-240 V

AC; alarm: brak; wyjœcie analogowe:  0-10 V DC; uwagi: brak.

8.Uwagi

Tabela kodów zamówienia dla modeli: SR93,

SR94

1.Seria

2.Wejœcie

3.Wyjœcie regulacyjne

(1)4.Wyjœcie regulacyjne (2)

5.Zasilanie

6.Alarm lub
alarm +
alarm przepalenia
elementu grzejnego

7.Opcja

- wyjœcie analogowe
- przesuniêcie punktu pracy

wartoœci zadanej
- wyjœcie analogowe +

przesuniêcie punktu pracy
wartoœci zadanej

- komunikacja

SR93 -6 P- N- 90 -0 60 0

SR93, SR94

8: multiwejœcie: termopary, RTD, napiêciowe (mV)
4: pr¹dowe (mA), 6: napiêciowe (V)
Y: przekaŸnikowe, I: pr¹dowe, P: SSR,
V: napiêciowe
N: brak, Y: przekaŸnikowe, I: pr¹dowe, P: SSR,
V: napiêciowe
90: 100-240V AC, 08: 24V AC/DC
0: brak, 1: alarm
2:  alarm + alarm przepalenia elementu grzejnego 30A
3: alarm + alarm przepalenia elementu grzejnego 50A
(Opcje 2 i 3 dostêpne tylko dla wyjœæ przekaŸnikowego lub SSR)
00: brak
30: 0-10mV DC, 40: 4-20mA DC, 60: 0-10V DC
08: przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej 1 punkt
38: 0-10mV DC + przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej

1 punkt
48: 4-20mA DC + przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej 1
punkt
68: 0-10V DC + przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej 1
punkt
05: RS-485, 07: RS-232C
0: brak, 9: inne

Tabela kodów zamówienia dla modelu SR92

7.Wyjœcie analogowe retransmisyjne:

SR92

8 : multiwejœcie termopary, RTD, napiêciowe (mV),

4 : pr¹dowe (mA), 6: napiêciowe (V)

Y: przekaŸnikowe, I: pr¹dowe, P: SSR,

V: napiêciowe

N : brak, Y: przekaŸnikowe, I: pr¹dowe, P: SSR,

V: napiêciowe

9 0 : 100-240V AC, 08: 24V AC/DC

0 : brak, 1: alarm

2 : alarm + alarm przepalenia elementu grzejnego 30A

3 : alarm + alarm przepalenia elementu grzejnego 50A

(Opcje 2 i 3 dostêpne tylko dla wyjœcia przeka-

Ÿnikowego lub SSR)

0 : brak, 3: 0-10mV DC, 4: 4-20mA DC, 6: 0-10V DC

0 : brak, 5: RS-485, 7: RS-232C

8 : przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej 1 punkt

0 : brak, 9: inne

SR92 -4 Y-Y -08 - 2 4 8 0

1.Seria

2.Wejœcie

3.Wyjœcie regulacyjne (1)

4.Wyjœcie regulacyjne

(2)

5.Zasilanie

6.Alarm lub
Alarm +
Alarm przepalenia

Elementu grzejnego

8.Komunikacja lub przesuniêcie

punktu pracy wartoœci zadanej

9.Uwagi
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2)Wyposa¿enie dodatkowe

Instrukcja obs³ugi 1 egz.

Instrukcja obs³ugi „Interfejs komunikacyjny” (w przypadku je¿eli dodana jest opcjonalna

funkcja komunikacji) 1 egz.

Uszczelki urz¹dzenia 1 komplet

Przek³adnik pr¹dowy (CT) zawarty w opcji alarmu przepalenia elementu grzejnego

dla 30A: Model CTL-6-S 1 szt.

dla 50A: Model CTL-12-S36-8 1 szt.

Uwaga

W przypadku wyst¹pienia usterki urz¹dzenia, braku wyposa¿enia dodatkowego

lub w celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z najbli¿szym

przedstawicielem lub punktem sprzeda¿y firmy „Limatherm Sensor”.

2.2 Œrodki ostro¿noœci

1)Nie wolno obs³ugiwaæ przycisków znajduj¹cych siê na przednim panelu u¿ywaj¹c

twardych lub ostro zakoñczonych przedmiotów. Nale¿y delikatnie dotykaæ przyciski opuszkami

palców.

2)W celu oczyszczenia przyrz¹du nale¿y delikatnie przecieraæ go kawa³kiem suchej tkaniny.

Nie wolno u¿ywaæ do tego celu rozpuszczalników.

3. Instalacja i przewody elektryczne

3.1 Miejsce monta¿u (warunki œrodowiskowe)

Ostrze¿enie

Regulator nie powinien byæ u¿ywany w miejscach opisanych poni¿ej.

1) W œrodowisku gazów ³atwopalnych, wywo³uj¹cych korozjê, mg³y olejowej, drobin, które

mog¹ spowodowaæ pogorszenie stanu izolacji elektrycznej.

2)W atmosferze o temperaturach poni¿ej –10°C lub powy¿ej 50°C i wilgotnoœci wzglêdnej

powy¿ej 90%RH lub poni¿ej punktu rosy.

4)W œrodowisku o du¿ych wibracjach lub wstrz¹sach.

5)W miejscach nara¿onych na dzia³anie du¿ych zak³óceñ elektromagnetycznych.

6)W miejscach nara¿onych na bezpoœrednie dzia³anie promieni s³onecznych.

7)W œrodowisku o wysokoœci ponad 2000 m npm.

Limatherm Sensor Sp. z o.o. ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa  tel. 18 337 99 00, fax 18 337 99 10, info@limathermsensor.pl, www.limathermsensor.pl
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8)Na zewn¹trz.

Wybranie takich miejsc mo¿e spowodowaæ nieprawid³ow¹ pracê przyrz¹du, uszkodzenie lub

nawet stanowiæ przyczynê po¿aru.

Uwaga

Warunki œrodowiska nale¿¹ do kategorii instalacji II   IEC664 przy stopniu

zanieczyszczenia wynosz¹cym 2.

3.2 Monta¿

Ostrze¿enie

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa nie wolno wyjmowaæ korpusu regulatora z obu-

dowy. Je¿eli zaistnieje koniecznoœæ wyjêcia z obudowy w celu przeprowadze-

nia wymiany lub naprawy nale¿y zwróciæ siê do naszego najbli¿szego przedsta-

wiciela lub punktu sprzeda¿y.

1)Wyci¹æ otwór do monta¿u regulatora w panelu korzystaj¹c z informacji zamieszczonych

na schemacie w rozdziale 3.3.

2)Gruboœæ panelu powinna wynosiæ 1.0 ~ 4.0 mm.

3)Poniewa¿ przyrz¹d dostarczany jest z  zapadkami do monta¿u wystarczy w³o¿yæ go mocno

od przedniej strony panelu.

4)Regulator serii SR90 przeznaczony jest do monta¿u panelowego. Nie wskazane jest u¿ywa-

nie regulatora bez monta¿u w panelu.

3.3 Wymiary zewnêtrzne i wyciêcie panelu

SR91
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Schemat wyciêcia panelu
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iê
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j

W przypadku instalacji
kiedy nie pozostawiono
przestrzeni miêdzy
urz¹dzeniami.
N = Iloœæ urz¹dzeñ
Jednostka: mm

4
5
0
,6

100
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SR93
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SR94

10096

111

9
1

,6
 x

 4
4

,6

9
6

11
Wyciêcie panelu

(48xN-3)+1

13
0 

lu
b

w
iê

ce
j

45+0,6

92
+
0
,8

92
+
0
,8

Jednostka: mm

W przypadku instalacji kiedy nie
pozostawiono przestrzeni miêdzy
urz¹dzeniami.

N = Iloœæ urz¹dzeñ
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1
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Zewnêtrzne wymiary przek³adników pr¹dowych (CT) alarmu przepalenia elementu grzejnego.

3.4 Pod³¹czenie

Przy wykonywaniu pod³¹czenia regulatora nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na nastêpuj¹ce

warunki:

Niebezpieczeñstwo

• Wszelkie prace instalacyjne zwi¹zane z monta¿em b¹dŸ demonta¿em prze-

wodów elektrycznych mog¹ byæ przeprowadzone wy³¹cznie po uprzednim

odciêciu Ÿróde³ zasilania od urz¹dzenia.

• Koniecznie nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ po³¹czenia uziemniaj¹cego

        . •le wykonane uziemnienie mo¿e byæ przyczyn¹ pora¿enia pr¹dem.

• Nie wolno dotykaæ zacisków przewodów ani innych elementów urz¹dzenia

bêd¹cych pod napiêciem.

1. Przeprowadzaj¹c monta¿ instalacji elektrycznej regulatora nale¿y postêpowaæ œciœle

wed³ug zaleceñ niniejszej instrukcji - rozdzia³ 3.5: „Schemat udk³adów zacisków”.

2. Do pod³¹czenia nale¿y u¿ywaæ zacisków oczkowych o œrednicy otworu M3.5 o szerokoœci

do 7 mm.

3. W przypadku wejœcia termopary nale¿y u¿ywaæ przewodu kompensacyjnego, który

odpowiada wybranemu rodzajowi termopary.

4. W przypadku wejœcia R.T.D. rezystancja pojedynczego przewodu musi wynosiæ 5Ω

lub mniej a trzy przewody (w przypadku pod³¹czenia trójprzewodowego) musz¹ mieæ tak¹

sam¹ rezystancjê.

5. Przewód sygna³u wejœciowego nie powinien byæ umieszczony w tym samym kanale

co przewód zasilania sieciowego.
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6. Przewód uziemienia (uziemienie jednopunktowe) zabezpiecza przed zak³óceniami

(indukcja statyczna).

7. Zastosowanie odpowiedniego przewodu (skrêtki) dla sygna³ów wejœcia jest skuteczne

i zabezpiecza przed zak³óceniami spowodowanymi indukcj¹ elektromagnetyczn¹.

8. Do zasilania regulatora nale¿y u¿yæ przewód, którego parametry s¹ takie same lub wy¿sze

od przewodu izolowanego winylem 600V o przekroju poprzecznym 1 mm2 lub wiêkszym.

9. Przewód dla uziemienia musi mieæ przekrój poprzeczny 2 mm2 lub wiêkszy i musi zostaæ

uziemiony (rezystancja uziemienia 100Ω lub mniejsza).

10. Mocno docisn¹æ œruby zacisków 1,0 N x m (10 kg f x cm).

11. Je¿eli przyrz¹d oka¿e siê podatny na zak³ócenia zasilania nale¿y u¿ywaæ filtr przeciwzak³ó-

ceniowy w celu zapobiegania nieprawid³owej pracy urz¹dzenia. Filtr przeciwzak³óceniowy

nale¿y montowaæ na uziemionym panelu i wykonaæ mo¿liwie najkrótsze po³¹czenia

przewodów miêdzy wyjœciem filtra przeciwzak³óceniowego a zaciskami linii zasilania regulatora.

12. Pod³¹czenie przek³adnika pr¹dowego (CT)

Poprowadziæ przewód przez otwór filtra prze-

ciwzak³óceniowego przeznaczony dla regu-

latora. Przy pomocy tego przewodu po³¹czyæ

zaciski CT z zaciskiem wejœcia CT regulatora

serii SR90.

Do zacisku wejœcia

CT regulatora

(brak biegunowoœci)

Przewód elementu

grzejnego.

Ten przewód powinien byæ jak najkrótszy

Filtr przeciwzak³óceniowy Regulator

Uziemienie

ochronne

Uziemienie

ochronne

100-240V AC 100-240V

AC

50/60Hz

IN OUT

Zalecany filtr przeciwzak³óceniowy: TDK  ZMB2203-13

Limatherm Sensor Sp. z o.o. ul. Tarnowska 1, 34-600 Limanowa  tel. 18 337 99 00, fax 18 337 99 10, info@limathermsensor.pl, www.limathermsensor.pl



13

3.5 Schemat uk³adu zacisków
(przy wykonywaniu oprzewodowania nale¿y przestrzegaæ informacji zamieszczonych

na poni¿szym  schemacie i w tabeli).

SR93 / 94

DI

WYJŒCIE A

WYJŒCIE 1

WYJŒCIE 2 *1

SPECYFIKACJA

RS-232C

RS-485

ZACISK

1 2 3

SG SD RD

SG + -

SR91

DI

DI

3

5

SR92

*1

SPECYFIKACJA

RS-232C

RS-485

ZACISK

1 2 3

SG SD RD

SG + -

WYJŒCIE A

WYJŒCIE 1

WYJŒCIE 2
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3.6 Tabela uk³adu zacisków

Nazwa zacisku

Zasilanie

Przewód ochronny

Wejœcie

Wyjœcie regulacyjne

1 (pierwsze):

Wyjœcie regulacyjne

2 (drugie - opcja):

Wyjœcie alarmowe

(opcja)

Alarm przepalenia

elementu grzejnego

(opcja)

Wyjœcie analogowe -

retransmisyjne

(opcja)

Komunikacja (opcja)

Przesuniêcie punktu

pracy wartoœci zadanej

(opcja)

Opis/kod

100-240V AC/24V AC: L,

24V DC: +

100-240V AC/24V AC: N,

24V DC: -

RTD: A, termopary/napiê-

ciowe/pr¹dowe: +

RTD: B, termopary/napiê-

ciowe/pr¹dowe: -

RTD: B

PrzekaŸnikowe:NO (zwierne),

SSR/napiêciowe/pr¹dowe: +

PrzekaŸnikowe:NO (zwierne),

SSR/napiêciowe/pr¹dowe: -

PrzekaŸnikowe:NO (zwierne),

SSR/napiêciowe/pr¹dowe: +

PrzekaŸnikowe:NO (zwierne),

SSR/napiêciowe/pr¹dowe: -

COM

EV1

EV2

Wejœcie CT

+

-

RS-232C: SD, RS-485: +

RS-232C: RD, RS-485: -

SG

RS-485: +

RS-485: -

Nr zacisku

SR91 SR92 SR93 · 94

6 8 11

7 9 12

8 10 13

2 4 7

4 6 9

5 7 10

9 11 14

10 12 15

11 13 16

12 14 17

13 19 18

14 20 19

15 21 20

11-12 17-18 5-6

11 15 1

12 16 2

2 2

3 3

1 1 1

11

12

11-12 1-2 3-4

Uwaga:

Funkcje  opcjonalne

SR90 podlegaj¹ na-

s t êp u j¹cy m  w aru n -

kom:

SR91:

Istnieje mo¿liwoœæ wybo-

ru tylko jednej spoœród

opcji: wyjœcie regula-

cyjne 2 (drugie), alarm

przepalenia elementu

grzejnego, wyjœcie ana-

logowe, komunikacja

i przesuniêcie punktu

pracy wartoœci zadanej.

SR92:

Komunikacja i przesu-

niêcie punktu pracy war-

toœci zadanej nie s¹ wy-

bieralne jednoczeœnie.

SR93/94:

Komunikacja i wyjœcie

analogowe lub komu-

nikacja i przesuniêcie

punktu pracy wartoœci

zadanej nie s¹ wybie-

ralne jednoczeœnie.

Jednoczesne wybranie

wyjœcia analogowego

i przesuniêcia punktu

pracy wartoœci zadanej

jest jednak mo¿liwe.
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4. Panel przedni

1. Wyœwietlacz wartoœci mierzonej (PV)

2. Wyœwietlacz  wartoœci zadanej (SV)

3. Lampki kontrolne

4. Przyciski operacyjne

Nazwa

1. Wyœwietlacz wartoœci mierzonej

(PV) - kolor czerwony:

2.Wyœwietlacz docelowej

wartoœci zadanej (SV)

 - kolor zielony:

3. Lampki aktywnego

wyœwietlacza:

Funkcja

1. Wyœwietla aktualn¹ wartoœæ wielkoœci mierzonej -
parametr podstawowy z poziomu 0.

2. Wyœwietla rodzaj parametru na ka¿dym poziomie
parametrów.

3. Kiedy kontroler jest w stanie czuwania (STBY)
    przecinek dziesiêtny przy ostatniej cyfrze pulsuje

1. Docelowa wartoœæ zadana (SV) wyœwietlana jest
na parametrze podstawowym z poziomu 0.

2. Prezentowana wartoœæ wyjœcia jest wyœwietlona
w % podczas monitorowania parametrów wyjœcia
(OUT1, OUT2) na poziomie 0.

3. Wyœwietla wybran¹ pozycjê oraz wartoœæ zadan¹ na
ka¿dym poziomie parametrów.

1. WskaŸniki wyjœcia regulacji (zielone): OUT1 i OUT2
(opcja)

• OUT1 œwieci siê kiedy wyjœcie jest w³¹czone (ON)
i gaœnie kiedy zostanie wy³¹czone dla wyjœcia sty-
kowego lub napiêciowego SSR..

• Jaskrawoœæ œwiecenia zmienia siê proporcjonalnie
do wzrostu wyjœcia sygna³u pr¹dowego lub napiê-
ciowego.

• OUT2 dzia³a tylko wtedy, kiedy ta opcja zostanie
dodana.

2. WskaŸniki wyjœcia alarmowego (pomarañczowe):
EV1/EV2 (opcja)

• Œwiec¹ siê kiedy przyporz¹dkowane alarmy (w³¹cz-
nie z alarmem przepalenia elementu grzejnego) w³¹-
czaj¹ siê (ON) je¿eli opcja alarmu zosta³a dodana.

3. WskaŸnik dzia³ania funkcji auto tuning (zielony): AT
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16

3. Lampki aktywnego
wyœwietlacza:

4. Przyciski operacyjne:

• Zaœwieci siê, kiedy wybierzemy ON przy pomocy
przycisku     na ekranie wyboru  AT uruchamia-
ny jest po przyciœniêciu przycisku  a gaœnie
 kiedy  AT zostanie zakoñczony automatycznie lub
 je¿eli zostanie wy³¹czony.

4. WskaŸnik dzia³ania rêcznego wyjœcia regulacji  ielony):
MAN

• Œwieci siê, kiedy wybrane zostanie wyjœcie rêcznej
regulacji na wyœwietlaczu wyjœcia regulacji (OUT1,
OUT2); nie œwieci siê dla wyjœcia regulacji automa-
tycznej.

5. WskaŸnik przesuniêcia punktu pracy wartoœci zada-
nej (zielony): SB/COM (opcja)

• Œwieci siê kiedy opcjonalna funkcja przesuniêcia
punktu pracy wartoœci zadanej zostanie dodana i
 podczas zwarcia na zacisku SB (aktywna funkcja
przesuniêcia punktu pracy wartoœci zadanej).

• Œwieci siê kiedy opcjonalna funkcja komunikacja
jest dodana i wybrany zosta³ tryb COM. Gaœnie kiedy
dla trybu komunikacji zostanie wybrana opcja Local.

1. Przycisk parametru 
• Przyciœniêcie tego przycisk na dowolnym  poziomie

spowoduje przejœcie do nastêpnego parametru.
• Przyciœniêcie przycisku w sposób ci¹g³y przez

3 sekundy spowoduje przejœcie z poziomu „0” do
parametru pocz¹tkowego z poziomu „1”.

• Przyciœniêcie tego przycisku jednoczeœnie z przyciskiem
 w grupie parametrów na poziomie „1” spowo-

duje wyœwietlenie parametru poprzedniego.
2. Przycisk  
• Przyciœniêcie tego przycisku powoduje zmianê para-

metrów w dó³ (obni¿anie wartoœci).
3. Przycisk  
• Przyciœniêcie tego przycisku powoduje zmianê para-

metrów w górê (zwiêkszanie wartoœci).
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Parametry wyœwietlane regularnie przy pomocy przycisków lub w inny
sposób.

Parametry wyœwietlane wtedy kiedy zosta³y dodane lub wybrane odpo-
wiednie opcje

Parametry, które mog¹ byæ wyœwietlane lub nie w zale¿noœci od trybu
dzia³ania regulacji ( PID lub ON/OFF)

Parametry do monitorowania (bez automatycznego powrotu po up³ywie 3
minut)

5. Parametry i  ich ustawienia

5.1 Kolejnoœæ wyœwietlanych parametrów
(Patrz schemat poni¿ej. Parametry nale¿y ustawiæ wykonuj¹c polecenia podane przy ka¿dym
parametrze ustawienia.)

Uwaga

U¿ywane s¹ cztery typy ramek. Ich znaczenie opisano poni¿ej.

4. Przyciski operacyjne: 4. Przycisk  (rejestrowanie/zatwierdzenie)
• U¿ywany do zatwierdzenia ustawionych

danych po wprowadzeniu zmian na ekranie
parametru  przy pomocy przycisków  
lub 

• Przyciœniêcie przycisku   na poziomie „0” lub
„1” pozwala przejœæ do nastêpnego parametru.

• Przytrzymanie przycisku   w sposób ci¹g³y
przez 3 sekundy podczas wyœwietlania para-
metrów wyjœcia OUT1 lub OUT2 spowoduje
prze³¹czenie wyjœcia z trybu  automatycznego
na rêczny i odwrotnie.
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1-42
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1-46
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1-48
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1-52

1-53
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1-54

1-36

1-37

1-28

1-29
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1-31
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1-34

1-35

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

+

0-4

0-5

0-6

0-7

0-0 1-0

1-1

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

0-1

0-2

0-3

1-2

1-3

Parametry
poziomu „0”

Parametr podstawowy

Monitorowanie wyjœcia

OUT1

Auto tuning AT

Sygnalizacja (alarm )1

Sygnalizacja (alarm) 2

Przesuniêcie punktu
pracy wartoœci zadanej

Funkcje czuwania STBY

Monitorowanie wyjœcia

OUT2

0-0 do parametru podstawowego

Uwaga 1:

Po przyciœniêciu przycisku  na

dowolnym parametrze z poziomu 0 pojawi siê

nastêpny parametr.

Uwaga 2:

Po przyciœniêciu przycisku  w dowolnym

parametrze z poziomu 1 pojawi siê nastêpny

parametr. Aby wróciæ do poprzedniego para-

metru nale¿y przycisn¹æ jednoczeœnie przyciski

 i       .

Uwaga 3:

Przechodzenie z jednej grupy parametrów do

drugiej: Przyciœniêcie przycisku  w spo-

sób ci¹g³y przez 3 sekundy na 0-0 parametrze pod-

stawowym  z poziomu 0 spowoduje wyœwietle-

nie 1-0 parametru pocz¹tkowego z poziomu „1”

i odwrotnie.

Oko³o 3 sekundy

Parametry
poziomu „1”

Parametr pocz¹tkowy

Ustawienie blokady klawiatury

Ustawienie zakresu
proporcjonalnoœci wyjœcia 1

Ustawienie histerezy wyjœcia
1
Ustawienie czasu ca³kowania
wyjœcia 1

Ustawienie czasu ró¿niczkowania
wyjœcia 1

Resetowanie rêczne wyjœcia 1

Ustawienie funkcji wartoœci
docelowej wyjœcia 1

Ustawienie limitu dolnego
ogranicznika wyjœcia 1

Ustawienie limitu górnego
ogranicznika wyjœcia 1

Ustawienie czasu cyklu propo-
rcjonalnoœci wyjœcia 1

Ustawienie zakresu
proporcjonalnoœci wyjœcia 2

Ustawienie histerezy wyjœcia 2

Ustawienie czasu ca³kowania
wyjœcia 2

Ustawienie czasu
ró¿niczkowania wyjœcia 2

Ustawienie strefy nieczu³oœci
wyjœcia 2

Ustawienie funkcji wartoœci
docelowej wyjœcia 2

Ustawienie limitu dolnego
ogranicznika wyjœcia 2

Ustawienie limitu górnego
ogranicznika wyjœcia 2

Ustawianie zdarzenia STEV

Ustawienie czasu cyklu propo-
rcjonalnoœci wyjœcia 2

Wybór rodzaju alarmu

Ustawienie histerezy sygnalizacji
(alarmu) 2

Ustawienie trybu standby
sygnalizacji (alarmu ) 1

Ustawienie typu sygnalizacji
(alarmu) 2

Ustawienie histerezy sygnalizacji
(alarmu) 2

Ustawienie trybu standby
sygnalizacji ( alarmu) 2

Monitorowanie pr¹du elementu
grzejnego

Od parametru
1-27

Do parametru
1-27

Do parametru
1-0

Od
parametru 1-
0

Ustawienie alarmu przepalenia elementu
grzejnego/obwodu elementu grzejnego

Ustawienie trybu stndby alarmu przepalenia

elementu grzejnego/ obwodu elementu grzejnego

Ustawienie wartoœci alarmu przepalenia
elementu grzejnego

Ustawienie alarmu obwodu elementu
grzejnego

Ustawienie typu wyjœcia analogowego

Limit dolny skalowania wyjœcia analogowego

Limit górny skalowania wyjœcia analogowego

Ustawienie typu komunikacji

Ustawienie adresu komunikacji

Ustawienie formatu danych

komunikacji

Ustawienie znaku startu

Ustawienie typu dzia³ania BCC

Ustawienie szybkoœci komunikacji

Ustawienie zw³oki czasowej

komunikacji

Ustawienie typu pamiêci komunikacji

Ustawienie charakterystyki wyjœcia

regulacji

Ustawienie czasu soft start

Ustawienie wartoœci limitu dolnego SV

Ustawienie wartoœci limitu górnego SV

Ustawienie wartoœci przesuniêcia

punktu pracy PV

Ustawienie czasu filtrowania PV

Ustawienie kodu zakresu pomiarowego

Ustawienie jednostki temperatury

Ustawienie limitu dolnego
skalowania wejœcia

Ustawienie limitu górnego

skalowania wejœcia

Prze³¹cznik zimnego z³¹cza CJ
wew/zew

Ustawianie trybu DI

Ustawienie protoko³u

komunikacji

Pozycja przecinka wartoœci
dziesiêtnych skalowania wejœcia

Ustawienie wartoœci PV w stanie

czuwania
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5.2 Wyœwietlacz po w³¹czeniu zasilania

Po pod³¹czeniu zasilania nast¹pi kolejne wyœwietlanie parametrów pocz¹tkowych, ka¿dy

z nich bêdzie wyœwietlany przez oko³o 1 sekundê. Nastêpnie wyœwietlony zostanie parametr

podstawowy.

5.3 Zmiana parametrów

Parametry z poziomu „0” (grupa parametrów przeznaczonych do wykonywania ustawieñ przez

u¿ytkownika).

Parametry z poziomu „1” (grupa parametrów przeznaczonych do ustawiania g³ównie przez

producenta i producentów sprzêtu).

1. Zmiana parametrów na poziomie „0”

Ka¿dorazowe przyciœniêcie przycisku PARA umo¿liwia przejœcie do nastêpnego parametru

i parametr podstawowy  0-0 powraca, kiedy przycisk zostanie przyciœniêty na ostatnim

parametrze.

Nazwa serii

Typ wejœcia (        ): termopary, (       ): RTD, (       ): napiêciowe (mV), (       ): napiêciowe

(V), (       ): pr¹dowe (mA))

Wskazuje wyjœcie regulacji 1.

Typ wyjœcia OUT1 ( (    ): stykowe, (    ): napiêciowe   SSR, (    ): napiêciowe, (    ):

pr¹dowe)

Wartoœæ limitu dolnego wybranego zakresu pomiarowego.

Wartoœæ limitu górnego wybranego zakresu pomiarowego.

Wskazuje wyjœcie regulacji 2.

Typ wyjœcia OUT2 ( (      ), (      ), (      ), (     ) )

Po parametrze 0-0 wystêpuje wiele parametrów,

których funkcje ustawiane s¹ przy pomocy

przycisków operacyjnych.

Kolejnoœæ wystêpowania tych parametrów przedsta-

wiona zosta³a na poprzedniej stronie „Schemat

kolejnoœci wyœwietlanych parametrów”.

Parametr podstawowy. Parametr rozpoczynaj¹cy siê na poziomie 0.

Mierzona wartoœæ (PV).

Docelowa wartoœæ zadana (SV)

0-0 Parametr podstawowy 0-1 Parametr monitorowania
wyjœcia OUT1

0-7 Parametr ustawienia przesuniêcia
punktu pracy wartoœci zadanej
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2. Zmiana parametrów z poziomu „0” na parametry z poziomu „1” i odwrotnie.

Przyciœniêcie przycisku w sposób ci¹g³y przez 3 sekundy podczas wyœwietlania

parametru podstawowego z poziomu „0” spowoduje przejœæie do parametru 1-0 z poziomu „1”

Przyciœniêcie przycisku   w sposób ci¹g³y podczas wyœwietlania parametru 1-0 z poziomu

„1” spowoduje wyœwietlenie parametru podstawowego z poziomu „0”.

1-0Parametr pocz¹tkowy
1-1Parametr ustawienia

blokady klawiatury

1-57 Ustawienie wartoœci PV
w stanie czuwania

1-0 Parametr pocz¹tkowy
1-1 Parametr ustawienia

blokady klawiatury

1-57 Ustawienie wartoœci PV
w stanie czuwania

3. Zmiana parametrów na poziomie 1

Zaczynaj¹c od parametru 1-0 w na poziomie „0” ka¿dorazowe przyciœniêcie przycisku

 spowoduje pojawienie siê nastêpnego parametru i parametr pocz¹tkowy 1-0 pojawia

siê znowu, kiedy przycisk zostanie przyciœniêty na ostatnim parametrze. Przyciœniêcie  przy-

cisku  kiedy przyciœniêty jest przycisk   w parametrach z poziomu „1” umo¿liwia

powrót do poprzedzaj¹cego parametru. Po przyciœniêciu przycisku  a kiedy

przyciœniêty jest przycisk  , podczas wyœwietlania parametru 1-0 spowoduj przejœcie

do ostatniego parametru w tej grupie tj. 1-52.

4. Zmiana wartoœci zadanych (danych)

Aby zmieniæ dane wyœwietlone na ekranie, które wywo³ywane s¹ przyciœniêciem przycisku

          nale¿y u¿ywaæ przycisków            lub             i zatwierdziæ zmienione dane przyciskaj¹c

        .

Przycisk

3 sekundy

Parametr z poziomu 1 1
1-0 Parametr pocz¹tkowy

Parametr z poziomu „0”
0-0Parametr podstawowy
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5.4 Przed uruchomieniem

Pierwsza czynnoœci¹, któr¹ nale¿y wykonaæ jest sprawdzenie pod³¹czenia i ustawienie ele-

mentów opisanych poni¿ej stosuj¹c prawid³owe metody ustawienia  w odpowiednich pozio-

mach programowych. (Elementy ustawiane fabrycznie zosta³y ju¿ ustawione przez producen-

ta i ich ustawienie nie jest konieczne.)

1. Sprawdzenie pod³¹czenia: Sprawdziæ czy wszystkie przewody zosta³y pod³¹czone do pra-

wid³owych zacisków. Nieprawid³owe wykonane pod³¹czenie mo¿e spowodowaæ po¿ar lub

pora¿enie elektryczne.

2. W³¹czenie zasilania: W³¹czyæ zasilanie. Regulator jest pod napiêciem i wyœwietlacz danych

oraz pozosta³e  lampki œwiec¹ siê. Po w³¹czeniu zasilania wszystkie lampki kontrolne regu-

latora musz¹ siê zaœwieciæ.

3. Ustawienie zakresu pomiarowego: Wywo³aæ parametr 1-48 kodu zakresu pomiarowego

z poziomu 1 i wybraæ kod z listy kodów zakresu pomiarowego. Nale¿y ustawiæ wartoœci

limitu dolnego/górnego i pozycjê przecinka wartoœci dziesiêtnych dla wejœcia pr¹dowego,

napiêciowego lub mV. (W zale¿noœci od wybranego kodu konieczne jest dokonanie wyboru

parametru 1-49, 1-50 lub 1-51.)

4. Wybór regulacji: W przypadku regulacji dwustawnej (ON-OFF) nale¿y wywo³aæ parametr

1-2 ustawienia zakresu proporcjonalnoœci wyjœcia 1 z poziomu 1, wybraæ OFF i zarejestro-

waæ dokonany wybór. Nale¿y wykonaæ t¹ sam¹ procedurê dla wyjœcia 2 je¿eli taka opcja

zosta³a zamówiona. Jest to ustawienie, w którym  funkcja AT jest nieaktywna.

5. Ustawienie charakterystyki wyjœcia regulacji: Nale¿y wywo³aæ parametr  1-42 ustawienia

charakterystyki wyjœcia regulacji z poziomu „1” i wybraæ RA lub DA odpowiednio

do specyfikacji charakterystyki wyjœcia zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tabeli.

6. Ustawienie typu alarmu: Je¿eli zosta³a dodana opcjonalnie funkcja alarmu nale¿y wywo³aæ

parametr 1-20 z poziomu „1” ustawienia kodu typu alarmu oraz wybraæ i zatwierdziæ wybrany

kod.

7. Ustawienie wyjœcia analogowego: Je¿eli zosta³a dodana opcjonalna funkcja wyjœcia analo-

gowego nale¿y wywo³aæ parametr 1-31 ustawienie typu wyjœcia analogowego z poziomu „1

i wybraæ jeden z zakresów ustawienia oraz zatwierdziæ go.

8. Uwaga  dotycz¹ca postêpowania w przypadku kiedy po zmianie danych wystêpuje inicja-

lizacja: Je¿eli zostanie zmieniony kod zakresu pomiarowego, typ alarmu lub typ wyjœcia

analogowego, wtedy wartoœæ zadana jest inicjalizowana i wymagane jest wprowadzenie

nowych nastaw.

W nastêpnym rozdziale 5.6 przedstawiona zostanie kolejnoœæ  ustawienia parametrów:

„Grupy parametrów „0” (poziom podstawowy) i ustawienia”. W tym rozdziale opisano

procedurê ustawiania.
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5.5 Procedura ustawiania parametrów z poziomu 0

W nastêpnym rozdziale 5.6 przedstawiona zostanie kolejnoœæ ustawienia parametrów z pozio-

mu  „0”.

Przycisk           nale¿y u¿ywaæ do wywo³ania nastêpnego parametru. W ka¿dym parametrze

ustawienia nale¿y u¿ywaæ przycisków             lub           do wybierania i zmiany nastaw.

Przycisk            s³u¿y do zatwierdzenia wprowadzonych parametrów.

1. Ustawienie docelowej wartoœci zadanej (SV)

1. Do ustawienia docelowej wartoœci zadanej (SV) nale¿y u¿ywaæ przycisków            lub

                     na  poziomie podstawowym 0-0. Je¿eli jeden z tych dwóch przycisków bêdzie przy-

ciœniêty w sposób ci¹g³y wtedy przecinek wartoœci dziesiêtnych cyfry po³o¿onej najbar-

dziej na prawo bêdzie migaæ i wartoœæ numeryczna bêdzie zwiêkszana lub zmniejszana.

Kiedy osi¹gniêta zostanie docelowa wartoœæ zadana nale¿y przycisn¹æ przycisk               w celu

zatwierdzenia wybranych nastaw.

2. Kiedy osi¹gniêta zostanie docelowa wartoœæ zadana cyfra przestanie migaæ. (Zmiana

docelowej wartoœci zadanej nie jest mo¿liwa kiedy auto tuning (AT) jest za³¹czony.

W czasie trwania funkcji AT zmiana parametrów jest niemo¿liwa.).

Przyk³ad: Ustawienie docelowej wartoœci zadanej na 500.0°C.

2. Ustawienie rêczne (Manual) wyjœcia regulacji

1. Prze³¹czanie miêdzy wyjœciem automatycznym i wyjœciem rêcznym moŸliwe jest podczas

monitorowania wyjœcia (OUT1 i OUT2):

W celu zmiany miêdzy auto i manual i odwrotnie nale¿y przycisn¹æ przycisk           na

3 sekundy w sposób ci¹g³y na ekranie wyjœcia 1 lub wyjœcia 2. Po w³¹czeniu manual

lampka MAN miga, natomiast dla wyjœcia automatycznego nie œwieci siê.

Aby ustawiæ wartoœæ docelow¹ nale¿y przycisn¹æ przycisk               lub             w parametrze

monitorowania wyjœcia w celu umo¿liwienia zwiêkszania lub zmniejszania wartoœci a¿

do momentu osi¹gniêcia wartoœci docelowej.

0-0 Parametr
podstawowy

Przycisk
przyciskany w
sposób ci¹g³y

Przycisk
przyciskany w
sposób ci¹g³y

Przecinek wartoœci
dziesiêtnych miga

Przecinek wartoœci
dziesiêtnych miga

Przycisk

Przecinek wartoœci
dziesiêtnych przesta³ migaæ
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W celu wy³¹czenia wyjœcia rêcznego nale¿y ponownie przycisn¹æ przycisk  na

3 sekundy co umo¿liwi przywrócenie wyjœcia automatycznego.

1. Je¿eli tryb wyjœcia dla wyjœcia 1 lub wyjœcia 2 zostanie zmieniony na manual, tryb

wyjœcia dla drugiego wyjœcia równie¿ zmieniony zostanie na manual. Podobnie je¿eli

zostanie przeprowadzona zmiana na auto wtedy drugie wyjœcie równie¿ zostanie

zmienione na auto.

2. Je¿eli wyjœcie 1 wynosi 100.0% na ekranie wyjœcia 1 wyœwietlone zostanie 

i przecinek wartoœci dziesiêtnych   bêdzie migaæ.

3. Je¿eli wyjœcie 2 wynosi 100.0% na ekranie wyjœcia 2 wyœwietlone zostanie 

i przecinek wartoœci dziesiêtnych    bêdzie migaæ.

4. Je¿eli wyjœcie jest stykowe lub napiêciowe SSR i zakres proporcjonalnoœci (P) jest

ustawiony na OFF wtedy wartoœæ wyjœcia wynosi 0.0% lub 100.0%.

5. Je¿eli wyjœcie jest napiêciowe lub pr¹dowe i zakres proporcjonalnoœci (P) jest ustawiony

na OFF wartoœæ wyjœcia bêdzie wartoœci¹  limitu dolnego lub limitu górnego.

Je¿eli funkcja auto tuning (AT) jest aktywna prze³¹czenie wyjœcia na rêczne (manual)

nie jest mo¿liwe. Jest to mo¿liwe po wy³¹czeniu AT.

2. Informacje dodatkowe dotycz¹ce rêcznej regulacji wyjœcia

Parametry monitorowania (OUT1 i OUT2) i wyjœcie automatyczne/rêczne:

1. Kiedy wyjœcie automatyczne zostanie zmienione na rêczne (manual) wyjœcie jest aktywne

w sposób niestabilny i zaraz przed zmian¹ wyœwietlana jest jego wartoœæ .

2. Je¿eli Ÿród³o zasilania zostanie od³¹czone, po ponownym pod³¹czeniu wyjœcie regulacyjne

nadal bêdzie auto lub manual zgodnie z typem, zatwierdzonym przed od³¹czeniem Ÿród³a

zasilania.

3. Je¿eli zmieni siê  zakres,jednostka,górny/dolny limit skali kontroler wychodzi z trybu rêcznej

regulacji.

Uwaga

Pomimo, ¿e mo¿liwa jest zmiana na inny parametr w trybie manual  w takim

przypadku wyjœcie regulacji jest manual. Migotanie diody monitorowania

MAN wskazuje, ¿e tryb manual jest w³¹czony.

+ +

0-1 Parametr monitorowania
wyjœcia

Wyjœcie automatyczne

Przyciskaæ przycisk
ENT przez 3 sekundy

Lampka MAN
przestanie migaæ
na wyœwietlaczu

Wyjœcie rêczne (manual)

Przycisk

przyciskaæ
w sposób ci¹g³y

Wyjœcie rêczne
(manual)

Lampka MAN miga
na wyœwietlaczu

Przyciskaæ przycisk
ENT przez 3 sekundy

Wyjœcie automatyczne

Lampka MAN
przestanie
migaæ
na wyœwietlaczu
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3. AT (auto tuning)

AT jest funkcj¹ automatycznego doboru parametrów P.I.D. Czas trwania AT jest ró¿ny

i zale¿y od charakterystyki regulowanego obiektu.

1. Uruchomienie funkcji AT

Przyciœniêcie przycisku  lub  na podczas wyœwietlania parametru 0-4

spowoduje  zmianê wyœwietlonego na dole wyœwietlacza na  i przecinek

wartoœci dziesiêtnych cyfry po³o¿onej najbardziej na prawo bêdzie migaæ. Nastêpnie

nale¿y przycisn¹æ przycisk  . Lampka AT bêdzie migaæ i AT zostanie uruchomiony.

Podczas wykonywania AT regulacja dwustanowa (ON/OFF) wyjœcia w odpowiedzi na

zwiêkszanie siê i zmniejszanie wartoœci mierzonej w stosunku do docelowej wartoœci

zadanej powtarza siê wielokrotnie w celu wprowadzenia do pamiêci wartoœci PID

wewnêtrznie i AT zostaje zakoñczony. W tym samym czasie regulacja u¿ywaj¹ca

wprowadzonych do pamiêci wartoœci PID rozpoczyna siê i lampka AT gaœnie.

2. Wy³¹czenie funkcji AT w po³owie

W celu zatrzymania AT w po³owie podczas jego wykonywania, nale¿y wybraæ

    u¿ywaj¹c przycisk             lub             na ekranie kontrolnym dzia³ania AT i przez przyciœniêcie

przycisku            spowodowaæ wy³¹czenie AT i przecinek wartoœci dziesiêtnych oraz lampka

AT przestan¹ migaæ.

Uwaga:

W przypadku kiedy AT zostanie wy³¹czony w po³owie, wartoœci PID nie

zostan¹ zmienione.

0-4 Parametr kontrolny
dzia³ania AT Przycisk Przycisk

Przecinek wartoœci
dziesiêtnych miga

Przycisk

Przecinek wartoœci
dziesiêtnych przestanie
migaæ, wykonywanie AT

0-4 AT
Parametr kontrolny

dzia³ania AT

Przecinek wartoœci
dziesiêtnych przestaje

migaæLampka AT miga

Przycisk Przycisk

Przecinek wartoœci
dziesiêtnych miga
Lampka AT miga

Przycisk

Przecinek wartoœci dziesiêtnych
przestaje migaæ Lampka AT
przestaje migaæ AT wy³¹czony w
po³owie
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3. Wykonywanie AT jest niemo¿liwe w nastêpuj¹cych warunkach:

1. Wyjœcie regulacji jest rêczne. (Parametr AT nie jest wyœwietlany.)

2. Wyst¹pi³o przekroczenie skali PV (mierzona wartoœæ). (Parametr AT nie jest wyœwietlany.)

3. Dla zakresu proporcjonalnoœci (P) wyjœcia 1 wybrano opcjê OFF. (Parametr AT nie jest

wyœwietlany.)

4. Parametr blokady klawiatury zosta³ zablokowany przez wprowadzenie blokady 2 lub 3.

4. AT zostanie wy³¹czony podczas wykonywania AT je¿eli wyst¹pi:

1. Utrzymuj¹ca siê w sposób ci¹g³y przez 200 minut wartoœæ wyjœcia 0% lub 100%.

2. Przekroczenie skali przez wartoœæ PV

3.  Kontroler wprowadzono w pozycjê czuwania.

5. AT dzia³a w sposób nastêpuj¹cy w regulatorze o specyfikacji dwuwyjœciowej:

1. Charakterystyka RA: sta³e PID s¹ wspólne dla OUT1 i OUT2.

2. Charakterystyka DA : AT wykonywany jest tylko dla OUT1 i kiedy AT jest wykonywany

wyjœcie OUT2 wynosi 0% lub równe jest wartoœci dolnego limitu wybranego typu

wyjœcia.4.

4.Tryb czuwania (STBY)

1. Czym jest stan czuwania ?

Kontroler mo¿e byæ wprowadzony w stan czuwania (STBY) , w którym zostaje chwilowo

wstrzymana regulacja. Za³¹czanie i wy³¹czanie stanu czuwania odbywa siê z menu 0-3.

Je¿eli (STBY) jest przypisane do  DI (zewnêtrzne wejœcie) (pozycja menu 1-35) zmiana usta-

wienia (STBY) z poziomu 0-3 nie jest mo¿liwa.

1. W stanie czuwania (STBY) przecinek dziesiêtny przy ostatniej cyfrze pulsuje .

2. Wartoœæ wyjœcia wynosi 0%.

3. Zatrzymany zostaje auto tuning AT.

4. Je¿eli ustawiony jest tryb regulacji rêcznej, to w³¹czenie STBY powoduje wyjœcie

z trybu rêcznej regulacji.

5. Je¿eli od³¹czone zostanie zasilanie w czasie gdy kontroler by³ w stanie czuwania to

po ponownym za³¹czeniu zasilania kontroler nadal bêdzie w stanie czuwania.

6. Podczas stanu czuwania, wyjœcie alarmu mo¿e zostaæ ustawione jako za³¹czone lub

wy³¹czone.

7. Je¿eli ustawiony jest alarm, wykonany on zostanie po wyjœciu z stanu czuwania.

2.Alarm w stanie czuwania.

 Alarm w czasie czuwania mo¿e zostaæ ustawiony jako aktywny lub nieaktywny. Do tego celu

s³u¿y pozycja 1-20 menu.

OFF – Wyjœcie alarmowe nieaktywne

ON – Wyjœcie alarmowe za³¹czone je¿eli spe³nione zosta³y warunki alarmu.

Nawet gdy nie ma wyjœæ alarmu w obudowie, parametr synalizacji alarmu ustawiony jest

w pozycji 4 dla menu 1-23 lub 1-26.
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5.Ustawienie sygnalizacji alarmowej

1. Wybór rodzaju alarmu

Z poziomu „1” nale¿y wywo³aæ parametr 1-21 i wybraæ jeden z rodzaju kodów

alarmuHd,Ld, od, id, HA i LA. Istnieje moliwoœæ zadeklarowania jednego z 6 typów

alarmu:

Alarm:   - Odchylenie limitu górnego, - Odchylenie limitu dolnego,         -

Zewnêtrzne odchylenia limitu górnego/dolnego,  : Wewnêtrzne odchylenia limitu

górnego/dolnego,   - Wartoœæ absolutna limitu górnego,   - Wartoœæ absolutna

limitu dolnego. Wybrany kod jest wyœwietlany i punkt dzia³ania powinien zostaæ

ustawiony dla wybranego typu sygnalizacji (typu alarmu). (Jedynie   ;brak,  :

Przekroczenie skali i  :  Alarm przepalenia elementu grzejnego/obwodu elementu

grzejnego,s¹ wyœwietlane na ekranie).

2. Ustawienie wartoœci alarmu

Z poziomu „0” nale¿y wywo³aæ parametr 0-6 i za pomoc¹ przycisków    

       wpisaæ górn¹ wartoœæ alarmow¹.

Z poziomu „0” nale¿y wywo³aæ parametr 0-5 i za pomoc¹ przycisków      

wpisaæ doln¹ wartoœæ alarmow¹.

Zakresy ustawienia:
Odchylenie wartoœci limitu górnego lub wartoœci limitu dolnego: -1999 ~2000 jednostek
Wartoœci zewnêtrznego lub wewnêtrznego odchylenia limitu górnego/dolnego:
0~2000 jednostek
Wartoœæ absolutna limitu górnego lub wartoœæ absolutna limitu dolnego: w granicach
zakresu pomiarowego
(Niemo¿liwe jest ustawienie sygnalizacji kiedy wykonywany jest auto tuning (AT).
Ustawienie nale¿y przeprowadziæ po wy³¹czeniu AT.)

Je¿eli alarm ustawiony jest  jako So lub Hb alarm jest aktywny nawet w stanie czuwania.

3.Wyœwietlanie informacji PV w stanie czuwania.

Wyœwietlacz PV jest ustawiany w menu 1-57

PV – Podczas czuwania  wyœwietlana jest wartoœæ mierzona PV

StbY – Podzczas czuwania  wyœwietlany jest napis Stby zamiast wartoœci mierzonej PV
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3. Zmiana wielkoœci alarmowej

Aby zmieniæ wartoœæ alarmu nale¿y przycisn¹æ przycisk            lub           co spowoduje

miganie przecinka wartoœci dziesiêtnych i  zmianê wartoœci. Nale¿y przycisn¹æ przycisk

          w celu zatwierdzenia docelowej wartoœci i przecinek wartoœci dziesiêtnych przestanie

migaæ.

6.Przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej

1. Przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej

Poniewa¿ jest to funkcja opcjonalna mo¿liwe jest ustawienie innej docelowej wartoœci

zadanej.

Jest ustawiona jako przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej , które wskazuje odchylenie

od docelowej wartoœci zadanej.

Na przyk³ad je¿eli ustawiono 20°C jako ustawienie docelowe i chcemy ustawiæ inn¹

wartoœæ zadan¹ 30°C, wtedy nale¿y ustawiæ przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej

na +10°C.

Przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej jest aktywne, w momencie zwarcia zacisków SB.

 Kiedy zaciski SB,DI s¹ otwarte, wtedy przesuniêcie  nie jest wprowadzane
Jest to funkcja wygodna do prze³¹czania wartoœci docelowej miêdzy „letni¹ i zimow¹” itp.

2. Ustawienie przesuniêcia punktu pracy wartoœci zadanej

W przypadku opcjonalnej funkcji przesuniêcia punktu pracy wartoœci zadanej nale¿y

przycisn¹æ  przycisk    lub     podczas wyœwietlania parametru 0-7 w celu

ustawienia wartoœci numerycznej przesuniêcia punktu pracy wartoœci zadanej i

zarejestrowaæ wartoœæ przyciskaj¹c przycisk   . Przecinek wartoœci dziesiêtnych

przestanie migaæ.

Wartoœæ zadana pozostaje efektywna, kiedy zaciski SB s¹ zwarte i jest dodana do docelowej

wartoœci zadanej. Kiedy przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej zostanie ustawione,

wtedy zaœwieci siê lampka SB/COM.

Zakres ustawieñ: -1999 ~5000 jednostek.

0-5 Parametr wartoœci
zadanej sygnalizacji 1

Przycisk

Przecinek wartoœci
dziesiêtnych miga

Przycisk

Przecinek wartoœci dziesiêtnych
przestaje migaæ, rejestrowanie

Przycisk Przycisk

Przecinek wartoœci dziesiêtnych
miga, zmiana
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6.Grupy parametrów

Dzia³anie przycisków:

Przycisk  u¿ywany jest do zmiany parametru. Przyciski  i   u¿ywane s¹ do doko-

nywania zmian w ka¿dym parametrze ustawienia, a przycisk  u¿ywany jest do zatwierdze-

nia.

Nie jest konieczne przyciœniêcieprzycisku , kiedy wartoœæ wyjœcia regulacji rêcznej zosta-

nie zmieniona na parametrze monitorowania wyjœcia.

Je¿eli przycisk  zostanie przyciœniêty kiedy naciskany jest przycisk   wywo³any zosta-

nie poprzedni parametr.

W celu przejœcia z poziomu „0” na poziom „1” nale¿y przycisn¹æ w sposób ci¹g³y przycisk

 przez 3 sekundy podczas wyœwietlania parametru 0-0, lub postêpuj¹c identycznie przejœæ

z parametru 1-0 na parametr 0-0 w sposób opisany powy¿ej,

1-0 Parametr pocz¹tkowy

1-57

Do parametru ustawienia pozycji przecinka wartoœci

dziesiêtnych skalowania wejœcia

Przyciœniêcie przycisku  przez 3 sekundy w sposób ci¹g³y na

parametrze podstawowym spowoduje wywo³anie tego parametru.

Nie ma na tym parametrze ¿adnej pozycji do ustawienia. Je¿eli przy-

ciœniêty zostanie przycisk   pojawi siê parametr ustawienia blo-

kady klawiatury, który jest pierwszym parametrem ustawienia. Przy-

ciœniêcie przycisku  kiedy przyciœniêty  jest przycisk

spowoduje wywo³anie ostatniego parametru tj. parametr ustawienia

pozycji przecinka wartoœci dziesiêtnych skalowania wejœcia.

(1)Ustawienie blokady klawiatury1-1
Parametr ustawienia blokady klawiatury

Wartoœæ pocz¹tkowa: OFF

Zakres ustawieñ: OFF, 1, 2, 3

Pozycje blokady, których nie chcemy zmieniaæ. Danych nie

mo¿na zmieniaæ na zablokowanych parametrach.

Wybraæ OFF w celu zwolnienia blokady.

Poni¿sza tabela wskazuje numery blokady i zakresy,

które maj¹ zostaæ zablokowane.

Zwolnienie blokady

(Wszystkie dane mog¹

zostaæ zmienione)

OFF

1

2

3

£añcuch zamkniety

Zwolnienie

Blokada klawiatury dla wszystkich parametrów

z wyj¹tkiem grupy parametrów 0 i trybu komu-

nikacji

Blokada klawiatury dla wszystkich parametrów

z wyj¹tkiem parametru podstawowego i trybu

komunikacji.

Blokada klawiatury dla wszystkich parametrów

z wyj¹tkiem trybu komunikacji.

Do parametru 1-2

 
0-0

0-1

0-2

0-30-3

0-0 Parametr podstawowy
3 sekundy

Wartoœæ pocz¹tkowa: wartoœæ limitu dolnego zakresu pomiarowego

Zakres ustawieñ: w granicach zakresu pomiarowego (w granicach ogra-

nicznika SV) Wartoœæ mierzona (PV) wyœwietlana jest na górze i na dole

do wyœwietlania i ustawienia wartoœci docelowej (SV).

Patrz rozdzia³ 5.5, 1.

Parametr monitorowania wyjœcia 1

(OUT1)

Wyœwietlona jest wartoœæ mierzona (PV). Dó³ przeznaczony jest

dla monitorowania wartoœci wyjœcia regulacji 1 w trybie automa-

tycznym i dla zmiany wartoœci zadanej w trybie rêcznym.

Zakres ustawieñ wyjœcia rêcznego (manual): 0.0 ~100.0%(w gra-

nicach ogranicznika wyjœcia 1)

Parametry monitorowania wyjœcia (OUT1 i OUT2) i wyjœcie auto/manual

• W celu prze³¹czania auto na manual i odwrotnie przycisk  

przyciœniêty jest w sposób ci¹g³y przez 3 sekundy na ekranie

wyjœcia 1 lub wyjœcia 2.

• Kiedy zostanie zmieniony tryb wyjœcia (auto lub manual) dla

wyjœcia 1 lub wyjœcia 2  wtedy tryb wyjœcia drugiego tak¿e

zostanie zmieniony.

• Kiedy wyjœcie jest ustawione na rêczne (manual) wtedy miga

lampka MAN.

Patrz rozdzia³ 5.5, 2.

Ustawianie parametry czuwania  STBY

Wartoœæ pocz¹tkowa: EXE

Zakres ustawieñ: STBY,EXE

W przypadku gdy stan STBY jest wymuszony przez ustawienie DI (1-35)

to  obecne menu s³u¿y jedynie do monitorowania stanu STBY. Patrz

rozdzia³ 5-5 (4)
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Wartoœæ pocz¹tkowa:

Wartoœæ odchylenia limitu górnego 2000 jednostek

Wartoœæ odchylenia limitu dolnego –1999 jednostek

Odchylenia zewnêtrzne górne/dolne lub odchylenia wewnêtrzne:

               2000 jednostek

Wartoœæ absolutna limitu górnego:

Wartoœæ limitu górnego zakresu pomiarowego

Wartoœæ bezwzglêdna limitu dolnego:

Wartoœæ limitu dolnego zakresu pomiarowego

Zakres ustawieñ:

Wartoœæ odchylenia limitu górnego lub wartoœæ odchylenia

limitu dolnego:

     -1999 ~2000 jednostek

Odchylenia zewnêtrzne limitu górnego/dolnego lub odchylenia

wewnêtrzne:

           0 ~2000 jednostek

Wartoœæ absolutna limitu górnego lub wartoœæ absolutna limitu

dolnego:

W granicach zakresu pomiarowego

Parametr jest wyœwietlony kiedy zostanie dodana opcjonalna funk-

cja sygnalizacji i przyporz¹dkowany zostanie kod alarmu Hd ~LA

oraz ustawiony zostanie na nim punkt dzia³ania przyporz¹dkowanego

typu alarmu.

Patrz rozdzia³ 5.5, 4.

Do parametru 0-6

Parametr ustawienia wartoœci zadanej sygnalizacji 1 (EV1)

Wartoœæ pocz¹tkowa: OFF

Zakres ustawieñ: OFF, ON

AT jest ustawiony tylko je¿eli wybrane zostanie ON i zostanie

wy³¹czony po wybraniu OFF. Parametr nie pojawia siê dla

wyjœcia rêcznego i kiedy zakres proporcjonalnoœci (P) wyjœcia 1

jest ustawiony na OFF.

Kiedy AT jest wykonywany dzia³anie przycisku jest inne ni¿

w przypadku wy³¹czonego AT, ustawienie blokady klawiatury

i prze³¹czenie trybu komunikacji nie jest mo¿liwe.

Dzia³anie AT opisane zosta³o w rozdziale 5-5 (3)

Parametr kontroli dzia³ania AT (auto tuningu)0-4

0-5

7

0-6 Parametr ustawienia wartoœci zadanej sygnalizacji 2 (EV2)

Powy¿szy opis 0-4 parametru dotyczy 0-5 parametru tylko ze

zmian¹ EV1 na EV2.

Parametr ustawienia przesuniêcia punktu pracy wartoœci zadanej

(SB)

Wartoœæ pocz¹tkowa: 0 jednostek

Zakres ustawieñ: -1999 ~5000 jednostek

Parametr jest wyœwietlony kiedy zostanie dodana

opcjonalna funkcja przesuniêcia punktu pracy wartoœci

zadanej. Wartoœæ zadana jest efektywna je¿eli zaciski SB s¹

zwarte i je¿eli zosta³a ona dodana do wartoœci zadanej lub

zosta³a od niej odjêta.

Je¿eli ustawione jest SB wtedy lampka  diody LED

monitorowania SB/COM œwieci siê.

Do 0-0 parametru podstawowego

(2)Ustawienie wyjœcia

1-2 Parametr ustawienia zakresu proporcjonalnoœci (P) wyjœcia 1

Wartoœæ pocz¹tkowa: 3.0%

Zakres ustawieñ: OFF, 0.1 ~999.9%

Zasadniczo ustawienie tej pozycji nie jest konieczne do

wykonywania funkcji auto tuningu. Dla zakresu proporcjonal-

noœci patrz rozdzia³ 6.4, 1. Aby zmieniæ na  dzia³anie ON-OFF

(dwupo³o¿eniowe) nale¿y wybraæ OFF.

1-3 Parametr ustawienia histerezy wyjœcia 1

Wartoœæ pocz¹tkowa:  20 jednostek

Zakres ustawieñ: 1 ~999 jednostek

Ustawiæ „Histerezê” dzia³ania na ON-OFF. Ten parametr jest

wyœwietlany tylko wtedy kiedy wybrane zosta³o OFF dla

„P=OFF” na

poprzednim parametrze 1-2.
1-4 Parametr ustawienia czasu ca³kowania wyjœcia 1

Wartoœæ pocz¹tkowa:  120 sekund

Zakres ustawieñ: OFF, 1 ~6000 sekund

Zasadniczo ustawienie tej pozycji nie jest konieczne kiedy

wykonywany jest auto tuning.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce czasu ca³kowania

przedstawiono w rozdziale 6.4, 2.

Parametr nie jest wyœwietlany je¿eli wybrany zosta³ P=OFF.

Parametr ustawienia czasu ró¿niczkowania wyjœcia 1

Wartoœæ pocz¹tkowa:   30 sekund

Zakres ustawieñ:  OFF, 1 ~3600 sekund

Zasadniczo ustawienie tej pozycji nie jest konieczne kiedy

wykonywany jest auto tuning.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce czasu ró¿niczkowania

przedstawiono w rozdziale 6.4, 3.

Parametr nie jest wyœwietlany je¿eli wybrany zosta³ P=OFF.

1-5

Do Parametru 1-6

1-6 Parametr ustawienia resetowania rêcznego

wyjœcia 1Wartoœæ pocz¹tkowa:   0.0% lub  -50.0% kiedy regulator ma

specyfikacje 2-wyjœciow¹

Zakres ustawieñ:  -50.0%  ~ 50.0%

Wartoœæ korekty przesuniêcia jest ustawiona kiedy dla I wybrane

jest OFF (dzia³anie P lub dzia³anie PD)

Parametr nie jest wyœwietlany, kiedy wybrane jest P=OFF.

Patrz rozdzia³ 6.5.

1-7 Parametr ustawienia funkcji wartoœci docelowej

wyjœcia 1Wartoœæ pocz¹tkowa:   0.40

Zakres ustawieñ: OFF, 0.01  ~  1.00

Ustawiana jest wartoœæ u¿ywana do t³umienia przeregulowania

w górê lub w dó³ w funkcji ekspert PID.

Ustawienie 1.00 dla SF powoduje minimalne przeregulowanie

w górê.

Kiedy wybrane jest SF=OFF wtedy PID ekspert nie dzia³a i

wykonywane jest zwyk³e dzia³anie PID.

Parametr  nie jest wyœwietlany je¿eli wybrany zosta³ P=OFF.

1-8 Parametr ustawienia dolnego limitu ogranicznika wyjœcia 1

Wartoœæ pocz¹tkowa: 0.0

Zakres ustawieñ: 0.0 ~  99.9%

Ustawiana jest wartoœæ dolnego limitu wyjœcia regulacji 1.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce ogranicznika wyjœcia

przedstawiono w rozdziale 6.6.

1-9 Parametr ustawienia górnego limitu ogranicznika wyjœcia 1

Wartoœæ pocz¹tkowa: 100.0

Zakres ustawieñ: o_L1+0.1    ~   100.0%

Ustawiana jest wartoœæ górnego limitu wyjœcia regulacji 1.

Do parametru 1-10
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1-10
Parametr ustawienia czasu cyklu proporcjonalnego wyjœcia

1 Wartoœæ pocz¹tkowa:  wyjœcie przekaŸnikowe: 30 sekund

              wyjœcie napiêciowe sterowanie SSR: 3 sekundy

Zakres ustawieñ:             1 ~120 sekund

Ustawiany jest czas cyklu proporcjonalnego wyjœcia regulacji 1.

Parametr nie jest wyœwietlany dla wyjœcia napiêciowego lub pr¹dowego.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce czasu cyklu proporcjonalnego

przedstawiono w rozdziale 6-7.

1-11 Parametr ustawienia zakresu proporcjonalnoœci (P) wyjœcia 2 (OUT2)

Wartoœæ pocz¹tkowa:      3.0%

Zakres ustawieñ:  OFF, 0.1   ~    999.9%

Parametr taki sam jak parametr ustawienia zakresu proporcjonalno-

œci (P) wyjœcia 1 (OUT1).

Parametr jest wyœwietlany je¿eli zosta³a dodana opcjonalna funkcja

wyjœcia 2

1-12 Parametr ustawienia histerezy wyjœcia 2
Wartoœæ pocz¹tkowa: 20 jednostek

Zakres ustawieñ: 1   ~  999 jednostek

„Histereza” jest ustawiana dla dzia³ania ON-OFF.

Parametr jest wyœwietlany tylko je¿eli wybrany jest P=OFF na

poprzednim parametrze 1-11.

1-13 Parametr ustawienia czasu ca³kowania wyjœcia

2 Wartoœæ pocz¹tkowa: 120 sekund

Zakres ustawieñ: OFF,  1   ~  6000 sekund

Parametr taki sam jak parametr ustawienia czasu ca³kowania wyjœcia 1.

1-14 Parametr ustawienia czasu ró¿niczkowania wyjœcia

2 Wartoœæ pocz¹tkowa: 30 sekund

Zakres ustawieñ: OFF,  1  ~  3600 sekund

Parametr taki sam jak parametr ustawienia czasu ró¿niczkowania wyjœcia 1.

1-15 Parametr ustawienia strefy nieczu³oœci wyjœcia

Wartoœæ pocz¹tkowa: 0 jednostek

Zakres ustawieñ: -1999   ~   5000 jednostek

Ustawiana pozycja dzia³ania wyjœcia 2 w stosunku do pozycji

dzia³ania wyjœcia 1.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce strefy nieczu³oœci przedstawiono

w rozdziale 6.9.

1-16 Parametr ustawienia funkcji wartoœci docelowej wyjœcia 2
Wartoœæ pocz¹tkowa: 0.40

Zakres ustawieñ: OFF,   0.01   ~  1.00

Parametr taki sam jak parametr ustawienia funkcji wartoœci docelo-

wej wyjœcia 1.

1-17 Parametr ustawienia dolnego limitu ogranicznika wyjœcia 2

Wartoœæ pocz¹tkowa:   0.0

Zakres ustawieñ:    0.0   ~  99.9%

Ustawiana jest wartoœæ limitu dolnego wyjœcia regulacji 2.

1-18 Parametr ustawienia górnego limitu ogranicznika wyjœcia 2

Wartoœæ pocz¹tkowa: 100.0

Zakres ustawieñ: o_L2+0.1    ~   100.0%

Ustawiana jest wartoœæ limitu górnego wyjœcia regulacji 2

1-19 Parametr ustawienia czasu cyklu proporcjonalnego wyjœcia 2

Wartoœæ pocz¹tkowa: wyjœcie przekaŸnikowe: 30 sekund

              wyjœcie napiêciowe sterowanie SSR: 3 sekundy

Zakres ustawieñ: 1   ~   120 sekund

Ustawiany jest czas cyklu proporcjonalnego wyjœcia 2.

Do parametru 1-21

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

Do parametru 1-27

(3)Ustawienie sygnalizacji

Patrz rozdzia³ 6-1, 6-2 i 6-3.

Parametr ustawienia kodu typu ustawienia sygnalizacji 1

Wartoœæ pocz¹tkowa: H d

Zakres ustawieñ: OFF, Hd, Ld, od, id, HA, LA, So, Hb

Kod typu sygnalizacji do wyboru jako sygnalizacja 1 wed³ug tabeli

poni¿ej.

Parametr ustawienia histerezy sygnalizacji 1

Wartoœæ pocz¹tkowa: 5 jednostek

Zakres ustawieñ: 1   ~   999 jednostek

Ustawiana jest histereza ON-OFF dla sygnalizacji 1.

Parametr jest wyœwietlany je¿eli wybrany zosta³ wybrany nastêpu-

j¹cy kod typu alarmu:

Parametr ustawienia kodu dzia³ania standby sygnalizacji 1

Wartoœæ pocz¹tkowa: 1

Zakres ustawieñ: 1, 2, 3, 4

Mo¿liwy jest wybór kodów typu dzia³ania standby sygnalizacji 1

przedstawionych w poni¿szej tabeli.

Parametr wyœwietlany jest je¿eli wybrany zosta³ nastêpuj¹cy kod

typu alarmu:

Tabela kodów dzia³ania standby

K o d
1

2

3

4

Opis

Bez funkcji stanby

Dzia³anie standby tylko je¿eli w³¹czone jest zasilanie

Dzia³anie standby kiedy w³¹czone jest zasilanie i zmieniona

jest wykonywana SV

Tryb regulacji (bez standby)

Parametr ustawienia kodu typu sygnalizacji 2

Wartoœæ pocz¹tkowa: L d

Zakres ustawieñ: OFF, Hd, Ld, od, id, HA, LA, So, Hb

Typ alarmu wybrany jako sygnalizacja 2 wed³ug kodów zamiesz-

czonych w tabeli.

Parametr ustawienia histerezy sygnalizacji 2

Wartoœæ pocz¹tkowa: 5 jednostek

Zakres ustawieñ: 1  ~  999 jednostek

Ustawiana jest histereza ON-OFF dla sygnalizacji 2.

Parametr wyœwietlany jest kiedy wybrany zosta³ nastêpuj¹cy typ alarmu:

Parametr ustawienia kodu dzia³ania standby sygnalizacji 2

Wartoœæ pocz¹tkowa:   1

Zakres ustawieñ: 1, 2, 3, 4

Kod typu dzia³ania standby sygnalizacji 2 wybierany jest z poni¿szej

tabeli.

Parametr wyœwietlany jest kiedy wybrany zosta³ nastêpuj¹cy kod

typu alarmu:

Tabela kodów typu sygnalizacji (typu alarmu)

K o d Typ sygnalizacji

brak wyboru

Odchylenie limitu górnego

Odchylenie limitu dolnego

Odchylenia zewnêtrzne limitu

górnego/dolnego

Odchylenia wewnêtrzne limitu

górnego/dolnego

Wartoœæ absolutna limitu górnego

Wartoœæ absolutna limitu dolnego

Przekroczenie skali

Alarm przepalenia elementu

grzejnego/obwodu elementu

grzejnego

Uwagi

Wartoœæ pocz¹tkowa sygnalizacji 1

Wartoœæ pocz¹tkowa sygnalizacji 2

Dzia³anie standby jest niewa¿ne

Wyœwietlony jest tylko wtedy kiedy

opcja zosta³a dodana

o F F

H d

L d

o d

C d

H R

L A

S o

H b

1-20

Sygnalizacja w stanie STBY

Wartoœæ pocz¹tkowa: OFF

Zakres ustawieñ: OFF,ON

Ustawiane jest czy alarm ma byæ aktywny lub nieaktywny gdy

kontroler jest w stanie czuwania STBY. Patrz rozdzia³ 5-5 (4).

 Sygnalizacja w stanie STBY

Wartoœæ pocz¹tkowa: OFF

Zakres ustawieñ: OFF,ON

Ustawiane jest czy alarm ma byæ aktywny lub nieaktywny

gdy kontroler jest w stanie czuwania STBY. Patrz rozdzia³ 5-5 (4).
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1-28

(4)Parametr monitorowania pr¹du elementu grzejnego

Parametr monitorowania pr¹du elementu grzejnego

Parametr wyœwietlany jest kiedy dodana jest opcjonalna funkcja

alarmu przepalenia elementu grzejnego/obwodu elementu

grzejnego i u¿ywana do monitorowania pr¹du elementu

grzejnego. (Na parametrze nie jest ustawiana ¿adna pozycja.)

Uwaga:

Alarm przepalenia elementu grzejnego/obwodu elementu grzejnego

dzia³a na wyjœciu 1.

Alarm przepalenia elementu grzejnego/obwodu elementu grzejnego

jest wybieralny jako sygnalizacja 1 lub sygnalizacja 2.

Alarm przepalenia elementu grzejnego/obwodu elementu grzejnego

jest przyporz¹dkowany w przypadku gdy wyjœcie 1 jest przekaŸnikowe

lub napiêciowe sterowanie SSR.

Poniewa¿ ten parametr przeznaczony jest tylko do monitorowania au-

tomatyczny powrót nie dzia³a.

1-29 9(5)Ustawienie alarmu przepalenia elementu grzejnego/obwodu

elementu grzejnego
Parametr ustawienia alarmu przepalenia elementu grzejnego/

obwodu elementu grzejnego

Wartoœæ pocz¹tkowa:  

Ustawianie zakresu: 

(Tryb blokady): W tym trybie je¿eli na wyjœciu jest alarm

przepalenia lub obwodu, wyjœcie alarmu jest utrzymywane do czasu a¿

wybrane zostanie OFF na parametrze ustawienia wartoœci alarmu

przepalenia elementu grzejnego lub obwodu elementu grzejnego lub zasilanie

zostanie odciête.

(Tryb rzeczywisty) :  Alarm jest w³¹czany (ON) lub wy³¹czany

(OFF) zgodnie ze wzrostem lub spadkiem wartoœci pr¹du w stosunku

do wartoœci zadanej. Histereza dla wyzwalania wyjœcia alarmu jest

ustalona na 0.2A.
1-30 Parametr ustawienia dzia³ania standby przepalenia elementu grzejnego/

obwodu elementu grzejnego

Wartoœæ pocz¹tkowa: OFF

Zakres ustawieñ: OF, ON

Kiedy ustawieniem jest ON wyjœcie alarmu jest wstrzymane lub

jest utrzymywane w trybie standby do czasu a¿ wartoœæ pr¹du

wejdzie w normalny zakres jeden raz nawet je¿eli pr¹d w momencie

pod³¹czenia zasilania jest taki, ¿e alarm powinien zostaæ

wyprowadzony.

1-31 Parametr przerwania wartoœci alarmu przepalenia elementu grzejnego

Wartoœæ pocz¹tkowa: OFF

Zakres ustawieñ: OFF, 0.1 ~ 50.0 A

Pr¹d elementu grzejnego jest wykrywany przez CT kiedy

wyjœcie regulacji jest ON.

Pr¹d wy¿szy od wartoœci zadanej pr¹du jest przyjmowany jako

stan nienormalny i alarm jest na wyjœciu.

1-32 Parametr ustawienia wartoœci alarmu przepalenia elementu grzejnego

Wartoœæ pocz¹tkowa: OFF

Zakres ustawieñ: OFF, 0.1 ~ 50.0 A

Pr¹d elementu grzejnego jest wykrywany przez CT kiedy

wyjœcie regulacji jest OFF.

Pr¹d wy¿szy od wartoœci zadanej pr¹du jest przyjmowany jako

stan nienormalny i alarm jest na wyjœciu

1-33

(5)Ustawienie typu wyjœcia analogowego

Parametr ustawienia typu wyjœcia analogowego

Wartoœæ pocz¹tkowa:

Zakres ustawieñ:

Pozycja która ma zostaæ wyprowadzona jako sygna³ analogowy

jest wybierana z 4 mo¿liwoœci: wartoœæ mierzona (PV), docelowa

wartoœæ zadana (SV), wyjœcie regulacji 1 (OUT1) i wyjœcie

regulacji 2 (OUT2).

1-34 Parametr ustawienia limitu dolnego skalowania wyjœcia analogowego

Wartoœæ pocz¹tkowa: 0.0 (Wartoœæ limitu dolnego ustawiania

zakresu dla PV i SV oraz 0.0 dla OUT1 i

OUT2)

Zakres ustawieñ: W granicach zakresu pomiarowego kiedy

zostan¹ wybrane PV lub SV 0.0 ~ 100.0%

kiedy zostanie wybrane OUT1 lub OUT2

Wartoœæ minimalna (0mV, 4mA lub 0V) dla sygna³u wyjœcia

analogowego jest ustawiona jako wartoœæ limitu dolnego

skalowania dla zamierzonej wartoœci wyjœcia.

Do parametru 1-35

1-34 Parametr ustawienia limitu górnego skalowania wyjœcia analogowego

Wartoœæ pocz¹tkowa: 800.0 (Wartoœæ limitu górnego zakresu

pomiarowego dla PV i SV oraz 100.0 dla

OUT1 i OUT2.)

Zakres ustawieñ: W granicach zakresu pomiarowego kiedy

wybrane jest PV lub SV 0.0 ~ 100.0%

kiedy wybrane jest OUT1 lub OUT2.)

Maksymalny poziom (10mV, 20mA lub 10V) sygna³u wyjœcia

analogowego jest ustawiony jako wartoœæ limitu górnego

skalowania dla zamierzonej wartoœci wyjœcia.

Odwrotne skalowanie Ao_L>Ao_H  tak¿e jest mo¿liwe. (H-

L=±1 lub powy¿ej)

Poni¿sze rysunki przedstawiaj¹ charakterystykê wyjœcia analogowego przez

skalowanie:

Dla Ao_L<Ao_H Dla Ao_L>Ao_HWyjœcie

analogowe

Wyjœcie

analogowe

100% 100%

0% 0%

0% 0% 100%100%Ao_L Ao_H Ao_H Ao_L

Zakres skalowania Zakres skalowania

Wartoœæ pocz¹tkowa: 

Zakres ustawieñ: 

Przy pomocy przycisku mo¿liwa jest zmiana tylko z Com na Loc.

Komunikacja jest czynna w trybie wyœwietlonym na dole

Wartoœæ pocz¹tkowa: 1

Zakres ustawieñ: 1 ~ 255

Numer urz¹dzenia jest ustawiony w przypadku kiedy przez

komunikacjê po³¹czone s¹ dwa lub wiêcej regulatorów.

Wartoœæ pocz¹tkowa: 7E1 (D³ugoœæ danych 7 bitów, parzystoœæ,

bit stopu 1)

Ustawianie zakresu: 7E1, 8N1 (D³ugoœæ danych 8 bitów, brak

parzystoœci, bit stopu 1)

Ustawiany jest format danych komunikacji.

 
 
 

1-38

1-39

1-35

1-36

1-37

(6) Ustawienie trybu DI

Wartoœæ pocz¹tkowa: SB

Zakres ustawieñ: NON,SB,STBY,ACT

Zewnêtrzne wejœcie (DI) jest ustawione zgodnie z planowanym

zastosowaniem.

Patrz rozdzia³ 8-8.

W celu uzyskania szczegó³owych informacji dotycz¹cych funkcji

komunikacji nale¿y skorzystaæ z dostarczonej oddzielnej instrukcji

obs³ugi komunikacji (Communication Instruction Manual).

(7)Ustawienie komunikacji

Parametr ustawienia trybu komunikacji

Ustawienie protoko³u transmisji

Wartoœæ pocz¹tkowa: Shim

Zakres ustawieñ: Shim (shimaden protocol)

asc (MODBUS ASCII)

rtu (MODBUS RTU)

Parametr ustawienia adresu komunikacji

Parametr ustawienia formatu danych komunikacji

Support

Data length Parity Stop bit Shimaden ASCII RTU

7 bits Even 1 bit

7 bits Even 2 bits

7 bits None 1 bit7 bits

7 bits None 2 bits

8 bits Even 1 bit

8 bits Even 2 bits

None 1 bit8 bits

8 bits None 2 bits

Code

Do parametru 1-40
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Do parametru

1-45

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

Parametr ustawienia znaku startu

Wartoœæ pocz¹tkowa: 

Zakres ustawieñ: , 

Zostanie ustawiony ten znak startu formatu

komunikacji, który zostanie u¿yty Stx (STX) i 

Parametr ustawienia typu dzia³ania BCC

Wartoœæ pocz¹tkowa: 1

Zakres ustawieñ: 1 ~ 4

Typ dzia³ania dla wykrywania b³êdu kontrola BCC

ustawiana jest od 1 do 4 wed³ug poni¿szej tabeli:

Tabela typów dzia³ania BCC

Typ dzia³ania Opis

Operacja dodawania od znaku startu do znaku

koñcowego tekstu.

Uzupe³nienie do dwóch po operacji dodawania

od znaku startu do znaku koñca tekstu.

Operacja Ex-Or wykonywana natychmiast po

znaku startu do znaku koñca tekstu.

Bez operacji BCC

Parametr ustawienia szybkoœci komunikacji

Wartoœæ pocz¹tkowa:1200

Zakres ustawieñ: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps

Szybkoœæ komunikacji jest ustawiona ale 19200 jest

wyœwietlone jako1920   ze wzglêdu na ograniczenie

iloœci znaków.

Parametr ustawienia czasu opóŸnienia komunikacji

Wartoœæ pocz¹tkowa: 2 0

Zakres ustawieñ: 1 ~ 100

Ustawiane jest opóŸnienie czasowe od przyjêcia komendy

komunikacji do przesy³ania.

Czas zw³oki = wartoœæ zadana x 0.512 msek.

Parametr ustawienia trybu pamiêci komunikacji

Wartoœæ pocz¹tkowa: EEP,

Zakres ustawieñ: EEP, rAR, r_E                        ,

Ustawiany jest tryb zapisywania danych w

EEPROM i RAM w komunikacji.

Proces zapisywania

Zapisywanie kompletnie w EEPROM

Zapisywanie kompletnie w RAM

Zapisywanie OUT1 i OUT2 w RAM i pozosta³ych

w EEPROM

T y p

1-45

1-46

1-47

1-48

Do parametru

1-49

(8)Ustawienie charakterystyki wyjœcia regulacji

Parametr ustawienia charakterystyki wyjœcia regulacji

Wartoœæ pocz¹tkowa: rA

Zakres ustawieñ: rA dR
Ustawiana jest charakterystyka wyjœcia regulacji.

Poni¿sza tabela przedstawia charakterystyki wyjœcia

specyfikacji jedno-wejœciowej i specyfikacji dwu-wejœciowej.

Charakterystyka OUT 1 OUT 2

R A Grzanie Brak

DA Ch³odzenie Brak

R A Grzanie Ch³odzenie

DA Grzanie Grzanie

Specyfikacja

wyjœcia

1 wyjœcie

2 wyjœcia

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce charakterystyki wyjœcia regulacji

przedstawiono w rozdziale 6.9.

(9)Ustawienie czasu soft start

Parametr ustawienia soft start

Wartoœæ pocz¹tkowa: OFF

Zakres ustawieñ: OFF, 1 ~ 100 sek.

Ustawiany jest czas soft startu dla stopniowej zmiany wyjœcia.

Soft start nie dzia³a kiedy jest ustawiony na OFF.

Szczegó³owe informacje przedstawiono w rozdziale 6.10.

(10)Ustawienie ogranicznika SV

Parametr ustawienia wartoœci limitu dolnego ogranicznika SV

Wartoœæ pocz¹tkowa: wartoœæ limitu dolnego zakresu pomiarowego

Zakres ustawieñ: wartoœæ limitu dolnego zakresu pomiarowego

~  wartoœæ limitu górnego – 1

W przypadku wê¿szego zakresu ustawienia wartoœci docelowej

ni¿ u¿ywany zakres pomiarowy, ustawiona jest wartoœæ limitu

dolnego.

(Mo¿e to zapobiegaæ b³êdnemu ustawieniu w ryzykownym zakresie

i charakteryzuje siê te¿ innym korzystnym wp³ywem.)

Parametr ustawienia wartoœci limitu górnego ogranicznika SV

Wartoœæ pocz¹tkowa: wartoœæ limitu górnego zakresu

pomiarowego

Zakres ustawieñ: wartoœæ limitu dolnego zakresu

pomiarowego

~  wartoœæ limitu górnego + 1

W przypadku wê¿szego zakresu ustawienia wartoœci docelowej

ni¿ u¿ywany zakres pomiarowy, ustawiona jest wartoœæ limitu

górnego.

(Mo¿e to zapobiegaæ b³êdnemu ustawieniu w ryzykownym za-

kresie i charakteryzuje siê tez innym korzystnym wp³ywem.)

Uwaga:

Poniewa¿ ogranicznik SV jest ustawiony tak aby wartoœæ

limitu dolnego ogranicznika SV < limit górny ogranicznika

SV i pierwszeñstwo posiada wartoœæ limitu dolnego.

Dlatego limit górny nie mo¿e zostaæ ustawiony na mniejsz¹

wartoœæ ni¿ wartoœæ limitu dolnego + 1
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1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

1-54

1-55

+

1-56

1-57

Do parametru

1-55

(11)Ustawienie wartoœci przesuniêcia punktu pracy PV

Parametr ustawienia wartoœci przesuniêcia punktu pracy PV

Wartoœæ pocz¹tkowa: 0 jednostek

Zakres ustawieñ: -1999  ~   2000 jednostek

Wartoœæ u¿ywana jest do korygowania b³êdu wejœcia z czujnika

itp.

Kiedy u¿ywane jest przesuniêcie punktu pracy regulacja jest wy-

konywana tak¿e ze skorygowan¹

wartoœci¹.

(12)Ustawienie czasu filtrowania PV

Parametr ustawienia czasu filtrowania PV

Wartoœæ pocz¹tkowa: 0 sekund

Zakres ustawieñ: 0 ~ 100 sekund

W przypadku  kiedy wejœcie zmienia siê znacznie lub zak³ócenia

s¹ ci¹gle obecne filtrowanie PV u¿ywane jest w celu z³agodzenia

tego niepo¿¹danego wp³ywu.

Kiedy ustawienie wynosi 0 sekund wtedy filtrowanie nie dzia³a.

(13)Ustawienie kodu zakresu pomiarowego

Parametr ustawienia kodu zakresu pomiarowego

Wartoœæ pocz¹tkowa: wielokrotne 05, napiêciowe 86, pr¹dowe 92

Zakres ustawieñ: wybraæ z tabeli kodów zakresu

pomiarowego w rozdziale 5-8

Ka¿dy kod reprezentuje kombinacjê typu wejœcia i zakresu pomiarowego

(14)Ustawienie jednostki temperatury

Parametr ustawienia jednostki temperatury

Wartoœæ pocz¹tkowa: c

Zakres ustawieñ: c, F
Nale¿y wybraæ dla wejœcia czujnika jednostkê temperatury

c lub F
      .

Parametr nie jest wyœwietlany je¿eli wybrane zosta³o wejœcie linio-

we (mV, V lub mA).

(15)Ustawienie skalowania wejœcia

Parametr ustawienia wartoœci limitu dolnego skalowania wejœcia

Wartoœæ pocz¹tkowa: 0.0

Zakres ustawieñ: -1999 ~ 9989 jednostek

Ustawiana jest wartoœæ limitu dolnego skalowania wejœcia liniowego

(mV, V lub mA).

Parametr przeznaczony jest tylko do monitorowania wejœcia czuj-

nika i ustawienie nie jest mo¿liwe.

Parametr ustawienia wartoœci limitu górnego skalowania wejœcia

Wartoœæ pocz¹tkowa: 100.0

Zakres ustawieñ:

Ustawiana jest wartoœæ limitu górnego skalowania wejœcia liniowego

(mV, v lub mA).

Dla wejœcia czujnika parametr przeznaczony jest tylko do monitorowania

i ustawienie nie jest mo¿liwe.

Uwaga:

Limit górny/dolny skalowania wejœcia jest ustawiany w celu

rozró¿nienia miêdzy wartoœciami limitu górnego i dolnego mniej-

szych od + 10 lub wiêkszych od + 5000 , wartoœæ górnego

limitu jest zmieniona automatycznie aby spowodowaæ ró¿nicê +10

lub  +5000.Ustawienie wartoœci limitu górnego, która jest mniej-

sza od wartoœci dolnego limitu +10  lub wiêksza od wartoœci

limitu dolnego +5000  jest niemo¿liwe.

Parametr ustawienia pozycji przecinka wartoœci dziesiêtnych skalowania

wejœcia

Wartoœæ pocz¹tkowa: 1 cyfra na prawo od przecinka

dziesiêtnego

Zakres ustawieñ: brak przecinka wartoœci dziesiêtnych

(0) ~  3

cyfry na prawo od przecinka

wartoœci dziesiêtnych

Ustawiana jest pozycja przecinka wartoœci dziesiêtnych dla ska-

lowania wejœcia.

Dla wejœcia czujnika ten Parametr przeznaczony jest tylko

do monitorowania i ustawienie nie jest mo¿liwe.

Od 1-0 parametru pocz¹tkowego z grupy parametrów 1

Ustawienie kompensacji zimnych koñców termolelementu CJ

Zewnêtrzna/wewnêtrzna kompensacja zimnych

koñców termoelelmentu.

Wartoœæ pocz¹tkowa: Int

Zakres ustawieñ: Int,Ext
Powy¿sza czêœæ jest wyœwietlana tylko w

przypadku wybrania wejœcia termoelementowego

Ustawienie wartoœci wyœwietlanej na PV w stanie czuwania

Wartoœæ pocz¹tkowa: PV

Zakres ustawieñ: PV,Stby

PV – wyœwietlana jest wartoœæ mierzona PV

Stby  – wyœwietlany jest napis Stby
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7. Tabela kodów zakresu pomiarowego

Nale¿y wybraæ zakres pomiarowy korzystaj¹c z poni¿szej tabeli.
Zmiana kodu spowoduje inicjalizacjê wszystkich danych zwi¹zanych z zakresem pomiaro-
wym.

Tabela kodów zakresu pomiarowego

Typ wejœcia Kod Zakres pomiarowy (°C) Zakres pomiarowy (°F)

V
m

V
R

.T
.D

.
T

er
m

op
ar

a

N
ap

iê
ci

ow
e

M
ul

ti
w

ej
œc

ie

0~1800
0~1700
0~1700

-199,9~400.0
0.0~800.0
0~1200
0~700
0~600

-199,9~200.0
0~1300
0~1300
0~2300

-199,9~200.0
0~600

-200~600
-100,0~100,0
-50,0~50,0
0,0~200,0
-200~500

-100,0~100,0
-50,0~50,0
0,0~200,0

0~3300
0~3100
0~3100

-300~750
0~1500
0~2200
0~1300
0~1100

-300~400
0~2300
0~2300
0~4200

-300~400
0~1100

-300~1100
-150.0~200

-50~120
0.0~400.0
-300~1000
-150~200
-50~120
0.0~400

Wartoœæ pocz¹tkowa: 0.0 ~ 100.0

Wartoœæ pocz¹tkowa skalowania wejœcia: -1999 ~ 9999

Rozpiêtoœæ: 10 ~ 5000 numerów

Pozycja przecinka wartoœci dziesiêtnych: brak

1, 2 lub 3 cyfry na prawo od przecinka wartoœci dziesiêt-

nych

Wartoœæ pocz¹tkowa:   0.0  ~  100.0

Zakres pomiarowy skalowania wejœcia: -1999 ~ 9999

Rozpiêtoœæ: 10 ~ 5000 numerów

Pozycja przecinka wartoœci dziesiêtnych: brak

1, 2 lub 3 cyfry na prawo od przecinka wartoœci dziesiêt-

nych

01
02
03

  04 *2
05
06
07
08

  09 *2
10
11
12
13
14
31
32
33
34
35
36
37
38
71
72
73
74
75
76
81
82
83
84
85
86

  B  *1

R
S

K

E
J
T
N

     PLII *3
Wre 5-26 *4

  U  *5
   L  *5

Pt100

JPt100

-10~10mV
0~10mV
0~20mV
0~50mV
10~50mV
0~100mV

-1~1V
0~1V
0~2V
0~5V
1~5V
0~10V
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P
r¹

do
w

e

m
A

Typ wejœcia Kod Zakres pomiarowy (°C) Zakres pomiarowy (°F)

Wartoœæ pocz¹tkowa:   0.0  ~  100.0

Zakres pomiarowy skalowania wejœcia: -1999 ~ 9999

Rozpiêtoœæ: 10 ~ 5000 numerów

Pozycja przecinka wartoœci dziesiêtnych: brak

1, 2 lub 3 cyfry na prawo od przecinka wartoœci dziesiêtnych

0~20mA

4~20mA

Termopara B,R, S, K, E, J, T, N: JIS/IEC
R.T.D. Pt100:  JIS/IEC

JPt100:  poprzednio JIS
*1 Termopara B: Gwarancja dok³adnoœci nie dotyczy 400°C (752°F) i poni¿ej
*2 Termopara K, T, U : Dok³adnoœæ tych których odczyty s¹ poni¿ej –100°C wynosi

±0.7%FS
*3Termopara PLII: Platinel
*4Termopara Wre5-26: Produkt Hoskins
*5Termopara U, L: DIN 43710

Uwaga

Je¿eli zamawiaj¹cy nie wyszczególni³ zakresu pomiarowego, zosta³ on ustawio-
ny przez producenta i przedstawia siê wed³ug tabeli podanej poni¿ej.

Wejœcie

Multiwejœcie

Napiêciowe (V)

Pr¹dowe (mA)

Specyfikacja/

wartoœci znamionowe

Termopara K

0~10V DC

4~20mA DC

Zakres pomiarowy

0.0~800.00C

0.0~100.0

0.0~100.0
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8. Opis funkcji
(W poni¿szym rozdziale zamieszczono wszystkie informacje z wyj¹tkiem opisu zamieszczo-
nego w rozdziale 5-5 Procedura ustawiania parametru z poziomu „0”)

8.1 Sygnalizacja

1. Alarm odchylenia
Punkt dzia³ania alarmu ustawiony jest przez odchylenie od docelowej wartoœci zadanej
(SV). Na przyk³ad je¿eli docelowa wartoœæ zadana wynosi 20°C wtedy  jako alarm
odchyleniagórnego limitu nale¿y ustawiæ +10°C w celu uruchomienia alarmu przy
temperaturze30°Ci powy¿ej. W celu uruchomienia alarmu dla temperatury 30°C i poni¿ej
kiedy docelowa wartoœæ zadana wynosi 100°C  alarm odchylenia dolnego limitu nale¿y
ustawiæna–70°C. Alarm odchylenia limitu górnego musi byæ wy¿szy od docelowej
wartoœci zadanej i alarm odchylenia dolnego limitu musi byæ ni¿szy od docelowej wartoœci
zadanej.Jest to wygodnew przypadku kiedy punkt dzia³ania œledzi odchylenie od
docelowej wartoœci zadanej. Ustawiany zakres to –1999 ~ 2000 jednostek.

2. Alarm wartoœci absolutnej
Punkt dzia³ania alarmu ustawiony jest przez wartoœæ absolutn¹. Na przyk³ad je¿eli
docelowa wartoœæ zadana wynosi 20°C alarm absolutny limitu górnego powinien
wynosiæ 30°C
w celu uruchomienia alarmu przy temperaturze 30°C i powy¿ej. Aby uruchomiæ alarm przy
temperaturze 30°C i poni¿ej kiedy docelowa wartoœæ zadana wynosi 100° alarm absolutny
limitu dolnego powinien zostaæ ustawiony na 30°C. Limit górny i limit dolny mog¹ zostaæ
ustawione na dowoln¹ wartoœæ z zakresu pomiarowego.
Stosowanie tego alarmu jest wygodne kiedy punkt dzia³ania alarmu jest ustalony.

3. Dzia³anie standby

W przypadku gdy dzia³anie alarmu w stanie standby jest ustawione na 2 lub 3
(1-23 lub 1-26), alarm nie jest wykonywany pomimo osi¹gniêcia stanu
alarmowego w nastêpuj¹cych przypadkach gdy:
- pod³¹czono zasilanie
- zmieniona zosta³a wartoœæ SV
- tryb standby jest za³¹czony

Alarm  zostanie uruchomiony zaraz po tym jak : wartoœæ mierzona PV opuœci zakres
dzia³ania alarmu, zwolniony zostanie stan standby,  wartoœæ mierzona PV ponownie
osi¹gnie zakres dzia³ania alarmu.
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8.2 Ustawienie dzia³ania standby sygnalizacji

Poni¿szy opis wyjaœnia sygnalizacje alarmu w stanie czuwania STBY w zale¿noœci od usta-
wieñ w pozycji 1-23 (dla wyjœcia sygnalizacji nr 1) oraz 1-26  (dla wyjœcia sygnalizacji nr 2).

1. Nale¿y wybraæ kod 1, 2 lub 3 z tabeli kodów dzia³ania standby , kiedy wyjœcie sygnalizacji
u¿ywane jest jako alarm;

2. Wybraæ 4 je¿eli wyjœcie sygnalizacji u¿ywane jest do regulacji. Nale¿y jednak zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e ustawienie 4 spowoduje wy³¹czenie (OFF) wyjœcia sygnalizacji je¿eli
wejœcie bêdzie wadliwe;

3. Je¿eli wybraliœmy 2  wtedy funkcja standby jest uruchomiona tylko je¿eli pod³¹czone jest
zasilanie;

4. Je¿eli wybraliœmy 3 funkcja standby jest uruchomiona kiedy pod³¹czone jest zasilanie
i kiedy zmieniona jest wykonywana SV;

   5.Zmiana na 1 lub 4 kiedy funkcja standby jest wykonywana spowoduje
natychmiastowe wyzwolenie dzia³ania standby;Je¿eli zostanie pod³¹czone zasilanie
a wartoœæ PV jest poza zakresem dzia³ania alarmu wtedy przy ustawieniu 2 i 3 dzia³anie
funkcji standby nie jest wykonywane.

8.3 Schematy dzia³ania alarmu

Na poni¿szych schematach przedstawiono rodzaje dzia³ania alarmu, które mog¹ zostaæ wybrane
dla sygnalizacji 1 i sygnalizacji 2.

4.Brak dzia³ania standby

W przypadku gdy dzia³anie standby sygnalizacji alarmu  jest ustawione na 1 lub 4 (1-23 lub 1-
26), alarm jest za³¹czany gdy wartoœæ mierzona PV osi¹gnie zakres dzia³ania alarmu bez wzglê-
du czy zmieniona zosta³a nastawa SV lub czy za³¹czony jest tryb standby.

5.Tryb Kontrolowany

W przypadku gdy dzia³anie standby sygnalizacji alarmu  jest ustawione na 4 (1-23 lub 1-26),
alarm nie jest za³¹czany w przypadku przekroczenia skali lub gdy kontroler jest w stanie
standby.

 : Alarm odchylenia limitu górnego

Dzia³anie

w³¹czone

(ON)

Histereza

: Alarm odchylenia limitu dolnego

Dzia³anie

w³¹czone

(ON)

Histereza
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:  Przekroczenie skali

Dzia³anie

w³¹czone (ON)

Dzia³anie

w³¹czone (ON)

Wartoœæ

PV

-10% 110%

: Wartoœæ SV

 : Punkt dzia³ania
alarmu

 : Alarm wewnêtrznego odchylenia
  górnego/dolnego limitu

: Alarm zewnêtrznego odchylenia limitu
 górnego/dolnego

Dzia³anie

w³¹czone (ON)

Dzia³anie

w³¹czone (ON)
Dzia³anie

w³¹czone (ON)

  : Alarm wartoœci absolutnej limitu górnego

Dzia³anie w³¹czone (ON)

: Alarm wartoœci absolutnej dolnego
limitu

Dzia³anie w³¹czone

(ON)
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8.4 P.I.D.

Funkcja auto tuningu przeznaczona jest do prowadzenia regulacji z wykorzystaniem dzia³ania
sta³ych PID, gdzie:
1. P (dzia³anie proporcjonalne)

Ustawiany jest procent zmiany wyjœcia regulacji w stosunku do zakresu pomiarowego.
Wyjœcie regulacji zwiêksza siê i zmniejsza proporcjonalnie do ró¿nicy miedzy wartoœciami
PV i SV. Je¿eli zakres proporcjonalnoœci jest wê¿szy wtedy zmiany wyjœcia s¹ bardziej istotne
w celu wzmocnienia dzia³ania proporcjonalnego. Je¿eli jednak jest za w¹ski spowoduje to,
¿e regulacja bêdzie bliska dzia³aniu ON-OFF.

2. I (czas ca³kowania)
Jest to funkcja korygowania przesuniêcia (sta³ego odchylenia). Im d³u¿szy jest czas ca³kowania
tym s³absze jest dzia³anie koryguj¹ce i im krótszy jest czas tym silniejsze jest dzia³anie ale
rezultaty regulacji mog¹ byæ pofalowane na skutek w³aœciwoœci ca³kowania.

3. D (czas ró¿niczkowania)
Jest to funkcja s³u¿¹ca do oszacowania zmiany wyjœcia regulacji, t³umienia przeregulowania
spowodowanego przez ca³kowanie i polepszenia stabilnoœci regulacji. Im d³u¿szy jest czas
ró¿niczkowania tym silniejsze jest dzia³anie ró¿niczkowania ale mo¿e to spowodowaæ wibracje
regulacji.

4. Resetowanie rêczne
W dzia³aniu PID przesuniêcie jest korygowane automatycznie przez I tj. ca³kowanie.
Kiedy ustawienie I wynosi OFF korekta nie jest wykonywana i wyjœcie powinno zostaæ
 zwiêkszone lub zmniejszone rêcznie. Jest to metoda nazywana resetowaniem rêcznym.

8.5 Ograniczniki ustawienia limitu dolnego i limitu górnego

1. Ogranicznik wyjœcia oznacza ograniczenie wartoœci minimalnej lub maksymalnej wyjœcia
regulacji i jest to funkcja skuteczna w utrzymywaniu najni¿szej temperatury lub t³umieniu
przeskoków regulacji.

2. Ogranicznik wyjœcia preferuje wartoœæ limitu dolnego. Je¿eli ustawiona zostanie wartoœæ
limitu dolnego wiêksza od wartoœci limitu górnego wtedy wartoœæ limitu górnego zostanie
automatycznie zmieniona na wartoœæ limitu dolnego +1%.  Oznacza to, ¿e niemo¿liwe jest
ustawienie  wartoœci limitu górnego, która jest mniejsza od limitu dolnego +1%.
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8.6 Czas cyklu proporcjonalnego

Powinien znajdowaæ siê w zakresie od 1  ~ 120 sekund w przypadku wyjœcia przekaŸnikowe-
go lub wyjœcia  SSR. Czas cyklu proporcjonalnego jest to czas ON + czas OFF w obrêbie
zakresu proporcjonalnoœci.

8.7 Charakterystyka wyjœcia regulacji

1. Wyjœcie pierwsze
Wyjœcie OUT1 mo¿na zdeklarowaæ jako RA - grzanie (dzia³anie rewersyjne) lub jako DA  -
ch³odzenie (dzia³anie bezpoœrednie) jest ustawione na ch³odzenie.

2. Drugie wyjœcie

? RA (dzia³anie rewersyjne), wyjœcie OUT1 - grzanie;  wyjœcie OUT2 - ch³odzenie.

?DA (dzia³anie bezpoœrednie), wyjœcie OUT1 - grzanie;  wyjœcie OUT2 - grzanie.

Charakterystyka wyjœcia regulacji dla dwóch wyjœæ przedstawiona zosta³a na schemacie
poni¿ej. ? wskazuje regulacjê grzania i ch³odzenia i ?regulacjê grzania dwustopniowego

?Schemat charakterystyki wyjœcia dla

grzania i ch³odzenia dla dwóch wyjœæ

100%

 50%

 10%

-DB DB = 0 +DB

Wyjœcie

regulacji 1 Wyjœcie regulacji 2

?Schemat charakterystyki wyjœcia dla

grzania dwustopniowego

100%

 50%

 10%

-DB DB = 0 +DB

Wyjœcie regulacji

2

Wyjœcie regulacji

1

Wyjœcie regulacji 1: linia ci¹g³a
Wyjœcie regulacji 2: linia przerywana

Docelowa wartoœæ zadana (SV)

DB (strefa nieczu³oœci)

Uwaga

Na schematach wartoœæ resetowania
rêcznego (MR) wynosi –50%.
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8-8 Wejœcie zewnêtrzne (DI)

Sygna³ DI jest jest rozpoznawany przez poziom sygna³u.
Stan ON-OFF jest okreœlony przez 150 ms sygna³ na wejœciu SB,DI,. Jak¹ funkcje ma wywo³aæ
pojawienie siê  sygna³u na wejœciu DI okreœlone jest  w pozycji 1-35 menu. Do wyboru s¹:

1. SB-wprowadza wartoœæ przesuniêcia (bias) do wartoœci zadanej SV.

Nale¿y pamiêtaæ ¿e wprowadzana zmiana wartoœci zadanej SV=SV+SB  jest limitowana przez
parametr ustawiany w pozycji 1-47 or 1-48.

Je¿eli wykonywany jest  AT (auto tuning) sygna³ SB jest utrzymywany na takim poziomie jaki
by³ przed w³¹czeniem AT i sygna³ zmiany SB jest ignorowany.

2. Stan czuwania (STBY)

Jeœli wejœcie DI ustawione jest na STBY wtedy pozycja menu 0-3 s³u¿y jedynie do monitoro-
wania i nie mo¿e byæ zmieniana.
Je¿eli sygna³ na DI jest w stanie OFF wtedy kontroler pracuje prawid³owo, regulacja PID jest
wykonywana.
Je¿eli sygna³ na DI jest w stanie ON wtedy kontroler jest wprowadzony w stan czuwania
STBY
Opis STBY zawarty jest w rozdziale 5-5(4).

3. Zmiana charakterystyki pracy kontrolera (ACT)

Charakterystyka pracy kontrolera jest wybierana w pozycji 1-45 menu. Jeœli wejœcie DI usta-
wione jest na ACT wtedy pozycja menu 1-45 s³u¿y jedynie do monitorowania i nie mo¿e byæ
zmieniana.
Gdy sygna³ DI jest w stanie OFF:   zostaje wybrana charakterystyka RA
Gdy sygna³ DI jest w stanie ON:   zostaje wybrana charakterystyka DA

Opis RA/DA znajduje siê w rozdziale 8-7
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8.9 Soft start

Jest to funkcja przeznaczona do stopniowego zwiêkszania wyjœcia regulacji w ustalonym
czasie po prod³¹czeniu zasilania i w czasie powrotu po przekroczeniu skali do warunków
normalnych. Funkcja ta eliminuje mo¿liwoœæ gwa³townego poboru pr¹du przez urz¹dzenie
grzejne.

1. Funkcja soft start jest w³¹czona w nastêpuj¹cych warunkach:
1. Kiedy zasilanie zostanie w³¹czone w trybie automatycznym wejœcia, kiedy nastêpuje

powrót do stanu normalnego po przekroczeniu  oraz gdy opuszczany jest stan STBY.

2. Kiedy P (zakres proporcjonalnoœci) nie jest OFF.
3. Kiedy zosta³ ustawiony soft start tj. kiedy nie jest OFF.

2. Funkcja Soft start jest wy³¹czona w nastêpuj¹cych warunkach:
1. Czas soft start  up³yn¹³ normalnie.
2. Wartoœæ wyjœcia w czasie trwania funkcji soft start przekracza wartoœæ wyjœcia przy

dzia³aniu PID.
3. Czas soft start zostanie wy³¹czony (OFF) u¿ywaj¹c klawiatury.
4. Tryb automatyczny wyjœcia zosta³ zmieniony na tryb rêczny wyjœcia u¿ywaj¹c klawiatury.
5. Wykonywana jest funkcja AT (auto tuningu) u¿ywaj¹æ klawiatury.
6. Ustawienie P (zakres proporcjonalnoœci) jest zmienione na OFF u¿ywaj¹c klawiatury.
7. Zakres pomiarowy wejœcia jest zmieniony u¿ywaj¹c klawiatury.
8. Charakterystyka wyjœcia regulacji jest zmieniona u¿ywaj¹c klawiatury.

    9.Gdy w³¹czony zostanie stan STBY.

9. Serwisowanie i wykrywanie usterek

9.1 Procedury serwisowania, wymiany i inne (wymiana wadliwych czêœci)

1. Potwierdzenie sprawdzenia zgodnoœci kodu modelu
Nale¿y sprawdziæ kod modelu czêœci która jest wadliwa. (Otworzyæ skrzynkê kontroln¹
gdzie mo¿na znaleŸæ w³aœciwy kod na tabliczce modelu przymocowanej do obudowy
przyrz¹du.)

2. Zapytanie o dane wejœciowe:
Nale¿y upewniæ siê u producenta czy konieczne s¹ dane wejœciowe (data kontroli
operacji zewnêtrznej, wyjœcie sygnalizacji, wartoœæ zadana pozycji itp. w momencie
wyst¹pienia b³êdu).

3. Potwierdzenie aktualnych warunków opomiarowania:
Nale¿y sprawdzaæ i zarejestrowaæ aktualny stan opomiarowania. W przypadku kiedy
dane wejœciowe s¹ konieczne dla regulacji takie samo dzia³anie regulacji jak przedtem
nie jest mo¿liwe w przypadku wymienionego urz¹dzenia je¿eli takie dane nie zostan¹
wprowadzone.

4. Potwierdzenie aktualnych danych wejœciowych:
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Kiedy dane nie s¹ znane wtedy nale¿y wywo³aæ dane wejœciowe dla urz¹dzenia,
sprawdziæi zarejestrowaæ. W przypadku je¿eli wymagane s¹ dane wejœciowe takie samo
dzia³anie regulacji jak przedtem nie jest mo¿liwe w przypadku wymienionego urz¹dzenia
je¿eli takie dane nie zostan¹ wprowadzone.

5. Naprawa urz¹dzenia lub wymiana na nowe:
W przypadku kiedy niesprawne urz¹dzenie produkt mo¿e zostaæ wymontowane
z miejsca gdzie zosta³o zainstalowane nale¿y je wymontowaæ i oddaæ do naprawy.
Je¿eli nie jest to mo¿liwe nale¿y wymieniæ je na nowe.

6. Ustawienie przed rozpoczêciem obs³ugi:
Kiedy urz¹dzenie zosta³o wymienione na nowe nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ pod³¹-
czenia, pod³¹czyæ zasilanie i ustawiæ wszystkie elementy w sposób opisany w rozdziale

9.2 Wykrywanie i usuwanie usterek

Usterka

W y œ w i e t l o n y

jest kod b³êdu

W y œ w i e t l o n a

wartoœæ PV wyda-

je siê nieprawi-

d³owa

Wyœwietlacz na

przednim panelu

gaœnie i przyrz¹d

nie dzia³a

Niemo¿liwe jest

u¿ywanie kla-

wiatury

Dzia³anie ON-

OFF wyjœcia

regulacji jest za

szybkie

Przyczyna

Patrz „Kody b³êdu, przyczyny i czynnoœci koryguj¹ce”.

Ustawiony kod zakresu pomiarowego jest inny

od czujnika wejœciowego/sygna³u wejœciowego.

Nieprawid³owe pod³¹czenie do zacisków wejœciowych

czujnika

Usterka dotyczy zasilania i po³¹czeñ oprzewodo-

wania

Pogorszenie stanu urz¹dzenia.

Czynna jest blokada klawiatury.

Pogorszenie stanu urz¹dzenia.

W przypadku je¿eli dodana zosta³a funkcja

komunikacji, ustawiony zosta³ tryb komunikacji

(Com).

ON-OFF jest ustawione dla P w PID.

Za ma³a wartoœæ ustawiona dla histerezy dzia³ania

ON-OFF.

Czynnoœci koryguj¹ce

Patrz „Kody b³êdu, przyczyny i czynnoœci koryguj¹ce.”

Sprawdziæ czy ustawiony zakres pomiarowy jest pra-

wid³owy dla sygna³u wejœciowego

Prawid³owo pod³¹czyæ zaciski wejœciowe czujnika.

Skontrolowaæ czêœci zwi¹zane ze Ÿród³em  zasilania

i po³¹czeniami oprzewodowania. Sprawdziæ oprze-

wodowanie.

Przeprowadziæ kontrolê urz¹dzenia i naprawiæ lub

wymieniæ.

Zwolniæ blokadê klawiatury.

Przeprowadziæ kontrolê urz¹dzenia i wymieniæ lub

naprawiæ.

Zmieniæ ustawienie komunikacji na tryb lokalny

(Loc).

Zmieniæ ustawienie OFF dla P na typ dwupo³o¿eniowy

dzia³ania ON-OFF.

Zwiêkszyæ wartoœæ histerezy dzia³ania ON-OFF.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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7.3 Kody b³êdu, przyczyny i czynnoœci koryguj¹ce

1. Problemy dotycz¹ce mierzonej wartoœci wejœcia

Problem

Przekroczenie skali po stronie

limitu górnego

Przekroczenie skali po stronie

limitu dolnego

Przerwa w obwodzie wejœcia

RTD

Przekroczenie skali po stronie

limitu górnego spoiny odnie-

sienia (CJ) wejœcia termopary

Przyczyna

Przerwa w obwodzie wejœcia

termopary

Przerwa w obwodzie A wej-

œcia RTD

Wartoœæ mierzona wejœcia

przekroczy³a limit górny

zakresu pomiarowego 10%

Mierzona wartoœæ wejœciowa

spad³a poni¿ej limitu dolnego

zakresu pomiarowego 10%

A przerwanie B

Przerwanie ABB

Temperatura otoczenia pro-

duktu przekroczy³a 80°C.

Wskazanie

wyœwietlacza
Czynnoœci koryguj¹ce

Sprawdziæ obwód wejœcia

termopary czy nie wyst¹pi³o

przerwanie

Sprawdziæ obwód A wejœcia

RTD czy nie wyst¹pi³o

przerwanie. Je¿eli usterka nie

dotyczy obwodu nale¿y wy-

mieniæ RTD.

Dla wejœcia napiêciowego lub

pr¹dowego sprawdziæ urz¹-

dzenie przesy³aj¹ce mierzone

wartoœci. Sprawdziæ czy usta

wiony kod zakresu pomia-

rowego jest prawid³owy dla

sygna³u wejœciowego.

Sprawdziæ obwód czy nie wy-

stêpuje odwrotna biegunowoœæ

dla wejœcia wartoœci mierzonej

Sprawdziæ czy nie wystêpuje

przerwa na zaciskach A, B i B

wejœcia RTD. Je¿eli usterka nie

dotyczy pod³¹czenia obwodu

nale¿y wymieniæ RTD.

Obni¿yæ temperaturê do

poziomu wskazanego dla

warunków otoczenia urz¹-

dzenia.

W przypadku je¿eli tempe-

ratura otoczenia nie prze-

kroczy³a 80°C nale¿y prze-

prowadziæ kontrolê SR90

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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2. Problemy dotycz¹ce alarmu przepalenia elementu grzejnego/obwodu elementu grzejnego.

Przekroczenie skali po stronie

limitu dolnego spoiny odnie-

sienia (CJ) wejœcia termopary

Temperatura otoczenia pro-

duktu spad³a do –20°C lub

poni¿ej.

Podwy¿szyæ temperaturê

otoczenia do poziomu wska-

zanego dla warunków oto-

czenia urz¹dzenia.

W przypadku je¿eli tempe-

ratura otoczenia nie spad³a

do –20°C nale¿y przeprowa-

dziæ kontrolê urz¹dzenia.

Wskazanie

wyœwietlacza
Problem Przyczyna Czynnoœci koryguj¹ce

?

?

Wskazanie

wyœwietlacza

Problem

Wartoœæ wejœcia z prze-

k³adnika pr¹dowego

elementu grzejnego prze-

kroczy³a 55.0A

Wartoœæ wejœcia z prze-

k³adnika pr¹dowego

elementu grzejnego spada

do 5.0A.

Przyczyna

Za wysoki pr¹d

Wadliwe urz¹dzenie

Czynnoœci koryguj¹ce

Zmniejszyæ pr¹d.

Przeprowadziæ kontrolê

produktu.

Przeprowadziæ kontrolê,

naprawiæ lub wymieniæ

urz¹dzenie.

?

?
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8. Zestawienie ustawieñ parametrów
Korzystne jest rejestrowanie wprowadzonych zmian wybranych pozycji.

 

         

.
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9. Dane techniczne

1.Wyœwietlacz

1. Wyœwietlacz cyfrowy: Wartoœæ mierzona (PV)/ cztery cyfry czerwonych 7-segmentowych
diod elektroluminescencyjnych LED.
Docelowa wartoœæ zadana (SV)/ cztery cyfry zielonych 7-segmen-
towych diod elektroluminescencyjnych LED

2. Dok³adnoœæ wyœwietlacza:
±(0.3%FS + 1 cyfra)
Wy³¹czaj¹c dok³adnoœæ kompensacji temperatury spoiny odnie-
sienia w przypadku wejœcia termopary.
Dok³adnoœæ odczytów poni¿ej –100°C wejœæ termopary K, T, U
wynosi ±0.7%FS.
Gwarancja dok³adnoœci nie dotyczy 400°C (752°F) i poni¿ej dla
termopary B

3. Zakres dok³adnoœci wyœwietlacza:
23°C ± 5°C (18 ~28°C)

4. Rozdzielczoœæ wyœwietlacza:
Zale¿na od zakresu wyœwietlacza (0.001, 0.01, 0.1i 1)

5. Zakres wyœwietlanej mierzonej wartoœci:
-10% ~ 110% zakresu pomiarowego

Cykl uaktualniania wyœwietlacza:
0.25 sek.

Wyœwietlacz funkcji aktywnych/ kolor:
7 typów, diody elektroluminescencyjne LED. Wyjœcie regulacji
(OUT1, OUT2) / zielona. Sygnalizacja (EV1, EV2)/ pomarañczowa
Auto tuning / zielona, Wyjœcie regulacji rêcznej (MAN) / zielona
Odchylenie wartoœci zadanej, komunikacja (SB/COM) / zielona

2. Ustawianie

1. Ustawianie: Za pomoc¹ 4 przycisków              ,            ,            i    usytuowanych
na przedniej œciance urz¹dzenia
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2. Zakres ustawieñ docelowej wartoœci zadanej:
Taki sam jak zakres pomiarowy (w granicach ogranicznika ustawienia)

3. Ogranicznik ustawienia:
Ustawienie indywidualne dla limitu górnego i limitu dolnego,
dowolna wartoœæ wybierana w granicach zakresu pomiarowego (wartoœæ
limitu dolnego < wartoœæ limitu górnego)

3.Wejœcie

1. Rodzaj wejœcia: Wielowejœciowe (TC, Pt, mV), napiêciowe (V) i pr¹dowe (mA)

2. Termopary: B, R, S, K, E, J, T, N, PL II, Wre5-26 (UL (DIN 43710))
Impedancja wejœcia: Minimalnie 500kΩ
Tolerancja rezystancji zewnêtrznej:

poni¿ej 100Ω
Funkcja przepalenia: Standardowa (w górê skali)

Dok³adnoœæ kompensacji spoiny odniesienia:
± 1 °C (w granicach zakresu w którym zachowana jest dok³adnoœæ
(23± 5°C))
± 2 °C (w temperaturze otoczenia od 5 do 45°C)

3. R.T.D.: Pt100/JPt100 rodzaju trójprzewodowego
Pr¹d normalny: 0.25 mA
Rezystancja przewodów doprowadzaj¹cych:

5Ω maks. / przewód (3 przewody doprowadzaj¹ce  powinny posiadaæ
tak¹ sam¹ rezystancjê)

4. Napiêciowe    mV: -10 ~10, 0 ~10, 0 ~20, 0 ~50, 10 ~50, 0 ~100mv DC
                                   V: -1 ~1, 0 ~1, 0 ~2, 0 ~5, 0 ~10V

Impedancja wejœcia: powy¿ej 500kΩ

5. Pr¹dowe mA: 0 ~20, 4 ~20 mA DC
Otrzymywana impedancja :

250Ω

6. Funkcja skalowania wejœcia:
Skalowanie mo¿liwe jest dla wejœcia napiêciowego (mV, V) lub
pr¹dowego (mA)

7. Zakres skalowania: -1999 ~9999 numerów
8. Rozpiêtoœæ: 10 ~5000 numerów
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9. Pozycja przecinka wartoœci dziesiêtnych:
brak, 1, 2, lub 3 cyfry na prawo od przecinka wartoœci dziesiêtnych

10. Cykl próbkowania: 0.25 sek.

11. Przesuniêcie punktu pracy PV:
-1999 ~2000 jednostek

12. Filtr PV: 0 ~100 sek.

13. Izolacja: Wejœcie regulacji nie jest izolowane od systemu, przesuniêcia
punktu pracy wartoœci zadanej i wejœcia CT ale jest izolowane od
pozosta³ych.Kompensacja zimnego z³¹cza: Ustawiana w menu pomiêdzy
wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹.

4.Regulacja

1. Tryb regulacji
Z 1 wyjœciem: Regulacja expert PID z funkcj¹ auto tuning

RA (charakterystyka rewersyjna): grzanie
DA (charakterystyka bezpoœrednia): ch³odzenie

Z 2 wyjœciami: Regulacja expert PID z funkcj¹ auto tuning + regulacja PID
RA (charakterystyka rewersyjna): grzanie(OUT1) i ch³odzenie (OUT2)
DA (charakterystyka bezpoœrednia): 2-etapowe grzanie

Tryb wyjœcia: MAN (rêczny) , AUTO (automatyczny) , STBY
(czuwanie) Alarmy w trybie czuwania : Za³/Wy³.

2. Typ regulacji / wartoœci znamionowe:
PrzekaŸnikowe/1  a 240V AC 2A (obci¹¿enie rezystancyjne) 1.2A
(obci¹¿enie indukcyjne)

(Wspólne dla wyjœcia 1 i 2)
Napiêciowe SSR/ 12V±1.5V DC (Maksymalny pr¹d obci¹¿eniowy
30mA)
Pr¹dowe/4~20mA DC (opór obci¹¿enia maksymalnie 600Ω)
Napiêciowe/0~10V DC (pr¹d obci¹¿enia maksymalnie 2 mA)

3. Rozdzielczoœæ wyjœcia regulacji:
Wyjœcie regulacji 1: ok. 0.0125% (1/8000)
Wyjœcie regulacji 2: ok. 0.5% (1/200)
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4. Wyjœcie regulacji 1
Zakres proporcjonalnoœci (P):
OFF, 0.1 ~999.9% (dzia³anie ON-OFF przez OFF)

Czas ca³kowania (I): OFF, 1 ~6000 sek.(dzia³anie P lub PD przez OFF)

Czas ró¿niczkowania (D):
OFF, 1 ~3600 sek.(dzia³anie P lub PI przez OFF)

Funkcja wartoœci docelowej:
OFF, 0.01 ~1.00

Histereza ON-OFF: 1 ~  999 jednostek (efektywna kiedy P=OFF)
Resetowanie rêczne: -50.0 ~50.0% (efektywne kiedy I=OFF)
Limit górny/dolny ogranicznika wyjœcia:

Limit dolny 0.0 ~99.9%, limit górny 0.1 ~100.0% (wartoœæ limitu
dolnego<wartoœæ limitu górnego)

Cykl proporcjonalny: 1 ~120 sek. (dla wyjœcia  przekaŸnikowego i sterowania napiêciem SSR)

5. Wyjœcie regulacji 2 (opcja)
Zakres proporcjonalnoœci (P):

OFF, 0.1 ~999.9% (dzia³anie ON-OFF przez OFF)
Czas ca³kowania (I): OFF, 1~6000 sek. (dzia³anie P lub PD przez OFF)
Czas ró¿niczkowania (D):

OFF, 1~3600 sek. (dzia³anie P lub PI przez OFF)
Funkcja wartoœci docelowej:

OFF, 0.01~1.00
Histereza ON-OFF: 1 ~999 jednostek (efektywna kiedy P=OFF)
Strefa nieczu³oœci: -1999 ~5000 jednostek (nak³adanie z wartoœci¹ ujemn¹)

Limit górny/dolny ogranicznika wejœcia:
Limit dolny 0.0~99.9%, limit górny 0.1~100.0%
(wartoœæ limitu dolnego<wartoœæ limitu górnego)

Cykl proporcjonalny: 1~120 sekund (dla wyjœcia przekaŸnikowego i sterowania napiêcio-
wego SSR)

6. Regulacja rêczna
Zakres ustawieñ wyjœcia:

0.0~100.0%
Rozdzielczoœæ ustawienia:

0.1%
Prze³¹czanie manual - auto:

Niezrównowa¿one bez wstrz¹sów ( jednak w granicach zakresu
proporcjonalnoœci)
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7. Soft start: OFF, 1~100 sek.

8. Punkt AT: wykonywana wartoœæ SV

9. Charakterystyka wyjœcia regulacji:
Prze³¹czanie RA (charakterystyka rewersyjna)/ DA (charakterystyka
bezpoœrednia) przy pomocy przycisk na przedniej klawiaturze

10.Izolacja: Wyjœcie regulacji izolowane od wszystkich. Wyjœcie analogowe
nie izolowane od sterowania napiêciowego SSR, pr¹dowego
napiêciowego ale izolowane od pozosta³ych.
(W przypadki kiedy inne wyjœcie jest tak¿e sterowanie napiêciowe
SSR, pr¹dowe lub napiêciowe wtedy dwa wyjœcia nie s¹ izolowane
od siebie.)

5. Wyjœcie sygnalizacji (opcja)

1. Liczba punktów sygnalizacji:
2 punkty EV1 i EV2

2. Typy: Do wyboru z nastêpuj¹cych 9 typów dla EV1 i EV2:
: Nie przypisane
: Odchylenie limitu górnego
: Odchylenie limitu dolnego
: Odchylenia zewnêtrzne limtu górnego/dolnego
: Wewnêtrzne odchylenia limitu górnego/dolnego
: Wartoœæ absolutna limitu górnego
: Wartoœæ absolutna limitu dolnego
: Przekroczenie skali
: Alarm przepalenia elementu grzejnego/ obwodu elementu
grzejnego

3. Zakres ustawieñ sygnalizacji:
Wartoœci absolutne (limitu górnego i limitu dolnego): w granicach
zakresu pomiarowego
Odchylenia (limitu górnego i limitu dolnego): -1999 ~2000 jednostek
Odchylenia limitu górnego/dolnego (wewnêtrzne/zewnêtrzne):
0 ~2000 jednostek

4. Dzia³anie sygnalizacji: Dzia³anie ON-OFF

5. Histereza: 1 ~999 jednostek

6. Dzia³anie standby: Do wyboru z nastêpuj¹cych 4 typów
EV1 i EV2: 1. Bez dzia³ania standby

2. Standby po w³¹czeniu zasilania
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3. Standby po w³¹czeniu zasilania i kiedy zmieniona jest wykonywana
wartoœæ SV

4. Tryb regulacji bez dzia³ania standby.
(¯aden alarm nie jest wyprowadzony w czasie gdy wejœcie nie
jest normalne)

5. Typ wyjœcia/ wartoœci znamionowe:
PrzekaŸnikowe (1 a x 2 punkty wspólne) 240V AC 1A (obci¹¿enie
rezystancyjne)

6. Cykl uaktualniania wyjœcia:
0.25 sek.

6. Alarm przepalenia elementu grzejnego/ obwodu elementu grzejnego (opcja)

Wykrywanie przepalenia/obwodu tylko dla OUT1 (Wybieralne tylko kiedy wyjœcie jest typu
kontaktowego lub napiêciowego napêdu SSR.)

1. Pojemnoœæ pr¹du: 30A, 50A kiedy zamówiony zosta³ CT

2. Dzia³anie alarmu: Pr¹d elementu grzejnego wykrywany przez zewnêtrzny CT dostar-
czany jako wyposa¿enie dodatkowe.
Je¿eli przepalenie elementu grzejnego zostanie wykryte kiedy wyjœcie
regulacji jest w³¹czone (ON) = wyjœcie alarmu w³¹czone (ON)
Je¿eli alarm obwodu elementu grzejnego zostanie wykryty kiedy
wyjœcie regulacji jest wy³¹czone (OFF) = wyjœcie alarmu w³¹czone (ON)

3. Zakres ustawieñ pr¹dowych:
OFF, 0.1~50.0A (po wybraniu OFF dzia³anie alarmu zostaje zatrzymane)

5. Ustawianie rozró¿nialnoœci:
0.1A

6. Wyœwietlacz wartoœci pr¹dowych:
0.0 ~55.0A

7. Dok³adnoœæ wyœwietlacza:
±2.0A (gdy fala sinusoidalna odpowiada 50 Hz)

8. Min. czas potwierdzania dzia³ania:
0.25 sek. (w odstêpach 0.5 sek.) wspólne dla ON i OFF

9. Tryb utrzymywania alarmu:
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Mo¿liwoœæ wyboru miêdzy Lock (blokada) (utrzymywanie) i Real
(brak utrzymywania)

10. Dzia³anie standby: Mo¿liwoœæ wyboru miêdzy brakiem (OFF) i wystêpowaniem (ON)

11. Cykl próbkowania: 0.5 sek.

12. Izolacja: Wejœcie CT nie jest izolowane od systemu i innych wejœæ ale izolowane
od reszty

7. Przesuniêcie punktu pracy wartoœci zadanej (opcja)

1. Zakres ustawieñ: -1999 ~5000 jednostek

2. Wejœcie dzia³aj¹ce: Nie napiêciowe przekaŸnikowe lub typu otwarty kolektor (dzia³anie
poziomowe) oko³o 5V DC, maksymalnie 1mA

3. Czas zachowania minimalnego poziomu:
0.15 sek.

Typy DI: none (brak)
SB przesuniêcie punktu SV
STBY za³¹czanie czuwania
ACT zmiana charakterystyki pracy

4. Izolacja: Wejœcie dzia³aj¹ce nie jest izolowane od systemu i innych wejœæ ale
izolowane od innych

8. Funkcja komunikacji (opcja)

1. Typ komunikacji: RS-232C, RS-485

2. System komunikacji: RS-232C typ 3-liniowy system half duplex
RS-485 typ 2-liniowy system half duplex
(RS-485 jest systemem half duplex wielopunktowym (magistrala))

3. System synchronizacji: Start-stopowy system synchronizacji

4. Odleg³oœæ komunikacji: RS-232C najd³u¿szy: 15 m
RS-485 najd³u¿szy: 500 m (uzale¿niony od warunków)

5. Szybkoœæ komunikacji: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps

6. Format danych: 7 bitów, parzystoœæ, 1 bit stopu lub 8 bitów, nieparzystoœæ, 1 bit stopu
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7. Adres komunikacji: 1 ~255
8. Tryb pamiêci komunikacji:

EEP/RAM/r_E

9. BCC komunikacji: Add/ Add two’ S cmp/XOR/None
10. OpóŸnienie komunikacji:

1 ~100 (x 0.512 msek.)

11. Kod komunikacji: kod ASCII

12. Protokó³ komunikacji: Standardowy protokó³ Shimaden

13. Mo¿liwoœæ pod³¹czenia przyrz¹dów:
RS-232      1
RS-485    do 31

14. Izolacja: Sygna³y komunikacji izolowane od systemu, ka¿dego wejœcia i ka¿dego
wyjœcia

9. Wyjœcie analogowe (opcja)

1. Liczba punktów wyjœcia:
1 punkt

2. Typ wyjœcia analogowego:
Wybieralne z wartoœci mierzonej, wartoœci docelowej (wykonywana
SV), wyjœcia regulacji 1 i wyjœcia regulacji 2

3. Sygna³ wyjœciowy/wartoœci znamionowe:
4-20mA DC/maksymalny opór obci¹¿enia 300Ω
0-10V DC/maksymalny pr¹d obci¹¿eniowy 2mA
0-10mV DC/impedancja wyjœcia 10Ω

4. Skalowanie wyjœcia: Wartoœæ mierzona, wartoœæ docelowa: w granicach zakresu pomia-
rowego (mo¿liwe skalowanie odwrotne)
Wyjœcie regulacji 1 i 2   0.0 ~100.0% (mo¿liwe skalowanie odwrotne)

5. Dok³adnoœæ wyjœcia: ±0.3% FS (w stosunku do wyœwietlanej wartoœci)

6.Rozdzielczoœæ wyjœcia: ok. 0.01% (1/10000)
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7. Cykl uaktualniania wyjœcia:
0.25 sek.

8. Izolacja: Wyjœcie analogowe izolowane od systemu i wejœæ ale nie izolowane
od wyjœcia regulacji z wyj¹tkiem wyjœcia kontaktowego

10. Inne dane

1.Przechowywanie danych:
Pamiêæ nie ulotna (EEPROM)

2. Warunki otoczenia pracy przyrz¹du:
Temperatura:     -10 ~50°C
Wilgotnoœæ:      90% RH (przy braku kondensacji rosy)
Wysokoœæ:      2000m npm lub poni¿ej
Kategoria;      II

3. Stopieñ zanieczyszczenia:
2

4. Temperatura przechowywania:
-20 ~65°C

5. Napiêcie zasilania: Do przyporz¹dkowania 100-240V AC±10%
50/60 Hz lub 24V AC/DC±10%

6. Zu¿ycie mocy: SR91: 100-240V AC 11VA maksymalnie dla AC
6W dla DC 24V; 7V dla AC 24V
SR92, SR93 i SR94: 100-240VAC
15VA maksymalnie dla AC; 8W dla DC 24V; 9VA dla AC 24V

7. Wejœcie/stosunek t³umienia zak³óceñ:
50 dB lub wiêcej w trybie normalnym
(50/60 Hz); 130 dB lub wiêcej w trybie wspólnym (50/60 Hz)

8. Zgodnoœæ z normami: Bezpieczeñstwo: IEC1010 i EN61010-1 EMC: EN61326

9. Rezystancja izolacji: Miêdzy zaciskami wejœcia/wyjœcia i zaciskiem mocy 500V  DC 20MΩ

lub powy¿ej;
Miêdzy zaciskami wejœcia/wyjœcia i zaciskiem przewodu ochronnego
500V DC 20MΩ lub powy¿ej

10. Wytrzyma³oœæ dielektryczna:
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Miêdzy zaciskami wejœcia/wyjœcia i zaciskiem
Mocy 2300V AC/min.; Miêdzy zaciskiem
Mocy i zaciskiem przewodu ochronnego 1500V AC/min.

11. Struktura zabezpieczaj¹ca:
Wy³¹cznie panel przedni posiada budowê chroni¹c¹ przed zakurzeniem
oraz skroplinami odpowiadaj¹c¹ IP66

12. Materia³ obudowy: Forma odlana z ¿ywicy PPO (odpowiada UL94V-1)

13. Wymiary zewnêtrzne: SR91: wysokoœæ 48 x szerokoœæ 48 x g³êbokoœæ 111 (g³êbokoœæ
panelu: 100) mm
SR92: wysokoœæ 72 x szerokoœæ 72 x g³êbokoœæ 111 (g³êbokoœæ
panelu: 100) mm
SR93: wysokoœæ 96 x szerokoœæ 96 x g³êbokoœæ 111 (g³êbokoœæ
panelu: 100) mm
SR94: wysokoœæ 96 x szerokoœæ 48 x g³êbokoœæ 111 (g³êbokoœæ
panelu: 100) mm

14. Zamocowanie: Panel wciskany (bardzo szybki i ³atwy monta¿)

15. Gruboœæ panelu: 1.0 ~4.0 mm

16. Wyciêcie panelu: SR91: wysokoœæ 45 x szerokoœæ 45 mm
SR92: wysokoœæ 68 x szerokoœæ 68 mm
SR93: wysokoœæ 92 x szerokoœæ 92 mm
SR94: wysokoœæ 92 x szerokoœæ 45 mm

17. Ciê¿ar: SR91: ok. 170 g
SR92: ok. 280 g
SR93: ok. 330 g
SR94: ok. 240 g
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