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1 Úvod
1.1 Předmluva

B

Přečtěte si, prosím, tento návod před uvedením přístroje do provozu.
Tento návod k obsluze je platný od verze software přístroje [256.01.05].
Uchovávejte návod na místě přístupném všem uživatelům přístroje v jakoukoli
dobu.
Vaše připomínky jsou vítány a mohou nám pomoci zlepšit tento návod
k obsluze.
Telefon: +420 541 321 113
Fax:
+420 541 211 520

A

Výkonová jednotka produkuje výkon, který je potřebný na analogovém vstupu
nebo v ručním režimu. Pro vypnutí následného procesu topení při nadměrné
teplotě musí být nainstalovány bezpečnostní systémy nezávislé na výkonové
jednotce.

A

Výkonovou jednotku lze provozovat pouze při použití originálních
polovodičových pojistek JUMO.
V případě výměny prosím zkontrolujte, zda byl použit správný náhradní díl.

H
Servisní hotline

Všechna potřebná nastavení jsou posána v tomto návodu. Jakákoli manipulace
s přístrojem, která není v tomto návodu popsána nebo je výslovně zakázána,
může mít vliv na záruku přístroje.
V případě problémů prosím kontaktujte nejbližší pobočku nebo vedení
společnosti.
Pro technické dotazy
Telefonická podpora v Německu:
Telefon: +49 661 6003-9135
Fax:
+49 661 6003-881899
E-mail: service@jumo.net
České republice:
Telefon: +420 541 321 113
Fax:
+420 541 211 520
E-mail: info.cz@jumo.net
Slovensku:
Telefon: +421 244 871 676
Fax:
+421 244 649 102
E-mail: info.sk@jumo.net
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1 Úvod

E

Při přístupu do vnitřních částí přístroje a vracení jednotlivých modulů, sestav
nebo komponent prosím dodržujte předpisy podle DIN EN 61340-5-1 a DIN EN
61340-5-2 "Ochrana elektrostaticky citlivých součástek před elektrostatickými
jevy". Na přepravu používejte pouze ESD balení.
Berte prosím na vědomí, že nepříjmáme žádnou odpovědnost za škody
způsobené ESD (elektrostatický výboj).
ESD = Electro Static Discharge

1.2 Typografická konvence
1.2.1 Výstražné značky
Upozornění

V
Upozornění

Tato značka upozorňuje na to, že v případě nedodržení návodu
nebo nepřesným postupem může dojít ke zranění osob!

A

Tato značka upozorňuje na to, že v případě nedodržení návodu
nebo nepřesným postupem může dojít k věcným škodám nebo
ztrátě dat!

E

Tato značka je použita v případě nutnosti použití bezpečnostních
opatření při manipulaci s komponenty, které lze poškodit
elektrostatickým výbojem.

ESD

Nebezpečné
napětí

Horký
povrch,
nebezpečí
požáru

Tento symbol je použit v případě nebezpečného napětí způsobujícího
úraz elektrickým proudem při kontaktu s živými částmi.

Tato značka je použita při nebezpečí popálení dotknutím se horkého
povrchu.
V blízkosti výkonové jednotky neinstalujte žádné součásti a přístroje
citlivé na teplo.
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1 Úvod
1.2.2 Informativní značky
Poznámka

Reference

Poznámka pod
čarou

H

Tato značka je použita pro označení zvláště důležité informace.

v

Tato značka upozorňuje na další informace v jiných částech,
kapitolách nebo návodech.

abc1

Poznámky pod čarou upozorňují na specifické části textu.
Poznámky pod čarou se skládají ze dvou součástí:
Identifikační označení v textu a samotný text poznámky pod čarou.
Identifikační označení v textu jsou znázorněna postupnými horními
indexy.

1.2.3 Provedení akce
Instrukce
k akci

Zvláště důležitý
text

h Připojit
konektor

Tato značka upozorňuje na odstavec, kde je popsáno
provedení pracovní činnosti. Jednotlivé pracovní postupy jsou
označené touto hvězdičkou.

B

Tento text obsahuje důležité informace, se kterými je nutné se
seznámit před obsluhou přístroje.

Pořadí příkazů
Konfigurační úroveň r VýkonovýMalé šipky mezi slovy jsou použity pro
rychlejší
vyhledání
parametrů
regulátor r Provozní režim

v konfigurační úrovni.

1.2.4 Charakter přístroje
Tlačítka
Tlačítka jsou vyobrazena jako symboly nebo textem.
Kombinace tlačítek jsou reprezentovány znaménkem
plus.
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1 Úvod
1.3 Objednávací údaje
Typový štítek je umístěn na pravé straně pouzdra přístroje.
(1) Základní typ
709061 TYA 201 jedno-fázová tyristorová výkonová jednotka
(2) Provedení
Standardní s přednastavením z výroby
Zákaznická specifikace podle zadaných údajů

8
9

01
02
03

(3) Zobrazované texty národních jazyků
Německy (nastaveno z výroby)
Anglicky
Francouzsky
020

(4) Proud zátěží
20 A AC

032

32 A AC

050

50 A AC

100

100 A AC

150

150 A AC

200

200 A AC

250

250 A AC
(5) Podřízená řídicí smyčka
100

U, U 2

010

I, I 2 (lze nastavit jako U, U2)

001

P (lze nastavit jako I, I 2 nebo U, U2)

024
042
115
230
265
400
460
500

(6) Napětí na zátěži b
24 V AC
-20 ... +15 %, 48 ... 63 Hz
42 V AC
-20 ... +15 %, 48 ... 63 Hz
115 V AC
-20 ... +15 %, 48 ... 63 Hz
230 V AC
-20 ... +15 %, 48 ... 63 Hz
265 V AC
-20 ... +15 %, 48 ... 63 Hz
400 V AC
-20 ... +15 %, 48 ... 63 Hz
460 V AC
-20 ... +15 %, 48 ... 63 Hz
500 V AC
-20 ... +15 %, 48 ... 63 Hz
00
54
64

(7) Rozhraní
Žádné
RS485/422
PROFIBUS-DP
252
257

(1)
709061
b

(2)
/
/

8

(3)
-

01

(4)
-

100

(5)
-

100

(6)
-

400

(7)
-

00

(8) Typové přídavky
Relé (přepínací) 3 A
Optočlen

(8)
/
/

Objednávkový klíč
252 Příklad obj.

Napětí na zátěži = napájecí napětí pro řídicí elektroniku

Důležité informace:
Podřízená řídicí smyčka U2, obj. kód 100: umožňuje U regulaci
Podřízená řídicí smyčka I2, obj. kód 010: umožňuje částečnou detekci poruch zátěže, duální management energie a omezení proudu
Podřízená řídicí smyčka P, obj. kód 001: umožňuje částečnou detekci poruch zátěže, duální management energie, omezení proudu,
úsporné zapojení a R regulaci

Při zatěžovacím proudu 250 A sledujte napájecí napětí pro ventilátor!
v Kapitola 3.2.5 "Typ 709061/X-0X-250-XXX-XXX-XX-25X"

10

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]

1 Úvod
1.3.1 Obsah dodávky
1 návod k použití B709061.0
1 tyristorová výkonová jednotka podle specifikace objednávky

1.3.2 Příslušenství
Položka
Setup program 709061 (TYA 201)
USB kabel, konektor A na konektor B, délka 3 m
Montážní sada pro instalaci na DIN lištu:
Typ 709061/X-01-20...
Typ 709061/X-01-32...
Typ 709061/X-01-50...

Obj. číslo
00544869
00506252
00555169
00555526
00600095

1.3.3 Základní příslušenství
Polovodičové
pojistky

Polovodičová pojistka je umístěna ve výkonové jednotce k ochraně
tyristorového modulu. V případě poruchy svítí červeně "LED pojistky".
v Kapitola 8.2 "Výměna vadné polovodičové pojistky"
Položka

Proud zátěží

Obj. číslo

Inom. = IN
Velmi rychlá polovodičová pojistka 40 A

IN = 20 A

00513108

Velmi rychlá polovodičová pojistka 80 A

IN = 32 A

00068011

Velmi rychlá polovodičová pojistka 80 A

IN = 50 A

00068011

Velmi rychlá polovodičová pojistka 160 A

IN = 100 A

00081801

Velmi rychlá polovodičová pojistka 350 A

IN = 150 A

00083318

Velmi rychlá polovodičová pojistka 550 A

IN = 200 A

00371964

Velmi rychlá polovodičová pojistka 550 A

IN = 250 A

00371964
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1 Úvod
1.4 Krátký popis
Přístroj

JUMO TYA 201 představuje následný vývoj technologie výkonových jednotek
JUMO. Mikroprocesorová výkonová jednotka zobrazuje všechny parametry na
podsvíceném displeji a ovládá se pomocí 4 tlačítek na přední straně.

Použití

Tyristorové výkonové jednotky se používají tam, kde musí být spínány větší
ohmické a indukční zátěže (např. v konstrukci průmyslových pecí a při
zpracování plastů). Tyristorová výkonová jednotka se skládá ze dvou tyristorů
zapojených antiparalelně, izolovaného chladiče a řídicí elektroniky.

Instalace

Všechny tyristorové výkonové jednotky do zatěžovacího proudu 32 A mohou
být připevněny na montážní lištu 35 mm nebo upevněny na montážní desku na
stěnu. Přístroj s proudem zátěží větším než 32 A lze upevnit pouze na stěnu.

Provozní režimy

K výběru provozního režimu řízení fázovým úhlem s nastavitelným omezením
proudu, řízení dávkou pulzů nebo řízení půlvlnou se používají tlačítka nebo
setup program.
V režimu řízení dávkou pulzů lze fázový úhel první půlvlny omezit tak, aby
mohly být provozovány transformátorové zátěže. V režimu řízení fázovým
úhlem se fázový úhel specifikovaný regulátorem pomalu snižuje od
180 stupňů, aby se zabránilo vysokým počátečním proudům (soft start).
Je možné specifikovat základní zátěž nebo v závislosti na typu přístroje
nastavit omezení proudu nebo odporu zátěže.

Typy zátěží

Přístupné jsou všechny rezistivní a induktivní zátěže.
V případě indukčních zátěží nemůže jmenovitá indukčnost překročit hodnotu
1,2 Tesla (při přepětí sítě 1,45 T).

Podřízená řídicí
smyčka

V závislosti na typu přítroje jsou k dispozici podřízené řídicí smyčky U, U2, I, I2
nebo P regulace. Změny síťového napětí během provozu tedy nemají žádný
vliv na řídicí smyčku regulace.

Normy

Výkonové tyristorové jednotky jsou v souladu s VDE 0160 5.5.1.3 (5/88) a
VDE 0106 část 100 (3/83). Zemnění musí být provedeno v souladu s předpisy
příslušné energetické společnosti.

Výhody

- Funkce teach-in pro detekci částečných poruch zátěže
- Optimalizace zatížení sítě pomocí duálního managementu energie
- Přenos setup dat do přístroje je možný i bez napájecího napětí (napájení
přes USB port)
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1 Úvod
1.5 Normy, schválení a konformita
Testovacím podkladem pro vlastnosti přístroje je směrnice pro nízké napětí
DIN EN 50178.
Testovacím podkladem pro směrnici EMC je DIN EN 61326-1.
Norma
Elektrické připojení

DIN VDE 0100

Stupeň krytí IP20 přístroje pro DIN EN 60529
montáž do panelu
Klimatické podmínky prostředí

Třída 3K3

Teplota vzduchu a rel. vlhkost

DIN EN 60721-3-3

Teplota skladování - třída 1K5

DIN EN 60721-3-1

Provozní podmínky
Stupeň znečištění
Kategorie přepětí

DIN EN 50178
2
III

Zkušební napětí

DIN EN 50178

Proudový chránič

DIN EN 50178

Elektromagnetická kompatibilita
rušivé vyzařování
odolnost proti rušení

DIN EN 61326-1
Třída A - Pouze pro aplikace v průmyslu
Průmyslové požadavky

Mechanické zkoušky:
Vibrační zkouška 3M2
Rázová zkouška třídy 2M1

DIN EN 60068-2-6, DIN EN 60721-3-3
DIN EN 60068-2-31, DIN EN 60721-3-2

Etikety, identifikační označení

DIN EN 50178, DIN EN 61010-1

Schválení

Norma

Typ

UL 508 (kategorie NRNT),
znečištění 2
C22.2 NO. 14-10 Industrial
Equipment (kategorie NRNT7)

stupeň 709061/X-XX-020-...
Proud zátěží 20 A
Control

UL 508 (kategorie NRNT)
C22.2 NO. 14-10 Industrial
Equipment (kategorie NRNT7)

709061/X-XX-032...
Control 709061/X-XX-050...
709061/X-XX-100...
709061/X-XX-150...
709061/X-XX-200...
709061/X-XX-250...
Proud zátěží 32 ... 250
A

Lze použít pro proudové obvody s kapacitou zkratového proudu  100 kA (přípustné
napájecí napětí musí odpovídat jmenovitému napětí tyristorové výkonové jednotky).
Pro ochranu systému lze použít pojistku až do tříy RK5.
CE značení

Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC
Směrnice pro značení 93/68EEC
Směrnice EMC 2004/108/EC

Konformita

Norma

RoHs

2002 / 95 EC

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]
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2 Instalace
2.1 Důležité poznámky k instalaci
Bezpečnostní
předpisy

k Při volbě vedení, při instalaci a při elektrickém připojení přístroje dbejte na
předpisy VDE 0100 „Předpisy o budování silnoproudých zařízení
s jmenovitým napětím do 1000 V“ a na příslušné národní předpisy.
k Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
k Mezi zdrojem napětí a přístrojem by měl být zapojen odpojovač, který odpojí
přístroj od napájecího napětí na všech pólech před zahájením práce uvnitř
přístroje.
k Bezpečnostní vzdálenosti uvnitř přístroje splňují požadavky na dvojitou
izolaci.
Při instalaci přívodního kabelu se ujistěte, že kabely jsou nainstalovány
v souladu s předpisy, a že jsou zachovány bezpečnostní odstupy.

Jištění

V

k Při zapojování napájecího napětí v silové části musí být nainstalováno
jištění přívodního vedení v souhlasu s předpisy VDE. Ochrana zdroje
napájení lze provést také jištěním napájecího vedení. Jistič musí odpovídat
příkonu výkonové jednotky.
k Pro aplikace UL musí být pojistka pro ochranu napájení řídicí elektroniky
mezi 2 A a maximálně 5 A. Toto platí také pro připojení ventilátoru.
k Pro ochranu výkonové jednotky v případě poruchy uzemnění je
nainstalována polovodičová pojistka. V případě závady může být nahrazena
pouze originálními polovodičovými pojistkami JUMO.
v Kapitola 8.2 "Výměna vadné polovodičové pojistky"

Elektroinstalace

Vedení napájecího napětí a řídicí části musí být vedeno vzájemně izolovaně.
Pro ochranu napájení musí být také nainstalovány pojistky (např. 2 A Neozed)
v řídicím obvodu.

PE připojení

h Mezi vodičem PE výkonové jednotky a vodičem PE napájecí sítě musí být
přímé spojení. Zapojení se provede na svorku PE.
Průřez vodiče PE musí být alespoň tak velký, jako je průřez vodičů napájecího
napětí výkonové části. V případě, že ochranný vodič není součástí přívodního
vedení nebo je zapouzdřen, nesmí být průřez daného vodiče menší než
2,5 mm2 (v případě mechanické ochrany) nebo menší než 4 mm2 (v případě,
že ochranný vodič není mechanicky chráněn).
v Viz VDE 0100 část 540

Kontrola

h Správnost údajů na typovém štítku (jmenovité zatěžovací napětí, zatěžovací
proud) podle konkrétního systému.
h Při použití úsporného zapojení pravotočivé elektrické pole.
h Konfiguraci, např. shodnost konfigurace analogových vstupů s vedením.
h Analogový vstup pro výchozí požadovanou hodnotu v provozu "masterslave" musí být připojen na master. Přístroj typu slave získává tyto
informace pomocí 1:1 patch kabelu.

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]

15

2 Instalace
Nicméně, výkonovou jednotku typu slave lze odpojit odděleně pomocí
vlastního blokovacího vstupu.
Připojení zátěže

h Mezi svorkami U1 a U2 je elektronický spínač (2 antiparalelní tyristory).
h Pokud je to možné, elektroinstalace a vodiče pro regulační vstupy by měly
být vedeny odděleně.
h Připojení napájecího napětí - výkonové jednotky - zátěže proveďte podle
schématu zapojení a zkontrolujte.

Fáze

Napájecí napětí řídicí elektroniky a napětí zátěže musí mít stejnou fázi.

Řídicí vstupy

Svorkovnice pro řídicí připojení (vstupy a výstupy) jsou určeny pro bezpečné
oddělení od napájecího napětí (SELV). Aby nedošlo ke snížení bezpečného
oddělení, musí mít všechny připojené elektrické obvody také bezpečné
oddělení (izolaci). Požadované pomocné napětí musí být bezpečné nízké
napětí.

2.1.1 Okolní podmínky
Nesprávné
použití

Přístroj není určen pro instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu (prostředí
Ex).

Montážní místo

Výkonová jednotka musí být nainstalována do protipožárního rozváděče.
Rozváděč by měl být bez vibrací, bez agresivních médií a bez prachu, aby bylo
zabráněno ucpání větracích otvorů.

Klimatická
odolnost

- Relativní vlhkost: 5 ... 85 % bez orosení (3K3 podle EN 60721)
- Rozsah teploty okolí: 0 ... 45 °C (3K3 podle EN 60721-3-3)
- Rozsah teploty skladování: -30 ... 70 °C třída 1K5

Vyhněte se
dalším
zdrojům tepla

- Ujistěte se, že teplota okolí v místě instalace není zvýšena ostatními zdroji
tepla nebo tepelnou akumulací.
- Neinstalujte výkonovou jednotku příliš blízko k procesu ohřebu (pec).
- Neinstalujte přístroj na místo přímého slunečního záření.

Ztrátový výkon

Vzniká jako odpadní teplo na chladiči výkonové jednotky a musí být na
montážním místě (např. v rozváděči) rozptýlen v souladu s klimatickými
podmínkami.

16

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]

2 Instalace
2.1.2 Filtrování a potlačení rušení
Pro prevenci vzniku vysokofrekvenčního rušení, jako např. řízení fázovým
úhlem se "softstartem", musí mít elektrické přístroje a systémy
implementováno potlačení rušení.
Řídicí elektronika tyristorové výkonové jednotky odpovídá požadavkům EMC
podle EN 61326.
Nicméně, elektrické moduly jako jsou tyristorové výkonové jednotky nemají
samy o sobě žádný smysl. Svoji funkci poskytují jako součást celého systému
nebo instalace.
Kde je to vhodné, musí celý obvod zátěže výkonové jednotky mít
poskytovatelem systému namontované také vhodné odrušovací filtry.
Existuje celá řada specializovaných společností, které poskytují příslušný
výběr filtrů k řešení jakýchkoliv problémů rušení. Tyto filtry jsou obvykle
dodávány jako kompletní moduly, které jsou připraveny pro připojení.

2.1.3 Přípustný zatěžovací proud závislý
na okolní teplotě a instalační výšce
Teplota okolí
Zatěžovací proud v A
250

Snížení při teplotě 45 °C:
2 % / Kelvin

70 %

200

150

100
75
50
20
45

50

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]
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A

Zničení přehřátím:
V případě dlouhodobého provozu při maximálním zatěžovacím proudu se
chladicí těleso a jeho okolní prostředí zahřívá.
Z tohoto důvodu musí být při okolní teplotě nad 45 °C maximální zatěžovací
proud snížen, jak je znázorněno na obrázku, tyristorový modul by v jiném
případě byl zničen.
Teplota přístroje zobrazená na displeji nesmí překročit 100 °C.
Při teplotě přístroje > 100 °C se zobrazí varování: "Pozor! Vysoká teplota."
Při teplotě přístroje > 105 °C je akční zásah postupně snižován o 10 %
pro každé zvýšení teploty o jeden stupeň.
Při teplotě přístroje > 115 °C je výkonová jednotka zcela vypnuta.
v Kapitola 8 "Chybová hlášení a alarmy"

Montážní výška

18

V případě chlazení vzduchem je třeba zdůraznit, že efektivita chlazení se
snižuje se zvyšující se montážní výškou přístroje. V důsledku toho se proudová
zatížitelnost tyristorové výkonové jednotky snižuje se zvyšující se montážní
výškou chladiče, jak je ukázáno na obrázku.
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2.1.4 Nástěnná montáž pomocí šroubů (továrně)
Výkonové jednotky se zatěžovacím proudem mezi 20 a 50 A jsou uchyceny na
protipožární stěnu rozváděče pomocí 2 šroubů. Levý otvor v horní části je lépe
přístupný.
Výkonové jednotky se zatěžovacím proudem mezi 100 a 250 A jsou uchyceny
pomocí 4 šroubů.

TYA201
20A

TYA201
32A

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]

TYA201
50A
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TYA201 100A

TYA201 150/200A

20
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TYA201 250A
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Horký
povrch

Výkonová jednotka se v závislosti na zátěži během provozu zahřívá
na maximálně 110 °C.
Ujistěte se, že lamely chladicího tělesa jsou vertikálně vyrovnány pro
rozptýlení tepla přirozenou konvekcí.

Nebezpečí požáru:
Neinstalujte žádné součásti nebo přístroje citlivé na teplo do blízkosti
výkonové jednotky.

H

Integrovaný ventilátor pro výkonovou jednotku 250 A:
Teplota přiváděného vzduchu na ventilační mřížce nesmí překročit
35 °C. Ujistěte se, že přiváděný vzduch pro integrované ventilátory
může bez problému proudit směrem zespodu nahoru.

2.1.5 Montáž na DIN lištu (příslušenství)
Pomocí odpovídajícího příslušenství může být výkonová jednotka až do 32 A
připevněna na DIN lištu.
v Kapitola 1.3.2 "Příslušenství"
h Pružinovou svorku zavěste shora do DIN lišty.

h Vychylte výkonovou jednotku směrem dolů, dokud nezapadne do DIN lišty
se slyšitelným cvaknutím.

22
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2.2 Rozměry
2.2.1 Typ 709061/X-0X-020-XXX-XXX-XX-25X
3.5

155

132.2

144

25.3

12.2

1.5

150

8.4

45

36

17.4

2.2.2 Typ 709061/X-0X-032-XXX-XXX-XX-25X

Technické změny vyhrazeny!

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]
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2.2.3 Typ 709061/X-0X-050-XXX-XXX-XX-25X

Technické změny vyhrazeny!

2.2.4 Typ 709061/X-0X-100-XXX-XXX-XX-25X

Technické změny vyhrazeny!

24
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2.2.5 Typ 709061/X-0X-150-XXX-XXX-XX-25X
Typ 709061/X-0X-200-XXX-XXX-XX-25X
120

285

320

18

126

13.1

1.5

30

125

Technické změny vyhrazeny!

112

11.2

250
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2.2.6 Typ 709061/X-0X-250-XXX-XXX-XX-25X
120

13.1

350

285

18

126

11.2

250
125
30

112

Technické změny vyhrazeny!

2.2.7 Vzdálenosti (všechny typy)
h Minimální vzdálenost 10 cm od podlahy.
h Minimální vzdálenost 15 cm od stropu.
h Pokud jsou přístroje upevněny vedle sebe, není mezi nimi vyžadována
žádná minimální vzdálenost.
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3 Elektrické připojení
Nebezpečné
napětí

Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný personál!
Při kontaktu s živými částmi může nebezpečné napětí způsobit úraz
elektrickým proudem.

h Odpojte všechny póly systému od napájecího napětí.

3.1 Šroubovací konektory typu plug-in
Nástroje

- Plochý šroubovák, šířka hrany 2, 3 a 5 mm
- Očkový nebo plochý klíč, velikost 7, 10, 13 mm

3.1.1 Typ 709061/X-0X-20-XXX-XXX-XX-25X
Přístroj s proudem zátěží 20 A je připojen pomocí šroubovacích konektorů typu
plug-in.
Výkonová část

Řídicí část
(PE)

(X2_1) (X8)
(X2_2)

(X3)
(U2)

(U1)

(N/L2) (V) (L1)

Napájecí napětí
Řídicí elektronika

Svorka

Provedení

Průřez vodiče

Maximální
točivý
moment

X2_1 a X2_2

Šrouby s drážkou, šířka hrany 2 mm

0,2 ... 1,5 mm2

0,25 Nm

X3

Šrouby s drážkou, šířka hrany 3 mm

0,5 ... 2,5 mm2

0,5 Nm

U2, N/L2, V, L1, U1

Šrouby s drážkou, šířka hrany 5 mm

0,5 ... 6 mm2

0,6 Nm

Pro aplikace podle UL mohou být použity pouze měděné vodiče 60 °C nebo 60 °C / 75 °C!

Zemnicí svorka PE

Stavěcí šroub M4
s šestihrannou maticí
Velikost klíče 7 mm

Kabelová oka
otvor: 4 mm

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]
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3.2 Kabelová oka a šroubovací konektory typu plug-in
3.2.1 Typ 709061/X-0X-032-XXX-XXX-XX-25X
Přístroje s proudem zátěží 32 A a 50 A obsahují pro řídicí část připojení pomocí
šroubovacích konektorů typu plug-in a pro výkonovou část kabelová oka.
Svorka

Provedení

Průřez vodiče

Maximální
točivý
moment

X2_1 a X2_2

Šrouby s drážkou, šířka hrany 2 mm

0,2 ... 1,5 mm2

0,25 Nm

X3

Šrouby s drážkou, šířka hrany 3 mm

0,5 ... 2,5 mm2

0,5 Nm

U2, U1

Šrouby se zapuštěnou hlavou M6

6 ... 25 mm2

5 Nm

Pro aplikace podle UL mohou být použity pouze měděné vodiče 60 °C nebo 60 °C / 75 °C!

N/L2, V, L1

Šrouby s drážkou,
šířka hrany 3 mm

0,5 Nm
0,5 ... 4 mm2 nebo
2
(0,5 ... 2,5 mm s
dutinkou)
(pro UL aplikace
AWG 20-12)

Zemnicí svorka PE

Stavěcí šroub M6
s šestihrannou maticí
Velikost klíče 10 mm

Kabelová oka
otvor: 6 mm

28

5 Nm
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3.2.2 Typ 709061/X-0X-050-XXX-XXX-XX-25X
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3.2.3 Typ 709061/X-0X-100-XXX-XXX-XX-25X
Přístroje s proudem zátěží 100 A obsahují pro řídicí část připojení pomocí
šroubovacích konektorů typu plug-in a pro výkonovou část kabelová oka.
Svorka

Provedení

Průřez vodiče

Maximální
točivý
moment

X2_1 a X2_2

Šrouby s drážkou, šířka hrany 2 0,2 ... 1,5 mm2
mm

0,25 Nm

X3

Šrouby s drážkou, šířka hrany 3 0,5 ... 2,5 mm2
mm

0,5 Nm

U2, U1

Šestihranné šrouby M6, velikost 16 ... 50 mm2
klíče 10 mm

5 Nm

Pro aplikace podle UL mohou být použity pouze měděné vodiče 75 °C!

N/L2, V, L1

Šrouby s drážkou,
šířka hrany 3 mm

0,5 Nm
0,5 ... 4 mm2 nebo
(0,5 ... 2,5 mm2 s dutinkou)
(pro UL aplikace AWG 2012)

Zemnicí svorka Stavěcí šroub M6 s šestihrannou Kabelová oka
PE
maticí
otvor: 6 mm
Velikost klíče 10 mm

30

5 Nm
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3.2.4 Typ 709061/X-0X-150-XXX-XXX-XX-25X
Typ 709061/X-0X-200-XXX-XXX-XX-25X
Přístroje s proudem zátěží 150 A obsahují pro řídicí část připojení pomocí
šroubovacích konektorů typu plug-in a pro výkonovou část kabelová oka.
Svorka

Provedení

Průřez vodiče

Maximální
točivý
moment

X2_1 a X2_2

Šrouby s drážkou, šířka hrany 2 0,2 ... 1,5 mm2
mm

0,25 Nm

X3

Šrouby s drážkou, šířka hrany 3 0,5 ... 2,5 mm2
mm

0,5 Nm

U2, U1

Šestihranné šrouby M8, velikost 95 ... 150 mm2
klíče 13 mm

12 Nm

Pro aplikace podle UL mohou být použity pouze měděné vodiče 75 °C!

N/L2, V, L1

Šrouby s drážkou,
šířka hrany 3 mm

Zemnicí svorka Stavěcí šroub M8 s šestihrannou
PE
maticí, velikost klíče 13 mm

32

0,5 Nm
0,5 ... 4 mm2 nebo
(0,5 ... 2,5 mm2 s dutinkou)
(pro UL aplikace AWG 2012)
Kabelová oka
otvor: 8 mm

12 Nm
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3.2.5 Typ 709061/X-0X-250-XXX-XXX-XX-25X
Přístroje s proudem zátěží 200 ... 250 A obsahují pro řídicí část připojení
pomocí šroubovacích konektorů typu plug-in a pro výkonovou část kabelová
oka.
Svorka

Provedení

Průřez vodiče

Maximální
točivý
moment

X2_1 a X2_2

Šrouby s drážkou, šířka hrany 2 0,2 ... 1,5 mm2
mm

0,25 Nm

X3

Šrouby s drážkou, šířka hrany 3 0,5 ... 2,5 mm2
mm

0,5 Nm

U2, U1

Šestihranné šrouby M8, velikost 95 ... 150 mm2
klíče 13 mm

12 Nm

Pro aplikace podle UL mohou být použity pouze měděné vodiče 75 °C!

N/L2, V, L1

0,5 Nm
0,5 ... 4 mm2 nebo
(0,5 ... 2,5 mm2 s dutinkou)
(pro UL aplikace AWG 2012)

Šrouby s drážkou,
šířka hrany 3 mm

Zemnicí svorka Stavěcí šroub M8 s šestihrannou
PE
maticí, velikost klíče 13 mm
Ventilátor X14

A
Napájecí napětí
ventilátoru

Kabelová oka
otvor: 8 mm

Šrouby s drážkou, šířka hrany 3 0,5 ... 2,5 mm2
mm

12 Nm
0,5 Nm

V závislosti na napětí na zátěži musí být svorka X14 napájena napětím
uvedeným níže.
Ochrana vedení musí být mezi 2 A a maximálně 5 A.
Ventilátor je řízen teplotou, zapne se automaticky při překročení teploty
přístroje 85 °C a zůstává v provozu do poklesu teploty pod 70 °C.

Zatěžovací
výkonové jednotky

napětí Tolerance

Specifikace
ventilátoru

Napětí na zátěži 24 V AC

-20 ... +15 %, 45 ... 63 Hz

24 V AC / 30 VA

Napětí na zátěži 42 V AC

-20 ... +15 %, 45 ... 63 Hz

Napětí na zátěži 115 V AC

-15 ... +6 %, 45 ... 63 Hz

115 V AC / 30 VA

Napětí na zátěži 230 V AC

-15 ... +6 %, 45 ... 63 Hz

230 V AC / 30 VA

Napětí na zátěži 265 V AC
Napětí na zátěži 400 V AC
Napětí na zátěži 460 V AC
Napětí na zátěži 500 V AC
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3 Elektrické připojení
3.3 Schéma zapojení
Připojení pro

Šroubovací konektory

Napájecí napětí pro řídicí elektroniku
(odpovídá max. napětí na zátěži podle
objednaného typu přístroje)

L1
N/L2
V

Ochranný vodič

PE

Připojení zátěže ve výkonové sekci

U1
U2

Ventilátor X14

Strana připojení
přístroje

Strana

V

V

PE

PE

L1

U1

N/L2

U2

20, 21 (pouze pro proud zátěží
250 A)

Řídicí část
Připojení pro

Šroubovací svorkovnici Strana připojení
X2_1
1
2

–

1
Ix

+

3 (GND)
4

Výstup 10 V DC fixní napětí
(max. +10 V, 2 mA)

5

Zemnicí potenciál

6 (GND)

3
Ux

+

Vstup napětí požadované hodnoty
(přepěťová ochrana až do max.
+32 V DC)

–

Vstup aktuální požadované hodnoty

Strana přístroje

2
3

A

4

Vnější ruční
přizpůsobení

4

S
E

5

Připojení pro

Šroubovací svorkovnici Strana připojení
přístroje
X2_2

Blokování dávky pulzů
Přepěťová ochrana až do max. 32 V DC
VYPNUTO logická "0" = 0 ... +0,8 V
ZAPNUTO logická "1" = +2 ... 3,3 V

8
7 (GND)

Binární vstup 1
Přepěťová ochrana až do max. 32 V DC
VYPNUTO logická "0" = 0 ... +0,8 V
ZAPNUTO logická "1" = +2 ... 3,3 V

9
11 (GND)

Binární vstup 2
Přepěťová ochrana až do max. 32 V DC
VYPNUTO logická "0" = 0 ... +0,8 V
ZAPNUTO logická "1" = +2 ... 3,3 V

10
11 (GND)

GND

7, 11

Analogový výstup
Různé proměnné interního regulátoru
mohou vystupovat jako unifikovaný signál
0(4) ... 20 mA, 0(2) ... 10 V, 0(1) ... 5 V.

12

Strana

3,3V

8

5kW

7

3,3V

9

5kW

11

3,3V

10

5kW

11

+

Zemnicí potenciál
12

–

11

v Kapitola 10.4 "Analogový výstup
(skutečná hodnota výstupu)"
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Zapojení masterslave
Připojení

Zásuvka RJ 45 X8

Pro provoz master-slave
v třífázovém úsporném zapojení

1:1 patch kabel

Výstup
chybového
signálu
Připojení pro

Šroubovací svorkonici X3

Relé nebo optočlen

13 spínací nebo kolektor
15 pól nebo emitor

13 14 15

14 přepínací

Strana připojení

Strana přístroje

Relé

Optočlen
C

P

Ö

E

S

Rozhraní
Modbus

RS422

RS485

Připojení

PROFIBUS-DP

Šroubovací
svorky typu
plug-in na
spodní
straně
pouzdra

19

TxD (-)

RxD/TxD B(-)

Zásuvka
SUB-D 9-pin
(na čelní
straně)

3 A(+)

16

RxD (-) RxD (+) -

8 B(-)
6 VCC
5 GND

12 345

17

TxD (+) RxD/TxD A(+)

6 7 89

18

16 17 18 19

Připojení

Stínění

16 17 18 19

(RS422/485 Modbus)

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]

Profibus DP

37

3 Elektrické připojení
3.3.1 Jednofázový režim: fáze / N

A

V případě výkonových jednotek se zatěžovacím proudem 250 A musí být
svorka ventilátoru X14 napájena specifikovaným napětím!
Ochrana vedení musí být mezi 2 A a maximálně 5 A.
v Kapitola 3.2.5 "Typ 709061/X-0X-250-XXX-XXX-XX-25X"
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3.3.2 Jednofázový režim: fáze / fáze

A

V případě výkonových jednotek se zatěžovacím proudem 250 A musí být
svorka ventilátoru X14 napájena specifikovaným napětím!
Ochrana vedení musí být mezi 2 A a maximálně 5 A.
v Kapitola 3.2.5 "Typ 709061/X-0X-250-XXX-XXX-XX-25X"

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]

39

3 Elektrické připojení
3.3.3 Připojení do hvězdy s přístupným nulovým bodem (N)

A

V případě výkonových jednotek se zatěžovacím proudem 250 A musí být
svorka ventilátoru X14 napájena specifikovaným napětím!
Ochrana vedení musí být mezi 2 A a maximálně 5 A.
v Kapitola 3.2.5 "Typ 709061/X-0X-250-XXX-XXX-XX-25X"

40

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]

3 Elektrické připojení
3.3.4 Otevřené zapojení do trojúhelníku (šesti-vodičové zapojení)
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3 Elektrické připojení

A

V případě výkonových jednotek se zatěžovacím proudem 250 A musí být
svorka ventilátoru X14 napájena specifikovaným napětím!
Ochrana vedení musí být mezi 2 A a maximálně 5 A.
v Kapitola 3.2.5 "Typ 709061/X-0X-250-XXX-XXX-XX-25X"

3.3.5 Úsporné zapojení pro čistě ohmické zátěže
V tomto elektrickém obvodu není nutné zapojení master-slave.

42
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3 Elektrické připojení

A

V případě výkonových jednotek se zatěžovacím proudem 250 A musí být
svorka ventilátoru X14 napájena specifikovaným napětím!
Ochrana vedení musí být mezi 2 A a maximálně 5 A.
v Kapitola 3.2.5 "Typ 709061/X-0X-250-XXX-XXX-XX-25X"

Výhody

Úsporné zapojení má výhodu v tom, že síť je průměrně méně rázově zatížená
(asynchronní spínání).

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]
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3 Elektrické připojení
Obě výkonové jednotky pracují nezávisle na sobě a přesně řídí požadovaný
třífázový výkon.
Dokonce i možná částečná porucha zátěže nemusí mít vliv na teplotní stabilitu
řídicí smyčky.
709061/X-XX-XXX-001-XXX-XX-XXX (obj.
objednacím klíči pro obě výkonové jednotky.

kód

001)

je

požadován

v

3.3.6 Třífázové úsporné zapojení master-slave pro ohmické zátěže zapojené do
hvězdy, trojúhelníku nebo transformátorové zátěže (ohmicko-indukční)
Poznámka:

Třífázové úsporné zapojení může být realizováno pomocí přístroje TYA 202
(typ 709062), který je k dispozici plně sestavený a nakonfigurovaný z výroby a
pracuje shodně jako dvě oddělené jednotky TYA 201 v režimu master-slave.
Nicméně je také možné ovládat dva přístroje z řady TYA 201 v režimu masterslave. V tomto případě je jedno zažízení nastaveno jako master a další jako
slave. Jakmile jsou přístroje propojeny pomocí patch kabelu a společně
zapnuty, pracují synchronizovaně.
Veškerá další konfigurace je prováděna na přístroji master a přístroj typu slave
již nelze obsluhovat.
Přístroj typu slave může být identifikován jako přístroj, který nezobrazuje žádné
měřené hodnoty a na displeji zobrazuje "jednotka slave".

Požadavky

Pro snadnější symetrický režim musí mít přístroje shodný objednávkový klíč a
stejnou verzi software.Dva přístroje jsou propojeny pomocí síťového kabelu
(max. délka 30 cm).
Zapojení dvou přístrojů TYA 201 je vyobrazeno v následujícím diagramu.

Provozní režim

44

Ve standardním provedení pracuje úsporné zapojení master-slave s U2
regulací. Řídicí elektronika výkonové jednotky master převezme skutečnou
funkci řízení výkonu a synchronizovaně řídí výkonovou jednotku slave. Tím je
možné řídit transformátorové zátěže. Kombinací pevné doby spínací periody a
U2 regulace lze docílit dobré napěťové stability na jednotlivých ohmických
zátěží.
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3 Elektrické připojení

A

V případě výkonových jednotek se zatěžovacím proudem 250 A musí být
svorka ventilátoru X14 napájena specifikovaným napětím!
Ochrana vedení musí být mezi 2 A a maximálně 5 A.
v Kapitola 3.2.5 "Typ 709061/X-0X-250-XXX-XXX-XX-25X"
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3 Elektrické připojení
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4 Obsluha
Dodružujte
pořadí při
zapnutí

Napájecí napětí řídicí elektroniky a výkonové části musí být zapnuto současně.

A

Za žádných okolností nesmí být napájecí napětí řídicí elektroniky
zapnuto před napájecím napětím zátěže! Toto je především důležité pro
obsluhu transformátorové zátěže a ohmické zátěže s vysokým teplotním
koeficientem (TK >> 1)!

4.1 Zobrazení po zapnutí přístroje
Pořadí

V případě správného zapojení a zapnutého napájecího napětí trvale svítí LED
napájení zeleně.
Současně se na displeji objeví přesýpací hodiny, po kterých je zobrazeno
napájecí napětí.

Chybová hlášení

v Kapitola 8 "Chybová hlášení a alarmy"

4.1.1 Obslužné a zobrazovací prvky
Legenda

Komentář

1

LED napájení (zelená) svítí trvale, pokud je připojeno napájecí
napětí.
V případě vypnutého podsvícení displeje bliká v pravidelných
intervalech.

Obr.
(1)

(2)

v Kapitola 9 "Co dělat, když ..."
2

Displej (96 x 64 pixel) s bílým podsvícením. Informační řádek ve
spodní části displeje zobrazuje aktuální nastavení a chybová
hlášení.

3

LED pojistky (červená) svítí v případě vadné polovodičové
pojistky.

4

K1 LED (žlutá) zobrazuje chybový signál.

5

Tlačítka:
Zvýšení hodnoty / předchozí parametr
Snížení hodnoty / další parametr

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

Přerušení / o úroveň zpět
Programování / o úroveň vpřed
6

USB rozhraní setup

7

Pružinový zámek k uvolnění plastového pouzdra

v Kapitola 8.2 "Výměna vadné polovodičové pojistky"
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4 Obsluha
Použitím
a
lze zobrazit aktuálně měřené hodnoty jako proud,
aktuální hodnoty napětí, pož. hodnotu odporu zátěže, teplotu přístroje a výkon.
Tato informace je také zobrazena v diagnostickém okně setup programu.
v Kapitola 7 "Setup program"

4.1.2 Zobrazení měřených hodnot
Přehled
měřených hodnot

Na této úrovni je označení měřené hodnoty zobrazeno v horním řádku a
číselná hodnota s jednotkou měření je zobrazena v prostředním řádku.

Označení
Měřená hodnota
Informační řádek nebo

Informační řádek zobrazuje zvolený vstup (s označením svorek), nastavenou
podřízenou řídicí smyčku a provozní režim.
Také je použit pro zobrazení dočasných stavů (např. chybová hlášení).
v Kapitola 8 "Chybová hlášení a alarmy"
Význam symbolů
v informačním
řádku

Vstupní signál

Podřízená
řídicí smyčka

Provozní režim
zatěžovaného výstupu

Napětí

Žádná

Řízení fázovým úhlem

Proud

U2

Soft-start s řízením
fázovým úhlem

Rozhraní

I2

Provozní režim řízení
dávkou pulzů

Binární vstup 1

U

Provozní režim řízení
dávkou pulzů s 
startem

Binární vstup 2

I

Řízení půlvlnou

Vstupní signál
nesprávně
nastaven

P

Základní logika

Logika
(spínací)

Logika s  startem

Regulace
nesprávně
nastavena

Logika s  výchozími
hodnotami
Logika s  startem a 
výchozími hodnotami
Blokování dávky pulzů
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4.1.3 Význam zobrazení měřených hodnot
Měřená hodnota

Popis

Jednot
ka

Napájecí napětí

Efektivní hodnota měřeného napájecího napětí
(měřená mezi svorkami L1 a N/L2)

V

Napětí na zátěži4

Efektivní hodnota měřeného napětí na zátěži
(měřeno mezi svorkami V a U2)

V

Proud zátěží1, 4

Efektivní hodnota měřeného proudu zátěží

A

Výkon1, 4

Měřený efektivní výkon

W nebo
kW

Odpor
zátěže 1, 4

Měřený efektivní odpor



Akční zásah4

Výstupní hodnota podřízené řídicí smyčky

%

Velikost požadované Efektivní požadovaná hodnota pro podřízenou řídicí smyčku (s
hodnoty
vypočítanou základní zátěží a max. akčním zásahem)

%

Skutečná hodnota2,

Naměřená hodnota nastavené řídicí proměnné U2, U, I2, I nebo P v
procentech

%

Fázový
regulační úhel3, 4

Současný výstup řízení fázovým úhlem

°el

Frekvence napájení

Současná měřená frekvence napájení

Hz

Teplota přístroje

Současná měřená teplota uvnitř výkonové jednotky

°
C
nebo
°F

Proudový vstup

Měřená hodnota proudového vstupu výkonové jednotky
(měřená mezi svorkami 1 a 2 na X2_1)

mA

Napěťový vstup

Měřená hodnota napěťového vstupu výkonové jednotky
(měřená mezi svorkami 3 a 4 na X2_1)

V

4

1.

Je zobrazeno pouze při osazeném transformátoru proudu (volba regulace I2 / I / P)
Není zobrazeno při vypnuté podřízené řídicí smyčce
3.
Je zobrazeno pouze pro režim regulace fázovým úhlem
4. Je zobrazeno pouze pro režim půlvlnné regulace
2.
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4 Obsluha
4.1.4 Zobrazení v konfigurační úrovni
Posuvníky

Je zvolena černě zvýrazněná položka, která obsahuje další parametry.
Pokud jsou v jedné úrovni více než 3 záznamy, je zobrazen posuvník ukazující
aktuální pozici v menu.

Navigace

Číselné zadání
nebo
výběr

Jakmile dosáhnete požadovaného parametru, tlačítka

a

k zadání číselné hodnoty nebo k výběru parametru.

h Nastavení uložte pomocí

.

Pokud hodnotu nechcete aplikovat, zadávání ukončete pomocí

50

lze použít

.
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4.1.5 Zobrazení chybových zpráv a zvláštní stavy
Cyklické
zobrazení

Symboly pro vstup, podřízenou regulační smyčku a provozní režim jsou
zobrazovány střídavě s chybovou zprávou nebo důležitou informací týkající se
zvláštních stavů v informačním řádku.
v Kapitola 8 "Chybová hlášení a alarmy"

Příklady

H

Veškeré parametry pro maximální úroveň rozšíření přístroje jsou uvedeny
v následujících tabulkách. V závislosti na specifikacích objednávky (viz typový
štítek nebo informace o přístroji) nebo aktuálního konfiguraci nemusí být
zobrazeny všechny parametry.
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4.2 Úroveň obsluhy
V této úrovni jsou parametry, které mohou být měněny během provozu bez
restartu (resetování) přístroje.
Z výroby jsou dostupné bez hesla, ale v případě potřeby mohou být také
chráněny pomocí 4-místného kódu.
v Kapitola 5.1.11 "Změna kódů"
Během provozu může být výkonová jednotka optimalizována a přizpůsobena
k aplikaci.
h V přehledu měřených hodnot stiskněte tlačítko
h Zvolte úroveň obsluhy a stiskněte znovu
Editace
parametrů

.

.

Tyto změny jsou účinné okamžitě.
Po nalezení správného nastavení, např. kontrast displeje, lze parametr uložit
stisknutím
.
Pokud hodnotu nechcete aplikovat, zadání může být přerušeno stisknutím
.

4.2.1 Údaje o přístroji
Rozsah hodnot
0 ... 50 ... 100 %

Popis
50 % je nastaveno z výroby.

0000 ... 1440 min

0000 minut je nastaveno z výroby,
to znamená, že displej nezhasíná.

k / tučně = výchozí nastavení

4.2.2 Výkonová jednotka
Rozsah hodnot
0 ... 70 ... 90 °el

52

Popis
70 °el je nastaveno z výroby.
Při nastaveném parametru v konfiguraci " start" na "ne" není
toto okno zobrazeno a  start je nastaven na 0 °el.
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10 % ... max.
zátěžovací proud
přístroje +10 %

Omezení proudu:
V režimu regulace fázovým úhlem je možné během
provozu měnit hodnotu omezení proudu.
Toto okno není zobrazeno při nastaveném parametru v
konfiguraci "omezení proudu" na "ne".

0 ... 999,99 

Omezení odporu:
Nepřímá teplotní limitace pro topný prvek s pozitivním
teplotním koeficientem

Aktuální proud zátěží

Aktuální odpor
k / tučně = výchozí nastavení

4.2.3 Konfigurace požadované hodnoty
Rozsah hodnot
0 ... 180 °el

Popis
V případě logických operací lze měnit fázový úhel každé
sinusoidy.
Tím může být zabráněno nadměrnému elektrickému
rázovému napětí na zátěži.

0 ... Unom. ... 1,15 Unom.
napětí na zátěži,
0 ... Pnom. ... 1,15 Pnom.
výkonu

V případě spojité tyristorové regulace přes analogový vstup
lze maximální akční proměnnou měnit během provozu na
konci měřicího rozsahu (např. 20 mA).

0 ... Inom.
max. proudu zátěží
0 ... 100 %
akčního zásahu

U2 a U: zobrazení ve V (např. 0 ... 230 ... 264,5 V)

Aktuální napětí na
zátěži a proud

Aktuální napětí na
zátěži

0 ... Unom.
napětí na zátěži,
0 ... Pnom.
výkonu

Aktuální napětí na
zátěži

Zobrazená hodnota je závislá na nastavení "podřízené
řídicí smyčky":
P:
2

zobrazení ve W (např. 0 ... 4600 ... 5290 W)

I a I: zobrazení v A (např. 0 ... 20 A)
Žádná:
zobrazení v % (např. 0 ... 100 %)
V případě spojité tyristorové regulace přes analogový vstup
lze základní zatížení měnit během provozu na počátku
měřicího rozsahu (např. 0 mA).
Zobrazená hodnota je závislá na nastavení "podřízené
regulační smyčky".

0 ... Inom.
max. proudu zátěží
0 ... 100 %
akčního zásahu
k / tučně = výchozí nastavení
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4 Obsluha
4.2.4 Sledování
Sledované hodnoty lze nastavit.
v Kapitola 5.1.5 "Sledování"
V tomto příkladě je použito napětí na zátěži.
Rozsah
hodnot
0 ... 9999,9

Popis
Absolutní minimální mezní hodnotu napětí na zátěži, proudu zátěží,
výkonu, odporu, napájecího napětí nebo teploty přístroje lze sledovat.

v Kapitola 5.1.5 "Sledování"

Příklad:
V případě poklesu napětí pod 20 V je spuštěn alarm.
Aktuální měřená
hodnota
0 ... 9999,9

Absolutní maximální mezní hodnotu napětí na zátěži, proudu zátěží,
výkonu, odporu, napájecího napětí nebo teploty přístroje lze sledovat.

v Kapitola 5.1.5 "Sledování"

Příklad:
V případě překročení napětí 100 V je spuštěn alarm.
Aktuální
hodnota

měřená
0 ... 1 ...
9999,9

Spínací diference při minimální nebo maximální mezní hodnotě

0 ... 10 ...
100 %

Částečná porucha zátěže nebo částečný zkrat zátěže:
Nastaví se sledovaná hodnota procentuální změny zátěže (podproud
nebo nadproud).

v Kapitola 5.1.5 "Sledování"
Aktuální odchylka od
teach-in.
tj. při > 0 % se zátěž
stává vysokoohmickou; při < 0 %
se zátěž stává nízkoohmickou.

Zobrazením aktuální odchylky od hodnoty teach-in lze zkontrolovat,
zda je závislá např. změna odporu na akčním zásahu.

k / tučně = výchozí nastavení

54

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]

4 Obsluha
Tato funkce není nastavena z výroby.
Toto okno se zobrazí pouze v případě nastavení následujícího
nastavení v konfigurační úrovni:
h Stisknout tlačítko

pro přechod do konfigurační úrovně

h Nastavit Sledování r Sledování zátěže teach-in r Ruční
h Stisknout tlačítko
Funkce "ruční teach-in" je nyní nastavena.
h Přepnout do obslužná úroveň r Sledování r Sledování
zátěže teach-in
h Stisknout tlačítko
Nyní se objeví snímek s otákzou, zda by tento stav měl být
aplikován. Pokud ano:
h Stiskněte tlačítko
pro aplikování aktuálního stavu
zátěže jako OK status.
Na základě tohoto stavu bude přístrojem vyhodnocena změna
zatížení (chyba zátěže).
k / tučně = výchozí nastavení
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4 Obsluha
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5 Konfigurace
5.1 Úroveň konfigurace
Konfigurační úroveň obsahuje parametry pro konfiguraci výkonové jednotky.
Dojde-li ke změně parametrů během provozu, je výkonová jednotka uzamčena
(blokována). V tomto stavu neposkytuje žádný výkon.
Po ukončení konfigurační úrovně je proveden restart (reset) a výkonová
jednotka opět dodává požadovaný výkon.
Tato úroveň může být blokována pomocí hesla.
Nicméně z výroby není žádné heslo nastaveno.

H

Všechny parametry pro maximální úroveň rozšíření přístroje jsou uvedeny
v následujících tabulkách. V závislosti na verzi přístroje (viz typový štítek) nebo
aktuální konfiguraci nemusí být zobrazeny všechny parametry.
Konfigurační úroveň je přístupná z přehledu měřených hodnot stisknutím
následujících tlačítek:
h V přehledu měřené hodnoty stiskněte tlačítko
h Zvolte konfigurační úroveň a stiskněte

.

.

Parametry jsou zařazeny do následujících skupin, které jsou podrobně
vysvělteny v podkapitolách na následujících stránkách.
Skupiny
parametrů
v Kapitola 5.1.1 "Údaje o přístroji"
v Kapitola 5.1.2 "Výkonová jednotka"
v Kapitola 5.1.3 "Analogové vstupy"
atd.

nebo PROFIBUS-DP
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5 Konfigurace
5.1.1

Údaje o přístroji
Základní nastavení pro zobrazení a jednotky teploty.

Jednotka teploty

Hodnota / nastavení Popis
°C
Definuje jednotky pro zobrazení teploty, např. teplota přístroje.
°F

Kontrast displeje

0 ... 50 ... 100 %

Světlé / tmavé nastavení kontrastu

Vypnutí
podsvícení displeje

0000 ... 1440 min

Podsvícení displeje se vypne po nastaveném času v minutách.
LED napájení bliká zeleně.

Aplikovat výchozí
nastavení

Aplikovat nyní?

5.1.2

0000 znamená: podsvícení je trvale zapnuto
Po stisknutí tlačítka PGM se obnoví výchozí nastavení.

k / tučně = výchozí nastavení

Výkonová jednotka
Nastavení pro chování spínání výkonové jednotky v systému.

Hodnota / nastavení Popis
Spínací varianta sítě Jednofázový režim
v Kapitola 3.3.1 "Jednofázový režim: fáze / N" nebo
Úsporné
zapojení

Úsporné zapojení
master
Úsporné zapojení
slave

Kapitola 3.3.2 "Jednofázový režim: fáze / fáze"

Poznámka:
-

Zkontrolujte pravotočivé elektrické pole
Dostupné pouze u P regulace (obj. kód 001 v objednacím
klíči)

v Kapitola 3.3.5 "Úsporné zapojení pro čistě ohmické
zátěže"
Jeden přístroj je nastaven jako MASTER a další jako SLAVE.
Tím je umožněno třífázové úsporné zapojení.

v Kapitola 3.3.6 "Třífázové úsporné zapojení masterslave pro ohmické zátěže zapojené do hvězdy,
trojúhelníku nebo transformátorové zátěže (ohmickoindukční)"
v B 709062.0

Tyristorová regulace Spojitě (výkonová
jednotka)
Logicky (spínaně)

Výkonová jednotka poskytuje energii pro zátěž spojitě v
závislosti na nastavené výchozí požadované hodnotě.
Poznámka:
Podřízená řídicí smyčka nelze nastavit!
Výkonová jednotka pracuje jako spínač a poskytuje výkon
stylem ZAPNUTO nebo VYPNUTO.

k / tučně = výchozí nastavení
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5 Konfigurace
Provozní režim
(Je zobrazen v
informační řádku v
úrovni měřené
hodnoty)

Hodnota / nastavení Popis
Provozní režim
- Pro pomalé řídicí obvody
řízení dávkou pulzů - Pro úsporné zapojení
- Nízké elektromagnetické rušení spínáním na nulovém napětí
- Bez gerování jalového výkonu
u

t

Režim řízení
fázovým úhlem

- Pro rychlé řídicí obvody,
např. ovládání osvětlení
- Žádný efekt blikání
u

a

Řízení půlvlnou

t

Poznámka:
Podřízená řídicí smyčka nelze nastavit!
Provozní režim řízení půlvlnou je dostupný pouze v
jednofázovém režimu výkonové jednotky. Je to zvláštní typ
režimu řízení fázovým úhlem - např. pro vibrační magnety. Při
řízení půlvlnou zůstane jedna větev tyristoru trvale uzamčena,
takže může procházet pouze pozitivní půlvlna.
Specifikovaná požadovaná hodnota je převedena na řídicí
fázový úhel 180 °el. ... 0 °el.
V tomto provozním režimu není možné měřit napětí na zátěži
nebo zatěžovací proud, což znemožňuje použití podřízené
řídicí smyčky.
u

a

t

k / tučně = výchozí nastavení
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5 Konfigurace
Podřízená řídicí
smyčka

Hodnota / nastavení Popis
U2, U, I2, I, P
Poznámka:
Podřízená řídicí smyčka se objeví pouze pro:
Výkonová jednotka r Tyristorová regulace

(regulace).

r Spojitá

Podřízené řídicí smyčky se používají k eliminaci nebo
kompenzaci externích
rušení, jako je kolísání napájecího napětí a změny v odporu,
což by mohlo mít negativní vliv na řídicí smyčku.
Nastavení U je používáno, když zatěžovací napětí je přímo
úměrné výchozí požadované hodnotě.
Nastavení I je používáno, když zatěžovací proud je přímo
úměrný výchozí požadované hodnotě.
Následující podřízené řídicí smyčky vykazují výhodné
vlastnosti pro topné prvky, které nemají lineární teplotní
závislost nebo jsou předmětem stárnutí:
U2 se používá pro:
- Pozitivní teplotní koeficient, křemičitan molybdeničitý
- R  konstantní
- Ovládání jasu
I2 se používá pro:
- Negativní teplotní koeficient (TK)

Vypnuto

P se používá pro:
- Teplotně závislý teplotní koeficient
- Úporné zapojení
- Obecné aplikace
- SiC zátěž s automatickou kompenzací stárnutí
Schéma zobrazuje, jak lze fázový úhel specifikovat pomocí
unifikovaného signálu bez podřízené řídicí smyčky.
Fázový úhel α

0 ... 20 mA
0 ... 10 V

Analogový vstup

k / tučně = výchozí nastavení
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5 Konfigurace
Hodnota / nastavení Popis
Poznámka:
Doba spínací periody Fixní (500 ms)
Toto nastvení je dostupné pouze v režimu řízení dávkou pulzů.
(pro pomalé topné
Například pro fixní periodu 500 ms je při akčním zásahu 20 %
elementy)
zapnuto 5 a vypnuto 20 sinusových vln.
u

5

20

t

500ms

Nejkratší možná
(pro topné prvky s
rychlou reakcí)

S tímto nastavením je doba spínací periody variabilní. Přístroj
se pokusí najít nejkratší možnou dobu spínací periody při
požadovaném akčním zásahu pro celý cyklus sinusových vln.
Při akčním zásahu 20 % to znamená jedna sinusová vlna
zapnuta a čtyři sinusové vlny vypnuty.
u

1

4

t

100ms

Min. perioda zapnutí Žádné
3 plné sinusové vlny

Závislé na nastavení doby spínací periody.
Minimálně 3 plné sinusové vlny jsou vždy propuštěny.
Při akčním zásahu 50 % a nejkratší možné době cyklu
jsou 3 sinusové vlny zapnuty a 3 vypnuty.
u

t

Poznámka:
Zvláště vhodné pro regulaci transformátorových zátěží.
 start

Ne
Ano

Poznámka:
Toto nastavení je k dispozici ve spojitém režimu řízení dávkou
pulzů a logických operací.
Ne: pro ohmickou zátěž
Ano: pro transformátorové zátěže
Při nastavení parametru na "Ano" je první půlvlna každé dávky
pulzů omezena pomocí nastaveného řídicího fázového úhlu .
u

t
a

Úhel  start

0 ... 70 ... 90 °el

Soft start

Ne

a

Řídicí fázový úhel pro  start

Toto nastavení stanoví výchozí chování výkonové jednotky po
zapnutí a z výroby je deaktivované.
k / tučně = výchozí nastavení
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5 Konfigurace
Hodnota / nastavení Popis
Ano
Volba "Ano" znamená, že se soft start s řízením fázovým
úhlem nebo dávkou pulzů provádí po zapnutí napájení.
Typy soft startu

S řízením fázovým
úhlem

Tento parametr je zobrazen pouze při nastaveném soft startu
na "ano".
Typ soft startu "s řízením fázovým úhlem" je dostupný v režimu
řízení fázovým úhlem a v režimu řízení dávkou pulzů.
Řízení fázovým úhlem:
Počínaje od 180° je řídicí fázový úhel  neustále snižován,
dokud není dosaženo správného fázového úhlu pro výchozí
požadovanou hodnotu.
Řízení dávkou pulzů:
Počínaje od 180° je řídicí fázový úhel  neustále snižován,
dokud neprochází plná vlna.
Tím končí fáze soft startu a je provedena změna na režim
řízení dávkou pulzů.
u

t

Doba soft startu

Poznámka: Při snížení akčního zásahu na 0 % na dobu delší
než 8 sekund je při opětovném zvýšení akčního zásahu znovu
inicializován soft start.

S řízením dávkou
pulzů

Pokud je během fáze soft startu aktivováno omezení proudu,
doba trvání soft startu se prodlužuje, protože řídicí fázový úhel
nemůže být během omezení proudu dále snižován.
Toto nastavení je k dispozici pouze v provozním režimu řízení
dávkou pulzů s pevně nastavenou dobou spínací periody,
která je nejkratší možná.
Během trvání soft startu je zvyšován poměr zapínání / vypínání
od 0 do maximálně 100 %.
u

Doba spínací periody

t

Délka soft start

1 ... 65535 s

Specifikuje délku parametru soft start.

Poznámka: V systému se zapnutým omezením proudu je
minimální délka 4 s i v případě, že je nastavena délka
parametru soft start kratší.
k / tučně = výchozí nastavení
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5 Konfigurace
Omezení proudu

Hodnota / nastavení Popis
Ne
Bez omezení proudu
Ano
Omezení proudu je implementováno prostřednictvím řízení
fázovým úhlem. V tomto případě je zatěžovací proud sledován
na základě nastavené hodnoty omezení proudu a povoleny
jsou pouze řídicí fázové úhly, které způsobí, že mezní hodnota
proudu není překročena.
Při nastavení režimu řízení dávkou pulzů pracuje omezení
proudu pouze během fáze soft startu, který je realizován
pomocí časově omezeného řízení fázovým úhlem.
Také je možné aktivovat hodnotu externího omezení proudu
pomocí binárního vstupu.

v Kapitola 5.1.6 "Binární vstupy"
Mezní hodnota
proudu

Liší se podle typu přístroje.
10 % ... max.
zatěžovací proud
Pro 20 A výkonové jednotky lze nastavit 2 ... 22 A.
+10 % z typu přístroje

v Kapitola 1.3 "Objednávací údaje"

Omezení odporu

Ne
Ano

Poznámka:
Omezení odporu je možné pouze v případě, že výkonová
jednotka obsahuje podřízenou řídicí smyčku P (obj. kód 001
v objednacím klíči).
Bez omezení odporu zátěže
Odpor zátěže je sledován pro zajištění nepřekročení
nastavené mezní hodnoty.
Při režimu řízení fázovým úhlem je omezení implementováno
prostřednictvím řídicího fázového úhlu .
Při režimu řízení dávkou pulzů je omezení implementováno
prostřednictvím poměru zapínání / vypínání sinusových vln.

v Kapitola 6.6 "Omezení odporu (R regulace)"
Mezní hodnota
odporu

0 ... 999,99 

Typy zátěží s
omezením odporu
Ohmická zátěž
Transformátorová
zátěž
Duální management Vypnuto
energie
Device1
Device2

V případě, že je odpor zátěže vyšší než tato hodnota,
je omezení implementováno prostřednictvím řízení fázovým
úhlem nebo omezením spínání sinusových vln.
Poznámka:
Tento parametr se zobrazí pouze v provozním režimu řízení
fázovým úhlem.
Toto nastavení je určeno pro čistě ohmickou zátěž.
Toto nastavení je určeno pouze pro ohmickou zátěž přes
transformátor.
Tento parametr se zobrazí pouze s následujícím nastavením:
Doba spínací periody: pevná (500 ms),
Provozní režim: řízení dávkou pulzů.
Nastavení umožňuje konfiguraci 2 přístrojů tak, aby
neodebíraly současně energii z napájecího zdroje při malém
akčním zásahu.
Tím je zabráněno proudovým špičkám.

v Kapitola 6.4 "Duální management energie"
k / tučně = výchozí nastavení
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5 Konfigurace
5.1.3

Analogové vstupy
Výkonová jednotka má napěťový a proudový vstup.
Pomocí těchto vstupů (výchozí požadovaná hodnota) je specifikován výstup
výkonové jednotky na zátěž.
Ve většině případů je tento signál zasílán jako unifikovaný signál
z elektronického regulátoru nebo PLC a je přizpůsoben tímto nastavením.

Hodnota / nastavení Popis
Toto nastavení specifikuje připojený unifikovaný signál.
Měřicí rozsah proudu 0 ... 20 mA
v Kapitola 3.3 "Schéma zapojení"
4 ... 20 mA
Zákaznická
specifikace1
Začátek měřicího
rozsahu proudu

0 ... 20 mA

Poznámka: Tento parametr je zobrazen pouze tehdy, když je
na měřicím rozsahu proudu nastavena "zákaznická
specifikace" (viz výše)!

Konec měřicího
rozsahu proudu

0 ... 20 mA

Poznámka: Tento parametr je zobrazen pouze tehdy, když je
na měřicím rozsahu proudu nastavena "zákaznická
specifikace" (viz výše)!

Měřicí rozsah napětí 0 ... 10 V
2 ... 10 V
0 ... 5 V
1 ... 5 V
Zákaznická
specifikace1

Toto nastavení specifikuje unifikovaný napěťový signál, který
je připojen.

Začátek měřicího
rozsahu napětí

0 ... 10 V

Poznámka: Tento parametr je zobrazen pouze tehdy, když je
na měřicím rozsahu napětí nastavena "zákaznická specifikace"
(viz výše)!

Konec měřicího
rozsahu napětí

0 ... 10 V

Poznámka: Tento parametr je zobrazen pouze tehdy, když je
na měřicím rozsahu napětí nastavena "zákaznická specifikace"
(viz výše)!
k / tučně = výchozí nastavení
1.
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v Kapitola 3.3 "Schéma zapojení"

Analogový vstup invertovaně:
Např. při nastaveném začátku měřicího rozsahu proudu na 20 mA a konci měřicího rozsahu proudu
na 0 mA vypíná výkonová jednotka při 20 mA a spíná při 0 mA.
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5.1.4

Nastavení požadované hodnoty
Toto nastavení určuje, který vstup specifikuje požadovanou hodnotu, jak velké je
základní zatížení, a která alternativní hodnota by měla být aplikována v případě chyby.

Vstup požadované
hodnoty

Hodnota / nastavení Popis
Proudový vstup
Toto nastavení specifikuje analogový vstup, kterým je dána
požadovaná hodnota pro výstupní výkon.
Poznámka:
Napěťový vstup
Tyto vstupy lze také použít pro logické operace.

Binární vstup 1
Binární vstup 2

Pomocí rozhraní

 vstup

v Pro úroveň spínání viz Kapitola 10.7 "Základní
charakteristická data"

Poznámka:
Toto nastavení je dostupné pouze při nastavení výkonové
jednotky na r Tyristorové řízení r Logika (spínací).
V takovém případě pracuje výkonová jednotka stejně jako
polovodičové relé (SSR) přes binární vstup 1 nebo 2:
Kontakt: uzavřen r 100 % a otevřen r 0 %
(řídicí akce je nastavena z výroby).
To znamená, že požadovaná hodnota pro výstupní výkon je
poskytována přes rozhraní.

Toto nastavení je dostupné pouze při nastavení výkonové jednotky na r Tyristorové
řízení r Logika (spínací).
Toto nastavení specifikuje, který signál bude použit k řízení výchozích hodnot  nebo
zde je tato hodnota pevně nastavená.
Velikost "výchozí hodnoty " je fázový úhel, kterým jsou omezeny všechny sinusové
vlny pro omezení výkonu.
Toto nesmí být zaměňováno s hodnotou pro  start!
u

t
a - vstup

Žádný vstup
Fázový úhel není specifikován (plné sinusové vlny)
Napěťový vstup nebo Tímto unifikovaným signálem je specifikován fázový úhel, jak
proudový vstup
je zobrazeno ve schématu.
Fázový úhel α

0 ... 20 mA
0 ... 10 V

Analogový vstup

Nastavitelná hodnota Fázový úhel je zadán jako "výchozí hodnota ".
Pomocí rozhraní
Fázový úhel je nastaven přes rozhraní.
Vstupní hodnota 

0 ... 180 °el

Tento fázový úhel je platný v případě nastavení vstupní
hodnoty  na "Nastavitelná hodnota".
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Vstup v případě
chyby

Proud, napětí a rozhraní jsou sledovány na chyby (přerušení
vodiče nebo chyby sběrnice). Toto nastavení specifikuje
alternativní hodnotu výkonové jednotky, která má být použita v
případě neplatné požadované hodnoty.
Z výroby je nastavená poslední platná hodnota.

Poslední hodnota
Napěťový vstup nebo Při vyskytující se chybě (např. přerušení vedení) na
proudový vstup
proudovém vstupu, který je z výroby nastaven pro výchozí
požadovanou hodnotu, použije výkonová jednotka hodnotu na
napěťovém vstupu.
Nastavitelná hodnota To znamená, že bude použita "Hodnota v případě chyby".
Hodnota v případě
chyby

000,0

Tato hodnota je použita v případě chyby.

Maximální
akční proměnná

0 ... Unom. ... 1,15
Unom.
napětí na zátěži,
0 ... Pnom. ... 1,15
Pnom.
výkonu

V případě spojité tyristorové regulace přes analogový vstup
lze maximální akční proměnnou měnit během provozu na
konci měřicího rozsahu (např. 20 mA).

0 ... Inom.
max. proudu zátěží
0 ... 100 %
akčního zásahu

Poznámka:
Toto nastavení je dostupné pouze při nastavení výkonové
jednotky na r Tyristorové řízení r Spojité (výkonová
jednotka).
Jednotky závisí na nastavení podřízené řídicí smyčky a typu
přístroje:
- U2 a U: zobrazení ve V (např. 0 ... 230 ... 264,5 V)
- P:

- I2 a I:

zobrazení ve W (např. 0 ... 4600 ... 5290 W)

zobrazení v A (např. 0 ... 20 A)
- Žádná:
zobrazení v % (např. 0 ... 100 %)

Základní zátěž

0 ... Unom.
napětí na zátěži,
0 ... Pnom.
výkonu
0 ... Inom.
max. proudu zátěží
0 ... 100 %
akčního zásahu

Poznámka:
Toto nastavení je dostupné pouze při nastavení výkonové
jednotky na r Tyristorové řízení r Spojité (výkonová
jednotka).
Jednotky závisí na nastavení podřízené řídicí smyčky a typu
přístroje:
- Pro napětí: 0 ... 100 % z max. zatěžovacího napětí (např.
0 V)
- Pro proud:
0 ... 100 % z max. zatěžovacího proudu
(např. 0 A)
- Pro výkon: 0 ... 100 % z výkonu (např. 0 W)
- Žádné:
0 ... 100 % z akčního zásahu (např. 0 %)

v Kapitola 1.3 "Objednávací údaje"
P
Maximální
akční zásah: 3680 W

3000 W Ⳏ 0 ... 20 mA

Základní zátěž: 680 W
Základní zátěž
0 mA

20 mA

Řídicí signál

k / tučně = výchozí nastavení
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5.1.5

Sledování
Toto umožňuje sledovat interní měřenou hodnotu pro dodržení mezních
hodnot.
V závislosti na spínacích reakcích je překročení nebo nedosažení měřicího
rozsahu výstupem binárního výstupu (volba: relé nebo optočlen).

Sledování mezní
hodnoty

Hodnota / nastavení
Vypnuto
Napětí na zátěži
Proud zátěží
Výkon (v W)
Výkon (v kW)
Odpor
Napájecí napětí
Teplota přístroje

Popis
Nesledováno
Tyto měřené hodnoty lze sledovat a jsou závislé na
objednaném typu přístroje.

Poznámka: (od verze software 256.01.08)
Při nastavení výkonové jednotky na -> Tyristorové řízení ->
Logika (spínací) a Sledování -> Sledování mezní hodnoty ->
Zatěžovací napětí, zatěžovací proud, výkon (ve W) nebo výkon
(v kW)
pracuje sledování mezní hodnoty pouze v dobách zapalování
tyristorů.
Při zablokování tyristorů jsou obecně min. a max. alarmy
vypnuty.
Min. mezní hodnota
alarmu

0 ... 9999,9

Max. mezní hodnota 0 ... 9999,9
alarmu

Absolutní minimální mezní hodnotu napětí na zátěži, proudu
zátěží, výkonu, odporu, napájecího napětí nebo teploty
přístroje lze sledovat.
Při poklesu měřené hodnoty pod tuto hodnotu se v dolní části
displeje zobrazí chybové hlášení a rozsvítí se žlutá LED K1.
V závislosti na nastavené řídicí akci spíná binární výstup, jak je
zobrazeno ve schématu.
Jednotky mezní hodnoty odpovídají sledované měřené
hodnotě.
Absolutní maximální mezní hodnotu napětí na zátěži, proudu
zátěží, výkonu, odporu, napájecího napětí nebo teploty
přístroje lze sledovat.
Při překročení měřené hodnoty nad tuto hodnotu se v dolní
části displeje zobrazí chybové hlášení a rozsvítí se žlutá LED
K1.
V závislosti na nastavené řídicí akci spíná binární výstup, jak je
zobrazeno ve schématu.
Jednotky mezní hodnoty odpovídají sledované měřené
hodnotě.
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Hystereze mezní
hodnoty

0 ... 1 ... 9999,9

Spínací diference horní a dolní meze rozsahu sledování

Sledování zátěže

Žádné
Podproud
Nadproud

Zátěž není sledována.
Poznámka:
Tento parametr je k dispozici pouze v případě, že je přístroj
vybaven podřízenou řídicí smyčkou I, I2 nebo P a lze tedy
provádět měření proudu.

v Kapitola 6.1 "Detekce poruch zátěže"

Poznámka:
Toto nastavení je k dispozici pouze v případě, že sledování
zátěže bylo nastaveno na podproud nebo nadproud.
Částečná porucha zátěže nebo částečný zkrat zátěže:
Toto nastavení specifikuje, o kolik procent se musí snížit nebo
zvýšit odpor zátěže pro vyvolání chyby zátěže.

Sledování mezní
hodnoty zátěže

0 ... 10 ... 100 %

Typy zátěže
sledování zátěže

Standardně

Výchozí nastavení (vhodné pro většinu typů zátěží)

Infračervené zářiče
(krátkovlnné)

Zvláště vhodné pro krátkovlnné infračervené zářiče

Automatický, jednou

Hodnota teach-in se určuje automaticky ihned po každém
zapnutí přístroje.

Typy teach-in
sledování zátěže

Ruční

v Kapitola 6.1.1 "Teach-in"

Teach-in lze provést v ručním režimu nebo v obslužné úrovni.

v Kapitola 6.2.2 "Konfigurace teach-in (předpoklad pro
teach-in v ručním režimu)"
v Kapitola 4.2.4 "Sledování"

Automatický, cyklicky Teach-in je prováděn cyklicky při časovém intervalu 1 minuty.
Sledování úbytku
napětí sítě
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Ne
Ano

Nesledováno
V případě, že jsou efektivní hodnoty analyzovaných půlvln
rozdílné o více než 10 %, je zobrazeno alarmové hlášení a
v závislosti na nastavené řídicí akci sepne binární výstup pro
kolektivní alarm.
Okamžité blokování dávky pulzů zabraňuje při připojení
transformátorových zátěží zničení polovodičové pojistky vlivem
DC složky.
Pokud neexistují žádné další úbytky napájecího napětí,
blokování dávky pulzů je zrušeno a výkonová jednotka
pokračuje v provozu, např. se soft startem.
k / tučně = výchozí nastavení
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5.1.6

Binární vstupy
K dispozici jsou 2 binární vstupy a jeden dodatečný binární vstup pro možnost
blokování dávky pulzů, ke kterým může být připojen bezpotenciálový kontakt.
Následující funkce lze spouštět pomocí binárních vstupů 1 a 2:
h Pomocí tlačítka

Přepínání, řízení
fázovým úhlem

přejděte do: Konfigurační úroveň r Binární vstupy

Hodnota / nastavení Popis
Poznámka:
Přepínání na režim řízení fázovým úhlem je dostupné pouze
při provedení nastavení v konfigurační úrovni r Výkonová
jednotka r Provozní režim r Režim řízení dávkou pulzů.
Vypnuto
Bez přepínání
Binární vstup 1
Přepínání je řízeno pomocí binárního vstupu 1
Binární vstup 2
Přepínání je řízeno pomocí binárního vstupu 2
Ext. binární vstup 1
Přepínání je řízeno pomocí rozhraní
Ext. binární vstup 2
Přepínání je řízeno pomocí rozhraní

Ext. omezení proudu

Poznámka:
Tuto funkci lze nastavit pouze v případě
provedení následujícího nastavení:
Možnost 1:
Výkonová jednotka r Provozní režim r Řízení fázovým
úhlem a
Výkonová jednotka r Omezení proudu r Ano
Možnost 2:
Výkonová jednotka r Provozní režim r Řízení dávkou pulzů
Výkonová jednotka r Soft start r Ano
Výkonová jednotka r Omezení proudu r Ano

Vypnuto
Binární vstup 1
Binární vstup 2
Ext. binární vstup 1
Ext. binární vstup 2
Hodnota ext.
omezení proudu

10 % ... max.
zatěžovací proud
přístroje +10 %

Pokud je zde nastaven např. "binární vstup 1", při uzavření
binárního vstupu začne místo platnosti hodnoty omezení
proudu nastavené pod "Výkonová jednotka r Hodnota
omezení proudu" platit "Hodnota ext. omezení proudu"
(následuje v tabulce níže).
Bez ext. omezení proudu
Ext. omezení proudu je řízeno pomocí binárního vstupu 1
Ext. omezení proudu je řízeno pomocí binárního vstupu 2
Ext. omezení proudu je řízeno pomocí rozhraní
Ext. omezení proudu je řízeno pomocí rozhraní
Poznámka:
Tento parametr je dostupný pouze při nastaveném binárním
vstupu na ext. omezení proudu.
Max. proud zátěží se liší v závislosti na typu přístroje.
Pro 20 A výkonové jednotky lze nastavit 2 ... 22 A.

v Kapitola 1.3 "Objednávací údaje"
Blokování tlačítek

Vypnuto
Binární vstup 1
Binární vstup 2
Ext. binární vstup 1
Ext. binární vstup 2

Žádné blokování tlačítek
Blokování tlačítek je řízeno pomocí binárního vstupu 1
Blokování tlačítek je řízeno pomocí binárního vstupu 2
Blokování tlačítek je řízeno pomocí rozhraní
Blokování tlačítek je řízeno pomocí rozhraní

k / tučně = výchozí nastavení
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Externí vypínání,
podsvícení displeje

Hodnota / nastavení Popis
Bez externího vypínání, resp. podsvícení
Vypnuto
se chová podle konfigurace v Kapitola 5.1.1
Binární vstup 1
Vypínání je řízeno pomocí binárního vstupu 1
Binární vstup 2
Vypínání je řízeno pomocí binárního vstupu 2
Ext. binární vstup 1
Vypínání je řízeno pomocí rozhraní
Ext. binární vstup 2
Vypínání je řízeno pomocí rozhraní

Řídicí akce, blokujicí
vstup

Blokování dávky pulzů lze spustit uzavřením nebo rozpojením
spínacího kontaktu.
Rozpojen, zátěž
ZAPNUTA
Rozpojen, zátěž
VYPNUTA

v Kapitola 3.3 "Schéma zapojení"

Z výroby:
Rozpojený blokujicí vstup, výkonová jednotka dodává výkon.
Uzavřený blokujicí vstup, výkonová jednotka nedodává výkon.
3,3V

8

5kW

7

Řídicí akce, binární
vstup 1

Rozpojen, neaktivní
Rozpojen, aktivní

Funkci pro binární vstup 1 lze spustit při rozpojeném nebo
uzavřeném spínacím kontaktu.

Řídicí akce, binární
vstup 2

Rozpojen, neaktivní
Rozpojen, aktivní

Funkci pro binární vstup 2 lze spustit při rozpojeném nebo
uzavřeném spínacím kontaktu.

k / tučně = výchozí nastavení
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5.1.7

Binární výstup
Tento parametr specifikuje řídicí akci binárního výstupu. To je řízeno signálem rušení
více vstupů.

v Kapitola 8.1 "Binární signál pro kolektivní poruchu"
h Stisknout tlačítko

Řídicí akce, binární
výstup

pro přechod do: Konfigurační úroveň r Binární výstup

Hodnota / nastavení Popis
spínací
Bez chybového hlášení:
Svorka 14 a 15 a rozpínací kontakt uzavřeny nebo
Optočlen 13 a 15 smyčka kolektor-emitor s vysokou impedancí

13 14 15

Relé

Optočlen
C

P

E

Ö

S

S chybovým hlášením:
Svorka 13 a 15 a spínací kontakt uzavřeny nebo
Optočlen 13 a 15 smyčka kolektor-emitor s nízkou impedancí

13 14 15

Relé

Optočlen
C

P

E

Ö

S

přepínací

Bez chybového hlášení:
Svorka 13 a 15 a spínací kontakt uzavřeny nebo
Optočlen 13 a 15 smyčka kolektor-emitor s nízkou impedancí

13 14 15

Relé

Optočlen
C

P

E

Ö

S

S chybovým hlášením:
Svorka 14 a 15 a rozpínací kontakt uzavřeny nebo
Optočlen 13 a 15 smyčka kolektor-emitor s vysokou impedancí

13 14 15

Relé

Optočlen
C

P

Ö

E

S

k / tučně = výchozí nastavení
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5.1.8

Výstup skutečné hodnoty
Výstup skutečné hodnoty je analogový výstup, při kterém mohou být různé
interní hodnoty dodávány jako unifikovaný signál.

Typ signálu, výstup
skutečné hodnoty

Hodnota / nastavení Popis
Toto nastavení specifikuje unifikovaný signál, který by měl být
dodáván na výstup skutečné hodnoty.
Vypnuto
Výstup skutečné hodnoty nedodává signál.
0 ... 20 mA
Výstup skutečné hodnoty dodává "hodnotu na výstupu" ve
formě proudového signálu.
4 ... 20 mA
0 ... 10 V
Výstup skutečné hodnoty dodává "hodnotu na výstupu" ve
formě napěťového signálu.
2 ... 10 V
0 ... 5 V
1 ... 5 V

Hodnota na výstupu

Toto nastavení specifikuje hodnotu, která by měla být dodána
na výstup skutečné hodnoty.
Napětí na zátěži
Příklad:
Napětí na zátěži lze v závislosti na typu přístroje měnit mezi
Napětí na zátěži2
0 a 500 V.
Proud zátěží
Vzhledem k výrobnímu nastavení rozsahu signálu na 0 ...
Proud zátěží2
9999,9 musí být nastavena koncová hodnota na 500,0 pro
Výkon (v W)
využití plného rozsahu signálu.
Výkon (v kW)
Pro spínací provoz master-slave musí být dodrženo
Odpor
následující:
Napájecí napětí
Tyto měřené veličiny musí být stanoveny v přístroji master.
Teplota přístroje
Výjimka od verze software 256.01.08:
Velikost požadované Při zvolení výkonu (ve W nebo kW) je třífázový proud
hodnoty
výstupem skutečné hodnoty.
Poznámka:
Napětí na zátěži2 = kvadrát napětí na zátěži

Počáteční hodnota
rozsahu signálu

0 ... 9999,9

Dolní mez pro "hodnotu na výstupu"

Koncová hodnota
rozsahu signálu

0 ... 9999,9

Horní mez pro "hodnotu na výstupu"

5.1.9

k / tučně = výchozí nastavení

RS422/485
Parametry rozhraní RS422/485 (viz popis rozhraní B709061.2)

Přenosová rychlost

Hodnota / nastavení Popis
9600
19200
38400

Formát dat

8 - 1 - žádná
8 - 1 - lichá
8 - 1 - sudá
8 - 2 - žádná

Adresa přístroje

1 ... 255

Min. reakční doba

0 ... 500 ms
k / tučně = výchozí nastavení
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Datové bity - stop bity - kontrola parity
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5.1.10 PROFIBUS-DP
Parametry rozhraní pro PROFIBUS-DB (viz oddělený návod)
Adresa přístroje
Formát dat

Hodnota / nastavení Popis
1 ... 125
Při nastavení adresy přístroje na hodnotu "0" se nezobrazí
chybová zpráva sběrnice.
Motorola, Intel
k / tučně = výchozí nastavení

5.1.11 Změna kódů
Zde je možné přiřadit hesla (4-místné číselné kódy) pro ochranu ručního
režimu, obslužné úrovně a konfigurační úrovně před neoprávněným přístupem.
Kód, ruční režim

Hodnota / nastavení Popis
0000 znamená: neblokováno
0000 ... 9999
9999 znamená: úroveň je skryta

Kód, obslužná
úroveň

0000 ... 9999

0000 znamená: neblokováno
9999 znamená: úroveň je skryta

Kód, konfigurační
úroveň

0000 ... 9999

0000 znamená: neblokováno

k / tučně = výchozí nastavení
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5.2 Příklad konfigurace
Požadavky

Napětí na zátěži 400 V
3 topné elementy zapojeny paralelně, každý s výkonem 1 kW
Proud zátěží: 3000 W/400 V = 7,5 A
Teplotní koeficient TK = 1
Provozní režim: řízení fázovým úhlem
Podřízená řídicí smyčka: U2
Základní zátěž: 0 %; maximální akční zásah 100 %
Zadání požadované hodnoty přes unifikovaný signál 0 ... 20 mA.
Tyto požadavky jsou vhodné pro následující výkonové jednotky:

Typ přístroje
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6.1 Detekce poruch zátěže
Pomocí funkce sledování zátěže lze detekovat a signalizovat poruchy,
částečné selhání nebo částečné zkratování zátěže.
Podproud

Tato funkce lze použít pro sledování přerušení jednoho nebo více topných
elementů zapojených paralelně.

Nadproud

Tato funkce lze použít pro sledování zkratu několika topných elementů
zapojených sériově.

Funkce

Tato funkce nebere v úvahu pouze klesající nebo rostoucí proud zátěží, ale
zahrnuje také napětí na zátěži v procesu sledování.
Správné poměry zatížení systému jsou uloženy během teach-in.
Na základě tohoto jsou změny zátěže průběžně sledovány bez ohledu na
požadovaný akční zásah. V případě přerušení nebo zkratu topného prvku se
proud tekoucí zátěží zvyšuje nebo snižuje. Toto je detekováno sledováním
zátěže a je signalizována chyba zatížení.

Mezní hodnota

Pro sledování zátěže musí být zadána v konfigurační nebo obslužné úrovni
mezní hodnota v %. Tato mezní hodnota je závislá na počtu topných prvků
spojených paralelně nebo sériově.
Pro topné prvky s vysokým pozitivním nebo negativním teplotním koeficientem
musí být vhodná mezní hodnota stanovena nezávisle. Jako pomůcka pro toto
nastavení může být použita hodnota vyobrazená níže (viz šipka).
Tato hodnota představuje skutečnou odchylku od hodnoty teach-in. Pokud je
hodnota > 0 %, zátěž se stává vysoko-ohmickou; pokud je hodnota < 0 %,
zátěž se stává nízko-ohmickou. Tato obrazovka je přístupná přes Obslužná
úroveň r Sledování r Sledování mezní hodnoty zátěže

Pro topné prvky s teplotním koeficientem TK  1 lze mezní hodnotu zadat
přímo z následujících tabulek:
Podproud
Počet topných
elementů

Jednofázový
režim

Zapojení do hvězdy
s oddělenými
nulovými body bez
nulového vodiče

Zapojení do hvězdy se
společným nulovým
bodem bez nulového
vodiče

Zapojení do
trojúhelníku

5

10 %

-

-

4

13 %

10 %

-

3

17 %

13 %

10 %
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Počet topných
elementů

Jednofázový
režim

Zapojení do hvězdy
s oddělenými
nulovými body bez
nulového vodiče

Zapojení do hvězdy se
společným nulovým
bodem bez nulového
vodiče

Zapojení do
trojúhelníku

2

25 %

20 %

12 %

1

50 %

50 %

21%

Příklad:
2 topné
elementy

L1

N

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

Specifikace v % odpovídají změnám zatěžovacího proudu.
Nadproud

Počet topných
elementů

Jednofázový
režim

Zapojení do
hvězdy bez
nulového vodiče

Zapojení do trojúhelníku

6

10 %

-

-

5

13 %

10 %

-

4

17 %

10 %

10 %

3

25 %

14 %

13 %

2

50 %

25 %

26 %

Příklad pro
2 topné
elementy

L1

N

L1

L2

L3

L1

L2

L3

Specifikace v % odpovídají změnám zatěžovacího proudu.

H
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Obecně platí, že sledování zátěže neprobíhá během fáze soft startu (ten může
vzhledem k aktivnímu omezení proudu trvat déle), protože nebylo dosaženo
normálního pracovního rozsahu. V této fázi také nelze provést teach-in.
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6.1.1 Teach-in
V závislosti na konfiguraci parametru "Teach-in sledování zátěže" je teach-in
(stanovení zátěže měřených hodnot do OK statusu) proveden automaticky
jednou po zapnutí nebo automaticky opakovaně každou minutu nebo
manuálně.
"Ruční"
teach-in

Pro "ruční teach-in" musí být výkonová jednotka jednou po dosažení
pracovního bodu informována, že má nyní provést teach-in.
Toto je dostupné v obslužné úrovni nebo v ručním režimu.
v Kapitola 4.2.4 "Sledování"
v Kapitola 6.2.2 "Konfigurace teach-in (předpoklad pro teach-in v ručním
režimu)"
Hodnoty teach-in jsou permanentně uloženy. Při vypnutí a opětovném zapnutí
výkonové jednotky není nutné provádět teach-in znovu.
V případě potřeby je možné teach-in opakovat. Původní hodnoty teach-in poté
budou přepsány novými.
Hodnoty teach-in jsou smazány pouze tehdy, když parametr teach-in sledování
zátěže je explicitně nastaven na "Ruční teach-in" nebo při použití výchozího
nastavení. Hodnoty teach-in nejsou ovlivněny rekonfigurací ostatních
parametrů.

H

Od verze softwaru 256.01.08 jsou vypočítané hodnoty teach-in přenášeny také
při přenosu dat pomocí setup programu z jedné výkonové jednotky do jiné.

Je-li nastaven "Ruční teach-in", ale žádný teach-in nebyl vypočítán, je na
displeji pro připomenutí zobrazena zpráva "Teach-in sledování zátěže".
Ruční teach-in může být proveden pouze na samotném přístroji,
prostřednictvím setup programu není dostupný.

H
"Automatický"
teach-in
(jednou)

Pro zajištění přesného zaznamenání poměrů zatížení proveďte teach-in pouze
při proudu zátěží minimálně o velikosti 20 % jmenovité hodnoty.

"Automatický (jednou)" znamená, že hodnoty teach-in jsou dočasně uloženy po
každém zapnutí přístroje. Toto nastavení je vhodné pouze pro topné prvky s
teplotním koeficientem TK  1.
V případě odpojení výkonové jednotky od napájecího napětí jsou hodnoty opět
vymazány. Po opětovném zapnutí přístroje je funkce sledování zátěže
neaktivní, dokud se neprovede nové zjištění hodnot teach-in.
Pro zajištění přesného zaznamenání poměrů zatížení pro pozdější provoz se
teach-in neprovede v řízení fázovým úhlem, dokud akční zásah nedosáhne
alespoň 30 %. (Toto omezení není nutné pro režim řízení dávkou pulzů,
protože hodnota proudu tyristorové výkonové jednotky je vždy dostatečně
vysoká. V tomto případě je teach-in proveden krátce po zapnutí nebo - pokud
je nakonfigurován - po kompletním soft startu.)
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"Automatický"
teach-in
(cyklicky)

"Automatický (cyklicky) znamená, že hodnoty teach-in jsou opět dočasně
ukládány v intervalech 1 minuty. Toto nastavení je vhodné zejména pro topné
prvky SIC, kdy se odpor v místě zatížení mění s časem v důsledku stárnutí.
Po odpojení výkonové jednotky od napájecího napětí jsou naposledy zjištěné
hodnoty teach-in vymazány a opětovně vypočítány až po připojení napájecího
napětí.

6.2 Ruční režim
V tomto případě lze velikost požadované hodnoty nastavit v % bez potřeby
externího vedení do analogového vstupu.

6.2.1 Výchozí velikost požadované hodnoty v ručním režimu
Spuštění

Ruční režim lze ve výchozím nastavení vyvolat bez zadávání kódu.
h Jednou stisknout tlačítko
h Znovu stisknout tlačítko
h Tlačítkem

nebo

(nabídka pro výběr)
(ruční režim)
zvýšit nebo snížit velikost požadované hodnoty

Na výstupu zátěže se změny projeví okamžitě a zobrazí se na displeji.
Velikost
Napětí na zátěži

H

Proud zátěží

V případě výpadku proudu není velikost požadované hodnoty pro ruční
režim uložena.

6.2.2 Konfigurace teach-in (předpoklad pro teach-in v ručním režimu)
Funkce teach-in zaznamenává poměr proudu/napětí na zátěži v OK stavu.
Tato funkce není nakonfirurována z výroby.
v Konfigurační úroveň Viz "Typy teach-in sledování zátěže" na straně 68.
Konfigurace
"ručního"
teach-in

Výkonová jednotka je na úrovni "Přehledu měřené veličiny".
h Stisknout tlačítko
h Konfig. úroveň r Sledování r Sledování zátěže r Podproud nebo
nadproud r Teach-in sledování zátěže r Nastavit na "manual"
h Stisknout tlačítko
II

h Dvakrát stisknout tlačítko
Přístroj se resetuje.
V případě prvního provedení teach-in se ve spodním řadku displeje zobrazí
zpráva "Teach-in sledování zátěže".

78

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]

6 Ostatní funkce přístroje

6.2.3 Provádění teach-in v ručním režimu
Výkonová jednotka je na úrovni "Přehledu měřené veličiny".
h Dvakrát stiskněte tlačítko

pro návrat do ručního režimu.

V případě prvního provedení teach-in se ve spodním řadku displeje zobrazí
zpráva "Teach-in sledování zátěže".

h Po stisknutí tlačítka

h Stisknutím tlačítka

se objeví následující informace:

aplikujete současný stav zátěže jako OK stav.

Na základě tohoto stavu bude přístrojem vyhodnocena změna zatížení (chyba
zátěže).

Opakování
teach-in

Teach-in lze v ručním režimu neomezeně opakovat.
h Po stisknutí tlačítka

h Stisknutím tlačítka

se objeví následující informace:

aplikujete současný stav zátěže jako OK stav.
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6.3 Výchozí požadovaná hodnota pomocí potenciometru
Pro tento účel je připojen 5 k potenciometr do napěťového vstupu.
Je napájen napětím 10 V DC na svorce 5 výkonové jednotky.

S
A

E

h Konfigurační úroveň r Analogové vstupy r Nastavit měřicí rozsah napětí
0 ... 10 V
h Konfigurační úroveň r Konfigurace požadované hodnoty r Výchozí
požadovaná hodnota r Nastavit napěťový vstup
Tím bude výkon výkonové jednotky nastaven pomocí externího potenciometru.

6.4 Duální management energie
Tímto je umožněno nastavit každé ze 2 výkonových jednotek požadované
hodnoty až do 50 % bez působení proudových špiček v síti, když jsou jednotky
sepnuty současně.
V síti nepůsobí žádné proudové špičky, i když jsou požadované hodnoty
rozděleny asymetricky - např. 30 % a 70 %.
Více než
2 výkonové
jednotky

Jsou-li v systému více než 2 výkonové jednotky, musí být rozděleny do
2 skupin.
Parametr "Duální management energie" (zařízení 1 a zařízení 2) musí být
nastaven pro každou skupinu.

Předpoklady

-
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Oba přístroje musí být připojeny ke stejné fázi
Řídicí elektronika a obvod zátěže musí mít stejnou fázi
Synchronizace obou přístrojů pomocí současného zapnutí
Musí být nakonfigurován provozní režim řízení dávkou pulzů
Perioda vzorkování musí být nastavena na 500 ms (fixní)
V každé skupině musí být jedna výkonová jednotka TYA201 nastavena jako
Zařízení 1 a ostatní výkonové jednotky TYA201 jako Zařízení 2.
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Spínání výkonových jednotek je chronologicky rozloženo. Počínaje
přerušovanou pomocnou křivkou probíhá rozptyl výkonu symetricky na levou a
pravou stranu (viz šipky). Po dobu velikosti celkového akčního zásahu dvou
přístrojů, který je nižší než 100 %, je zakázáno překrývání proudů obou
přístrojů v jedné fázi. Až po překročení celkového akčního zásahu přes 100 %
je spuštěna další úroveň výkonu v síti.

A

Pokud je výkonovou jednotkou prováděn restart po opuštění
konfigurační úrovně, nepracuje dále přístroj synchronizovaně
s ostatními.
Všechny výkonové jednotky musí být spuštěny současně pomocí
společného hlavního vypínače!

Přístroj 1
Akční zásah 20 %
t

IThy2
Přístroj 2
Akční zásah 60 %
t

Imains
Součet všech
síťových proudů
t

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]

81

6 Ostatní funkce přístroje
6.5 Podřízené řízení
Podřízené řídicí smyčky se používají k eliminaci nebo kompenzaci externích
rušení, jako je kolísání napájecího napětí a změny v odporu, což by mohlo mít
negativní vliv na řídicí smyčku.

6.5.1 Uzavřená řídicí smyčka bez podřízeného řízení
Napájecí
napětí

w

Pec
Regulátor
x

Příklad
Regulace pecí

yR

Tyristorová
výkonová j.

y
Senzor

Napájecí napětí je připojeno k výkonové jednotce. Regulátor určí akční zásah
yR z rozdílu mezi nastavenou hodnotou (w) teploty pece a skutečnou hodnotou
(x), která je určena senzorem uvnitř pece. Akční zásah lze měnit v rozsahu
0 ... 100 % a výstupem je unifikovaný signál, např. 0 ... 10 V. Akční zásah je
přiveden do výkonové jednotky.
Úkolem výkonové jednotky je přivést energii do topných prvků v peci
proporcionálně k akčnímu zásahu regulátoru:
- Pro tyristorovou výkonovou jednotku využívající řízení fázovým úhlem to
znamená, že je měněn úhel řízení od 180 ° do 0 ° odpovídající akčnímu
zásahu regulátoru 0 ... 100 %.
- Pro tyristorovou výkonovou jednotku využívající řízení dávkou pulzů to
znamená, že je zvyšována doba cyklu T od 0 do 100 % odpovídající
akčnímu zásahu regulátoru 0 ... 100 %.
V případě poklesu napájecího napětí z 230 V AC na 207 V AC (-10 %) při akční
úrovni regulátoru YR se výkon dodávaný do pece sníží o 19 %.
2

2

 U – 0 1U 
 0 9U 
P 230V – P = -------------------------- = ------------------ = 0,81  P 230 V
R
R

P230V :

Výkon ohmické zátěže při napájecím napětí U = 230 V

P:

Snížení výkonu v důsledku snížení napájecího napětí

R:

Odpor zátěže

(2)

Toto snížení vstupující energie o 19 % znamená, že
teplota pece klesá.
Nevýhoda:

Již není zajištěna stabilní teplota.
Výkonová jednotka rozpozná odchylku z relativně pomalé reakce teploty řídicí
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smyčky a zvyší akční zásah (yR), dokud pec opět nedosáhne původní teploty
(250 °C).

6.5.2 Uzavřená řídicí smyčka s podřízeným řízením
Pro zabránění kolísání výkonu v důsledku změn napájecího napětí je do
výkonových jednotek implementována podřízená řídicí smyčka. Podřízená
řídicí smyčka okamžitě kompenzuje veškeré změny dodávané energie. To
znamená, že výkonová jednotka vždy poskytuje na výstupu (y) výkon, který je
proporcionální k vstupnímu signálu (yR). Princip podřízené řídicí smyčky je
zobrazen v Obrázek .
Napájecí
napětí

w

Regulátor
x

Tyristorová
výkonová j.

yR

y

Řízený
systém
Senzor

podřízená
řídicí smyčka

Rozlišuje se mezi řídicími smyčkami U2, I2 a P. U2 regulace je používána ve
většině aplikací. Existují však některé aplikace, kde I2 nebo P regulace má
výhodné vlastnosti řídicí smyčky (vyžaduje záznam proudu ve výkonové
jednotce).
Odlišnosti tří typů podřízeného řízení jsou popsány v následujících kapitolách.
U2 regulace

Výkon PLoad do ohmické zátěže je dán napětím na zátěži ULoad a odporem
zátěže R následovně:
2

P Load

U Load
= ------------R

(3)

Rovnice 3 ukazuje, že pro konstantní odpor zátěže je výkon do zátěže úměřný
ULoad2.

P Load  U Load

2

(4)

Výkonová jednotka s U2 regulací pracuje tak, že kvadrát napětí na zátěži je
úměrný vstupnímu signálu (např. 0 ... 20 mA) regulátoru.
2

U Load  input signal of power controller

(5)

Kombinací rovnic 5 a 4 je vidět, že výkon do ohmické zátěže je úměrný
vstupnímu signálu výkonové jednotky.
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P Load  input signal of power controller (0 to 20 mA)

(6)

Topné prvky s pozitivním teplotním koeficientem (TK), tj. u kterých se zvyšuje
elektrický odpor s rostoucí teplotou, jsou obvykle poháněny výkonovou
jednotkou, která obsahuje podřízené řízení (U2 regulaci) (Obrázek 1).
Jedná se o odporové materiály jako např.
- Kanthal-Super
- Wolfram
- Molybden
- Platina
- Křemenná otopná tělesa
Hodnota jejich odporu v chladu je mnohem nižší než hodnota odporu za tepla
(faktor 6 ... 16). Tyto topné prvky pracují obvykle při teplotách nad 1000 °C.

Obrázek 1:

Topný element s pozitivním TK

Výkonové jednotky potřebují pro úvodní fázy omezení proudu. Konstantní
proud a zvyšující se odpor znamená, že se výkon do topných prvků na počátku
zvyšuje úměrně k R, protože výkon P = I2 · R.
Při poklesu proudu pod předem nastavenou mezní hodnotu již automatické
omezení proudu není účinné a výkonová jednotka pracuje s podřízenou U2
regulací, tj. při zvyšujícím se odporu při konstantní velikosti napětí se snižuje
2
výkon přiváděný do topných prvků PLoad = U Load .
--------------R
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Tento efekt poporuje kompletní řídicí smyčku. Při zvyšující se teplotě v peci se
dodávány výkon snižuje (při stejné velikosti napětí na zátěži). To znamená, že
pomocí samotné výkonové jednotky se zpomaluje přibližování k požadované
hodnotě. Tím jsou tlumeny jakékoli tendence překročit koncovou teplotu.
Další aplikace pro U2 regulaci jsou:
- V osvětlovacích systémech, intenzita světla je přímo úměrná U2.
- Některé odporové materiály mají TK blízké 1. To zahrnuje topné prvky
vyrobené ze slitin nikl-chrom, konstantan atd. Tím nejsou kladeny žádné
zvláštní nároky na výkonovou jednotku (např. omezení proudu). Závislost
odporu na teplotě topného prvku s TK  1 je znázorněna na Obrázek 2.

Obrázek 2:
I2 regulace

Topný prvek s TK  1

Proudová regulace (I2 regulace) je výhodná pro topné prvky s negativním TK,
u kterých se elektrický odpor snižuje se zvyšující se teplotou (Obrázek 3).
Tyto vlastnosti jsou typické pro nekovové materiály jako grafit nebo taveniny
skla. Roztavené sklo je obvykle zahříváno topnými prvky průtokem proudu
taveninou tak, že elektrická energie je přeměněna přímo na teplo v roztaveném
materiálu. Proud se přivádí pomocí elektrod.

Obrázek 3:

Topný prvek s negativním TK

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]
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Při pohledu na rovnici výkonu P = I2 · R lze vidět, že I2 regulace má stejný řídicí
účinek na výkon, jako bylo popsáno pro U2 regulaci. To znamená, že řízením
konstantního proudu se při zvyšující se teplotě výkon v procesu automaticky
snižuje při snižujícím se odporu.
P regulace

Výkonová regulace (P regulace) je spojitá regulace pomocí U · I, tj. výkonu.
V tomto případě je závislost výstupního výkonu přesně lineární na velikosti
vstupního signálu (např. 0 ... 20 mA) do tyristorové výkonové jednotky.
Typickou aplikací tohoto podřízeného řízení je regulace topných prvků, které
jsou předmětem dlouhodobého stárnutí v kombinaci s teplotně-závislými
změnami odporu, např. prvky z karbidu křemíku (Obrázek 4).
Až 4 R New

R

Stárnutí
100 %

u

1050 °C

Obrázek 4:

Změny odporu v karbidu křemíku

U topných těles z karbidu křemíku se jmenovité hodnoty odporu z důvodu
dlouhodobého stárnutí zvyšují až faktorem 4. Takže při návrhu systému musí
být zvolena jednotka pro dvakrát vyšší (jmenovitý) výkon topných těles.
Výsledkem je dvojnásobný průtok proudu tyristorovou výkonovou jednotkou.
Old = starý stav topného prvku

R

Old
RNew = --------4

New = nový stav topného prvku
Vztah je znázorněn následujícím vzorcem:

U Old
P New = U New  I New = ----------  2I Old = U Old  I Old = P Old ( 1 2
2

P regulace je také používána pro úsporné zapojení v třífázové napájecí síti.
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Jaký
provozní režim je
vhodný pro jaké
zátěže?

Provozní režim

Ohmická zátěž
TK
konstantní

Regulace
úhlem

fázovým

Regulace
úhlem s
proudu

fázovým
omezením

Induktivní
zátěž

TK
pozitivní

TK
negativní

Dlouhod.
stárnutí

X

X
X

Provozní režim řízení
dávkou pulzů

X

Provozní režim řízení
dávkou pulzů s 
startem

X

Provozní režim řízení
dávkou
pulzů
a
omezení proudu

X

X

X

X

X

X

Podřízené řízení
U2

X

X

I2
P
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6.6 Omezení odporu (R regulace)

H
.

Tato možnost je dostupná pouze u výkonových jednotek s měřením
proudu a napětí, teré jsou vybaveny podřízenou P regulací (obj.
kód 001 v objednacím klíči) a funkcemi pro ohmické zátěže
s pozitivním teplotním koeficientem.
U třífázového úsporného zapojení není možné přímé omezení
odporu, protože individuální hodnota odporu není zaznamenávána.
Nicméně tato funkce může být použita.

Funkce

Tato funkce pracuje v režimu řízení dávkou pulzů a řízení fázovým úhlem.
Pokud aktuální měřená hodnota odporu překročí nastavenou hodnotu, je
omezena pomocí řízení fázovým úhlem nebo omezením spínání sinusových
vln.

Omezení výkonu

Parametr omezení odporu lze použít pro aktivaci omezení výstupního výkonu
v závislosti na hodnotě odporu R u topných prvků z disilicidu molybdenu, aby
se zabránilo přehřátí topných prvků v horním rozsahu teploty. Měřením odporu
topných prvků je možné dosáhnout přesných teplot prvků.
V případě, že odpor zátěže překročí tuto hodnotu, je omezen řízením fázovým
úhlem nebo omezením spínání sinusových vln.
Tím jsou topné prvky chráněny před přehřátím.
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6.7 Omezení proudu

H

Omezení proudu je dostupné pouze u výkonových jednotek s měřením
zatěžovacího proudu, které jsou tedy vybaveny podřízenou I, I2
regulací (obj. kód 010 v objednacím klíči) nebo P regulací (obj. kód 001
v objednacím klíči).
Omezení proudu je realizováno pomocí řízení fázovým úhlem. Trvale
tedy pracuje pouze v režimu řízení fázovým úhlem.
Při nastavení režimu řízení dávkou pulzů pracuje omezení proudu
pouze ve fázi soft startu při nastaveném parametru "S fázovým úhlem"
na typ soft start.
V třífázovém úsporném zapojení je omezen nastavenou hodnotou
pouze proud v obvodu výkonové jednotky master. V důsledku
úsporného zapojení mohou téct do ostatních fází značně větší
zatěžovací proudy.

Funkce

Omezení proudu zamezuje naproudům v obvodu zatěžovacího proudu. To
omezuje zatěžovací proud na požadovanou aktuální mezní hodnotu, příp.
zvyšuje hodnotu fázového úhlu nezávisle na odporu zátěže a požadované
hodnotě.
Omezení proudu je nevyhnutelné pro topné prvky s vysoce pozitivním
teplotním koeficientem, např. Kanthal-Super. Bez omezení proudu by ve
studeném stavu byl proud zátěží topných prvků nepřípustně vysoký.

Výchozí
nastavení

Omezení proudu není aktivní.
V případě potřeby lze omezení proudu zapnout v konfigurační úrovni.
v Kapitola 5.1.2 "Výkonová jednotka"
Hodnotu omezení proudu lze nastavit v konfigurační nebo obslužné úrovni.
V obslužné úrovni ji lze také upravit během provozu.
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6.8  start
Výchozí
nastavení

Fázový úhel první půlvlny ( start) není aktivní.
V případě transformátorových zátěží pracují tyristorové výkonové jednotky
v režimu spojitých dávek pulzů a logických operací s řízením fázového úhlu
první půlvlny.
Výrobně nastavený úhel je 70 °el. Tato hodnota může být nastavena
v konfigurační nebo obslužné úrovni v rozsahu 0 ... 90° el.
u

t
a

a

6.9 Sledování úbytku napájecího napětí
V případě, že jsou efektivní hodnoty analyzovaných půlvln rozdílné o více než
10 %, je zobrazeno alarmové hlášení a v závislosti na nastavené řídicí akci
sepne binární výstup pro kolektivní alarm.
Okamžité blokování dávky pulzů zabraňuje při připojení transformátorových
zátěží zničení polovodičové pojistky vlivem DC složky.
Pokud neexistují žádné další úbytky napájecího napětí, blokování dávky pulzů
je zrušeno a výkonová jednotka pokračuje v provozu, např. se soft startem.
Výchozí
nastavení

Sledování není aktivováno.
v Kapitola 5.1.5 "Sledování"

6.10 Blokování dávky pulzů
Funkce blokování slouží k ochranně tyristorové výkonové jednotky a
připojených přístrojů.
Interní

Výstup tyristorové jednotky je blokován během:
-

Externí

90

Zapínání přístroje (během uvádění do provozu)
Resetu nebo restartu v důsledku změn v konfigurační úrovni
Nedostatečného nebo nadměrného napájecího napětí
Přerušení datového spojení master / slave
Chyba synchronizace master / slave
Nastavení přenosu dat do přístroje
Teploty přístroje vyšší než 115 °C
Chyba elektrického pole
Krátkodobý úbytek napětí > 10 % během půlvlny
v Kapitola 6.9 "Sledování úbytku napájecího napětí"

"Blokování" přes binární vstup
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v Kapitola 3.3 "Schéma zapojení"
Alternativně může být výstup tyristorové jednotky vypnut přes rozhraní
PROFIBUS, RS422/485.

6.11 Tyristorová řídicí logika (spínací)
Provozní režim

Pokud je výkonová jednotka nastavena na r Tyristorové řízení r Logika
(spínání), pracuje jednotka jako elekronický spínač.
Po dobu uzavření nastaveného binárního nebo analogového vstupu jsou
tyristory zapalovány při průchodu nulovým napájecím napětím a jsou znovu
zablokovány, když je binární nebo analogový vstup otevřen.

Transformátor.
zátěže

V případě transformátorových zátěží je nutné omezit první napájecí napětí
půlvlny každé dávky pulzů. To může být nastaveno pomocí  start a zadáním
hodnoty.
v Kapitola 5.1.2 "Výkonová jednotka"
Fázový regulační úhel pro každou první půlvlnu lze zvolit v rozsahu 0 ... 90 °.

 vstup

Plný výkon je sepnut uzavřením binárního vstupu. Pokud je to pro aplikaci příliš
vysoká hodnota (např. v případě procesů s rychlým ohřevem), může být
výstupní výkon snížen omezením všech cyklů sinusových vln ( vstup).
v Kapitola 5.1.4 "Nastavení požadované hodnoty"

Reakce času

Pokud by měla sepnout pouze krátká dávka pulzů s definovaným počtem cyklů
sinusových vln, musí být binární vstup (řídicí akce "Otevřen neaktivní") řízen
pomocí optočlenu a je třeba dodržovat následující načasování:

Příklad pro
frekvenci
napájení
50 Hz

Výkonová jednotka vyžaduje interní čas zpracování a nepřepíná do dalšího
průchodu nulou. To má za následek časové zpoždění 25 ... 60 ms (viz šipky)
mezi binárním signálem a sepnutím cyklu sinusových vln.
Vzorec (50 Hz)

Délka binárního signálu pro n sinusových vln = (n  20 ms) 5 ms
Pokud je binární signál např. 48 ms dlouhý a je tedy vyhodnocován déle než po
dobu dvou sinusových vln, může se stát, že výkonová jednotka sepne dvě
nebo dokonce tři cykly sinusových vln.

Vzorec (60 Hz)

Délka binárního signálu pro n sinusových vln = (n  16,6 ms) 5 ms
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7 Setup program
Setup program umožňuje pomocí PC pohodlnou konfiguraci všech možností
přístroje, které poté mohou být přeneseny do přístroje.

H

Pro konfiguraci výkonové jednotky stačí připojit USB kabelem
výkonovou jednotku k PC.

Konfigurační data se aplikují, jakmile dojde k zapnutí přístroje.

7.1 Hardware
- 500 MB volného místa na pevném disku
- 512 MB RAM

7.2 Kompatibilní operační systémy
- Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista
- Microsoft® Windows® 7 32-bit
- Microsoft® Windows® 7 64-bit
Uživatelé

H

Pokud je počítač spravován více uživateli, ujistěte se, že uživatel, který
bude pracovat s programem, je právě přihlášen.
Pro instalaci software musí mít uživatel administrátorská práva. Po
instalaci mohou být práva opět omezena.

V případě nedodržení těchto informací nelze zaručit správnou a úplnou
instalaci.
Verze
software

Verze software přístroje a setup programu musí být kompatibilní. V případě
nedodržení této podmínky se objeví chybové hlášení.
h Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko
Verze software přístroje je zobrazena v části Info o přístroji.
h Zvolte tlačítko "Info" v nabídkové liště setup programu.
Na přístroji

V setup programu
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7.3 Instalace
h Instalace setup programu
Kroky instalace

Vložit
licenční číslo

94

Zobrazení na obrazovce PC
1

2

3

4

5

6
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Kroky instalace

Zobrazení na obrazovce PC

Instalace
dokončena

7

Spustit
setup program

9

8
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7.4 Spuštění programu
h Spustit setup program přes nabídku start ve Windows.
h Dodaným USB kabelem propojit výkonovou jednotku a PC.
h Zvolte Připojit v nabídkové liště

Diagnostika

H

96

V dolní části obrazovky se nachází diagnostické okno, které zobazuje
přístrojové informace a aktuální měřená data. Spojení bylo ustaveno.
Během přenosu konfiguračních dat "do přístroje" nedodává výkonová jednotka
žádný výkon. Přístroj se po přenosu restartuje.
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7.5 Zapomenutí kódu?
Při zapomenutí Vašeho hesla lze toto heslo vyčíst z přístroje nebo zadat nové
pomocí setup programu.
Vyčtení
konfiguračních
dat

h Proveďte Přenos dat r Přenos dat ze zažízení

Zadání nových
kódů

h Zadejte nový kód

Vyčtené kódy jsou viditelné pod položkou Data přístroje.

h Proveďte Přenos dat r Přenos dat do zařízení
Po přenosu konfiguračních dat se přístroj restartuje a kódy jsou aktivovány.
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7.6 Změna jazyka přístrojových textů
Továrně nastavený jazyk je specifikován v objednacích údajích. Pomocí setup
programu může být do přístroje přenesen pouze jeden jazyk.
h Připojte přístroj k PC pomocí USB kabelu
h Spusťte setup program
h Proveďte Přenos dat r Přenos dat ze zařízení
h Editovat r Hardware, tím je spuštěn přístrojový asistent
h Zvolte Automatická detekce, poté se objeví dialog pro volbu jazyka.

h Vyberte požadovaný jazyk
h Pokračujte v přístrojovém asistentovi pomocí Pokračovat, dokud není
asistent kompletní.
Tím jsou přístrojové texty ve zvoleném jazyce přeneseny do souboru
konfigurace.
h Proveďte Přenos dat r Přenos dat do zařízení
h Uložte soubor konfigurace a počkejte, dokud není přenos dat úspěšně
dokončen.
Poté se přístroj restartuje a objeví se texty v požadovaném jazyce.
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Cyklické
zobrazení

Symboly pro vstup, podřízenou regulační smyčku a provozní režim jsou
zobrazovány střídavě s chybovou zprávou nebo důležitou informací týkající se
zvláštních stavů v informačním řádku.
v Kapitola 4.1.2 "Zobrazení měřených hodnot"

Příklady

Chybové hlášení

Příčina

Odstranění

Sledování mezní
hodnoty
Dosažení min.
hodnoty

Nastavená mezní hodnota pro min. alarm
nebyla dosažena

-

Sledování mezní
hodnoty
Dosažení max.
hodnoty

Nastavená mezní hodnota pro max. alarm
byla překročena

-

Přerušení nebo zkrat zátěžového odporu

Vyměňte vadné topné elementy.

Porucha na
připojené zátěži
Porucha
Spálená pojistka
(červená LED
pojistky svítí)

v

Kapitola
zátěže"

6.1

"Detekce

poruch

1. Vadná polovodičová pojistka

v Kapitola 8.2 "Výměna vadné
polovodičové pojistky"

2. Na svorce U1 není žádné napětí

- Zkontrolujte vedení
- Zkontrolujte pojistku vedení pro
obvod zátěže

3. Napájecí napětí pro řídicí elektroniku L1/ Zkontrolujte vedení
N nemá stejnou fázi jako obvod zátěže U1/
U2.

Porucha
Poškození tyristoru

4. Vadný tyristor ve výkonové jednotce typu
"master" (pouze s třífázovým úsporným
zapojením s jmenovitým napětím < 230 V)

Přístroj musí být vrácen společnosti
JUMO na opravu.

Vadný tyristor

Přístroj musí být vrácen společnosti
JUMO na opravu.

h Vraťte přístroj

h Vraťte přístroj
Zkrat
tyristoru

Vadný tyristor
Poznámka:
Sledování je možné pouze tehdy, když je
ohmická zátěž zvolena tak, že nejméně
10 % jmenovitého proudu protéká
výkonovou jednotkou.

Přístroj musí být vrácen společnosti
JUMO na opravu.

h Vraťte přístroj

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]

99

8 Chybová hlášení a alarmy
Chybové hlášení

Příčina

Odstranění

Pozor!
Vysoká teplota

Teplota přístroje je vyšší než 100 °C
(přehřátí)

- Zajistěte dostatečné větrání a
chlazení
- Snižte proud zátěží
- Použijte výkonovou jednotku
s vyšším maximálním proudem
zátěží

Omezení vysoké
teploty aktivní

Teplota přístroje je vyšší než 105 °C
Přístroj je příliš horký, akční zásah je
snížen!
(omezený výkon během přehřátí)

- Zajistěte dostatečné větrání a
chlazení
- Snižte proud zátěží
- Použijte výkonovou jednotku
s vyšším maximálním proudem
zátěží

Napájecí napětí je
příliš nízké

Napájecí napětí je
příliš vysoké

Dočasný
úbytek napětí

Napájecí napětí není ve specifikovaném
tolerančním pásmu

Zkontrolujte jmenovité napětí typu
přístroje

Napájecí napětí není ve specifikovaném
tolerančním pásmu

Zkontrolujte jmenovité napětí typu
přístroje

Byla detekována nebezpečná dočasná
stejnosměrná složka na
transformátorových zátěžích.

Zajistěte stabilní napájení.

v Kapitola 10.1
proud zátěží"

"Napájecí

napětí, v Kapitola 1.3 "Objednávací údaje"

Kapitola 10.1 "Napájecí napětí, proud Kapitola 1.3 "Objednávací údaje"
zátěží"

v Kapitola 5.1.5 "Sledování"
Master-slave
Chyba el. pole

Bylo detekováno levotočivé elektrické pole. v Kapitola

3.3.6
"Třífázové
úsporné zapojení master-slave
pro ohmické zátěže zapojené do
hvězdy,
trojúhelníku
nebo
transformátorové
zátěže
(ohmicko-indukční)"

Master-slave
nesprávně
zapojeny.

Byla detekována chyba zapojení

Detekce el. pole
selhala

Detekce el. pole není k dispozici

- Zkontrolujte zapojení
v Kapitola 3.3 "Schéma zapojení"
- Odstraňte poruchy vedení

Přerušení vodiče
Proudový vstup

Vstupní proud je příliš malý pro nastavený
měřicí rozsah.

- Zkontrolujte zapojení pro
přerušení a přepólování vodičů.
- Zkontrolujte přístroje před
jednotkou (regulátory)

Přerušení vodiče
Napěťový vstup

Pro nastavený měřicí rozsah je vstupní
napětí příliš nízké.

- Zkontrolujte zapojení pro
přerušení a přepólování vodičů.
- Zkontrolujte přístroje před
jednotkou (regulátory)

Porucha
Chyba sběrnice
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Bez připojení k Profibus Master

Zkontrolujte zapojení a přístroj master
(PLC).
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8 Chybová hlášení a alarmy
Chybové hlášení

Příčina

Odstranění

Master-slave
chyba v komun.

Chyba v přenosu dat mezi zařízeními
master a slave

Je patch kabel správně připojen?

Vadný
datový kabel

Přerušena komunikace mezi master a
slave.

Zkontrolujte patch kabel a případně ho
vyměňte

Neúspěšná
synchronizace

Přístroj typu slave je vypnutý nebo je
Zkontrolujte připojení patch kabelu
přerušena komunikace mezi master a slave nebo napájecího napětí

M/S nekompatibilní
#0002...0008

- Master a slave jsou nekompatibilní

#0002

Různá verze software přístrojů

- Použity různé typy výkonových
jednotek (max. zatěžovací proud,
napětí a podřízená řídicí smyčka
(pokud je použita) se neshodují)

Použijte stejné typy výkonových
jednotek se stejnou verzí software.

Akutalizujte přístroje na stejnou verzi
software

v Servisní hotline

#0003

VDN označení přístrojů se neshodují

Provoz master/slave není možný.

#0006

Různá jmenovitá napětí (typy přístrojů)
přístrojů master a slave.

v Kapitola 1.3 "Objednávací údaje"

#0007

Různé jmenovité proudy (typy přístrojů)
přístrojů master a slave.

#0008

Nastavená podřízená řídicí smyčka
přístroje master není kompatibilní s
nastavenou v přístroji slave.

Teach-in
sledování zátěže!

Připomenutí, že byl nastaven "ruční" teach- Proveďte teach-in
in, ale dosud nebyl proveden.
v Kapitola 6.1 "Detekce poruch

Provoz master/slave není možný.

Změňte podřízené řídicí smyčky obou
přístrojů na U nebo U2.

zátěže"

Slave: mezní
hodnota
Min. hodnota
dosažena

Hodnota přístroje "slave" je pod
Zkontrolujte, proč je hodnota pod
nastavenou mezní hodnotou pro min. alarm mezní hodnotou.

Slave: mezní
hodnota
Max. hodnota
dosažena

Nastavená mezní hodnota pro max. alarm
byla na přístroji "slave" dosažena

Zkontrolujte, proč byla překročena
mezní hodnota.

Slave: porucha
připojené zátěže

Přerušení nebo zkrat zátěžového odporu

Vyměňte vadné topné elementy.

Slave:
spálená pojistka
(červená LED
pojistky svítí)

v

Kapitola
zátěže"

6.1

"Detekce

poruch

1. Vadná polovodičová pojistka

v Kapitola 8.2 "Výměna vadné
polovodičové pojistky"

2. Na svorce U1 není žádné napětí

- Zkontrolujte vedení
- Zkontrolujte pojistku vedení pro
obvod zátěže

Slave:
Poškození tyristoru

Vadný tyristor

Přístroj musí být vrácen společnosti
JUMO na opravu.

h Vraťte přístroj
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8 Chybová hlášení a alarmy
Chybové hlášení

Příčina

Odstranění

Slave: zkrat
obvodu tyristoru

Vadný tyristor

Přístroj musí být vrácen společnosti
JUMO na opravu.

h Vraťte přístroj
Slave: Pozor!
Vysoká tepl.

Teplota přístroje je vyšší než 100 °C
(přehřátí)

- Zajistěte dostatečné větrání a
chlazení
- Snižte proud zátěží
- Použijte výkonovou jednotku
s vyšším maximálním proudem
zátěží

Slave: Omez.
vysoké tepl. aktivní

Teplota přístroje je vyšší než 105 °C.
Přístroj příliš horký!
Akční zásah je omezen.
(omezený výkon během přehřátí)

- Zajistěte dostatečné větrání a
chlazení
- Snižte proud zátěží
- Použijte výkonovou jednotku
s vyšším maximálním proudem
zátěží

Slave: Napájecí
nap.
příliš nízké

Napájecí napětí není ve specifikovaném
tolerančním pásmu

Zkontrolujte jmenovité napětí typu
přístroje

Napájecí napětí není ve specifikovaném
tolerančním pásmu

Zkontrolujte jmenovité napětí typu
přístroje

Byla detekována nebezpečná dočasná
stejnosměrná složka na
transformátorových zátěžích.

Zajistěte stabilní napájení.

Blokování přes
vstup blokování

Blokování dávky pulzů bylo vyvoláno přes
bezpotenciálový kontakt.
Výkonová jednotka bez výkonu.

v Kapitola 3.3 "Schéma zapojení"

Blokování přes
externí blokování

Blokování dávky pulzů bylo vyvoláno přes
rozhraní.

v Popis rozhraní "Ext. blokování"

Fáze soft startu

Tato zpráva je na displeji zobrazena, dokud
není dokončen soft start.

v Kapitola
jednotka"

Slave: Napájecí
nap.
příliš vysoké
Slave: Dočasný
úbytek napětí

v Kapitola 10.1
proud zátěží"
v Kapitola 10.1
proud zátěží"

"Napájecí

"Napájecí

napětí, v Kapitola 1.3 "Objednávací údaje"

napětí, v Kapitola 1.3 "Objednávací údaje"

v Kapitola 5.1.5 "Sledování"

Rozepnutý kontakt mezi svorkami 7 a 8
na svorkovnici X_2.

5.1.2

"Výkonová

-> Délka soft start
Omezení proudu
aktivní

Omezení odporu
aktivní

102

Požadovaný akční zásah způsobuje
nadměrný proud zátěží a je proto omezen
na nastavenou hodnotu.

v Kapitola
jednotka"

Požadovaný akční zásah vede k hodnotám
proudu / napětí, které jsou vyšší než pro
nastavený odpor zátěže. Akční zásah je
omezen na přípustnou hodnotu odporu k
zabránění přehřátí.

v Kapitola
jednotka"

5.1.2

"Výkonová

"Omezení proudu" na straně 63
5.1.2

"Výkonová

-> Omezení odporu
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8 Chybová hlášení a alarmy
8.1 Binární signál pro kolektivní poruchu
Tento signál se používá pro ovládání binárního výstupu a LED K1 a lze také
číst z výkonové jednotky pomocí rozhraní.
Pomocí setup programu je možné nastavit, které události (alarmová a chybová
hlášení) budou seskupeny do binárního signálu pro kolektivní poruchu.

Všechna chybová hlášení jsou propojeny logickým hradlem OR a výstup
binárního signálu pro kolektivní poruchu je přiřazen na reléový výstup nebo
optočlen.
Kromě toho bude LED K1 svítit žlutě.
Tento alarm může sepnout relé na binárním výstupu.
v Kapitola 5.1.7 "Binární výstup"

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]
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8.2 Výměna vadné polovodičové pojistky
Otevření pouzdra
Upozornění! Nebezpečí popálení!
Přístroj se během provozu může na chladičích zahřívat.
Aktuální teplota přístroje je zobrazena na displeji.
v Přehled obsluhy (na první úvodní straně)
h Odpojte zabudovaný přístroj od napájecího napětí (všechny póly)
v Kapitola 3.3 "Schéma zapojení"
h Zkontrolujte nepřítomnost napětí (zelená LED napájení nesmí svítit)
h Uvolněte pružinovou svorku (A) doprava a pomocí šroubováku (B)
demontujte plastové pouzdro (na místě označeném šipkou).

B

A
Připojovací svorkovnice odděluje displej, tlačítka a rozhraní od výkonové části,
poté je polovodičová pojistka dostupná.

104
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8 Chybová hlášení a alarmy
8.2.1 Příslušenství: polovodičové pojistky
Konstrukce polovodičové pojistky se liší podle typu přístroje.
Typ
výkonové
jednotky

Vypínací proud

Šrouby

Točivý
moment

Obj. číslo

20 A

Vypínací proud: 40 A

Zapuštěná hlava

3 Nm

00513108

32 A

Vypínací proud: 80 A

Zapuštěná hlava

5 Nm

00068011

50 A

Vypínací proud: 80 A

Zapuštěná hlava

5 Nm

00068011

100 A

Vypínací proud: 160 A Šestihranná hlava, rozměr 5 Nm
klíče 10 mm

00081801

150 A

Vypínací proud: 350 A Šestihranná hlava, rozměr 12 Nm
klíče 13 mm

00083318

200 A

Vypínací proud: 550 A Šestihranná hlava, rozměr 12 Nm
klíče 13 mm

00371964

250 A

Vypínací proud: 550 A Šestihranná hlava, rozměr 12 Nm
klíče 13 mm

00371964

8.2.2 Polovodičové pojistky typu 709061/X-0X-20...
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8 Chybová hlášení a alarmy
h Uvolněte 2 šrouby se zapuštěnou hlavou

h Vyměňte vadnou polovodičovou pojistku za novou.
h Utáhněte šrouby specifikovaným utahovacím momentem.

8.2.3 Polovodičové pojistky typu 709061/X-0X-32...

106

70906100T90Z000K000 [Tyristorová výkonová jednotka TYA201]

8 Chybová hlášení a alarmy
h Uvolněte 2 šrouby se šestihrannou hlavou

h Vyměňte vadnou polovodičovou pojistku za novou.
h Utáhněte šrouby specifikovaným utahovacím momentem.
Sestavení
pouzdra

h Zasuňte plastové pouzdro zpět do vodicích lišt až na doraz.
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9 Co dělat, když ...
Popis problému
Zelená
bliká

LED

napájení

Výkonová
jednotka
neprodukuje výkon, i
když
zelená
LED
napájení
svítí a byla zadána
požadovaná hodnota.

Příčina / odstranění

Informace

- Aktivní vypnutí podsvícení displeje

v Kapitola
5.1.1
"Údaje o přístroji"

h Stisknout libovolné tlačítko
- Parametry v konfigurační úrovni byly
změněny, ale nebyly dokončeny.

-

h Opusťte konfigurační úroveň stisknutím
EXIT a čekejte na restart.
- Přerušení vodiče na analogovém vstupu
nebo nesprávné zapojení analogového
vstupu

v Kapitola
3.3
" S c h é m a
zapojení"

- Konfigurace požadované hodnoty není
správně nastavena, např. nastavení přes
rozhraní

v Kapitola
5.1.4
"Nastavení
požadované
hodnoty"

- Vstup pro blokování dávky pulzů aktivní

v Kapitola
4.1.2
"Zobrazení
měřených hodnot"

Na informačním řádku v obslužném režimu
je zobrazen symbol zámku.
Odstraňte propojení mezi šroubovými
svorkami 7 a 8 na svorkovnici X2_2.
- Přerušení zátěže
h Zkontrolujte zátěž a připojení zátěže
LED pojistky svítí

- Vadná polovodičová pojistka v důsledku
zkratu ve výkonové části
h Odstraňte zkrat na zátěži nebo v obvodu
zátěže

v Kapitola
8
"Chybová hlášení
a alarmy"
v Kapitola
8.2
"Výměna
vadné
polovodičové
pojistky"

h Umístěte novou polovodičovou pojistku
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9 Co dělat, když ...
Popis problému

Příčina / odstranění

Informace

Výkonová
jednotka
dodává výkon, i když
není
regulátorem
specifikovaná
požadovaná
hodnota
(akční zásah).

- Problém konfigurace:
Výstupní signál regulátoru nastaven na 4
... 20 mA a analogový vstup proudu na
výkonové jednotce nastaven na 0 ...
20 mA.

v Kapitola
5.1.3
"Analogové
vstupy"

h Zkontrolujte konfiguraci a nastavte stejné
unifikované signály na regulátoru a
výkonové jednotce.
- Výkonová jednotka v ručním režimu
h Ukončete ruční režim stisknutím tlačítka
EXIT
- Nastavena výchozí hodnota základní
zátěže
h Zkontrolujte nastavení pro výchozí
hodnotu základní zátěže

Výkonová
jednotka
nedodává plný výkon, i
když
je
nastavena
požadovaná hodnota na
100 %

v Kapitola
6.2
"Ruční režim"
v Viz
"Základní
zátěž"
na
straně 66.

- Zkrat obvodu tyristoru

v Kapitola
8
"Chybová hlášení
a alarmy"

- Omezení proudu je aktivní

v Viz
"Omezení
proudu"
na
straně 63.

h Zkontrolujte nastavení
- Nastavené řízení půlvlnou
(poloviční výkon)
h Změňte na provozní režim řízení dávkou
pulzů nebo fázovým úhlem

110

v Kapitola
5.1.4
"Nastavení
požadované
hodnoty"

v Viz
"Provozní
režim"
na
straně 59.
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10 Technická data
10.1 Napájecí napětí, proud zátěží
Napájecí napětí
Příkon řídicí části
Napětí na zátěži UL rms

Odpovídá napětí na zátěži vybraného typu přístroje
max. 20 VA
24 V AC -20 % ... +15 %, 45 ... 63 Hz
42 V AC -20 % ... +15 %, 45 ... 63 Hz
115 V AC -20 % ... +15 %, 45 ... 63 Hz
230 V AC -20 % ... +15 %, 45 ... 63 Hz
265 V AC -20 % ... +15 %, 45 ... 63 Hz
400 V AC -20 % ... +15 %, 45 ... 63 Hz
460 V AC -20 % ... +15 %, 45 ... 63 Hz
500 V AC -20 % ... +15 %, 45 ... 63 Hz
20, 32, 50, 100, 150, 200, 250 A AC

Proud zátěží IL rms

Přípustný proud zátěží
je závislý na
teplotě okolí

Zatěžovací proud v A
250

Snížení při teplotě 45 °C:
2 % / Kelvin

70 %

200

150

100
75
50
20
45

Typ zátěže

50

60

T/°C

Ohmická a ohmicko-indukční zátěž

10.2 Galvanické oddělení
350 V AC

350 V AC

»

»

Rozhraní USB

PROFIBUS-DP nebo
RS422/485 sériové rozhraní

Analogový vstup
0(2) ... 10 V, 0 ... 5 V
nebo polovod. relé

Výstup skutečné hodnoty
unifikovaný signál

Analogový vstup
0(4) ... 20 mA

Napěťový výstup
10 V DC

Binární vstup 1, 2
bezpotenciálový kontakt

»

Displej a tlačítka

3800 V AC

»

»

3800 V AC

Binární výstup
Relé nebo optočlen

Připojení zátěže
U1, U2

Napájecí napětí
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10.3 Analogové vstupy
Proud
Napětí

0 (4) ... 20 mA Ri = 50 
0 (2) ... 10 V Ri = 25 k
0 (1) ... 5 V Ri = 25 k

10.4 Analogový výstup (skutečná hodnota výstupu)
Standardně vypnuto.
Imax = 20 mA pro unifikovaný signál napětí: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V,
0 ... 5 V a 1 ... 5 V.
Zatížení max. 500  pro unifikovaný signál proudu: 0 ... 20 mA až
4 ... 20 mA

Analogový výstup

V závislosti na typu přístroje mohou být výstupem různé vnitřní
měřené veličiny jako proud zátěží, napětí na zátěži nebo výkon.

10.4.1Přesnost zobrazení a měření
Všechny specifikace se vztahují k jmenovitým hodnotám regulátoru.
Proud zátěží: ±1 %

Napětí na zátěži: ±1%

Analogový vstup
napětí / proud: ±1 %

Analogový výstup
napětí / proud: ±1 %

Odpor zátěže: ±2 %
(pro ohmickou zátěž)

+

Napájecí napětí: ±2,5 %

12

–

11

Výkon: ±2 %

10.5 Binární vstupy
Binární vstup 1
Binární vstup 2

Pro připojení k bezpotenciálovému kontaktu

10.6 Binární výstup (výstup signálu poruchy)
Relé (přepínací) bez ochrany 150 000 sepnutí při spínaném výkonu 3 A / 230 V, 50 Hz (ohmická zátěž),
kontaktu
1/10 HP, 277 V AC / 125 V AC Pilot duty D300, C300, R300
Výstup optočlenu
ICmax = 2 mA, UCEOmax = 32 V

112
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10 Technická data
10.7 Základní charakteristická data
Tyristorová regulace:

Specifikace požadované
hodnoty
vstupní proud
(proudová ochrana až do
max. 25 mA)

Spojitá
Logická
(polovodičové relé,
tyristor)

Specifikace požadované hodnoty
vstupní napětí
(přepěťová ochrana až do max.
32 V DC)

Specifikace požadované hodnoty
binární vstup 1, 2
(přepěťová ochrana až do max.
32 V DC)

Pomocí
rozhraní

Výkonová jednotka poskytuje energii pro zátěž spojitě v
závislosti na nastavené výchozí požadované hodnotě.

-

Možné

Výkonová jednotka se chová jako spínač a zapíná a vypíná
zatížení. Práh spínání se nachází vždy ve středu
nastaveného rozsahu proudu / napětí:
Pro 4 ... 20 mA je to 12 mA; pro 0 ... 10 V je to 5 V.

VYPNUTO logická
"0" = 0 ... +0,8 V;
ZAPNUTO logická
"1" = +2 ... +3,3 V

Možné

Možnosti spínání

- Jednofázový režim
- Zapojení do hvězdy s přístupným nulovým bodem
- Otevřené zapojení do trojúhelníku (6-vodičové zapojení)
- Úsporné zapojení (hvězda nebo trojúhelník), pouze s podřízenou
P regulací v režimu řízení dávkou pulzů
- Třífázové úsporné zapojení v režimu master-slave

Provozní režimy

- Řízení fázovým úhlem pro ohmické a transformátorové záteže s funkcí
"softstart"
- Řízení dávkou pulzů pro ohmické a transformátorové zátěže

Klíčové vlastnosti

- Úsporné zapojení pro ohmické zátěže
- Duální management energie (pouze pro I² a P regulaci)
- Řízení půlvlnou
- Řízení dávkou pulzů se "softstartem"
- R regulace (pouze pro P regulaci)

Typy zátěže

Všechny ohmické až induktivní zátěže jsou povoleny.
V případě čistě indukčních zátěží nemůže jmenovitá indukčnost překročit
hodnotu 1,2 Tesla (při přepětí sítě 1,45 T).

Podřízená regulace

Standardně U² regulace
Lze přepínat na U, I, I², P regulaci v závislosti na typu přístroje

Elektrické připojení

Pro typ 709061/X -0X-020...
Řídicí a zatěžová vedení jsou připojena pomocí šroubovacích konektorů.
Od typu 709061/X -0X-032...
Řídicí vedení jsou připojena pomocí šroubovacích konektorů a zátěžová
vedení pomocí kabelových ok podle DIN 46235 a DIN 46234 nebo
trubkových kabelových koncovek.

Provozní podmínky

Výkonová jednotka je navržena pro montáž do panelu podle: EN 50178,
stupeň znečištění 2, kategorie přepětí Ü III

Elektromagnetická
kompatibilita

Podle DIN 61326-1
Vyzařované rušení: třída B
Odolnost proti rušení: průmyslové požadavky

Stupeň krytí

Všechny typy přístroje IP20 podle EN 60529

Třída ochrany

Třída ochrany I, s izolovanými řídicími obvody pro připojení k obvodům SELV

Přípustný
rozsah teploty okolí

40 °C s nuceným chlazením vzduchem pomocí ventiáltoru pro typ 709061/X0X-250...
0 ... 45 °C s přirozeným chlazením vzduchem (rozšířená třída teplotního
rozsahu 3K3 podle EN 60721-3-3)
Při vyšších teplotách je možný provoz s redukovaným typem proudu.
(od 45 °C s proudem -2 %/°C)
v Kapitola 2.1.3 "Přípustný zatěžovací proud závislý na okolní teplotě a
instalační výšce"
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Přípustný rozsah
teploty skladování

-30 ... +70 °C (omezený teplotní rozsah 1K5 podle EN 60721-3-1)

Chlazení

- přirozená konvekce až do proudu zátěží 200 A
- od proudu zátěží 250 A nucená konvekce
- Při instalaci ve výškách nad 1000 m proudová zatížitelnost výkonové
jednotky klesá
v Kapitola 2.1.3 "Přípustný zatěžovací proud závislý na okolní teplotě a
instalační výšce"

Ventilátory (pouze pro
typ 709061/X-0X-250...)

V závislosti na zatěžovacím napětí výkonové jednotky musí být svorka
ventilátoru X14 napájena níže specifikovaným napětím.
Ochrana vedení musí být dimenzována pro proud 2 A, maximálně 5 A.
Ventilátor je teplotně-řízený, automaticky spíná při teplotě přístroje nad 85 °C
a zůstává v provozu do poklesu pod 70 °C.
Napětí na zátěži výkonové Tolerance

S p e c i f i k a c e

jednotky

ventilátoru

Napětí na zátěži 24 V AC

-20 % ... +15 %, 45 ... 63 Hz

24 V AC / 30 VA

Napětí na zátěži 42 V AC

-20 % ... +15 %, 45 ... 63 Hz

Napětí na zátěži 115 V AC

-15 % ... +6 %, 45 ... 63 Hz

115 V AC / 30 VA

Napětí na zátěži 230 V AC

-15 % ... +6 %, 45 ... 63 Hz

230 V AC / 30 VA

Napětí na zátěži 265 V AC
Napětí na zátěži 400 V AC
Napětí na zátěži 460 V AC
Napětí na zátěži 500 V AC

Odolnost proti klimatickým Rel. vlhkost  85 % v ročním průměru bez orosení, 3K3 podle EN 60721
vlivům
Montážní poloha

Vertikálně

Zkušební napětí

Podle EN 50178 tab. 18

Povrchové odstupy

8 mm mezi obvodem napájecího proudu a obvody SELV
Pro typ 709061/X -0X-020...
12,7 mm mezi obvodem napájecího proudu a obvody SELV
Od typu 709061/X -0X-032...
SELV = Separate Extra Low Voltage (bezpečné malé napětí)

Pouzdro

Plastové, třída hořlavosti UL94 V0, barva: kobaltová modrá RAL 5013

Ztrátový výkon

Ztrátový výkon lze vypočítat pomocí následujícího empirického vzorce:
Pv = 20 W + 1,3 V × ILoad A

Maximální teplota chladiče

110 °C

Hmotnost

Proud zátěží 20 A
Proud zátěží 32 A
Proud zátěží 50 A
Proud zátěží 100 A
Proud zátěží 150 A
Proud zátěží 200 A
Proud zátěží 250 A

Standardní příslušenství

1 návod k použití B 709061.0
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cca 1,1 kg
cca 2,1 kg
cca 2,7 kg
cca 3,8 kg
cca 8,5 kg
cca 9,5 kg
cca 10,2 kg
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10.8 Schválení / zkušební značky
Zkušební
značka

Zkušební místo

Certifikáty / čísla Zkušební podklady
certifikátů

Platné pro

Underwriters Laboratories

Předloženo

Všechny verze
přístroje

Ochrana vedení řídicí
elektroniky

UL 508

2 A až max. 5 A, maximální průřez vodiče AWG 20-12
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