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dTRON 304/308/316 – Návod k obsluze

Před tím, než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si prosím celý návod
k použití. Poskytněte tento návod všem, kteří budou přístroj instalovat nebo
obsluhovat. V případě nejasností nás prosím kontaktujte.
Jsme otevřeni vůči všem konstruktivním připomínkám.
Všechny volby nastavení přístroje jsou uvedeny v tomto návodu k použití.
Pokud se i přesto setkáte s nějakými nejasnostmi týkajícími se obsluhy
přístroje, neprovádějte žádné neodborné kroky nebo manipulaci s přístrojem.
Mohlo by dojít ke ztrátě nároku na záruční dobu přístroje. Spojte se s naším
nejbližším zastoupením nebo prodejcem.

Technické dotazy
Servis-Hotline:
Telefon: +420 541 321 113
Telefax: +420 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz

Pro případné zpětné zaslání přístroje nebo jeho jednotlivých částí dbejte prosím
tzv. ESD podmínek pro transport (na základě DIN EN 100 015 „Ochrana proti
elektrostatickému poškození částí přístroje“).
Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy a dojde k poškození přístroje, nemůže
se zaručit uznání garantované záruční doby.
ESD=elektrostatický výboj
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Stručný popis

1 Úvod
1.1 Stručný popis
Nová série regulátorů JUMO dTRON 300 se sestává ze čtyř volně programovatelných
přístrojů různých DIN formátů a slouží k regulaci teploty, tlaku a dalších procesních veličin.
Vysocekontrastní, vícebarevný LCD displej skutečné hodnoty, žádané hodnoty a obslužného
řízení se skládá ze dvou čtyřmístných 7-segmentových, dvou jednomístných 16-segmentových
zobrazovacích elementů, z elementu pro zobrazení aktivní žádané hodnoty, ze šesti indikátorů
spínací funkce, elementu pro zobrazení jednotek, rampové funkce a ručního provozu.
Regulátor lze velmi jednoduše obsluhovat pomocí čtyř tlačítek umístěných na jeho čelní
straně. Přístroje mohou fungovat jako dvoupolohové, třípolohové, třípolohové krokové nebo
spojité regulátory. Softwarové vybavení umožňuje ovládat mimo jiné programovou a rampovou
funkci regulátoru, přepínaní sad parametrů, dvě metody samooptimalizace, matematickologický modul, čtyři limitní komparátory.
Linearizace běžných měřících čidel se je uložena v interní paměti, speciální zákaznická
linearizace je programovatelná pomocí linearizační tabulky.
Pro komfortní konfiguraci zařízení přes PC je možno dodat Setup program.
Přes sériové rozhraní RS422/485 nebo PROFIBUS-DP mohou být přístroje integrovány do
příslušné datové sítě.
Elektrické připojení se provádí pomocí šroubových svorek na zadní straně zařízení.
Alternativní vstupní a výstupní konfigurace je zobrazena na následující blokové struktuře.
Volitelné doplňující funkční karty jsou univerzální pro všechna zařízení této série regulátorů.
Bloková struktura:
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Typografická konvence

1.2 Typografická konvence
Varovné symboly
Výstraha

Tento symbol se používá, pokud hrozí
nebezpečí újmy na zdraví obsluhy díky
částečnému nebo úplnému nedodržení
pokynů.

Pozor

Tento symbol se používá, pokud hrozí
nebezpečí poškození přístroje nebo
měřených dat díky částečnému nebo
úplnému nedodržení pokynů.

Pozor

Tento symbol se používá, pokud se
zohledňují bezpečnostní opatření při ruční
manipulaci
elektrostatickým
výbojem
poškozených částí měřícího zařízení.

Upozornění

Tento symbol se používá, pokud je třeba
věnovat zvýšenou pozornost.

Reference

Tento symbol je používá při odkazu na
jiné, další zdroje informací (další dávody k
použití, kapitoly, odstavce atd.)

Upozorňující symboly

Průběh instrukce
Tento symbol indikuje, že určitá činnost
bude podrobně popsána. Jednotlivé
pracovní kroky budou pomocí této
hvězdičky odděleny, např.:
stlačit tlačítko
Zobrazovací způsoby

Body menu

Blikající
zobrazení
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Identifikace přístroje

2 Identifikace přístroje
2.1 Typový kód

703041/

181

140

2 3 / 0 0 0 , 0 61

(Příklad objednacího klíče)
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Identifikace přístroje

2.2 Obsah dodávky
1 x regulátor
1 x těsnění
upevňující elementy
stručný návod k obsluze
CD s manuálem a dalšími souvisejícími dokumenty

2.3 Příslušenství
PC-Interface
PC Interface s TTL/RS232 konvertorem a adaptérem pro setup program
Objednací číslo: 70/00350260
Setup program
Provedení:
1. Setup program s programovým editorem 1
Objednací číslo: 70/00445417
2. Setup program s programovým editorem a funkcí startup1
Objednací číslo: 70/00445443

Programový editor
Programový editor (Software) 1
Objednací číslo: 70/00445444

1. Předpoklad: Windows® 98/NT4.0/ME/2000/XP, PC Pentium II, 128 MByte RAM, 30
MByte volných na HD, mechaniku CD-ROM, jedno volné sériové rozhraní.
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3 Instalace
3.1 Montážní místo a klimatické podmínky
Podmínky montáže musí odpovídat předpokladům uvedených v technické specifikaci.
Okolní teplota v místě vestavby může dosahovat hodnot v rozsahu 0..+55°C, při relativní
vlhkosti < 90%.

3.2 Rozměry
3.2.1 Typ 703044
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3.2.2 Typ 703042/43
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3.2.3 Typ 703041

3.3 Těsná montáž
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3.4 Vestavba
Typ 703042/43/44
Těsnění dodané s přístrojem umístit na tělo přístroje.
Regulátor zasunout z přední strany do vestavného panelu.
Ze zadní strany nasunout na zařízení upevňující elementy, přičemž ploché strany
upevňujících elementů musí přiléhat ke stěnám přístroje.
Upevňující elementy usadit vůči zadní straně a pomocí šroubováku stejnoměrně pevně
dotáhnout.

Typ 703041
Těsnění dodané s přístrojem umístit na tubus přístroje.
Regulátor zasunout z přední strany do vestavného panelu.
Ze zadní strany nasunout na tělo přístroje upevňující rámeček a pomocí pružné části
tlačit proti zadní straně, dokud záklapky nezapadnou do předem určených drážek a není
zabezpečeno plnohodnotné upevnění.

Péče o čelní panel
Čelní deska může být čištěna běžnými mycími a čistícími prostředky. Je podmíněně odolná vůči
organickým čistícím roztokům (např. líh, mycí benzín, P1, xylon atd.). K čištění v žádném
případě nepoužívejte metody při vysokých tlacích.
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3.5 Vyjmutí regulátoru z přední strany panelu
Za účelem servisního zákroku může být regulátor vyjmut z panelu z přední strany.
Na vrchní a spodní části regulátoru (u formátu na šířku u pravé a levé části) vyčnívajících
z panelu jsou umístěna drážkovaná místa, která je třeba současně stlačit. Při
dostatečném stlačení a pohybu dopředu dojde k vyjmutí části regulátoru bez ochranné
skříňky z vestavného panelu.

Při zpětném navrácení regulátoru do vestavného panelu je třeba dbát opatrnosti a zaručit
opětovné zaklapnutí do předem připravených drážek (viz 3.4 Vestavba).
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4 Elektrické zapojení
4.1 Pokyny při instalaci
Při výběru materiálu vodičů, při instalaci a při elektrickém zapojování přístroje dbejte na
striktní dodržování předpisů, které se vztahují pro elektrické přístroje do 1000 V.
Elektrickou instalaci může provádět pouze řádně proškolený personál.
Pokud může při práci s přístrojem dojít ke styku se špičkovým napětím, je nutné přístroj
oddělit od sítě 2-pólově.
Tavná pojistka slouží při zkratu k rozpojení napájecího okruhu. Aby se zabránilo v
případě zkratu v obvodu zátěže poškození („svaření“) výstupního relé, musí být spínaný
okruh jištěn na maximální proud relé.
Elektromagnetická kompatibilita odpovídá technickým předpisům a příslušným normám.
Kapitola 12.1 „Technická data“
Vstupní, výstupní a napájecí vodiče musí být od sebe navzájem odděleny a neměly by
být zapojovány paralelně.
Vodiče čidla a rozhraní by měly být kroucené a stíněné. Nevést tyto vodiče v blízkosti
částí přístroje nebo vedení, jimiž protéká elektrický proud. Stínění jednostranně uzemnit.
Na napájecí svorky přístroje nesmí být zapojeny žádné další spotřebiče.
Přístroj není určen pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Vedle chybné instalace může vést také k poškození následných zařízení v procesu
nekorektní nastavení procesních hodnot, veličin, parametrů (žádaná hodnota, data
parametrizační a konfigurační úrovně, změny vnitřní struktury přístroje). Proto by měly
existovat v procesu další nezávislé jistící prvky, např. přetlakové ventily,
hlídače/omezovače teploty. Prosím pro tento případ dbejte řádně bezpečnostních
předpisů! Adaptace regulátoru (samooptimalizace) nemusí splňovat všechny
požadované podmínky regulační soustavy, teoreticky je možná nestabilní parametrizace.
Dosažená skutečná hodnota musí být proto kontrolována z hlediska stability.
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4.2 Galvanické oddělení
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4.3 Schéma zapojení
4.3.1 Typ 703041
Elektrickou instalaci může provádět pouze řádně proškolený personál.
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Elektrické zapojení

4.3.2 703042/43/44
Elektrickou instalaci může provádět pouze řádně proškolený personál.
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Elektrické zapojení
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Obsluha

5 Obsluha
5.1 Zobrazovací a obslužné elementy

Zobrazení je konfigurovatelné.
Kapitola 8.7 „Zobrazení diSP“
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5.2 Vrstvový model

Time – Out
Pokud nebude do 30ti sekund stlačeno nějaké tlačítko, navrátí se přístroj
do normálního zobrazení.
Kapitola 6. „Obslužná úroveň“
Kapitola 7 „Parametrizační úroveň“
Kapitola 8 „Konfigurace“
Setup/Zobrazení – Obsluha/Time-Out

5.3 Povolení / zakázání přístupu k jednotlivým úrovním
Přístup k jednotlivým úrovním může být korigován a to dle následující tabulky.
Kód
0
1
2
3

Obslužná úroveň
povolena
povolena
povolena
zakázána

Parametrizační úroveň
povolena
povolena
zakázána
zakázána

Konfigurační úroveň
povolena
zakázána
zakázána
zakázána

Povolení / zakázání přístupu k parametrizační a konfigurační úrovni je také možný pomocí
binárních funkcí.
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Pro přístup ke kódu je třeba současně na dobu t>5 s stlačit
Změna kódu pomocí

(displej bliká).

Zadání kódu pomocí

a

a

.

. Přednastaven je volný přístup ke všem úrovním.

Zpět do normálního zobrazení pomocí

nebo po 30 s automaticky.

Přístup k jednotlivým vrstvám je možný též pomocí binárních funkcí.
Kapitola 8.6 „Binární funkce „binF““

5.4 Zadávání hodnot a způsob obsluhy
5.4.1 Zadávání hodnot
Při zadávání hodnot v rámci jednotlivých vrstev je na spodním displeji zobrazen symbol
zvoleného parametru.

Parametr vybrat pomocí

a

.

V zadávacím módu měnit pomocí

(spodní displej bliká).

Hodnotu měnit pomocí
a
. Změna hodnot se mění dynamicky v závislosti na
době, po jakou je stlačeno tlačítko.
Převzetí nastavení pomocí

nebo za 2 s automaticky.

Zrušení nastavení pomocí

. Hodnota se nepřevezme.
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5.4.2 Zadávání časů
Při zadávání časů (např. časovací dobu timeru) jsou současně zobrazeny jeho jednotky.

Jednotka je zobrazena v nejvyšším jednotkovém formátu, např. pokud „h“ odpovídá jedné
hodině, potom formát času je hh:mm.
Parametr vybrat pomocí

a

.

V zadávacím módu měnit pomocí

(spodní displej bliká).

Hodnotu měnit pomocí
a
. Změna hodnot se mění dynamicky v závislosti na
době, po jakou je stlačeno tlačítko.
Převzetí nastavení pomocí

nebo za 2 s automaticky.

Zrušení nastavení pomocí

. Hodnota se nepřevezme

5.5 Obsluha přístroje s regulací na pevnou hodnotu

5.5.1 Změna žádané hodnoty
V normálním zobrazení:
Změna aktuální žádané hodnoty pomocí

a

(hodnota se automaticky přijme)

5.5.2 Ruční provoz
V ručním provozu může být akční zásah regulátoru manuálně měněn.
Do ručního provozu se dostaneme stiskem tlačítka
na dobu delší než 2s.
Na spodním displeji se zobrazí akční zásah, svítí symbol „ruky“ a „%“.
Akční zásah měníme pomocí
a
.
Různé vrstvy jsou dostupné z ručního provozu.
22
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Zpět do normálního zobrazení se dostaneme pomocí tlačítka
.
(Stisk na dobu delší než 2 s).
Nastavení akčního zásahu při aktivaci ručního provozu je konfigurovatelné.
Ruční provoz je možno zablokovat.
Kapitola 8.2 „Regulátor „Cntr““
Další možnosti obsluhy pevně stanovených hodnot jsou realisovatelné pomocí binárních funkcí.
Kapitola 8.6 „Binární funkce „binF““

5.6 Obsluha programového regulátoru

Normální zobrazení
V normálním zobrazení není aktivován žádný program a regulátor reguluje na nastavenou
žádanou hodnotu.
Změna žádané hodnoty
Přístup z normálního zobrazení:
Přístup k zadání žádané hodnoty pomocí
Změna aktuální žádané hodnoty pomocí
(hodnota se automaticky převezme)

a

Start programu
Z normálního zobrazení:
Program odstartovat pomocí
(svítí symbol rampy)
Pomocí setup – programu může být nakonfigurována doba rozběhu. Až do uplynutí doby
rozběhu svítí na spodním displeji symbol „Strt“. Poté se program provede.
Zrušení programu
Při spuštěném programu:
Program zrušit pomocí
23
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Zastavení programu
Při spuštěném programu:
Program zastavit pomocí
(po dobu delší než 2 s)
(spodní displej bliká)
Opětovné spuštění programu pomocí
(po dobu delší než 2 s)
Při výpadku sítě se program automaticky zruší.
Další programové řídící funkce konfigurovatelné pomocí binárních funkcí.
Kapitola 8.6 „Binární funkce „binF““

5.6.1 Zadávání programu
Funkce
Programová křivka může být realizována až osmi programovými kroky.

Zadávání programu přímo na regulátoru
Přístroj musí být nakonfigurován jako programový regulátor nebo programový vysílač.
Kapitola 8.3 „Vysílač „Pro““ (funkce)
Jako časovou základnu programu lze využít mm:ss, hh:mm, dd:hh (s=sekundy, m=minuty,
h=hodiny, d=dny).
Kapitola 8.3 „Vysílač „Pro““ (jednotky)
Specifikace jednotlivých úseků žádaných hodnot (SP1..SP8) a příslušných časových úseků
(tP1..tP8) je nastavitelné v obslužné úrovni (programová data).
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Maximálně 8 programových úseků je definováno pomocí SPP, tP (úseky žádaných hodnot,
časové úseky)

Zadání programu pomocí Setup – programu
Setup – program (příslušenství) nabízí komfortní programový editor s grafickým zobrazením
programové křivky (průběh programu).

25

dTRON 304/308/316 – Návod k obsluze

Obsluha

Další možné funkce nastavitelné pomocí Setup – programu
start se skutečnou hodnotou
chování programu při překročení nebo nedosažení měřícího rozsahu
opakování programu
zadání žádané hodnoty (rampa/skok)
regulace dle poslední žádané hodnoty
doba rozběhu
programový editor a jeho obsluha s grafickým náhledem
programování až čtyřech řídících kontaktů
přiřazení sad parametrů

5.6.2 Posun programové křivky
Pomocí funkce „Externí žádaná hodnota s korekturou“ může být charakteristický průběh
programu posunut směrem nahoru či dolů (možno pouze pomocí setup - programu).

Externí žádaná hodnota může být zadána pomocí analogového signálu.
Kapitola 8.2 „Regulátor „Cntr““
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6 Obslužná úroveň
Přístup k obslužné úrovni

Procesní data „Proc“
Zde jsou zobrazeny a editovány čtyři žádané hodnoty včetně dalších procesních veličin
v závislosti na konfiguraci přístroje.
Symbol

Význam
Žádaná hodnota 1 (editovatelná)
Žádaná hodnota 2 (editovatelná)
Žádaná hodnota 3 (editovatelná)
Žádaná hodnota 4 (editovatelná)
Žádaná hodnota rampy (jen pokud je nakonfigurována)
Naměřená hodnota z analogového vstupu 1
Naměřená hodnota z analogového vstupu 2 (pokud existuje)
Výsledek matematické formulace 1 (pokud existuje)
Výsledek matematické formulace 2 (pokud existuje)
Akční zásah
Doba chodu programu (jen u program. regulátoru/vysílače)
Zbývající čas programu (jen u program. regulátoru/vysílače)
Doba časovače 1 (pokud je nakonfigurován)
Doba časovače 2 (pokud je nakonfigurován)
27
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Definice programových úseků:

(1) Čas programu
(2) Zbývající čas programu

(3) Časový úsek kroku programu
(4) Zbývající časový úsek kroku programu

Uživatelská data „USEr“
Pomocí setup – programu může být až osm parametrů zobrazeno a editováno.
Setup / Konfigurační úroveň / Zobrazení – Obsluha / Uživatelská data
Zobrazený symbol pro každý parametr může být zadán samotným uživatelem. Jinak je použit
standardní symbol. Přípustná jsou písmena a čísla, která se zobrazují na 7-mi segmentovém
displeji.
Programová data „Pro“
Zde může být definován program o maximálně osmi programových úsecích (SPP1..SPP8 –
žádané hodnoty programových kroků, tP1..tP8 – časové úseky programových kroků).
Tato oblast přístroje je přístupná pouze tehdy, je-li nakonfigurován jako programový regulátor
nebo vysílač.
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7 Parametrizační úroveň
Mohou být uloženy dvě sady parametrů (PAr1 a Par2).
Přístup k parametrizační úrovni:

Vrstva může být blokována.
Použití:
Přepínání sad parametrů pomocí binárních vstupů.
Kapitola 8.6 „Binární funkce „binF““
Přiřazení sad parametrů k programovým krokům (možno jen pomocí setup - programu).
Programový editor/program
Příklad:
Nastavení dvoubodového regulátoru s podílem derivační a integrační složky:
Pb1=12°C (proporcionální oblast)
rt=160 s (integrační časová konstanta, I-podíl)
dt=0 s (derivační časová konstanta, D-podíl)
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(
Parametr

Symbol

Parametrizační úroveň

)
Rozsah

Přednastaveno Význam

Proporcionální
oblast

0…9999
0…9999

0
0

Velikost proporcionální oblasti
Zesílení regulátoru se zmenšuje
s větší proporcionální oblastí.
Při Pb1,2=0 není regulační struktura
účinná! (chování limitních
komparátorů)
Při spojité regulaci musí být Pb1,2>0

Derivační
konstanta

0…9999 s

80 s

Určuje vliv diferenciální složky na
regulační soustavu.
Účinnost D-podílu roste se zvětšující
se derivační konstantou.

Integrační
konstanta

0…9999 s

350 s

Určuje vliv integrační složky na
regulační soustavu.
Účinnost I-podílu se snižuje se
zvětšující se derivační konstantou.

Doba aktivace
akčního členu

5…3000 s

60 s

Doba spínací
periody

0,0…999,9 s
0,0…999,9 s

20 s
20 s

Odstup
kontaktů

0,0…999,9

0

Využitá doba aktivace regulačního
ventilu při třípolohové krokové
regulaci.
V případě spínaného výstupu by
měla být doba spínací periody
vybrána tak, aby nedocházelo
k nepravidelnému přísunu energie
také aby nedocházelo k přetížení
akčního členu.
Odstup mezi oběma regulačními
kontakty u třípolohové a třípolohové
krokové regulace.

Spínací
diference

0,0…999,9
0,0…999,9

1
1

Hystereze při spínané regulaci při
Pb1,2=0

Pracovní bod

-100..+100%

0%

Akční zásah při P a PD regulaci
(při x=w je y=Y0)

Omezení
akčního zásahu

0..100%
-100..+100%

100%
-100%

Maximální omezení akčního zásahu
Minimální omezení akčního zásahu

Parametr Pb2, Cy2, HyS2 a y2jsou vztaženy k druhému regulačnímu výstupu při třípolohové a
třípolohové krokové regulaci.
Desetinná čárka u jednotlivých parametrů je závislá na nastavení desetinné čárky v zobrazení.
Zobrazení parametrů přístroje jsou závislé na nastaveném způsobu regulátoru.
Kapitola 8.2 „Regulátor „Cntr““
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8 Konfigurační úroveň
Úvod:
Pro zobrazení následujících parametrů a funkcí v konfigurační úrovni platí tyto pravidla:
Parametr se nezobrazí nebo nebude moci být vybrán, pokud provedení přístroje nebude
obsahovat nutné části k jeho aktivaci, obsluze, konfiguraci.
Příklad:
Analogový vstup 2 nebude moci být nakonfigurován, pokud nebude fyzicky obsažen v HWvýbavě regulátoru.
Některé parametry mohou být programovány pouze pomocí setup – programu.
Jsou označeny symbolem „Setup“.
V nadpisech kapitol jsou uvedeny symboly příslušných parametrů (např. Analogové vstupy
„InP“).
Přístup ke konfigurační úrovni

Vrstva může být zpřístupněna/zakázána.
Kapitola 5.3 „Povolení/zakázání přístupu k jednotlivým úrovním“
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Analogový selektor
U některých parametrů může být vybráno z řady analogových hodnot. Pro přehled je
znázorněna následující tabulka.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bez funkce
Analogový vstup 1
Analogový vstup 2
Skutečná hodnota
Aktuální žádaná hodnota
Konečná hodnota rampy
Žádaná hodnota programu
Matematika 1
Matematika 2
Žádaná hodnota 1
Žádaná hodnota 2
Žádaná hodnota 3
Žádaná hodnota 4
Regulační akční zásah
1.regulační výstup
2.regulační výstup

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Čas běhu programu v s
Zbývající čas programu v s
Doba kroku v s
Zbývající čas kroku v s
Čas časovače 1 v s
Čas časovače 2 v s
Zbývající čas časovače 1 v s
Zbývající čas časovače 2 v s
Aktuální konečná hodnota kroku
Analogová poloha (Profibus)
Libovolná analogová hodnota z
uložené adresy
(jen pomocí setup - programu)
Interní Pt 100 v Ohmech
Vzorkovací perioda v s

32
33

Definice programových úseků:

(1) Čas programu
(2) Zbývající čas programu

(3) Časový úsek kroku programu
(4) Zbývající časový úsek kroku programu
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8.1 Analogové vstupy „InP“
Dle provedení přístroje je možno využít až dva analogové vstupní
signály.

Analogový vstup 1
Analogový vstup 2
Typ čidla

Symbol

Kód / výběr
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Linearizace

Tučně vyznačené kódy označují tovární přednastavení.
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Popis
Bez funkce
Odporové čidlo, 3-vodič
Odporové čidlo, 2-vodič
Odporové čidlo, 4-vodič
Termočlánkové čidlo
Odporový vysílač
Topný proud 0..50 mA AC (pouze vstup2)
0..20 mA
4..20 mA
0..10 V
2..10 V
0..1 V
Vstup 2: přednastaveno bez funkce
Lineární
Pt100
Pt500
Pt1000
KTY11-6
W5Re_W26Re C
W3Re_W25Re D
NiCr-CuNi „E“
Cu-CuNi „T“
Fe-CuNi „J“
Cu-CuNi „U“
Fe-CuNi „L“
NiCr-Ni „K“
Pt10Rh-Pt „S“
Pt30Rh-Pt „R“
Pt30Rh-Pt6Rh „B“
NiCrSi-NiSi „N“
W3Re_W26Re
Zákaznická linearizace
Pro zákaznickou linearizaci je možno maximálně
10 bodů nebo funkce polynomu pátého řádu.
(programovatelné pomocí setup - programu)
Při linearizaci „KTY11-6“ odpovídá odpor 25kΩ
teplotě 25°C (jen pomocí setup - programu).
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Analogový vstup 1
Analogový vstup 2
Symbol
Korektura naměřené
hodnoty

Kód / výběr
-1999..0..+9999

Popis
S parametrem korekce měřené hodnoty můžeme
Docílit toho, že měřená hodnota bude rozdílná od
hodnoty zobrazované.
Například:
Měřená hodnota Offset
294,7
+ 0,3
295,3………………- 0,3

Počáteční hodnota rozsahu
Koncová hodnota rozsahu

Zobrazená hodnota
295,0
295,0

Zobrazená hodnota potom neodpovídá změřené
Hodnotě v místě měření.
V jiném případě zde může být zadán odpor
přívodním vodičů při dvouvodičovém provedení
teplotního čidla.
-1999..0..+9999 Při měření unifikovaného signálu nebo
odporového potenciometru mohou být měřené
-1999..100..+9999 hodnoty přiřazeny určitému rozsahu.
Příklad: 0..20 mA ~ 0..1500°C

Časová konstanta filtru

0..0,6..100 s

Počáteční hodnota
doplňující kalibrace

-1999..0..+9999

Koncová hodnota
doplňující kalibrace

-1999..1..+9999

Hlídání topného proudu
(výstup)

Rozsah fyzikálního signálu může být o 20%
překročen/podkročen, aniž by došlo k signalizaci
překročení/ nedosažení měřícího rozsahu.
Slouží k nastavení vstupního digitálního filtru.
Při skokové změně vstupního signálu se po
uplynutí doby 2 x dFprojeví 63% změny.
Pokud je tato konstanta příliš velká:
- vysoké tlumení rušivých signálů
- pomalá časová odezva při změně skutečné
hodnoty
- nízká mezní frekvence (dolní propusť 2.řádu)
Počáteční hodnota následné doplňující kalibrace
Viz popis na následující straně.
Koncová hodnota následné doplňující kalibrace
Viz popis na následující straně.
Bez funkce
Výstup 1..10

0
1..10

Korekční hodnota KTY při (Setup)
0..2000..4000 Ω
25°C
Tučně vyznačené kódy označují tovární přednastavení.
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Pomocí převodníku proudu s výstupem
unifikovaného signálu je možno registrovat topný
proud, který může být ve spojení analogového
vstupu s limitním komparátorem hlídán.
Měření probíhá při každém zavření topného
kontaktu. Naměřená hodnota setrvává až do
dalšího měření.
Odpor při 25°C/77°F pro linearizaci
čidla „KTY 11-6“.

dTRON 304/308/316 – Návod k obsluze

Konfigurační úroveň

Analogové vstupy
Symbol
Jednotky teploty

Kód / výběr
0
1

Vzorkovací perioda

0
1
2
3
Síťová frekvence
(Setup)
50 Hz
60 Hz
Tučně vyznačené kódy označují tovární přednastavení.

Popis
Stupně Celsia
Stupně Fahrenheita
Jednotky pro hodnoty teploty
50 ms
90 ms
150 ms
250 ms
Síťová frekvence

Zákaznická následná konfigurace
Pomocí analogových vstupů regulátoru může být elektronickým zpracováním signálu
(linearizace, transformace) upravena naměřená hodnota. Tato naměřená hodnota je
přepočítána samotným regulátorem a může být poté zobrazena na displeji (měřená
hodnota=zobrazená hodnota).

Postup:
1. Určit dva po sobě jdoucí měřící body ((1), (3)), které jsou od sebe co nejvíce vzdáleny.
2. V hodnotě měřícího bodu zadat na regulátoru požadovanou hodnotu (počáteční hodnotu
FtS, koncovou hodnotu FtE). Nejvhodnější je pro zjištění měřených hodnot M1 a M2
využít referenční měřící přístroj.
3. Během programování musí být dodrženy stabilní podmínky měření.
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Programování:
Získat měřící bod (1).
Zadat počáteční hodnotu (2).
Získat měřící bod (3).
Zadat koncovou hodnotu (4).

Pokud k této následné kalibraci nebude použit referenční měřící přístroj, musí být
při získání měřícího bodu (3) zohledněn offset ∆.
Aby došlo k navrácení stavu před regulací, musí být počáteční a koncové hodnoty (Fts, FtE)
naprogramovány se stejnými hodnotami, poté se automaticky nastaví počáteční hodnota na 0 a
koncová na 1.
Pozdější kalibrace se jinak bude vztahovat k již zkalibrované charakteristice.
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8.2 Regulátor „Cntr“
Pomocí parametrů v této úrovni se nastavují vstupní veličiny regulátoru, druh regulace, o
mezení žádaných hodnot, podmínky ručního provozu a přednastavení samooptimalizace.
Symbol
Druh
regulace

Řídící
činnost

Ruční provoz

Akční zásah
ručního
provozu
Range-akční
zásah

Kód / výběr
0
1
2
3
4
0
1

Popis
Bez funkce
Dvoubodový regulátor
Tříbodový regulátor
Tříbodový krokový regulátor
Spojitý regulátor
Přímá
Inverzní

Inverzní:
Akční zásah Y regulátoru je větší než 0 právě tehdy, když
skutečná hodnota je menší než žádaná hodnota (topení).
Přímá:
Akční zásah Y regulátoru je větší než 0 právě tehdy, když
skutečná hodnota je větší než žádaná hodnota (chlazení).
0 Povolen
1 Zakázán
Pokud je ruční provoz v této úrovni zakázán, není možno
pomocí tlačítek ani binárních vstupů do ručního provozu
přejít.
-100..101 Tento parametr definuje velikost akčního zásahu při
přepnutí do ručního provozu.
101=poslední hodnota akčního zásahu
-100..0..101 Tento parametr definuje velikost akčního zásahu při
překročení/ nedosažení měřícího rozsahu.
101= poslední hodnota akčního zásahu
-1999..+9999 Ohraničení rozsahu žádaných hodnot může zabránit
zadání žádané hodnoty mimo bezpečný rozsah.

Počátek
rozsahu
žádaných
hodnot
Konec
-1999..+9999
rozsahu
žádaných
hodnot
Tučně vyznačené kódy označují tovární přednastavení.
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Symbol
Vstupy
Regulátor
skutečné
hodnoty
Externí
žádaná
hodnota

Zpětné
hlášení
akčního
zásahu
Samooptimalizace
Metoda
Aktivace

Regulační
výstup 1
Regulační
výstup 2

Kód / výběr

Konfigurační úroveň
Popis

(Analogový selektor) Definuje zdroj skutečné hodnoty regulačního kanálu
viz analog.selektor na straně 32
Analogový vstup 1
(Analogový selektor) Tento parametr aktivuje externí žádanou hodnotu a určuje
Deaktivováno zdroj pro ní.
viz analog.selektor na straně 32
Externí žádaná hodnota s korekturou:
Externí žádaná hodnota+žádaná hodnota 1=aktuální
žádaná hodnota
Externí žádaná hodnota se upravuje pomocí tlačítka (SP1)
nahoru a dolů. Na displeji se zobrazí aktuální žádaná
hodnota
Toto je nastavitelné jen pomocí setup-programu.
(Analogový selektor) Tento parametr definuje zdroj zpětného hlášení akčního
Deaktivováno zásahu v případě tříbodového krokového regulátoru.
viz analog.selektor na straně 32
0 Metoda oscilace
1 Metoda odezvy systému na jednotkový skok
viz kapitola 9.1 „Samooptimalizace“
0 Samooptimalizace povolena
1 Samooptimalizace zakázána
Start samooptimalizace může být proveden pomocí tlačítek
nebo pomocí binárních funkcí.
0 Relé
1 Polovodičové relé + logický
2 Spojitý
Druh fyzikálních výstupů signálu 1. a 2. regulačního
výstupu musí být zadán.
-100..0..+100% Výstupní akční zásah při skokové odezvě.

Klidový akční
zásah
Skokový
10..30..100% Velikost skokového signálu při skokové odezvě.
akční zásah
Tučně vyznačené kódy označují tovární přednastavení.
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8.3 Vysílač (indikátor) „Pro“
V této úrovni se definuje základní funkce přístroje. Přístroj může být
nakonfigurován jako regulátor na pevnou hodnotu s nebo bez
rampové funkce, programový regulátor, programový vysílač
(indikátor).

Symbol
Funkce

Hodnota/Výběr
0
1
2
3
4

Popis
Regulátor na pevnou hodnotu
Rampová funkce
Programový regulátor
Programový vysílač (indikátor)
Regulátor teplotního kanálu
Rampová funkce:
Realizována může být rampová funkce se stoupající nebo
klesající charakteristikou. Koncová hodnota rampy
souhlasí se zadanou žádanou hodnotou.

t1..síť zapnuta (w1 aktivní)
t2..t3.. síť vypnuta/ruční provoz/zkrat čidla
t4..t5..stop rampy
t6..přepnutí žádané hodnoty na w2
Pomocí binárních funkcí může být rampová funkce
zastavena nebo zrušena.
Kapitola 8.6 „Binární funkce „binF““
Při ručním provozu nebo zkratu čidla se rampová funkce
zruší, výstupy se chovají jako při překročení/nedosažení
měřícího rozsahu.

Jednotky
0
1
2

Programový vysílač (indikátor):
Zadání charakteristiky žádané hodnoty pomocí spojitého
výstupu.
Rampová funkce
Program
K/minuty
mm:ss
K/hodiny
hh:mm
K/dny
dd:hh
S=sekundy, m=minuty, h=hodiny, d=dny
Jednotky sklonu rampy v Kelvinech na jednotku času
nebo formát časů jednotlivých kroků u programového
regulátoru/vysílače.

Tovární přednastavení je vyznačeno tučným písmem
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Symbol
Sklon rampy
Toleranční
pásmo

Hodnota/Výběr
0..9999
0..999

Konfigurační úroveň
Popis
Přírůstek stoupání rampové funkce (strmost náběžné
hrany)
0..neaktivní
U programového regulátoru/vysílače nebo rampové funkce
může být realizováno hlídání skutečné hodnoty pomocí
tolerančního pásma křivky skutečné hodnoty.
Překročení horní nebo spodní meze je signalizováno
signálem tolerančního pásma, který je interně zpracován
nebo vyveden pomocí výstupního signálu.

Zpracování signálu tolerančního pásma viz
Kapitola 8.5 „Výstupy „OutP““
Kapitola 8.6 „Binární výstupy „binF““
Program
Start
programu

(Setup)

Start programu
Start se skut.hodn.

Rangechování
Chování při
aktivaci sítě
Opakování
programu
Zadání
žádané
hodnoty

(Setup)

Pokračovat
Zastavit
Neaktivován
Automatický start
Žádné
Cyklické
Rampa
Skok

Regulace na
poslední
žádanou
hodnotu
Doba rozběhu

(Setup)

Neaktivní
Aktivní

(Setup)

0…9999 min

Opoždění startu programu o nastavený časový okamžik.
Na spodním displeji je zobrazeno „Strt“.

SK1
SK2
SK3
SK4
Tovární přednastavení je vyznačeno tučným písmem

Tyto 4 řídící kontakty mohou být aktivovány v základním
nastavení (pokud neběží program).

(Setup)
(Setup)
(Setup)

Základní nastavení
Řídící kontakty (Setup)

Definuje, zda program začíná s první programovou
žádanou hodnotou, nebo zda se přebírá aktuální skutečná
hodnota jako první žádaná hodnota programu.
Definuje chování při překročení/nedosažení měřícího
rozsahu (program pokračuje/je zastaven).
Definuje, zda program automaticky začne s připojením
k síti, nebo bude neaktivován.
Při nastavení parametru „cyklické“ je program cyklicky
opakován.
Rampa žádané hodnoty
Skok žádané hodnoty

Pokud je parametr aktivní, je po konci programu přebrána
jako žádaná hodnota poslední žádaná programová
hodnota.
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Regulátor teplotního kanálu
Náběžná hrana techniky s teplotními kanály slouží např. k pohodlné obsluze keramických
topných patron. Během náběžné fáze (t0..t2) může unikat vlhkost z hygroskopických topných
patron, a tím zamezit jejich poškození.

V okamžiku t0 se přebírá aktuální skutečná hodnota jako počáteční hodnota rampy. Z časovém
intervalu t0..t1 je dosažena v závislosti na naprogramovaném sklonu rampu hodnota SPP2.
V tomto intervalu je žádaná hodnota rampy zvyšována lineárně.Poté následuje časová
programovatelná prodleva tP2 (t1..t2), po které dojde k regulaci na základě aktuální žádané
hodnoty (SP1).
Nastavení probíhá pomocí setup-programu:
Setup /Vysílač/Všeobecné
Sklon rampy rASL s časovými jednotkami
Toleranční pásmo (volitelně)
Setup/Vysílač/Program
Start programu se skutečnou hodnotou
Chování při aktivaci sítě
Setup/Parametrizační vrstva/Regulátor-Parametry
Omezení akčního zásahu pro sadu parametrů 1 a 2 (volitelně)
Setup / programový editor/Program
Nastavit sadu parametrů pro krok 1
Krok 2 konfigurovat s žádanou hodnotou kroku (poloviční žádaná hodnota
SPP2), časový úsek kroku (prodleva tP2), sada parametrů 2
Setup/Zobrazení-Obsluha/Uživatelská data
Relevantní parametry můžou být uloženy v uživatelských datech (obslužná
úroveň) – volitelně.
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8.4 Limitní komparátory „Lc“
K dispozici jsou 4 limitní komparátory.
Pomocí nich může být hlídána určitá potřebná velikost signálu. Při
překročení této hranice dojde k signalizaci do následného procesu.

Funkce limitních komparátorů:
Limitní komparátory mohou mír různé spínací funkce. Funkce hystereze „nesymetrická vlevo“,
„nesymetrická vpravo“ je nastavitelná pouze pomocí setup-programu. Standardně se využívá
funkce hystereze symetrická.
Nesymetrická vlevo

Symetrická
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Limitní komparátor lk7 a lk8 svou funkcí hlídá měřené hodnoty pomocí pevně nastavené
hodnoty AL.
Nesymetrická vlevo
Symetrická
Nesymetrická vpravo

Limitní komparátor 1
Limitní komparátor 2
Limitní komparátor 3
Limitní komparátor 4
Symbol
Funkce

Hodnota/Výběr
0
1
2
3
4
5
6
7
8
-1999..0..+9999

Popis
Bez funkce
lk1
lk2
lk3
lk4
lk5
lk6
lk7
lk8
K hlídání mezních hodnot:
Rozsah mezních hodnot u lk1 a lk2: 0..9999
Spínací diference

Mezní
hodnota
Spínací
0..1..9999
diference
Tovární přednastavení je vyznačeno tučným písmem
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Limitní komparátor 1
Limitní komparátor 2
Limitní komparátor 3
Limitní komparátor 4
Symbol
Účinnost/
Signál
Range

Hodnota/Výběr
0
1
2
3

Popis
Absolutní/neaktivní
Relativní/neaktivní
Absolutní/aktivní
Relativní/aktivní
Účinnost:
Definuje chování limitních komparátorů v případě změny žádané
hodnoty nebo zapnutí sítě.
Absolutní:
Limitní komparátor se chová dle své funkce k časovému bodu
změny.
Relativní:
Limitní komparátor se nachází ve stavu spínání „vypnuto“. Kdyby
nastal podnět „zapnuto“ změny mezní hodnoty nebo žádané
hodnoty, je tato reakce potlačena. Tento stav je držen tak dlouho,
než dosáhne skutečná hodnota znobu spínaného rozsahu (šedá
plocha).
Příklad:
Hlídání skutečné hodnoty x funkcí lk4.
Změna žádané hodnoty w1--> w2
a) Stav výstupu

b) Stav v čase při změně
Limitní komparátor zůstává neaktivní, ačkoliv se skutečná hodnota
nachází ve spínaném rozsahu.

c) Vyregulovaný stav

Limitní komparátor pracuje zase podle své funkce.
0…9999 s Zpoždění sepnutí o definovaný časový interval
Zpoždění
sepnutí
0…9999 s Zpoždění rozpojení o definovaný časový interval
Zpoždění
rozpojení
Tovární přednastavení je vyznačeno tučným písmem.
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Limitní komparátor 1
Limitní komparátor 2
Limitní komparátor 3
Limitní komparátor 4
Symbol
Kvitování

Čas
„stěrače“
Skutečná
hodnota
limitn.komp.
Žádaná
hodnota
limitn.komp.
Hysterezní
funkce

Hodnota/Výběr
0
1
2
0…9999 s

(Setup)

(analogový
selektor)
vypnuto
(analogový
selektor)
vypnuto
Symetrická
Nesymetrická
vlevo
Nesymetrická
vpravo

Popis
Žádné kvitování
Kvitování možné jen při neaktivním limitním komparátoru
Kvitování možné vždy
Limitní komparátor se navrátí zpět po uplynutí nastaveného času.
Viz spínací diagramy
Viz „Analogový selektor“ na str. 32
Viz spínací diagramy (pouze u lk1..lk6)
Viz „Analogový selektor“ na str. 32
Viz spínací diagramy
Kapitola 12.2 „Alarmován hlášení“

Tovární přednastavení je vyznačeno tučným písmem.
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8.5 Výstupy „OutP“
Konfiguraci výstupů přístroje můžeme rozdělit do dvou skupin
– analogové výstupy (OutA, max. 2), binární výstupy (max. 9).
Binárními výstupy jsou relé, polovodičová relé, logické
Výstupy.Zobrazení a očíslování výstupů závisí na HW-osazení
přístroje.

Číslování výstupů:
Standardní u všech skladových provedení:
(Binární) výstup 1 = relé
(Binární) výstup 2 = relé
(Binární) výstup 3 = logický výstup
(Binární) výstup 4 = logický výstup
Při zákaznickém provedení (HW změna, volitelné funkční karty):
Pozice
Volitelná funkční karta 1
Volitelná funkční karta 2
Volitelná funkční karta 3

Funkční karta s 1
analogovým výstupem
Výstup 5
Výstup 6
Výstup 7

Funkční karta s 1 binárním
výstupem
Výstup 5
Výstup 6
Výstup 7

Spínací stavy binárních výstupů 1..6 jsou zobrazeny na displeji.
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Binární výstupy
Symbol
Binární výstup 1
…
Binární výstup 10

Hodnota/Výběr
0
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Popis (Funkce binárních výstupů)
Bez funkce
1.regulační výstup
2.regulační výstup
Binární vstup 1
Binární vstup 2
Binární vstup 3
Binární vstup 4
Binární vstup 5
Binární vstup 6
Binární vstup 7
Binární vstup 8
1. Limitní komparátor
2. Limitní komparátor
3. Limitní komparátor
4. Limitní komparátor
Řídící kontakt 1
Řídící kontakt 2
Řídící kontakt 3
Řídící kontakt 4
Logická formulace 1
Logická formulace 2
Timer 1 aktivní
Timer 2 aktivní
Program aktivní
Signál konce programu
Signál tolerančního pásu
Ruční provoz zapnut/vypnut
Příznakový bit
Libovolná binární hodnota z uložené adresy (jen pomocí
setup programu)
31 Stále aktivní
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Symbol
Funkce
Druh signálu

Range - Signál

Výstup 5
Výstup 6
Výstup 7
Hodnota/Výběr
(Analogový selektor)
vypnuto
0
1
2
3
0..101 %

Nulový bod

-1999..0..+9999

Koncová
hodnota

Offset

Konfigurační úroveň

-1999..100..+9999

(Setup)

-1999..0..+9999

Popis
Funkce výstupu
viz „Analogový selektor na str. 32“
0..10 V
2..10 V
0..20 mA
4..20 mA
Fyzikální signál výstupů
Signál při překročení/nedosažení měřícího rozsahu.
101=poslední výstupní signál
Pokud je výstup regulačním výstupem, přepne regulátor
do ručního provozu a definuje se akční zásah.
Nastavení pro rOut zůstává nezohledněno.
Kapitola 8.2 „Regulátor „Cntr““
Rozsahu hodnot výstupních veličin je přiřazen fyzikální
výstupní signál.
Příklad:
Přes analogový výstup (0..20 mA) má být zadána žádaná
hodnota 1 (rozsah hodnot 150..500 °C)
Nulový bod=150
Koncová hodnota=500
Nastavení regulačních výstupů k funkci chlazení.
Při tříbodové regulaci musí být nastavení následující:
Nulový bod=0
Koncová hodnota= -100
Pomocí tohoto parametru může být výstupní signál o
určitou hodnotu (offset) posunut.
Příklad:
Původní hodnota
294,7
295,3

Tovární přednastavení je vyznačeno tučným písmem.
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8.6 Binární funkce „binF“
V této úrovni se konfigurují binární signály binárních vstupů,
limitních komparátorů, funkce řídících kontaktů, tolerančního
pásu, signálu konce programu, signálu koncové rampové
hodnoty.

Spínací vlastnosti:

Funkce řízené hranami signálu:
Binární funkce reagují na náběžné hrany impulzů.
Následující funkce jsou spouštěné hranami signálu:
Start/stop samooptimalizace
Kvitování limitních komparátorů
Start/zrušení programu
Start timeru
Změna kroku
Funkce řízené stavem signálu:
Binární funkce reagují na sepnutý/rozepnutý stav.
Všechny ostatní funkce
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Symbol
Binární vstup 1
…
Binární vstup 8
Limitní
komparátor 1
…
Limitní
komparátor 4
Timer 1
Timer 2
Logika 1
Logika 2
Řídící kontakt 1
…
Řídící kontakt 4
Signál
tolerančního
pásu
Signál konce
programu

Hodnota/Výběr
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Konfigurační úroveň
Popis
Bez funkce
Start samooptimalizace
Zrušení samooptimalizace
Přepnutí do ručního provozu
Regulace vypnuta
Blokace ručního provozu
Zastavení rampy
Zrušení rampy
Přepnutí žádaných hodnot
Přepnutí sady parametrů
Blokace tlačítek
Blokace vrstvy
Zobrazení „aus“ při blokaci tlačítek
Kvitování limitních komparátorů
Blokace startu programu
Start programu
Zastavení programu
Zrušení programu
Změna kroku
Start timeru 1
Start timeru 2
Zrušení timeru 1
Zrušení timeru 2
Blokace vrstvy:
Přístup do parametrizační a konfigurační vrstvy je zakázán.
Signál konce programu:
Signál je cca 1 s aktivní (impulz).
Zobrazení textu:
Pokud je binární funkce aktivní, může být na spodním displeji
zobrazen konfigurovatelný text. Text může být definován
pouze pomocí setup-programu.

Typ 703041:
Nastavení binárních vstupů 1+2 je prioritní před logickými
výstupy.
Tovární přednastavení je vyznačeno tučným písmem.

Přepnutí žádaných hodnot a sad parametrů:
Pomocí binárních funkcí se může přepínat mezi žádanou hodnotou 1 a 2, mezi sadou
parametrů 1 a 2.
Přepnutí žádaných hodnot
Žádaná hodnota 1 aktivní
Žádaná hodnota 2 aktivní

Přepnutí sady parametrů
Sada parametrů 1 aktivní
Sada parametrů 2 aktivní

Binární signál
0/kontakt otevřen
1/kontakt sepnut

Pro přepínání mezi 4mi žádanými hodnotami musí být 2 binární funkce nakonfigurovány
s funkcí přepnutí žádaných hodnot. Stavy binárních funkcí popisují Z1 a Z2, spínají dle
následující tabulky:
Žádaná hodnota
Žádaná hodnota 1
Žádaná hodnota 2
Žádaná hodnota 3
Žádaná hodnota 4

Z2
0
0
1
1

0=kontakt otevřen/OUT ; 1=kontakt sepnut/IN
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Přiřazení stavů Z1 a Z2 binárním funkcím
První vybraná binární funkce je přiřazena stavu Z1.
Příklad:
Výběr žádané hodnoty může být pomocí binárního vstupu a stavu limitního komparátoru.
Přiřazení: Z1=binární vstup 1, Z2=1.limitní komparátor
Binární funkce binárního vstupu 1 a 1.limitního komparátoru je nakonfigurována na přepínání
žádaných hodnot.
Řídící veličina
Binární vstup 1
…
Binární vstup 8
Limitní komparátor 1
…
Limitní komparátor 4
Timer 1
Timer 2
Logická formulace 1
Logická formulace 2
Řídící kontakt 1*
…
Řídící kontakt 4*
Signál tolerančního pásu*
Signál konce programu*
*..jen u program.regulátoru/vysílače

Stav

Z1
Z2

Z další konfigurace vyplývá následující schéma:

*..vyjímku tvoří konfigurace programového regulátoru s externím zadáním žádané hodnoty s a
bez korektury, zde je druhou žádanou hodnotou žádaná programová hodnota.
Další funkce konfigurovatelné přes setup-program:
Pomocí setup-programu může být nakonfigurována kombinace binárních funkcí, možné je
zobrazení textu, na spodním displeji může být zobrazena kombinace znaků.
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8.7 Displej „diSP“

Symbol
Všeobecné
Vrchní displej

Popis

(Analogový selektor)
Regulační skutečná
hodnota
(Analogový selektor)
Regulační žádaná
hodnota
0
1
2
0..5

Spodní displej
Desetinné místo
Světlost
16ti segmentový
displej

Hodnota/Výběr

(Setup)

Zobrazená hodnota na vrchním displeji.
Viz „Analogový selektor na
str.32“
Zobrazená hodnota na spodním displeji.
Viz „Analogový selektor na
str.32“
Bez desetinného místa
1 desetinné místo
dvě desetinná místa
(Světlé) 0…5 (tmavé)

Vypnuto Zobrazený parametr na 16ti segmentovém
Jednotky dvoumístném displeji.
Aktuální krok
Aktuální sada parametrů
Text
Time-Out
(Setup)
0..30..255 s Časový interval, po kterém se přístroj navrátí do
normálního zobrazení (pokud není stisknuto žádné
tlačítko).
Blokace vrstev
(Setup)
Žádná Přístup k jednotlivým vrstvám může být zakázán.
Konfigurační úroveň
Konfigurační a
parametrizační úroveň
Obslužná,parametrizační
a konfigurační
Uživatelská úroveň (Setup-program)
Může být až 8 parametrů z různých vrstev zobrazeno, editováno jako uživatelská data (obslužná úroveň). Symboly
pro tyto parametry, které budou zobrazeny na spodním displeji, musí být zadány přímo od uživatele.
Tovární přednastavení je vyznačeno tučným písmem.
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8.8 Timer (časovač) „tFct“
Pomocí timeru mohou být realizovány časově nezávislé řídící
procesy.Signál timeru (timer 1+2) signalizuje, zda je timer
aktivní a může být pomocí binárního výstupu veden dále do
procesu, nebo interně zpracován.
Start a zrušení timeru následuje v závislosti na binárních
funkcích.
Aktuální časy timerů mohou být zobrazeny v obslužné úrovni
(procesní data).

Symbol
Funkce

Čas timeru

Hodnota/Výběr
0
1
2
3

Popis
Bez funkce
Při spuštěném časovači je binární signál 1 (aktivní)
Při spuštěném časovači je binární signál 0 (neaktivní)
Toleranční pásmo

Časovač je spuštěn, pokud se skutečná hodnota pohybuje
v intervalu tolerančního pásma kolem žádané hodnoty.
0..99:59 Zadání času
(hh:mm)
0..999 0..vypnuto

Toleranční
pásmo
Tovární přednastavení je vyznačeno tučným písmem.
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8.9 Rozhraní „IntF“
Pro komunikaci s PC, sběrnicovým systémem, periferními
zařízeními musí být parametry rozhraní příslušně
nakonfigurovány (rozhraní 422/485, PROFIBUS-DP).

PROFIBUS – DP
Symbol
Druh protokolu
Přístrojová
adresa
Analogový
příznak
Příznakový bit

Hodnota/Výběr
0
1
2
0…128…255

Popis
Motorola
Intel
Intel integer
Adresa v datovém spoji

-1999..0..+9999 Analogová hodnota
0…255 Binární hodnota

Tovární přednastavení je vyznačeno tučným písmem.

MOD – BUS
Symbol
Druh protokolu
Přenosová
rychlost
Datový formát

Hodnota/Výběr
0
1
0
1
2
0
1
2
3
0..1..255

Popis
MOD-Bus
MOD-Bus integer
9600 Baud
19200 Baud
38400 Baud
8 datových bitů, 1 stop-bit, žádná parita
8 datových bitů, 1 stop-bit, nepřímá parita
8 datových bitů, 1 stop-bit, přímá parita
8 datových bitů, 2 stop-bity, žádná parita
Adresa v datovém spoji

Přístrojová
adresa
Minimální časová (Setup)
0..500 ms Minimální časový interval mezi dotazem přístroje
odezva
v datovém spoji a následnou odpovědí regulátoru.
Tovární přednastavení je vyznačeno tučným písmem.
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9 Optimalizace
9.1 Samooptimalizace
Sériová samooptimalizace umožňuje automatické přizpůsobení regulátoru regulované
soustavě. Tím je umožněno optimální nasazení regulátoru i bez znalostí automatizační
regulační techniky. Součástí je vyhodnocení odezvy regulační soustavy na příslušné změny
nastavovacích parametrů. Samooptimalizace určuje regulační parametry pro PI a PID regulátor
(pásmo proporcionality, derivační a integrační složku), dále pak dobu periody spínání a
konstantu číslicového vstupního filtru.
Je možno zvolit ze dvou metod samooptimalizace:
Metoda oscilace
Metoda odezvy systému na jednotkový skok – aplikuje se zejména v plastykářském
průmyslu nebo v procesech, kde nemohou být využity oscilace.
Start samooptimalizace
Spuštění pomocí současného stlačení
a
(na dobu delší než 2 s), na
spodním displeji bliká „tUnE“.
Samooptimalizace skončí, jakmile se regulátor přepne do normálního zobrazení.
Doba samooptimalizace je závislá na regulační soustavě.

Kapitola 8.2 „Regulátor „Cntr““
U programového regulátor lze samooptimalizaci spustit pouze při normálním zobrazení.
Zrušení samooptimalizace
Současně stlačit
a

.
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9.2 Kontrola optimalizace
Optimální zjištění parametrů regulační soustavy může být ověřeno charakteristikou
průběhu při uzavřeném regulačním okruhu. Na následujícím diagramu jsou zobrazeny možné
chybné a nepřesné průběhy.
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10 Typové přídavky
10.1 Matematicko-logický modul
Matematický modul umožňuje definovat matematické formulace příslušných operací
s využitím žádaných hodnot, akčních zásahů, naměřených hodnot, analogových vstupů atd..
Pomocí logického modulu lze např. určit logickou vazbu mezi binárními vstupy a limitními
komparátory.
K dispozici jsou až dvě matematické nebo logické formulace (nastavení pomocí setupprogramu). Nositely informace o výsledku příslušné operace mohou být výstupy regulátoru
nebo se mohou využít pro interní účel regulační soustavy.
V případě matematické formulace je výsledek k dispozici formou signálů Matematika 1,
Matematika 2 v analogovém selektoru.
V případě logické formulace je výsledek k dispozici d¨formou signálů Logika 1, Logika 2
(konfigurace binárních funkcí).
Zadávání formulací
Klíč se skládá z ASCII znaků a může mít délku maximálně 60 znaků.
Formulace může být zadána jen pomocí setup-programu
Formulace může být zadána dle běžných matematických operací

10.2 Diferenční, vlhkostní a poměrová regulace
Při aktivaci typového přídavku lze pomocí setup-programu zvolit jednu ze tří výše uvedených
regulací.
Předpokladem je druhý analogový vstup.
Procesní veličiny obou analogových vstupů jsou pevně stanoveny.
Setup/Nur setup/Mathematik/Logik
Poměrová regulace
Regulace je vztažena stále k analogovému vstupu 1 (E1).
Matematický modul tvoří poměr naměřených hodnot E1 a E2 a indikuje žádanou hodnotu
regulátoru.
Poměr naměřených hodnot může být pomocí Matematiky 1 a 2 vyvolán a zobrazen. Jako
žádanou hodnotu je naprogramován poměr E1/E2 v zadání žádané hodnoty.
Poměr: E1/E2

E1=analogový vstup 1, E2=analogový vstup 2, w=žádaná hodnota, wv=poměrová žádaná
hodnota, x= skutečná hodnota, xw=regulační odchylka
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Vlhkostní regulace
S pomocí psychrometrického vlhkostního senzoru může být s pomocí matematického
operace realizována vlhkostní regulace.
RELF (E1,E2)
E1= “suchá“ teplota analogového vstupu 1
E2= “vlhká“ teplota analogového vstupu 2
Diferenční regulace
Pomocí rozdílu vstupních signálů může být realizována rozdílová regulace.
Rozdíl: E1-E2
E1=analogový vstup 1
E2=analogový vstup 2
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11 Přílohy
11.1 Technická data
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11.2 Alarmová hlášení
Displej
-1999
(bliká)
9999
(bliká)
Vše svítí,
spodní 7segmentový
displej bliká
PrOF
OPt

Příčina
Nedosažení měřícího rozsahu.
Překročení měřícího rozsahu

Odstranění chyby
Zkontrolovat nastavení, připojení čidla, přerušenost čidla,
zkrat čidla, poškození vedení, stav média (příliš chladné,
teplé)

„watchdog“ nebo příliš dlouhá
inicializace

Regulátor vyměnit, pokud inicializace trvá déle než 5 s.

Chyba PROFIBUS
Chyba HW-konfigurace

Např. nastavit PROFIBUS adresu na 0
Ověřit HW-osazení regulátoru.
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Změny v návodu vyhrazeny výrobcem!

JUMO GmbH & Co.KG
Hausadresse:
Moltkestrasse 13-31
36039 Fulda, Germany
Lieferadresse:
Mackenrodtstrasse 14
36039 Fulda, Germany
Postadresse:
36039 Fulda, Germany
Telefon: +496616003-0
Telefax: +496616003-500
E-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO Měření a regulace s.r.o.
Adresa:
Křídlovická 24a
60300 Brno, CZ
Telefon: 541 321 113
Telefax: 541 211 520
E-mail: info@jumo.cz
Internet: www.jumo.cz

JUMO Slovensko s.r.o.
Adresa:
Půchovská 8
831 06 Bratislava, SK
Telefon: +421 (2)
44871676
Telefax: +421 (2)
44871676
E-mail: jumo@stonline.sk
Internet: www.jumo.sk

