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1 Wstęp
1.1

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne
Niniejsza instrukcja zawiera informacje, których należy przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa i
aby uniknąć szkód materialnych. Ta informacja jest obsługiwana przez symbole, które są używane w tej
instrukcji, jak wskazano..
Przeczytaj ten podręcznik przed uruchomieniem urządzenia. Przechowuj ten podręcznik w miejscu
dostępnym dla wszystkich użytkowników przez cały czas..
Jeśli podczas uruchamiania występują trudności, prosimy o nie wykonywanie żadnych manipulacji,
które mogłyby zagrozić roszczeniom gwarancyjnym!
Symbole ostrzegawcze
OSTRZEŻENIE!
Ten symbol w połączeniu ze słowem ostrzegawczym oznacza, że mogą wystąpić obrażenia ciała.

UWAGA!
Ten symbol w połączeniu ze słowem ostrzegawczym oznacza, że nastąpiło uszkodzenie mienia lub
utrata danych.
UWAGA!
Ten symbol oznacza, że elementy zostały zniszczone przez wyładowanie elektrostatyczne (ESD =
wyładowanie elektrostatyczne), jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności..
Używaj tylko pakietów ESD przeznaczonych do tego celu, aby zwracać wkładki urządzeń, grupy
montażowe lub komponenty zespołu.
PRZECZYTAJ DOKUMENTACJĘ!
Ten symbol, który jest dołączony do urządzenia, wskazuje, że należy przestrzegać powiązanej
dokumentacji urządzenia. Jest to konieczne w celu określenia charakteru potencjalnego zagrożenia
i podjęcia działań zapobiegających mu.
Znaki informacyjne
NOTA!
Ten symbol odnosi się do ważnych informacji o produkcie, jego obsłudze lub dodatkowych korzyściach.
ODNIESIENIE!
Ten symbol odnosi się do dodatkowych informacji w innych sekcjach, rozdziałach lub innych podręcznikach.



DALSZE INFORMACJE!
Ten symbol jest używany w tabelach i wskazuje, że po tabeli podane są dalsze informacje.
UTYLIZACJA!
Pod koniec okresu eksploatacji urządzenie i wszystkie baterie nie mogą znajdować się w koszu!
Należy upewnić się, że są one utylizowane prawidłowo i w sposób przyjazny dla środowiska.
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1.2

Przeznaczenie
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku przemysłowym określonym w danych
technicznych. Inne zastosowania wykraczające poza zdefiniowane nie są postrzegane jako
zamierzone zastosowania.
Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami i dyrektywami oraz
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Niemniej jednak niewłaściwe użycie może prowadzić do
obrażeń ciała lub szkód materialnych.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa, używaj urządzenia tylko:
•
•
•

Zgodnie z przeznaczeniem
Gdy jest w dobrym stanie
Biorąc pod uwagę dostarczoną dokumentację techniczną

Ryzyko wynikające z zastosowania może powstać, np. w wyniku brakujących przepisów bezpieczeństwa
lub niewłaściwych ustawień, nawet jeśli urządzenie jest używane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.

1.3

Kwalifikacje personelu
Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne do zamierzonego użytkowania urządzenia, do którego
się odnosi.
Jest on przeznaczony dla pracowników posiadających kwalifikacje techniczne, którzy zostali specjalnie
przeszkoleni i posiadają odpowiednią wiedzę w dziedzinie technologii automatyzacji.
Odpowiedni poziom wiedzy i bezbłędne technicznie wdrożenie informacji i ostrzeżeń bezpieczeństwa
zawartych w dostarczonej dokumentacji technicznej stanowi warunek wstępny bezbłędnego montażu,
instalacji i uruchomienia, a także zapewnienia bezpieczeństwa podczas obsługi opisanych modułów.
Tylko wykwalifikowany personel posiada wymaganą specjalistyczną wiedzę, aby poprawnie
interpretować i wdrażać informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia zawarte w tym
dokumencie w określonych sytuacjach.

1.4

Akceptacja towarów, przechowywanie i transport

1.4.1

Sprawdzenie dostawy
•
•
•
•

1.4.2

Ważne informacje dotyczące przechowywania i transportu
•
•
•

1.4.3

Upewnij się, że opakowanie i jego zawartość są nieuszkodzone
Sprawdź dostawę pod względem kompletności na liście przewozowym i szczegółach zamówienia
Natychmiast poinformuj dostawcę, jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia
Przechowuj uszkodzone części do momentu otrzymania wyjaśnień od dostawcy

Przechowuj urządzenie w suchym i czystym otoczeniu. Przestrzegać dopuszczalnych warunków
otoczenia (patrz "Dane techniczne")
Chroń urządzenie przed wstrząsami podczas transportu
Oryginalne opakowanie zapewnia optymalną ochronę podczas przechowywania i transportu

Zwrot towarów
W przypadku naprawy, oddaj całe urządzenie w czystym stanie. Użyj
oryginalnego opakowania do zwrotu towarów.

Formularz naprawy
Proszę dołączyć wypełniony formularz naprawy przy zwrocie towaru. Nie zapomnij
podać następujących informacji:
•
•
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1 Wstęp
Formularz naprawy można pobrać online ze strony internetowej producenta (w razie potrzeby
skorzystać z funkcji wyszukiwania).
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)
(ESD = wyładowania elektrostatyczne)
Aby zapobiec uszkodzeniom wynikającym z wyładowań elektrostatycznych, moduły elektroniczne lub komponenty
muszą być obsługiwane, pakowane i przechowywane w środowisku chronionym przez ESD. Środki chroniące
przed wyładowaniami elektrostatycznymi i polami elektrycznymi są opisane w normach DIN EN 61340-5-1 i DIN EN
61340-5-2 "Ochrona urządzeń elektronicznych przed zjawiskami elektrostatycznymi".
Zwracając moduły elektroniczne lub komponenty, zwróć uwagę na następujące kwestie:
•

•

Pakuj wrażliwe komponenty tylko w środowisku chronionym przez ESD. Takie stacje robocze
czerpią z istniejących ładunków elektrostatycznych kontrolowanych względem ziemi i zapobiegają
ładunkom elektrostatycznym spowodowanym tarciem.
Używaj tylko opakowania przeznaczonego specjalnie do podzespołów / komponentów wrażliwych
na wyładowania elektrostatyczne. Muszą one składać się z przewodzących tworzyw sztucznych.

Nie można zakładać odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wyładowania elektrostatyczne.
UWAGA!
Ładunki elektrostatyczne występują w środowiskach, które nie są chronione przed ESD.
Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić moduły lub komponenty.
► Do celów transportowych należy używać tylko dostarczonego opakowania ESD.

1.4.4

Utylizacja

Utylizacja urządzenia
UTYLIZACJA!
Urządzenia i / lub wymieniane części nie powinny być umieszczane w koszu na śmieci po zakończeniu
ich okresu użytkowania, ponieważ składają się z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi
przez specjalistyczne zakłady recyklingu.
Zutylizuj urządzenie i materiał opakowania w odpowiedni i przyjazny dla środowiska sposób. W tym
celu należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów ustawowych i wykonawczych
dotyczących przetwarzania i usuwania odpadów.

Utylizacja materiału opakowaniowego
Cały materiał opakowaniowy (opakowanie kartonowe, wkładki, folia z tworzywa sztucznego i plastikowe
torby) nadaje się w pełni do recyklingu.
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1.5

Identyfikacja wersji urządzenia

1.5.1

Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa jest przymocowana do obudowy.

Zawartość
Tabliczka znamionowa zawiera ważne informacje. Są to:
Opis

Typ urządzenia
Numer części
Numer seryjny
Napięcie zasilania

Oznaczenie na
tabliczce
znamionowej
Typ
TN
F-Nr.
-

Przykład

702114/81-4356-25/214
00123456
0070033801217480006
AC/DC 20 do 30 V, 48 do 63 Hz

Typ urządzenia (Typ)
Porównaj specyfikacje na tabliczce znamionowej z zamówieniem.
Zidentyfikuj dostarczoną wersję urządzenia, korzystając ze szczegółów zamówienia (kod zamówienia).
Numer części (TN)
Numer części jednoznacznie identyfikuje artykuł w katalogu. Jest to ważne dla komunikacji między
klientem a działem sprzedaży..
Numer seryjny (F-Nr.)
Numer seryjny wskazuje, między innymi, datę produkcji (rok/tydzień).
Przykład: F-Nr. = 0070033801217480006
Danymi są cyfry 12, 13, 14 i 15 (od lewej). Tak więc urządzenie zostało wyprodukowane
w tygodniu kalendarzowym 48 z 2017 r.
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1.5.2

Szczegóły zamówienia
(1)
702110

Typ podstawowy
Typ 702110 (format 132: 48 x 24 mm)
1 wejście analogowe, 2 wejścia cyfrowe (wejście cyfrowe 1, alternatywa dla wyjścia
logicznego), 1 przekaźnik (styk N/O), 1 wyjście logiczne 0/14 V (alternatywa dla
wejścia cyfrowego 1), w tym timer, funkcja rampy i funkcja programu
Typ 702111 (format 116: 48 x 48 mm)

702111

1 wejście analogowe, 2 wejścia cyfrowe (wejście cyfrowe 1, alternatywa dla wyjścia
logicznego), 2 przekaźniki (styk N/O), 1 wyjście logiczne 0/14 V (alternatywa dla
wejścia cyfrowego 1), w tym timer, funkcja rampy i funkcja programu
Typ 702112 (format 108H: 48 x 96 mm)

702112

1 wejście analogowe, 2 wejścia cyfrowe (wejście cyfrowe 1, alternatywa dla wyjścia
logicznego), 2 przekaźniki (styk N/O), 1 wyjście logiczne 0/14 V (alternatywa dla
wejścia cyfrowego 1), w tym timer, funkcja rampy i funkcja programu
Typ 702113 (format 108Q: 96 x 48 mm)

702113

1 wejście analogowe, 2 wejścia cyfrowe (wejście cyfrowe 1, alternatywa dla wyjścia
logicznego), 2 przekaźniki (styk N/O), 1 wyjście logiczne 0/14 V (alternatywa dla
wejścia cyfrowego 1), w tym timer, funkcja rampy i funkcja programu)
Typ 702114 (format 104: 96 x 96 mm)

702114

1 wejście analogowe, 2 wejścia cyfrowe (wejście cyfrowe 1, alternatywa dla wyjścia
logicznego), 2 przekaźniki (styk N/O), 1 wyjście logiczne 0/14 V (alternatywa dla
wejścia cyfrowego 1), w tym timer, funkcja rampy i funkcja programu)
(2)
8
9
(3)
0
1
2
4
(4)
0
1
2
3
(5)
0
1
2
5
(6)
0
1
2
5
6

Wersja
Standardowa z ustawieniami domyślnymia
Konfiguracja indywidualna dla klienta (specyfikacje w postaci zwykłego tekstu)
Opcja 1b
Nieużywana
1 przekaźnik (styk N/O) (tylko dla typu 702111)
1 wyjście logiczne 0/14 V (tylko dla typów 702111, 702112, 702113, 702114)
1 interfejs RS485 (Modbus RTU)
Opcja 2b
Nieużywana
1 przekaźnik (styk N/O)
1 wyjście logiczne 0/14 V
1 wyjście analogowe
Opcja 3b (tylko dla typów 702112, 702113, 702114)
Nieużywana
1 przekaźnik (styk N/O)
1 wyjście logiczne 0/14 V
1 PhotoMOS® przekaźnikc
Opcja 4b (tylko dla typów 702112, 702113, 702114)
Nieużywana
1 przekaźnik (styk N/O)
1 wyjście logiczne 0/14 V
1 PhotoMOS® przekaźnikc
1 przekaźnik (styk N/O) o dłuższej żywotności styku
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Napięcie zasilania
23
AC 110 do 240 V +10/-15 %, 48 do 63 Hz
25
AC/DC 20 do 30 V, 48 do 63 Hz
(8)
Dodatkowe kody
000
Bez dodatkowych kodów
214
Moduł matematyczny I logiczny
221
Tekst strukturalny
a Język urządzenia można dostosować (niemiecki, angielski, francuski, hiszpański).
b Opcje nie mogą zostać zmodernizowane! Proszę rozważyć opcje przy składaniu zamówienia.
c PhotoMOS jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Panasonic Corporation.
(7)

(1)

(2)

Kod zamówienia
/
Przykład
702114 / 8
a Lista

1.5.3

(3)
-

4

(4)
3

(5)
5

(6)

(7)

6

- 23

(8)
/
/ 214

, ...a
, ...

dodatkowych kodów w sekwencji, oddzielone przecinkami.

Zakres dostawy
1 urządzenie w zamówionej wersji
1 skrócona instrukcja obsługi
1 rama montażowa (tylko dla typów 702110 i 702111)
2 elementy montażowe (tylko dla typów 702112, 702113 i 702114)

1.5.4

Akcesoria
Opis
Program Setup
Kabel USB, Złącze A do złącza Micro-B, długość 3 m
Aktywacja dla modułu matematycznego i logicznego (wymagany program Setup)
Aktywacja tekstu strukturalnego (wymagany program Setup)
Montaż na szynie DIN, dla typu 702110
Montaż na szynie DIN, dla typu 702111
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Nr części
00678822
00616250
00689708
00689709
00688236
00688237

1 Wstęp
1.6

Krótki opis
Seria regulatorów składa się z pięciu dowolnie konfigurowalnych, uniwersalnych kompaktowych
regulatorach w różnych formatach DIN do kontroli temperatury, ciśnienia i innych zmiennych
procesowych.
Urządzenia charakteryzują się prostą, przejrzystą strukturą i obsługą tekstową. Wartości procesowe
i parametry są reprezentowane przez dwa 18-segmentowe wyświetlacze LCD. Typy 702112, 702113
i 702114 są dodatkowo wyposażone w wyświetlacz LCD z matrycą pikselową do wyświetlania tekstu.
Ponadto wszystkie urządzenia posiadają indywidualne elementy wyświetlające dla pozycji
przełączania wyjść, a także dla trybu ręcznego, funkcji rampy i timera. Urządzenia obsługiwane są za
pomocą czteroprzyciskowej klawiatury membranowej i mogą być używane w trudnych warunkach
środowiskowych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65.
W zależności od wersji sprzętowej, urządzenia mogą być używane jako regulatory dwustawne,
regulatory trójstawne, regulatory krokowe trójstawne lub regulatory ciągłe. Samooptymalizacja, funkcja
rampy, program sterownika, tryb ręczny, monitorowanie wartości granicznych, cyfrowe sygnały
sterujące, kompleksowe funkcje timera oraz licznik usług są już zawarte w wersji podstawowej.
Opcjonalnie dostępna jest funkcja matematyczno-logiczna. Opcjonalnie użytkownik ma również
możliwość tworzenia własnej aplikacji za pomocą tekstu strukturalnego (kod ST).
Za pomocą programu Setup (w tym edytora programów i edytora ST) urządzenia można wygodnie
skonfigurować za pomocą komputera. Podczas konfiguracji przez interfejs USB nie jest wymagane
oddzielne zasilanie (zasilanie USB).

1.7

Schemat blokowy
Wejście analogowe (uniwersalne)

Opcja 1
- Przekaźnik (N/O) (tylko dla 702111)
- Wyjście logiczne 0/14 V (tylko
dla 702111 do 702114)
- Interfejs RS485

Wejście cyfrowe (dla styku
bezpotencjałowego) lub
Wyjście cyfrowe (wyjście logiczne
0/14 V)
Wejście cyfrowe
(dla styku bezpotencjałowego)

702110
702111

Przekaźnik (N/O)
Przekaźnik (N/O)
(tylko dla 702111 do 702114)

702112
702113
702114

Interfejs instalacyjny
(zasilanie USB)
Napięcie zasilania
- AC 110 do 240 V lub
- AC/DC 20 do 30 V

Opcja 2
- Przekaźnik (N/O)
- Wyjście logiczne 0/14 V
- Wyjście analogowe
0(2) do 10 V/0(4) do 20 mA
Opcja3
(tylko dla 702112 do 702114)
- Przekaźnik (N/O)
- Wyjście logiczne 0/14 V
®
- Przekaźnik PhotoMOS
Opcja 4
(tylko dla 702112 do 702114)
- Przekaźnik (N/O)
- Wyjście logiczne 0/14 V
®
- Przekaźnik PhotoMOS
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1 Wstęp
1.8

Typy urządzeń

Typ 702110 (format 132)

14

Typ 702111 (format 116)

Typ 702113 (format 108Q)

Typ 702112 (format 108H)

Typ 702114 (format 104)

2 Montaż
2.1

Instrukcje dotyczące instalacji
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem.
Niebezpieczeństwo wybuchu.
► Urządzenie można instalować wyłącznie poza obszarami zagrożonymi wybuchem.

Miejsce montażu
Urządzenie jest przeznaczone do montażu w wycięciu panelu w zamkniętej szafie sterowniczej. Przód
urządzenia i obudowy mają różne rodzaje ochrony (patrz dane techniczne).
Warunki klimatyczne
Temperatura otoczenia i wilgotność względna w miejscu montażu muszą odpowiadać danym
technicznym. Agresywne gazy i opary mają negatywny wpływ na żywotność urządzenia. Miejsce
montażu musi być wolne od pyłu, kurzu i innych zawieszonych ciał stałych.
Pozycja instalacji
Urządzenie można zainstalować w dowolnej pozycji.
Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia dotyczy tylko instalacji z wyświetlaczem w pozycji
pionowej.
Dane techniczne
 rozdział 11 "Dane techniczne", strona 95

2.2

Czyszczenie
Przód urządzenia (folia przednia) można czyścić przy użyciu standardowych detergentów, środków płuczących i
czyszczących.
UWAGA!
Przód urządzenia nie jest odporny na agresywne kwasy i ługi, środki do szorowania
i czyszczenie za pomocą myjki ciśnieniowej.
Używanie tych mediów może spowodować uszkodzenie.
► Czyścić tylko przód urządzenia odpowiednimi środkami.
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2 Montaż
2.3

Wymiary

Typ 702110 (format 132: 48 mm × 24 mm)
89
24

22

26.5
25.4

48

49.4

44.5
48

3.8

Typ 702111 (format 116: 48 mm × 48 mm)
48

48

50

44.5

77.9

16

48

44.5

4.8

2 Montaż
Typ 702112 (format 108H: 48 mm × 96 mm)
65

96

91.5

48

49.7

4.8

Typ 702113 (format 108Q: 96 mm × 48 mm)
96

48

44.5
49.7

65

4.8
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2 Montaż
Typ 702114 (format 104: 96 mm × 96 mm)
96

96

91.5

65

96.7

91.5

4.8

Wycięcie w panelu zgodnie z DIN IEC 61554
Typ (format; wymiary ramy przedniej)

Wycięcie w panelu
(szerokość x wysokość)

702110 (132; 48 mm × 24 mm)
702111 (116; 48 mm × 48 mm)
702112 (108H; 48 mm × 96 mm)
702113 (108Q; 96 mm × 48 mm)
702114 (104; 96 mm × 96 mm)

45+0.6 mm × 22.2+0.3 mm
45+0.6 mm × 45+0.6 mm
45+0.6 mm × 92+0.8 mm
92+0.8 mm × 45+0.6 mm
92+0.8 mm × 92+0.8 mm
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Minimalne odstępy między
wycięciami panelu (w przypadku
montażu ciasno-zamykanego)
Poziom
Pion
15 mm
30 mm
15 mm
30 mm
20 mm
30 mm
20 mm
30 mm
20 mm
30 mm

2 Montaż
Typ 702110 (format 132) montaż na szynie DIN (patrz akcesoria)
124.6

57

Typ 702111 (format 116) montaż na szynie DIN (patrz akcesoria)
114.4

57
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2 Montaż
2.4

Instalacja na szynie DIN
Dla urządzeń w formatach 132 i 116, specjalne elementy montażowe do montażu na szynie DIN (35
mm, zgodnie z DIN EN 60715) są dostępne jako akcesoria. Jest to płyta podstawowa przymocowana
do szyny DIN i uchwyt urządzenia (patrz ilustracje w rozdziale "Wymiary").
Sposób postępowania:
1) Umieść płytę podstawową na górze szyny DIN od góry i naciśnij w dół, aż usłyszysz kliknięcie.
2) Rama montażowa (wchodzi w zakres dostawy urządzenia, patrz „Montaż na panelu”).
Włożyć z góry do uchwytu urządzenia (z przodu).
3) Włóż urządzenie (bez uszczelnienia panelu) do uchwytu urządzenia od przodu i zabezpiecz je za
pomocą ramy montażowej. W tym celu należy zadbać o wystarczające mocowanie (patrz „Montaż
na panelu”).
4) Wykonaj połączenie elektryczne.
Aby ułatwić podłączenie, uchwyt urządzenia można zamontować w płycie podstawy od góry, z dolną stroną
umieszczoną pionowo (górne zaciski przyłączeniowe). Istnieje również możliwość zamontowania uchwytu
urządzenia z przodem ustawionym poziomo, aby umożliwić dostęp do zacisków przyłączeniowych od przodu.
Po podłączeniu uchwyt urządzenia musi zostać usunięty z tej pozycji!
5) Włóż uchwyt urządzenia w boczne wnęki płyty podstawy za pomocą tylnych zaczepów (format
132: górne i środkowe wgłębienia) i naciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
Poniższy rysunek przedstawia końcowe wstawienie (A) uchwytu urządzenia do płyty podstawy,
jak również tymczasowy montaż ułatwiający połączenie elektryczne, pionowo (B) lub poziomo (C).

(A)

(B)
(C)

20

2 Montaż
2.5

Montaż na panelu
Typ 702110 (format 132), 702111 (format 116)

Typ 702112 (format 108H), 702113 (format
108Q), 702114 (format 104)

3.

2.

1.
1.

1.

2.

Włóż urządzenie do wycięcia w panelu od 1.
przodu i upewnij się, że uszczelka jest
prawidłowo osadzona.
Z tyłu panelu sterowania popchnij ramkę
2.
montażową na korpus urządzenia
i dociśnij ją sprężynami do tylnej części
deski rozdzielczej, aż zaczepy blokujące
zaczepią o rowki i zapewnione zostanie
3.
odpowiednie mocowanie.

2.

Włóż urządzenie do wycięcia w panelu od
przodu i upewnij się, że uszczelka jest
prawidłowo osadzona.
Włóż dwa elementy mocujące z uchwytami
prowadzącymi bocznie do trzech wnęk
korpusu urządzenia z tyłu panelu
sterowania.
Naciskaj oba łączniki równomiernie
sprężynami do tylnej części panelu, aż
zaczepy blokujące zaczepią o
przewidziane szczeliny i zapewnione jest
odpowiednie mocowanie.

UWAGA!
Przód urządzenia i obudowy mają różne rodzaje ochrony!
Stopień ochrony IP65 (przód) jest zagwarantowany tylko wtedy, gdy uszczelnienie jest równe.
► Użyj ramy montażowej lub obu elementów montażowych, jak pokazano na rysunku, i upewnij się,
że są mocowane równomiernie!
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2 Montaż
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3 Podłączenie elektryczne
3.1

Uwagi dotyczące instalacji

Wymagania dotyczące personelu
•
•

Prace przy urządzeniu mogą być wykonywane tylko w zakresie opisanym i, jak również przy
podłączeniu elektrycznym, wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Przed podłączeniem i odłączeniem kabli połączeniowych należy upewnić się, że działająca osoba
jest rozładowana elektrostatycznie (np. przez dotknięcie uziemionych metalowych części)).

Kable, ekranowanie i uziemienie
•

•
•
•
•
•

Wybór materiału, instalacji i połączenia elektrycznego urządzenia musi być zgodny z normą
DIN VDE 0100 "Instalacja systemów niskonapięciowych" lub odpowiednimi przepisami krajowymi
(np. w oparciu o IEC 60364).
W razie potrzeby należy przestrzegać specjalnych instrukcji dotyczących wytrzymałości cieplnej
rur (patrz schemat połączeń).
Linie wejściowe, wyjściowe i zasilania są przestrzennie oddzielone i nie są równoległe względem siebie.
Używaj tylko ekranowanych i skręconych kabli czujników i interfejsów. Nie nosić w pobliżu
elementów pod napięciem lub kabli..
W przypadku czujników temperatury uziemić ekranowanie po jednej stronie szafy sterowniczej.
Nie wykonuj pętli na przewodach uziemiających, ale zamiast tego poprowadź kable do wspólnego
punktu uziemiającego w szafie sterowniczej; w tym celu upewnij się, że kable są tak krótkie, jak to
możliwe.
Należy zwrócić uwagę na właściwe wyrównanie potencjałów.

Bezpieczeństwo elektryczne
•

•
•

•
•

Urządzenie jest przeznaczone do montażu w szafach sterowniczych lub systemach.
Ochrona bezpiecznika nie może przekroczyć 20 A. W przypadku prac serwisowych/naprawczych
urządzenie należy odłączyć od sieci na wszystkich biegunach.
Obwód obciążenia przekaźników może być zasilany niebezpiecznym napięciem elektrycznym (np.
230 V). Odłącz obwód obciążenia podczas montażu/demontażu i połączenia elektrycznego.
Aby zapobiec uszkodzeniu styków przekaźnika w przypadku zewnętrznego zwarcia w obwodzie obciążenia,
obwód obciążenia musi być zabezpieczony do maksymalnego dopuszczalnego prądu przekaźnika (patrz dane
techniczne).
Urządzenie nie nadaje się do instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem.
Oprócz nieprawidłowej instalacji błędnie ustawione wartości na urządzeniu mogą negatywnie
wpłynąć na dalszy proces w jego prawidłowym działaniu. Z tego powodu urządzenia
bezpieczeństwa, które są zawsze niezależne od urządzenia, na przykład zawory nadciśnieniowe
lub ograniczniki/monitory temperatury, powinny być dostępne, a regulacja powinna być możliwa
tylko dla wykwalifikowanego personelu. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa w tym zakresie.

Odniesienia do innych informacji
•
•

Kompatybilność elektromagnetyczna jest zgodna z normami i przepisami wymienionymi w danych
technicznych.
Ogólnie, prosimy o przestrzeganie specyfikacji dotyczących izolacji elektrycznej.

Interfejs konfiguracji
• Interfejs konfiguracji (USB) nie jest przeznaczony do stałego połączenia. Zawsze odłączaj kabel
USB od urządzenia zaraz po zakończeniu pracy z programem Setup.
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3 Podłączenie elektryczne
3.2

Połączenie elementów

Typ 702110 (format 132)
Typ 702110 (48 mm × 24 mm)

(2)
(1)

Zaciski Podłączenie

Zaciski Podłączenie

1, 2

Wyjście 1 (przekaźnik)

8, 10

3, 4

(2) = opcja 2: wyjście 2
(wyjście przekaźnikowe,
logiczne lub analogowe)
Wejście analogowe

9, 10

5-8

11, 12

Wejście 2 (dla styku
bezpotencjałowego)
Wejście 1 (dla styku
bezpotencjałowego) lub
wyjście 3 (wyjście logiczne)
(1) = opcja 1: Interfejs
RS485

Zaciski Podłączenie
L1(L+),
N(L-)
Setup
(USB)

Napięcie zasilania
PC (program Setup)

Typ 702111 (format 116)
Typ 702111 (48 mm × 48 mm)

(1)

Zaciski Podłączenie
1, 2

Wyjście 1 (przekaźnik)

3, 4

Wyjście 2 (przekaźnik)

5-8

(2)

Zaciski Podłączenie
8, 10

Wejście 2 (dla styku
bezpotencjałowego)

13, 14

9, 10

Wejście 1 (dla styku
bezpotencjałowego) lub
wyjście 3 (wyjście
logiczne)
(1) = opcja 1: wyjście 4
(przekaźnik, wyjście
logiczne) lub interfejs
RS485

L1(L+),
N(L-)

Wejście analogowe
11, 12
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Zaciski Podłączenie

Setup
(USB)

(2) = opcja 2: wyjście 5
(wyjście przekaźnikowe,
logiczne lub analogowe)
Napięcie zasilania

PC (program Setup)

3 Podłączenie elektryczne
Typ 702112 (format 108H), 702113 (format 108Q), 702114 (format 104)
Typ 702113 (96 mm × 48 mm)

(4)

Typ 702112 (48 mm × 96 mm)

(3)

(2)

(1)

Typ 702114 (96 mm × 96 mm)

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(4)

Zaciski Podłączenie

Zaciski Podłączenie

1, 2

Wyjście 1 (przekaźnik)

9, 10

3, 4

Wyjście 2 (przekaźnik)

11, 12

5-8

Wejście analogowe

13, 14

8, 10

Wejście 2 (dla styku
bezpotencjałowego)

15, 16

Wejście 1 (dla styku
bezpotencjałowego)
lub wyjście 3 (wyjście
logiczne)
(1) = opcja 1: wyjście 4
(wyjście logiczne)
lub interfejs RS485
(2) = opcja 2: wyjście 5
(wyjście przekaźnikowe,
logiczne lub analogowe)
(3) = opcja 3: wyjście 6
(przekaźnik, wyjście
logiczne lub przekaźnik
PhotoMOS®)

Zaciski Podłączenie
17, 18

L1(L+),
N(L-)
Setup
(USB)

(4) = opcja 4: wyjście 7
(przekaźnik, wyjście
logiczne lub przekaźnik
PhotoMOS®)
Napięcie zasilania

PC (program Setup)
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3 Podłączenie elektryczne
3.3

Diagram połączeń
UWAGA!
W niekorzystnych warunkach temperatura na zaciskach może przekroczyć 60 °C.
W rezultacie izolacja kabli podłączonych do zacisków może zostać uszkodzona.
► Przewody, których to dotyczy, muszą być odporne na temperaturę do co najmniej 80 °C.
NOTA!
Na obudowie znajduje się osobny schemat połączeń, który odpowiada zamówionej wersji urządzenia.

3.3.1

Analog input
The analog input version is identical for all types.

Czujnik pomiarowy/sygnał
standardowy
Termopara

Symbol i oznaczenie Czujnik pomiarowy/sygnał
zacisków
standardowy
6
Prąd DC 0(4) ... 20 mA

Symbol i oznaczenie
zacisków
+
6
Ix

7
5

Czujnik temperatury RTD
dwuprzewodowy

7
5

Czujnik temperatury RTD
trójprzewodowy

Napięcie DC 0(2) ... 10 V
(użyteczne jako alternatywa dla
wejścia cyfrowego 2)

+

-

Rezystor/potencjometr
dwuprzewodowy

7
5

Rezystor/potencjometr
trójprzewodowy

6

6

7
8

7
5

Potencjometr rezystancyjny

Ux
-

7
5

7

A
S

A = Start
E = Koniec

E

6
7

S = Suwak

3.3.2

Wejścia cyfrowe
Wersja wejścia cyfrowego jest identyczna dla wszystkich typów.

Wejście Wersja
1
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Symbol i oznaczenie Wejście Wersja
Symbol i oznaczenie
zacisków
zacisków
Wejście cyfrowe
9
2
Wejście cyfrowe dla
8
dla styku
styku
bezpotencjałowego
bezpotencjałowego
10
10
(alternatywa dla wyjścia
(możliwe do
cyfrowego 3)
zastosowania tylko
wtedy, gdy wejście
analogowe nie jest
skonfigurowane jako DC
0 (2) ... 10 V)

3 Podłączenie elektryczne
3.3.3

Wyjścia analogowe

Wersja dla typu 702110 (format 132)
Wersja dla typu 702111 do 702114
Symbol i oznaczenie Wyjście
Symbol i oznaczenie
Wyjście
zacisków
zacisków
Opcja 2 (altarnatywa dla +
Opcja 2 (altarnatywa dla +
2
3
5
13
Ux , Ix
Ux , Ix
wyjścia cyfrowego 2):
wyjścia cyfrowego 5):
4
14
DC 0/2 ... 10 V lub
DC 0/2 ... 10 V lub
DC 0/4 ... 20 mA
DC 0/4 ... 20 mA
(konfigurowalne)
(konfigurowalne)

3.3.4

Wyjścia cyfrowe

Wyjście Wersja
1

Przekaźnik (styk N/O)

2

Przekaźnik (styk N/O),
(dla typu 702110 jako
opcja 2, patrz poniżej)

Opcja 2 dla typu
702110 (132)
(alternatywa dla wyjścia
analogowego):
Przekaźnik (styk N/O)
lub
wyjście logiczne 0/14 V
3

Wyjście logiczne 0/14 V
(użyteczny jako
alternatywa dla wejścia
cyfrowego 1)

Symbol i oznaczenie Wyjście Wersja
Symbol i oznaczenie
zacisków
zacisków
Opcja 2 dla typów
1
5
13
702111 (116),
2
14
702112 (108H),
+
702113 (108Q) oraz
3
13
702114 (104)
14
4
(alternatywa dla wyjścia
analogowego):

3

+

4
3

-

4

+

9

-

10

6

Przekaźnik (styk N/O)
lub
wyjście logiczne 0/14 V
Opcja 3 dla typu
702112 (108H),
702113 (108Q) oraz
702114 (104):
Przekaźnik (styk N/O)
lub
wyjście logiczne 0/14 V
lub
przekaźnik PhotoMOS®

15

+

16
15

-

16
15

16
4

Opcja 1 dla typu
702111 (116),
702112 (108H),
702113 (108Q), oraz
702114 (104)
(alternatywa dla
interfejsu RS485):
Przekaźnik (styk N/O),
tylko dla typu 702111
(116)
lub
wyjście logiczne 0/14 V

11

+

12
11

-

12

7

Opcja 4 dla typu
702112 (108H),
702113 (108Q), oraz
702114 (104):
Przekaźnik (styk N/O;
tylko dla dłuższej
żywotności styku) lub
wyjście logiczne 0/14 V
lub
przekaźnik PhotoMOS®

17

+
-

18
17
18
17

18
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3 Podłączenie elektryczne
Interfejs RS485

Wersja
dla typu 702110 (format 132)
Opcja1:
interfejs RS485

3.3.6

Symbol i oznaczenie Wersja
Symbol i oznaczenie
zacisków
dla typu 702111 do 702114
zacisków
RxD/TxD+
RxD/TxD+
Opcja 1 (alternatywa dla wyjścia
11
11
cyfrowego 4):
RxD/TxDRxD/TxD12
12
interfejs RS485

Napięcie zasilania

Wersja
(patrz tabliczka znamionowa)
AC 110 do 240 V

Symbol i oznaczenie Wersja
zacisków
(patrz tabliczka znamionowa)
L1
L1/L+ AC/DC 20 do 30 V

3.4

Symbol i oznaczenie
zacisków
L+
L1/L+

N/L-

N

L-

N/L-

Izolacja galwaniczna
Wejście analogowe
Wejście
cyfrowe/wyjście
(wyjście logiczne)

Interfejs Setup (USB)



Wejście cyfrowe

(1)

Napięcie zasilania

3510 V
(3000 V)

3510 V
(3000 V)

(1)

3510 V
(3000 V)

(1)

    

3.3.5

(2)

Przekaźnik
Przekaźnik (opcja) Przekaźnik
®

PhotoMOS (opcja)
Wyjście logiczne (opcja)

(2)
(2)

Wyjście analogowe (opcja)
Interfejs RS485 (opcja)

(1) Parametry napięciowe odpowiadają napięciom testowym (napięcie przemienne, wartości skutecz.)
Zgodnie z EN 61010-1: 2011-07 dla testu typu. Typ 702110 (format 132): 3000 V zamiast 3510 V.
(2) Funkcjonalna izolacja galwaniczna do podłączenia obwodów SELV lub PELV.
UWAGA!
Wejście pomiarowe i interfejs USB nie są odizolowane elektrycznie.
► Nie podłączaj USB z uziemionym czujnikiem, nawet jeśli uziemienie komputera jest uziemione (np.
komputer stacjonarny).

28

4 Obsługa
Urządzenie jest skonfigurowane, parametryzowane i obsługiwane za pomocą czterech przycisków
z przodu. Dostępny jest również program Setup do wygodnej konfiguracji urządzenia za pomocą
komputera. Niektóre funkcje można konfigurować tylko za pomocą programu Setup.
Poszczególne parametry ustawienia urządzenia są zorganizowane na różnych poziomach,
które można zablokować. Blokada poziomu pomaga zapobiegać przypadkowemu lub
nieautoryzowanemu działaniu.

4.1

Elementy wyświetlacza i obsługi

(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1) 18-segmentowy wyświetlacz LCD (na przykład wartość rzeczywista), 4-cyfrowy, biały; dla typów
702110 (132) i 702111 (116) również do wyświetlania pozycji menu, parametrów i tekstu;
(2) 18-segmentowy wyświetlacz LCD (na przykład wartość nastawy), 4-cyfrowy (702110 (132):
5-cyfrowy, 702111 (116): 8-cyfrowy), zielony; dla typów 702110 (132) i 702111 (116) również do
wyświetlania pozycji menu, parametrów, wartości i tekstu; wyświetl "OK" przy wychodzeniu z trybu
edycji (ze zmianą);
(3) Wskaźnik aktywności dla funkcji/programu rampy, timera, trybu ręcznego
(4) Dla typów 702112 (108H), 702113 (108Q) i 702114 (104): Wyświetlacz LCD z matrycą pikseli do
wyświetlania pozycji menu, parametrów i wartości oraz tekstu niestandardowego
(5) Przełączanie wyjść cyfrowych (żółty = aktywny)
(6) W górę (w menu: zwiększ wartość, wybierz poprzednią pozycję lub parametr, w stanie
podstawowym: zwiększ wartość zadaną)
(7) W dół (w menu: zmniejsz wartość, wybierz następny element menu lub parametr, w stanie
podstawowym: zmniejsz wartość zadaną)
(8) Wstecz (w menu: powrót do poprzedniego poziomu menu, wyjście z trybu edycji bez zmian, w
stanie podstawowym: funkcja konfigurowalna)
(9) Menu / OK (wywołanie menu głównego, przejście do podmen /poziomu, przejście do trybu edycji,
wyjść z trybu edycji ze zmianą)
Symbole (wyświetlenie aktywności)
Symbol
Wyłączony
Funkcja/program rampy Funkcja rampy lub
kontroler programu nie
jest aktywny i nie jest
skonfigurowany
Timer
Timer nie jest aktywny
i nie jest skonfigurowany

Świeci się
Funkcja rampy lub
kontroler programu jest
skonfigurowany,
ale nieaktywny
Timer jest
skonfigurowany,
ale nieaktywny

Miganie
Funkcja rampy lub
kontroler programu jest
aktywna
Timer jest aktywny
(uruchomiony)
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Symbol
Tryb ręczny

Wyłączony
Tryb ręczny nie jest
aktywny
(= tryb automatyczny)

Świeci się
Miganie
Tryb ręczny jest aktywny --Wyjścia mogą być
sterowane ręcznie za
pomocą przycisków
"W górę" i "W dół":
Zwiększanie/zmniejszanie poziomu
wyjściowego (lub
regulatora trójstawnego:
otwórz/zamknij
siłownik).

Funkcje przycisków
Przycisk lub
kombinacja
przycisków (stała)
W górę

Funkcje
Podczas nawigacji

W podstawowym
statusie
Zwiększ wartość nastawy Wybierz poprzednią
pozycję menu lub
W trybie ręcznym:
parametr
Zwiększ poziom
wyjściowy (lub otwórz
siłownik w przypadku
regulatora trójstawnego)
Zmniejsz wartość nastawyWybierz następny
element menu lub
W trybie ręcznym:
parametr
Zmniejszyć poziom

W dół

Wstecz krótko (< 2 s)

Wstecz długo (> 2 s)

Menu/OK short (< 2 s)

W górę + W dół długo
(> 2 s)

Podczas edycji
Zwiększ wartość lub
przejdź do listy wyboru

Zmniejsz wartość lub
przejdź do listy
wyboru

wyjściowy (lub zamknąć
siłownik w przypadku
regulatora trójstawnego)
Funkcja konfigurowalna Przejdź do powyższego Pozostaw tryb
(ustawienie domyślne: poziomu menu
edycji bez zmian
bez funkcji)

Funkcja konfigurowalna --(ustawienie domyślne:
przejście do trybu
ręcznego/zakończenia
trybu ręcznego)
Call up main menu
Call up sub-menu or
switch to editing mode

---

Start/stop autotuning

---

---

Wywołaj menu
blokowania poziomu

---

---

Leave editing mode with
changes

+
W dół + Menu/OK
bardzo długo (> 5 s)
+
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4.2

Wybór języka
Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy użytkownik może potwierdzić migający wyświetlony język za
pomocą "OK" lub wybrać inny język za pomocą przycisków "W górę”/"W dół", a następnie potwierdzić
przyciskiem "OK".
Jeśli inny użytkownik ma później otrzymać opcję wyboru języka, parametr konfiguracyjny "Wybór
języka aktywny" musi być ustawiony na "Tak" (Konfiguracja> Dane systemowe). Po zaakceptowaniu
języka parametr ten jest automatycznie ustawiony na "Nie", więc przy ponownym włączaniu nie jest
wymagany wybór języka.
Język tekstów urządzenia można zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach konfiguracji
(niezależnie od wyboru języka po włączeniu).

4.3

Stan podstawowy
Następujące ekrany i funkcje są obsługiwane w stanie podstawowym.

Wyświetlacz
Wyświetlacz pokazuje wartości sygnałów analogowych zgodnie z konfiguracją (Konfiguracja>
Wyświetlacz/Działanie).
Ustawienia domyślne:
•
•
•
•

Wyświetlacz 1 (górny wyświetlacz 18-segmentowy): wejście analogowe
Wyświetlacz 2 (dolny wyświetlacz 18-segmentowy): Aktualna wartość zadana
Wyświetlacz 3 ((górna linia ekranu macierzy pikseli, tylko dla typów 702112 (format 108H),
702113 (108Q), 702114 (104)): Brak wyświetlania
Wyświetlacz 4 (dolna linia ekranu macierzy pikseli, tylko dla typów 702112, 702113, 702114): Brak
wyświetlania

Wartość zadana
Wartość zadaną można regulować bezpośrednio za pomocą przycisków "W górę" i "W dół".
Tryb timera
Funkcja "Wyświetlanie zmiany przy włączaniu timera" (Konfiguracja> Wyświetlacz/Działanie)
powoduje, że po uruchomieniu timera (miga symbol "timer") dolny wyświetlacz pokazuje czas pracy
lub pozostały czas timera.
Jeżeli regulacja wartości zadanej w stanie podstawowym jest dezaktywowana (Konfiguracja>
Wyświetlanie/Działanie), pozostały czas można zmienić za pomocą przycisków "W górę" i "W dół".
Aby wyświetlić wartość timera (ustawić czas timera), przycisk "Wstecz" można odpowiednio
skonfigurować (Konfiguracja> Wyświetlacz/Działanie).
Tryb ręczny
Przy odpowiedniej konfiguracji (Konfiguracja> Wyświetlacz/Działanie) przycisk "Wstecz" może być
użyty do przejścia do trybu ręcznego (ustawienie domyślne: naciśnij przycisk przez ponad 2 sekundy).
Ikona "Tryb ręczny" świeci się w trybie ręcznym.
Autotuning
Automatyczne strojenie rozpoczyna się długim naciśnięciem (> 2 s) przycisków "W górę"
i "W dół" w tym samym czasie. Tekst "Autotuning" jest wyświetlany, gdy działa autotuning.
Tekst komunikatu
Konfigurowalny tekst komunikatu może być wyświetlany zarówno na górnym, jak i na dolnym
wyświetlaczu. Wyświetlacz tekstowy sterowany jest sygnałem cyfrowym.
Opcja "Kod ST" (dodatkowy kod) daje możliwość wyboru do 10 dodatkowych konfigurowalnych
tekstów wyświetlacza (Konfiguracja> Wyświetlacz/Działanie>Wyświetlanie komunikatu).
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4.4

Tryb ręczny
Po przejściu do trybu ręcznego - dla wszystkich typów regulatorów za wyjątkiem regulatora
trójstawnego - wyświetlany jest albo wyjściowy poziom, albo określony, regulowany poziom wyjściowy
i wyjście (konfigurowalne). Użyj przycisków "W górę" i "W dół", aby zmienić poziom wyjściowy.
W przypadku regulatora trójstawnego siłownik stopniowo się otwiera po każdym naciśnięciu przycisku
"W górę" (wyświetla "Open") i stopniowo zamyka po każdym naciśnięciu przycisku "W dół" (wyświetla
"Close").
Możliwe jest również przejście do trybu ręcznego za pomocą sygnału cyfrowego.
Tryb ręczny można ogólnie zablokować w konfiguracji. Możliwe jest również zablokowanie trybu
ręcznego za pomocą sygnału cyfrowego.
NOTA!
Sterownik automatycznie przechodzi w tryb ręczny w przypadku przekroczenia lub bycia poniżej zakresu.

4.5

Poziomy działania

Menu
główne

Aby przejść ze stanu podstawowego do menu głównego, naciśnij przycisk "Menu / OK".
Oprócz faktycznych poziomów operacyjnych (poziom użytkownika, parametryzacja, konfiguracja),
menu główne zawiera menu "Informacje o urządzeniu" do wyświetlania informacji o urządzeniu
(nazwa, numer wersji), sprawdzanie odczytów licznika i przywracanie ustawień domyślnych. Jeśli
urządzenie zostało skonfigurowane jako kontroler programu, edytor programów jest również częścią
menu głównego.

Poruszanie się po menu
Poszczególne podmenu w menu można wybrać, naciskając przyciski "W górę" i "W dół". Ponowne
naciśnięcie przycisku "Menu/OK" powoduje przejście do odpowiedniego podmenu lub parametru (tryb
edycji). Przycisk "Wstecz" powoduje powrót do następnego poziomu menu lub wyjście z trybu edycji
bez wprowadzania zmian.
Aby zmienić parametr, żądaną wartość lub ustawienie należy wybrać w trybie edycji za pomocą przycisków
"W górę" i "W dół". Zmiana zostanie zastosowana za pomocą przycisku "Menu/OK", a tryb edycji zostanie zamknięty
(wymagany, jeśli "Auto save = no"; jeśli "Auto save = Yes", tryb edycji zostanie automatycznie zamknięty po upływie
określonego czasu i zostaną zastosowane zmiany).
Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk, urządzenie automatycznie przełączy się na stan
podstawowy po 180 sekundach (ustawienie domyślne dla parametru "Czas pracy", konfigurowalny od
30 do 180 sekund).
Przegląd poziomów konfiguracji i podmenu
Poniższy przegląd przedstawia poziomy konfiguracji urządzenia i jego podmenu. Poszczególne
funkcje są konfigurowane lub parametryzowane w podmenu (nie pokazane tutaj). Informacje
o funkcjach można znaleźć w odpowiednich rozdziałach tego podręcznika.
Poza tym istnieją funkcje, które można skonfigurować tylko za pomocą programu Setup; te funkcje nie
są tutaj wymienione. Informacje na temat tych funkcji można również znaleźć w odpowiednich
rozdziałach tego podręcznika.
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Poziom konfiguracji
Poziom użytkownika
Edytor programów
(tylko dla kontrolera programu)
Parameteryzacja
Konfiguracja

Podmenu 1

Podmenu 2

Sekcja 1
...
Sekcja 24
Blok parametrów 1
Blok parametrów 2
Dane systemowe
Wyświetlacz/Działanie
Wejście analogowe
Wejścia cyfrowe
Wyjście analogowe
(jeśli dostępne)
Wyjścia cyfrowe
Regulator

Konfiguracja regulatora
Wejście regulatora
Autotuning
Wartości zadane
Funkcja rampy

Kontroler programu
Timer
Funkcje monitorowania wartości Funkcje monitorowania wartości
granicznych
granicznych 1
...
Funkcje monitorowania wartości
granicznych 4
Interfejs szeregowy
Informacje o urządzeniu

(jeśli dostępny)
Wersja
Serwis

Przykład zmiany parametru konfiguracyjnego
Zmiana linearyzacji wejścia analogowego
1. Naciśnij przycisk "Menu/OK", aby przejść ze statusu podstawowego do menu głównego (menu).
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk "W dół" (lub "W górę"), aż pojawi się pozycja menu "Konfiguracja".
3. Naciśnij przycisk "Menu/OK", aby przejść do podmenu "Konfiguracja".
4. Naciśnij kilkakrotnie przycisk "W dół" (lub "W górę"), aż pojawi się pozycja menu "Wejście analogowe".
5. Naciśnij przycisk "Menu/OK", aby przejść do menu konfiguracji wejścia analogowego.
6. Naciśnij kilkakrotnie przycisk "W dół" (lub "W górę"), aż pojawi się pozycja menu "Linearyzacja”.
7. Naciśnij przycisk "Menu/OK", aby przejść do trybu edycji.
Bieżąca wartość "Pt100" miga (ustawienie domyślne dla typu sygnału "Czujnik temperatury RTD").
8. Zmień aktualną wartość za pomocą przycisku "W dół" (lub "W górę"), aż zacznie pulsować nowa wartość
"Pt1000".
9. Naciśnij przycisk "Menu/OK", aby zastosować nową wartość i wyjść z trybu edycji (jeśli "Auto
save" = No). Pomyślne zastosowanie nowej wartości jest potwierdzane przez wyświetlenie "OK".
10. Naciśnij kilkakrotnie przycisk "Wstecz", aby powrócić do stanu podstawowego.
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4.6

Blokada poziomów
Dostęp do poszczególnych poziomów można zablokować. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie
przyciski "Menu/OK" i "W dół" przez ponad 5 sekund, aby ustawić blokadę poziomu.
Odpowiedni stopień blokady można wybrać za pomocą przycisków "W górę" i "W dół" i potwierdzić za
pomocą przycisku "Menu/OK".
Blokada poziomów
Brak (wszystkie poziomy odblokowane, ustawienie domyślne)
Konfiguracja
Konfiguracja i parametryzacja
Konfiguracja, parametryzacja i edytor programów
Kompletna (konfiguracja, parametryzacja, edytor programów i poziom użytkownika)
Jeśli konfiguracja jest zablokowana, resetowanie do ustawień domyślnych (Informacje o urządzeniu>
Serwis> Ustawienie fabryczne) również nie jest możliwe.

4.7

Poziom użytkownika
Poziom użytkownika jest dostępny tylko na urządzeniu. Można tutaj ustawić cztery wartości zadane.
Wyświetlany jest również poziom wyjściowy i wartość mierzona wejścia analogowego (ustawienie
domyślne).
Ograniczenia wejściowe wartości zadanych zależą od konfiguracji odpowiedniej wartości zadanej
(Konfiguracja> Regulator> Wartości zadane). Zakres wejściowy od -1999 do 9999 wymieniony
w poniższej tabeli przedstawia maksymalne możliwe wartości graniczne.
Nr.
1
2
3
4
5

Parameter
Wartość zadana 1
Wartość zadana 2
Wartość zadana 3
Wartość zadana 4
Wyświetlanie poziomu
wyjściowego
Zmierzona wartość

Wybór/tekst/wartość
-1999 do 9999 (0)
-1999 do 9999 (0)
-1999 do 9999 (0)
-1999 do 9999 (0)
(Tylko wyświetl)

Opis
Wartość zadana 1
Wartość zadana 2
Wartość zadana 3
Wartość zadana 4
Aktualny poziom wyjściowy regulatora

Aktualna zmierzona wartość wejścia
analogowego
Wybór maksymalnie 16 parametrów pojawiających się na poziomie użytkownika można zmienić lub
uzupełnić za pomocą programu instalacyjnego (Tylko Setup> Poziom Użytkownika).
6

(Tylko wyświetl)

Wartości zadane można również wprowadzić w programie instalacyjnym w zakresie konfiguracji regulatora.

4.8

Informacje o urządzeniu
Nazwa urządzenia, różne oznaczenia wersji i odczyty liczników są wyświetlane w tym menu. Zawiera
również funkcję resetowania urządzenia do ustawień domyślnych.

4.8.1

Wersja

Nazwa urządzenia
Nazwę urządzenia można zmienić za pomocą programu instalacyjnego (Poziom Konfiguracji> Dane
systemowe, Ustawienie domyślne: Nazwa).
Wersja oprogramowania
Wersja oprogramowania urządzenia (np. 3830102)
Numer wersji oprogramowania składa się z wersji podstawowej (383), wersji urządzenia (w
przykładzie: 01) i wersji bieżącej (w przykładzie: 02).
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Wersja VDN
Wersja specjalnej wersji urządzenia
Wersja kodu ST
Wersja kodu dodatkowego "Kod ST"
Wersja sprzętu
Wersja sprzętu urządzenia

4.8.2

Serwis
Liczniki są konfigurowane za pomocą programu instalacyjnego (Tylko Setup> Serwis):

Licznik serwisu
Odczyt licznika serwisu
Czas operacyjny
Licznik godzin pracy
Ustawienia Fabryczne
Urządzenie można przywrócić do ustawień domyślnych w tym punkcie menu.
Aby to zrobić, naciśnij przycisk "Menu / OK" przez co najmniej 5 sekund.
Urządzenie zostanie automatycznie ponownie uruchomione po zastosowaniu ustawień
domyślnych. Ta pozycja menu znika, gdy konfiguracja jest zablokowana (blokada poziomu).
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5 Edytor programów
To menu jest dostępne na urządzeniu, jeśli urządzenie zostało skonfigurowane jako kontroler
programu. Ustawienia domyślne są wytłuszczone w tabelach.

5.1

Administrowanie programem
Za pomocą edytora programów użytkownik może stworzyć program dla wartości zadanej i czterech
kroków procesowych z maksymalnie 24 sekcjami programu. Poszczególne sekcje programu
i odpowiednią wartość zadaną można zaprogramować na urządzeniu lub w programie Serup.
Kroki procesowe można konfigurować tylko za pomocą programu Setup.
Ustawienia wpływające na sekwencję programu (np. start programu, zmiana wartości zadanej, krok
lub rampa, powtórzenie programu) są konfigurowane w konfiguracji sterownika programu (dostępne
w edytorze programów za pomocą przycisku "Konfiguracja Generatora").
Parameter
Nazwa programu

Wybór/tekst/wartość
< Wprowadź tekst >

Program 01
(tylko Setup)
Konfiguracja Generatora Naciśnij przycisk

Opis
Swobodny wybór nazwy programu
Użyj tego przycisku, aby otworzyć menu
konfiguracji kontrolera programu.

(tylko Setup)
Wytnij

Naciśnij przycisk

(tylko Setup)
Kopiuj

Użyj tego przycisku, aby wyciąć linie (sekcje
programu), które zostały zaznaczone.

Naciśnij przycisk

(tylko Setup)
Wstaw

Użyj tego przycisku, aby skopiować linie, które
zostały zaznaczone.

Naciśnij przycisk

Użyj tego przycisku, aby wstawić linie, które
zostały wycięte lub skopiowane powyżej wybranej
linii.
Użyj tego przycisku, aby wstawić nową linię
powyżej zaznaczonej linii.

(tylko Setup)
Nowa

Naciśnij przycisk

(tylko Setup)
Usuń

Naciśnij przycisk

Użyj tego przycisku, aby usunąć linie, które
zostały zaznaczone.

Wybierz sekcję do
zaprogramowania
(zaczynając od sekcji 1)
Wybierz sekcję do
zaprogramowania
(zaczynając od sekcji 1)

Numer sekcji programu (do tworzenia programu
za pomocą programu Setup)

-1999 do 9999

Wartość zadana w odpowiedniej sekcji programu

(0 do 400)

Limity wejściowe zależą od konfiguracji regulatora
(wartość zadana 1: ograniczenie min.,
ograniczenie maks.).
Czas trwania sekcji programu
Zakres nastaw i jednostka zależą od konfiguracji
regulatora programowego (parametr
"Wyświetlanie czasu"):
mm:ss
hh:mm
dd:hh

(tylko Setup)
Nr (numer)
(tylko Setup)
Sekcja 1 do sekcji 24
(tylko urządzenie)
Wartość zadana 1

Czas trwania

00:00 do 59:59
00:00 do 23:59
00:00 do 99:23

Numer sekcji programu (do tworzenia programu
na urządzeniu)
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Wybór/tekst/wartość
Opis
Aktywacja kroków procesowych (styk 1 do styk 4) przez wybór (lista)

Parameter
Kroki procesowe
rozwijana)
(tylko Setup)

Wybrany (zaznaczenie) Krok procesowy jest aktywny
Aktywne kroki procesowe są wyświetlane w polu
"Kroki procesowe".
Krok procesowy nie jest aktywny
Przed zastosowaniem wprowadzonych wartości
sprawdza się, czy wartości zadane znajdują się
w granicach ustawionych w konfiguracji regulatora.
Cały harmonogram programu jest sprawdzany
pod kątem zgodności z limitami określonymi
w konfiguracji sterownika.

Nie zaznaczone
Naciśnij przycisk

OK
(tylko Setup)

Naciśnij przycisk

OK z testem
(tylko Setup)

Postęp programu jako krok lub rampa
Poniższe diagramy przedstawiają postęp wartości zadanej w ramach sekcji programu w zależności od
parametru "Progres progu programu" (konfiguracja regulatora programu).
Tak (krok):
w

Nie (rampa):
w

S1

w2

w2

w1

w1
T1

S1 = Sekcja programu 1
T1 = Czas sekcji 1

t

S1

T1

t

w1 = Wartość zadana w sekcji programu 1
w2 = Wartość zadana w sekcji programu 2

Zaprogramowana wartość zadana określa wartość zadaną na początku odpowiedniej sekcji programu.
Jeżeli dla wejścia wartości zadanej określono "Tak" (krok), wartość zadana pozostaje stała w sekcji
programu. Nie zmienia się, dopóki nie rozpocznie się następna sekcja, która została zaprogramowana
z inną wartością zadaną.
Jeżeli dla wejścia wartości zadanej podano "Nie" (rampa), a następna sekcja została
zaprogramowana z inną wartością zadaną, wartość zadana jest zgodna z kursem rampowym w sekcji
programu. Nachylenie rampy jest określane przez czas sekcji i różnicę między dwiema wartościami
zadanymi.
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5 Edytor programów
5.2

Symulacja programu (tylko Setup)
Symulacja programu tworzy wykres pokazujący postęp wartości zadanej i stan kroków procesowych.
Poniższe przykłady 1 i 2 muszą pokazywać różne wartości progowe wartości zadanej w zależności od
parametru "Progres progu programu" (krok wartości zadanej lub rampa wartości zadanej). Ten prosty
program służy do tego celu:

Przykład 1: Krok wartości zadanej

Wartość zadana zaprogramowana w sekcji (np. 20 w sekcji 1) pozostaje stała przez cały czas trwania
tej sekcji. Na początku następnej sekcji wartość zadana przeskakuje do wartości dla tej sekcji (np. 100
w sekcji 2).
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5 Edytor programów
Przykład 2: Rampa wartości zadanej

Wartość zadana zaprogramowana w sekcji (np. 20 w sekcji 1) zmienia się stopniowo podczas tej
sekcji do wartości zadanej następnej sekcji (np. 100 w sekcji 2). Daje to kurs w kształcie rampy.
Aby wartość zadana pozostała stała w sekcji (na przykład 100 w sekcji 2), ta sama wartość zadana
musi zostać określona dla następnej sekcji (np. 100 w sekcji 3).
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6 Parameteryzacja
Oznaczenie "Poziom parametru" jest używane w programie Setup.
Ustawienia domyślne są wytłuszczone w tabelach.

6.1

Zestawy parametrów
Poniższa tabela pokazuje parametry w zestawach parametrów. Te same parametry są również
dostępne dla drugiego zestawu parametrów.
W zależności od skonfigurowanego typu regulatora niektóre parametry mogą zostać pominięte lub
nieskuteczne.
Wybór/tekst/wartość Opis
Te ustawienia określają strukturę regulatora
(zachowanie transmisji) i odnoszą się do
pierwszego wyjścia regulatora.
P
Regulator P
I
Regulator I
PI
Regulator PI
PD
Regulator PD
PID
Regulator PID
Struktura regulatora 2
(patrz: Struktura
Te ustawienia odnoszą się do drugiego kontrolera
regulatora 1)
wyjściowego dla regulatora trójstawnego.
Xp1 pasmo proporcjonalne 0 do 9999
Wartość dla zakresu proporcjonalności
0
do
9999
Xp2 pasmo
Struktura regulatora nie działa, jeśli Xp = 0
proporcjonalne
(zachowanie, takie jak monitorowanie wartości
granicznej)!
Parameter
Struktura regulatora 1

Tv1 czas różniczkowania
Tv2 czas różniczkowania

Tn1 czas całkowania
Tn2 czas całkowania

0 to 9999 (80)
0 do 9999 (80)

0 do 9999 (350)
0 do 9999 (350)

Cy1 czas cyklu
Cy2 czas cyklu

0 do 9999 (20)
0 do 9999 (20)

Xsh odstępy między
stykami

0 do 999

Xd1 różnica przełączania
Xd2 różnica przełączania
TT czas siłownika

0 do 999 (1)
0 do 999 (1)
5 do 3000 (60)

Y0 punkt pracy

-100 do +100 (0)

W przypadku regulatora ciągłego wartość Xp musi
wynosić  0.
Czas różniczkowania (w sekundach) wpływa na
człon różnicowy (człon D) sygnału wyjściowego
sterownika.
Efekt okresu D wzrasta wraz ze wzrostem czasu
różniczkowania.
Czas całkowania (w sekundach) wpływa na
człon całkujący (człon I) sygnału wyjściowego
sterownika.
Im większy czas całkowania, tym mniejsze
oddziaływanie członu I.
Czas cyklu (w sekundach) należy wybrać tak,
aby energia dostarczana do procesu była
możliwie ciągła, bez przeciążania elementów
przełączających.
Odległość między dwoma stykami kontrolnymi
w regulatorze trójstawnym i trzypunktowym
regulatorze krokowym.
Histereza dla regulatora przełączającego
z pasmem proporcjonalnym Xp = 0
Zakres czasu pracy (w sekundach) zaworu
regulacyjnego w regulatorze trójstawnym
Korekta punktu pracy (w procentach) dla
regulatora P lub PD (wartość korekty dla poziomu
wyjściowego). Jeżeli wartość rzeczywista
osiągnęła wartość zadaną, poziom wyjściowy
odpowiada punktowi roboczemu Y0.
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Parameter
Y1 max. ograniczenie
poziomu wyjściowego
Y2 min. ograniczenie
poziomu wyjściowego
Tk1 min. czas
przekaźnika
Tk2 min. czas
przekaźnika
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Wybór/tekst/wartość
0 do 100
-100 do +100
0 do 9999
0 do 9999

Opis
Dopuszczalny maksymalny poziom wyjściowy
(w procentach, działa tylko, gdy Xp  0)
Dopuszczalny minimalny poziom wyjściowy
(w procentach, działa tylko, gdy Xp 0)
Minimalny okres włączenia (w sekundach), aby
ograniczyć częstotliwość przełączania dla wyjść
przełączanych (wyjścia cyfrowe)
Zalecane ustawienie podczas używania
przekaźnika jako wyjścia sterującego: ≥ 0,15 s

6 Parameteryzacja
6.2

Typy regulatorów

Regulator dwustawny
Sterownik ten ma wyjście przełączające i może być parametryzowany przy zachowaniu transmisji P,
PI, PD lub PID. Zakres proporcjonalności Xp musi być większy od 0, aby struktura sterownika była
skuteczna.
Jeśli Xp = 0, zachowanie odpowiada funkcji monitorowania wartości granicznej z przełączaniem
różnicy Xd1 (punkt pracy Y0 = 0%):
y

Y0 = 0 %
100 %

Xd1
0%

w-Xd1 w

x

Wpływ punktu pracy Y0 na zachowanie przełączające:
y

Y0 = 0 %
100 %

Xd1
0%

w-Xd1 w

x

y

Y0 = 100 %
100 %

Xd1
0%

w

w+Xd1

x

y

Y0 = -100 %
100 %

Xd1
Xd1

0%

w-2*Xd1
w
w-Xd1

x
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Regulator trójstawny
Ten regulator ma dwa wyjścia, które można skonfigurować jako ciągłe (wyjście analogowe) lub
przełączające (wyjście cyfrowe). W obu przypadkach sterownik można sparametryzować za pomocą
funkcji transferu P, PI, PD lub PID. Zakres proporcjonalności Xp1 i Xp2 musi być większy niż 0,
aby struktura sterownika była skuteczna.
Przy Xp1 = 0 i Xp2 = 0 zachowanie funkcji odpowiada monitorowaniu wartości granicznej z różnicą
przełączania Xd1 i Xd2, jak również odległością styku Xsh (punkt pracy Y0 = 0%):
y
100 %
Xd1
Xsh
0%

w
Xd2

x

-100 %

Regulator krokowy trójstawny
Ten regulator ma dwa wyjścia przełączające i można go sparametryzować przy zachowaniu transmisji
PI lub PID. Zakres proporcjonalności Xp musi być większy od 0, aby struktura sterownika była
skuteczna.
Regulator trójstawny wykorzystywany jest w siłowniku z trzema stanami przełączania (siłownik
otwarty, zamknięty, zatrzymany).
Regulator ciągły
Regulator ten ma wyjście ciągłe (wyjście analogowe) i można go parametryzować przy zachowaniu
transmisji P, PI, PD lub PID. Pasmo proporcjonalności Xp musi być większe od 0, aby struktura
kontrolera mogła zadziałać (ustawienie Xp = 0 nie jest zwykle używane w praktyce).
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7 Konfiguracja
W niniejszym rozdziale opisano konfigurację opartą na elementach menu i parametrach urządzenia:
MENU> KONFIGURACJA
Opis dotyczy również konfiguracji za pomocą programu Setup (identyfikacja, poziom konfiguracji).
Funkcje i parametry, które istnieją tylko na urządzeniu lub w programie Setup są oznaczone jako "(tylko
urządzenie)" lub "(tylko Setup)".
Poza tym istnieją dodatkowe funkcje, które można skonfigurować lub wykonać tylko za pomocą
programu Setup. Funkcje te opisano w oddzielnych rozdziałach:


rozdział 8 "Konfiguracja – tylko Setup", strona 77



rozdział 9 "Parameter online (tylko Setup)", strona 85



rozdział 10 " Parametr startowy (tylko Setup)", strona 91

Ustawienia domyślne są wytłuszczone w tabelach.
NOTA!
Nie wymaga oddzielnego napięcia do konfiguracji przy użyciu programu instalacyjnego,
ponieważ urządzenie jest zasilane przez interfejs USB (zasilany przez port USB). Dla urządzenia
w formacie 104, w tym przypadku wyjścia są dezaktywowane.

7.1

Identyfikacja (tylko Setup)

Asystent sprzętu
Wersja urządzenia jest określona w tym menu:
•
•
•

Typ urządzenia
Opcjonalne wejścia i wyjścia oraz interfejs RS485
Dodatkowe kody matematyczne/logiczne i kod ST

W tym celu dostępne są następujące opcje:
•
•
•

Ustawienie użytkownika: wersja urządzenia jest wybierana przez użytkownika w programie Setup.
Automatyczne wykrywanie: wersja urządzenia jest odczytywana z podłączonego urządzenia
i przesyłana do programu Setup.
Automatyczne wykrywanie z odczytem pliku instalacyjnego: konfiguracja jest dodatkowo
odczytywana z urządzenia i przesyłana do programu Setup.

Diagram połączeń
Użytkownik może skorzystać z tej funkcji, aby utworzyć schemat połączeń, pokazujący bieżące
przypisanie zacisków do urządzenia.
Istnieje kilka pól wprowadzania tekstu, które mogą być użyte w opisie w dolnej krawędzi diagramu
połączenia. Alternatywnie, można również użyć tekstów z nagłówka pliku informacji o pliku
instalacyjnym (ustawienie w menu kontekstowym, patrz poniżej). Istnieje również jedno pole dla daty
(edytowalne) i jedno dla podpisu.
Dostępna jest funkcja drukowania, obejmująca podgląd wydruku i wybór drukarki, dostępne za
pośrednictwem menu kontekstowego (wskaźnik myszy na schemacie połączeń, prawy przycisk
myszy). Tutaj definiowane są również funkcje drukowania protokołu (marginesy strony, typ linii, użycie
tekstów z nagłówka informacji o pliku).

7.2

Selektory
Selektory zawierają sygnały, które są dostępne do konfiguracji na urządzeniu lub w programie
instalacyjnym. Są to sygnały urządzeń (np. wejścia analogowe i cyfrowe lub sygnały wewnętrzne) oraz
sygnały przesyłane do urządzenia za pośrednictwem Modbus (zewnętrzne wejścia analogowe
i cyfrowe, flagi analogowe i cyfrowe).
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Selektor analogowy
Kategoria
Brak wyboru
Wejście analogowe
Regulator

Wartości zadane

Sygnał
Wejście analogowe
Aktualna wartość
Wartość zadana
Częstotliwość
próbkowania
Wyjście regulatora 1
(analogowe)
Wyjście regulatora 2
(analogowe)
Różnica regulatora
Wyświetlanie poziomu
wyjściowego
Wartość zadana 1 do
wartości zadanej 4
Aktualna wartość
zadana

Wartości zadane
programu
Program

Rampa

Timer

Zewnętrzne wejścia
analogowe
Flagi

Wynik matematyczny

Wyjścia analogowe ST

46

Wartość zadana
programu
Sekcja wartości
końcowej
Sekcja pozostały czas
pracy
Pozostały czas pracy
programu
Sekcji środowisko
wykonawcze

Opis
Nie wybrano sygnału
Sygnał wejścia analogowego
Aktualna wartość na wejściu sterownika
Aktywna wartość zadana na wejściu sterownika
Częstotliwość próbkowania
(wartość stała: 150 ms)
1. przełączanie wyjścia regulatora (0 do 110%, na
przykład do grzania)
2. przełączanie wyjścia regulatora (-100 do 0%,
na przykład do chłodzenia)
Różnica pomiędzy wartością zadaną
a rzeczywistą wartością regulatora
Poziom wyjściowy regulatora (-100% do + 100%)
Wartości zadane, które można wybrać poprzez
zmianę wartości zadanej.
Wartość zadana wybrana przez zmianę
wartości zadanej
Aktualna wartość zadana programu
Wartość zadana na końcu sekcji programu

Pozostały czas bieżącej sekcji programu
w sekundach (pozostały czas)
Pozostały czas działania programu w sekundach
(pozostały czas)
Czas pracy bieżącej sekcji programu
w sekundach (czas, który już upłynął)
Środowisko
Czas działania programu w sekundach (już
wykonawcze programu upłynął czas)
Wartość końcowa rampy Wartość końcowa rampy wartości zadanej
(odpowiada określonej wartości zadanej)
Aktualna wartość
Aktualna wartość rampy wartości zadanej
zadana rampy
Czas pracy timera
Czas pracy timera w sekundach (czas, który już
upłynął)
Pozostały czas pracy
Pozostały czas pracy timera w sekundach
timera
(pozostały czas)
Wartość timera
Ustaw czas timera w sekundach
Zew. wej. analogowe 1 Sygnał zewnętrznych wejść analogowych 1 i 2
Zew. wej. analogowe 2 (przez interfejs)
Flagi analogowe to wartości analogowe, które
Flaga analogowa 1
Flaga analogowa 2
można opisywać i odczytywać, a także
przetwarzać wewnętrznie za pośrednictwem
interfejsu.
Wynik matematyczny 1 Wyniki formuł matematycznych (wzór 1 do wzoru
do
4)
wynik matematyczny 4
Wyjście analogowe ST 1 Sygnały wyjść analogowych z modułu PLC
do
(aplikacja stworzona z kodem ST)
wyjście analogowe ST 6

7 Konfiguracja
Kategoria
Serwis

Sygnał
Temperatura zacisku
Licznik serwisu
Czas pracy

Opis
Temperatura na zaciskach przyłączeniowych
Odczyt licznika serwisowego (liczba lub czas,
zależnie od konfiguracji)
Licznik czasu pracy (w godzinach lub dniach,
zależnie od konfiguracji)

Selektor cyfrowy
Kategoria
Brak wyboru
Wejście cyfrowe

Sygnał

Regulator

Sygnał odpowiada sygnałowi wyłączenia
regulatora (regulator wyłączający).
Autotuning
Sygnał jest aktywny podczas autotuningu.
Tryb ręczny aktywny
Sygnał jest aktywny w trybie ręcznym.
Alarm cyklu regulatora Sygnał alarmowy monitorowania pętli sterowania
Alarm poziomu
Sygnał alarmu monitorowania poziomu
wyjściowego
wyjściowego
Wyjście regulatora 1
Sygnał na wyjściu regulatora 1 (np. do ogrzewania
(cyfrowe)
z odwrotnym kierunkiem sterowania)
Wyjście regulatora 2
Sygnał na wyjściu regulatora 2 (np. do chłodzenia
(cyfrowe)
z odwrotnym kierunkiem sterowania)
Program aktywny
Sygnał jest aktywny, gdy program jest uruchomiony (również podczas zatrzymania programu).
Sygnał pasma tolerancji Sygnał jest aktywny, gdy rzeczywista wartość
programu
znajduje się poza zakresem tolerancji.
Krok procesowy 1 do
Kroki procesowe generatora programów
krok procesowy 4
Sygnał końcowy rampy Sygnał jest aktywny po zakończeniu rampy, aż do
zmiany wartości następnej wartości zadanej.
Sygnał pasma
Sygnał jest aktywny, gdy rzeczywista wartość
tolerancji rampy
znajduje się poza zakresem tolerancji.
Funkcja monitorowania Sygnały alarmowe funkcji monitorowania wartości
wartości granicznej 1 do granicznych od 1 do 4
funkcja monitorowania
wartości granicznej 4
Wyjście timera
Sygnał jest aktywny od uruchomienia timera do
czasu wygaśnięcia timera (stan wysoki aktywna
lub stan niski aktywny, konfigurowalny).
Sygnał pasma tolerancji Sygnał jest aktywny, jeśli rzeczywista wartość
timera
przed uruchomieniem timera znajduje się poza
zakresem tolerancji.
Sygnał końcowy timera Sygnał jest aktywny, gdy upłynie czas timera,
przez czas opóźnienia (lub do potwierdzenia).

Program

Kroki procesowe
Ramp

Funkcje
monitorowania
wartości granicznych
Timer

Cyfrowe sygnały
sterujące
Zew. wejścia cyfrowe

Wejście cyfrowe 1
Wejście cyfrowe 2
Regulator wyłączony

Opis
Nie wybrano sygnału
Sygnały wejść cyfrowych 1 i 2

Sygnał stopu timera
Sygnał jest aktywny, gdy timer jest zatrzymany.
Cyfrowy sygnał sterujący Sygnały wyjściowe odpowiedniej funkcji
1 do cyfrowego sygnału (konfigurowalne)
sterującego 4
Zew. wejście cyfrowe 1 Sygnał zewnętrznych wejść cyfrowych 1 i 2
Zew. wejście cyfrowe 2 (poprzez interfejs)
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Kategoria
Flagi

Sygnał
Flaga cyfrowa 1
Flaga cyfrowa 2

Logika

Wynik logiczny 1 do
wynik logiczny 4
Wyjście cyfrowe ST 1 do Sygnały wyjść cyfrowych z modułu PLC (aplikacja
Wyjścia cyfrowe ST 4
utworzona z kodem ST)
Alarm ST
Sygnał alarmowy z modułu PLC (aplikacja
utworzona z kodem ST)
Błąd ST
Sygnał błędu z modułu PLC (aplikacja utworzona
z kodem ST)
Sygnał serwisowy
Sygnał jest aktywowany, gdy licznik serwisowy
osiągnie ustawioną wartość graniczną i pozostaje
aktywny do momentu potwierdzenia.
Naciśnij krótko przycisk Sygnał jest aktywny (przez okres próbkowania)
“Wstecz” (< 2 s)
po krótkim naciśnięciu przycisku "Wstecz".
Naciśnij długo przycisk Sygnał jest aktywny (przez okres próbkowania)
“Wstecz” (> 2 s)
po długim naciśnięciu przycisku "Wstecz".

Wyjścia cyfrowe ST
Alarm/błąd ST

Serwis

Działanie

7.3

Opis
Flagi cyfrowe są wartościami binarnymi,
które można opisać i odczytać, a także
wewnętrznie przetwarzać za pośrednictwem
interfejsu.
Wyniki formuł logicznych (wzór 1 do wzoru 4)

Dane systemowe
Ogólne dane systemowe są konfigurowane w tym menu.
Parameter
Nazwa urządzenia

Wybór/tekst/wartość
Nazwa

(tylko Setup)
Język

(edytowalna)
Niemiecki

Opis
Oznaczenie urządzenia (w menu "Informacje o
urządzeniu")
Język wyświetlanego tekstu

Angielski
Francuski
Aktywny wybór języka

Hiszpański
Nie
Tak

Wybór języka po włączeniu następnym razem
Jeśli "Tak", użytkownik może wybrać język dla
tekstów urządzenia po następnym włączeniu
urządzenia - po zmianie konfiguracji.
Po zastosowaniu języka parametr ten jest
automatycznie ustawiony na "Nie", więc wybór
języka nie jest konieczny przy następnym
włączeniu urządzenia.

Jednostka temperatury

°C
°F

Interfejs jednostka
temperatury

7.4

°C
°F

Jednostka temperatury wyświetlacza w urządzeniu i
programie Setup (automatyczna konwersja z °C na
°F)
Jednostka temperatury dla wartości temperatury
przesyłanych przez interfejs szeregowy.

Wyświetlacz/działanie
W tym menu zaimplementowane są ustawienia, które mają wpływ na działanie wyświetlaczy i przycisków
urządzenia.
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Parameter
Wyświetlacz 1

Wybór/tekst/wartość
Selektor analogowy

Wyświetlacz 2

Wejście analogowe
Selektor analogowy

Wyświetlacz 3

Aktualna wartość
zadana
Selektor analogowy
Nie wybrano

Wyświetlacz 4

Selektor analogowy
Nie wybrano

Zmiana
wyświetlanego czasu
uruchomienia timera

Autozapis (tylko Setup)

Nastawianie wartości
zadanej (tylko Setup)

Blokada poziomów
(tylko Setup)





Limit czasu operacji

Kontrast
Szybkość
Krótkie naciśnięcie
przycisku “Wstecz”
(< 2 s)

Długie naciśnięcie
przycisku “Wstecz
(> 2 s)
Opóżnienie
uruchomienia

Bez funkcji
Pozostały czas pracy
timera
Czas pracy timera
Tak

Opis
Sygnał analogowy wyświetlany na pierwszym
wyświetlaczu 18-segmentowym (górny, biały).
Sygnał analogowy wyświetlany na drugim
wyświetlaczu 18-segmentowym (dolny, zielony).
Sygnał analogowy wyświetlany w górnej linii
ekranu macierzy pikseli (tylko dla formatów 108H,
108Q i 104).
Sygnał analogowy wyświetlany w dolnym
wierszu wyświetlacza macierzy pikseli (tylko dla
formatów 108H, 108Q i 104).
Wyświetlacz zmienia się po uruchomieniu timera:
Brak zmiany wyświetlacza
Wyświetlanie pozostałego czasu pracy

Wyświetlanie czasu pracy
Tryb edycji zostaje automatycznie zakończony po
upływie określonego czasu i wprowadzeniu zmiany.
Nie
Aby wyjść z trybu edycji z zastosowaniem zmiany,
należy nacisnąć przycisk "Menu/OK".
Tak
Aktualną wartość zadaną można wprowadzić
bezpośrednio w statusie podstawowym za
pomocą przycisków "W górę" i "W dół".
Ustawienie wartości zadanej nie jest dozwolone
Nie
w podstawowym statusie.
Dostęp do poszczególnych poziomów można
zablokować:
Brak
Żaden poziom nie jest zablokowany
Konfiguracja
Poziom konfiguracji zablokowany
Konfiguracja i
Poziom konfiguracji i poziom parametrów
parametryzacja
zablokowany
Poziom konfiguracji, poziom parametrów i edytor
Konfiguracja,
parametryzacja i edytor programów zablokowany
programów
Poziom konfiguracji, poziom parametrów, edytor
Kompletne
programów i poziom użytkownika zablokowany
30 do 180
Okres czasu (w sekundach), po którym urządzenie
automatycznie powraca do stanu podstawowego,
0 = Wyłączony
jeśli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz.
1 do 10 (8)
Kontrast wyświetlacza
1 do 3 (2)
Szybkość wyświetlania tekstu
Brak funkcji
Funkcja przycisku "Wstecz" po krótkim
naciśnięciu przycisku (mniej niż dwie sekundy)
Tryb ręczny
Dodatkowe funkcje przycisku można wybrać
w konfiguracji poszczególnych funkcji urządzenia
Wyświetl wartość timera (selektor cyfrowy).
Tryb ręczny
Funkcja przycisku "Wstecz" przy długim
naciśnięciu przycisku (więcej niż dwie sekundy)
(Zobacz wyżej dla
innych funkcji)
0 do 300 s
Czas opóźnienia startu (w sekundach) po
włączeniu zasilania. Wszystkie funkcje urządzenia
są aktywne dopiero po upływie tego czasu.
Rozpocznij autotuning
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Parameter
Blokada klawiatury

Wybór/tekst/wartość
Selektor cyfrowy

Wyłącz wyświetlacz

Brak wyboru
Selektor cyfrowy

Funkcje dodatkowe
(tylko Setup)

Brak wyboru
Rozszerzenie 1 do
rozszerzenia 5

Opis
Sygnał cyfrowy (stan wysoki) do blokowania
przycisków
Sygnał cyfrowy (stan wysoki) do wyłączania
wszystkich wyświetlaczy
Zarezerwowane funkcje do celów serwisowych.
Aktywuj tylko wtedy, gdy zostaniesz o to
poproszony przez osobę serwisującą!
Kliknij pole wyboru, aby aktywować funkcję.

Blokada poziomów
Blokada poziomów może być regulowana na urządzeniu za pomocą kombinacji klawiszy.
 rozdział 4.6 "Blokada poziomów", strona 34
Wyświetl teksty (tylko Setup)
W programie Stup można wprowadzić do 10 wyświetlanych tekstów (Poziom konfiguracji>
Wyświetlacz/Działanie> Wyświetlanie tekstów). Można je wybrać poprzez odpowiednie
programowanie przy użyciu kodu ST, aby były wyświetlane na urządzeniu.
Parameter
Wyświetl tekst 1

Wybór/tekst/wartość
<Wprowadź tekst>

do

Tekst ST 0

wyświetl tekst 10

do
Tekst ST 9

Opis
Tekst do wyprowadzenia musi być wybrany
w kodzie ST przez indeks tekstowy od 1 do 10
(0 = nie wypisz tekstu). W tym miejscu należy
również podać wiersz, w którym tekst ma być
wyświetlany.

Ponadto dostępne są dwa inne teksty, które są wyświetlane na urządzeniu - niezależnie od kodu ST.
Wyświetlacz sterowany jest sygnałem cyfrowym. W ten sposób tekst alarmu może na przykład być
wyświetlany w prosty sposób, jeśli przekroczona zostanie wartość graniczna. Aby to zrobić, sygnał
z funkcji monitorowania wartości granicznych musi być używany do sterowania wyświetlaniem tekstu..
Parameter
Wiadomość tekstowa 1

Wiadomość tekstowa 2

Górny wyświetlacz
tekstu
Dolny wyświetlacz
tekstu

7.5

Wybór/tekst/wartość
<Wprowadź tekst>

Opis
Formaty 108H, 108Q i 104: Tekst
Wiadomość tekstowa 0 jest wyświetlany w linii 3.
Formaty 132 i 116: Bez funkcji
<Wprowadź tekst>
Formaty 108H, 108Q i 104: Tekst jest
Wiadomość tekstowa 1 wyświetlany w linii 4.
Formaty 132 i 116:
Tekst jest wyświetlany w linii 2.
Selektor cyfrowy
Brak wyboru
Selektor cyfrowy
Brak wyboru

Sygnał cyfrowy (stan wysoki) do aktywacji
wyświetlania tekstu w górnym wierszu (wiersz 3)
Sygnał cyfrowy (stan wysoki) aktywujący
wyświetlanie tekstu w dolnym wierszu (linia 4 lub
linia 2)

Wejście analogowe
Urządzenie posiada uniwersalne wejście analogowe do podłączenia różnych sond pomiarowych (czujników).
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Parameter
Typ sygnału

Linearyzacja

Wybór/tekst/wartość
Brak czujnika
Czujnik temperatury
RTD 2-przewodowy
Czujnik temperatury
RTD 3-przewodowy
Rezystor/potencjometr
dwuprzewodowy
Rezystor/potencjometr
trójprzewodowy
Przetwornik rezystancji
Termopara
0...10 V
2...10 V
0...20 mA
4...20 mA
Pt100
GOST Pt100
Pt1000
KTY dwuprzewodowe
L / Fe_CuNi
J / Fe_CuNi
U / Cu-CuNi
T / Cu-CuNi
K / NiCr-Ni
E / NiCr-CuNi
N / NiCrSi-NiSi
S / Pt10Rh-Pt
R / Pt13Rh-Pt
B / Pt30Rh-Pt6Rh
C / W5Re-W26Re
D / W3Re-W25Re
A1 / W5Re-W20Re
L / Chromel®-Copel®
Chromel®-Alumel®
Liniowa
Wg specyfikacji klienta

Temperatura

Brak
Relatywna
Absolutna

Opis
Nie wybrano czujnika
Czujnik temperatury RTD w obwodzie
dwuprzewodowym
Czujnik temperatury RTD w obwodzie
trójprzewodowym
Rezystor/potencjometr w obwodzie
dwuprzewodowym
Rezystor/potencjometr w obwodzie
trójprzewodowym
Przetwornik rezystancji
Termopara
Sygnał napięciowy
Sygnał napięciowy
Sygnał prądowy
Sygnał prądowy
Tylko dla czujników temperatury RTD

Tylko dla termoparą

Tylko z rezystorem/potencjometrem,
przetwornikiem rezystancji, napięciem, prądem
Niestandardowa linearyzacja z wielomianami
czwartego rzędu lub punktami interpolacji
(konfigurowalne za pomocą programu Setup)
Tylko z rezystorem/potencjometrem,
przetwornikiem rezystancji, napięciem, prądem:
Ten wybór jest ważny dla automatycznej
konwersji w przypadku zmiany jednostki
temperatury (°C/°F) (patrz dane systemowe).
Wartość nie jest temperaturą.
Wartość jest różnicą temperatur.
Wartość jest wartością temperatury.
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Parameter
Jednostka

Wybór/tekst/wartość
<Wprowadź tekst>

(tylko Setup)
Zakres pomiarowy
rezystancji

%
0...400 Ω

Rezystancja Ra lub R0

0 do 4000 (Ω)





Rezystancja Rs lub Rx



W
przypadku
przetwornika
rezystancji:
Rezystancja Ra między suwakiem (S) i startem
(A), jeśli suwak jest ustawiony na początku.

0 do 4000 (1000) (Ω)

0 do 4000 (Ω)

Rezystor/potencjometr: zakres rezystancji
przesunięcia Rx
W
przypadku
przetwornika
rezystancji:
Rezystancja Re między suwakiem (S) i końcem
(E), jeśli suwak znajduje się na końcu.



Początek skali

-1999 do 9999 (0)

Koniec skali

-1999 do 9999 (100)

Miejsce dziesiętne

Przesunięcie wartości
mierzonej

Auto
XXXX.
XXX.X
XX.XX
X.XXX
-1999 do 9999 (0)

Stała czasowa filtru 0 do 100 (0.6)
KTY dla 25 °C

Stała (tylko Setup)
Dokładna regulacja

Wszystkie zmierzone wartości są przesunięte o tę
samą wartość korekcji (patrz dokładna regulacja).
Stała czasowa (w sekundach) do regulacji
cyfrowego filtra wejściowego (0 s = filtr wyłączony)
Dla dwuprzewodowej sondy temperatury RTD
z linearyzacją KTY11-6 dwuprzewodowy:
rezystancja (w Ω) przy 25 °C/77 °F
Tylko dla termopar: wybór temperatury zimnego
złącza

Wewnętrzna
Stała
0 do 100 (25)
Wył.

Używana jest temperatura wewnętrzna.
Można wprowadzić stałą temperaturę.
Stała temperatura zimnego złącza
Funkcja regulacji dokładnej nie jest aktywna.
Ta funkcja jest dostępna w programie Setup
w "Parametry online".

Wł.

Funkcja jest aktywna.

Temperatura zimnego
złącza
(tylko Setup)

Dolna granica zakresu pomiarowego lub zakresu
wyświetlania (w zależności od czujnika
i linearyzacji)
Górna granica zakresu pomiarowego lub
zakresu wyświetlania (w zależności od czujnika
i linearyzacji)
Liczba miejsc dziesiętnych i miejsc po przecinku
do wyświetlania wartości liczbowych mierzonej
wartości
Automatycznie
Bez miejsca po przecinku
Jedno miejsce po przecinku
Dwa miejsca po przecinku
Trzy miejsca po przecinku
Wartość korekcji dla zmierzonej wartości

0 do 4000 (2000)

(tylko Setup)

(tylko urządzenie)
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Zakres
pomiarowy
rezystora/potencjometru
z linearyzacją wg specyfikacji klienta

Dla rezystora/potencjometru: Offset rezystancji Ro
Dla przetwornika rezystancji: zakres rezystancji
Rs suwaka



Rezystancja Re



0...4000 Ω

Opis
Jednostka (jeśli nie jest to temperatura)
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Parameter
Rzeczywista wartość
początkowa

Wybór/tekst/wartość
-1999 do 9999 (0)

Rzeczywista wartość
końcowa

-1999 do 9999 (100)

Docelowa wartość
początkowa

-1999 do 9999 (0)

Docelowa wartość
końcowa

-1999 do 9999 (100)

Dodatkowe funkcje

Rozszerzenie 1 do
rozszerzenie 5

(tylko Setup)

Opis
Dokładna regulacja: zmierzona wartość
urządzenia w dolnym punkcie pomiarowym
W przeciwieństwie do kompensacji wartości
zmierzonej, która jest używana do określenia
stałej
wartości
korekty
dla
całej
linii
charakterystycznej, precyzyjna regulacja może
być również wykorzystana do zmiany gradientu
linii charakterystycznej.
Dokładna regulacja: mierzona wartość urządzenia
w górnym punkcie pomiarowym
Dokładna regulacja: wartość odniesienia w
dolnym punkcie pomiarowym
Dokładna regulacja: wartość odniesienia w
górnym punkcie pomiarowym
Zarezerwowane funkcje do celów serwisowych.
Aktywuj tylko wtedy, gdy zostaniesz o to
poproszony przez osobę serwisującą!
Kliknij pole wyboru, aby aktywować funkcję.

NOTA!
Wejście analogowe może być używane tylko jako alternatywa dla wejścia cyfrowego 2 z sygnałem typu 0
(2) do 10 V.
Rezystancja Ra lub Ro, Rs lub Rx, Re
Całkowita rezystancja Ra + Rs + Re (lub Ro + Rx) nie może przekraczać 4000 Ω.
Przetwornik rezystancji

Re

Rezystor/potencjometr
w obwodzie dwuprzewodowym

Rezystor/potencjometr w
obwodzie trójprzewodowym

E

Rs

Rx

Rx

Ro

Ro

S
A
Ra

Stała czasowa filtru
Stała czasowa filtru służy do regulacji cyfrowego filtru wejściowego (filtr drugiego rzędu). Jeśli sygnał
wejściowy zmieni się nagle, około. 26% zmiany jest rejestrowane po okresie, który odpowiada stałej
czasowej filtru (2 × stałe filtra czasowego: około 59%, 5 × stałe czasowe filtra: około 96%). Duża stała
czasowa filtru oznacza: wysokie tłumienie sygnałów interferencyjnych, powolna reakcja na
wyświetlanie wartości rzeczywistej, częstotliwość dolnego limitu (filtr dolnoprzepustowy).

7.5.1

Dokładna regulacja
Możesz użyć tej funkcji do skorygowania zmierzonych wartości wejścia analogowego. W przeciwieństwie do
kompensacji wartości zmierzonej, która jest używana do określenia stałej wartości korekty dla całej linii
charakterystycznej, można również zastosować precyzyjną regulację w celu zmiany nachylenia
charakterystycznej linii.
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Przykład
Temperatura wewnątrz pieca jest mierzona za pomocą sondy temperatury RTD podłączonej do
urządzenia. Zmierzona wartość wyświetlana przez urządzenie odbiega od rzeczywistej temperatury
w wyniku dryftu temperatury czujnika. Wielkość odchylenia jest różna w niższym punkcie pomiarowym
(wartość początkowa) oraz w górnym punkcie pomiarowym (wartość końcowa), co oznacza,
że korekcja przesunięcia wartości mierzonej nie jest odpowiednia. Rzeczywistą temperaturę (wartość
odniesienia) określa się za pomocą referencyjnego urządzenia pomiarowego.
Rzeczywista wartość początkowa: 15 °C (zmierzona wartość)
Docelowa wartość początkowa: 20 °C (wartość odniesienia)
Rzeczywista wartość końcowa: 70 °C (wartość zmierzona)
Docelowa wartość końcowa: 80 °C (wartość odniesienia)
(4)
20°C / 80°C

(1)
(2)
(3)
(4)

15°C / 70°C

(1)

20°C / 80°C

(2)

(3)

Wyświetlane wartości
Wartości referencyjne
Piec
Czujnik w sondzie temperatury RTD

Przeprowadzanie dokładnej regulacji
1) Wyłącz dokładną regulację.
2) Podejście do pierwszego punktu pracy (niższy punkt pomiarowy, najniższa możliwa i stała
wartość). Odczytaj zmierzoną wartość na urządzeniu, odczytaj wartość odniesienia na
referencyjnym urządzeniu pomiarowym. Zapisz obie wartości.
3) Podejście do drugiego punktu pracy (górny punkt pomiarowy, najwyższa możliwa i stała wartość).
Odczytaj zmierzoną wartość na urządzeniu, odczytaj wartość odniesienia na referencyjnym
urządzeniu pomiarowym. Zapisz obie wartości.
4) Włącz precyzyjną regulację, wprowadź zmierzone wartości urządzenia z pierwszego i drugiego
punktu pracy (rzeczywista wartość początkowa (15.0) i rzeczywista wartość końcowa (70.0));
następnie wprowadzić wartości odniesienia referencyjnego urządzenia pomiarowego z pierwszego
i drugiego punktu pracy (docelowa wartość początkowa (20,0) i docelowa wartość początkowa
(80,0)).
Poniższy diagram pokazuje zmiany w charakterystyce spowodowane przesunięciem wartości
mierzonej (punkt przecięcia z osią x oraz gradientem) na podstawie wartości z powyższego przykładu
(x = wartość odniesienia, Y = wartość wyświetlana).
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y
80
70
(2)
(1)
20
15
20

80

x

(1) Charakterystyka przed precyzyjną regulacją
(2) Charakterystyka po precyzyjnej regulacji
Odwrócona dokładna kalibracja
Aby odwrócić dokładną regulację, należy wykonać następujące ustawienia: rzeczywista wartość
początkowa = docelowa wartość początkowa; rzeczywista wartość końcowa = docelowa wartość
końcowa
Wyłączenie precyzyjnej regulacji prowadzi do odwrócenia tego stanu.

7.6

Wyjście analogowe
Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w wyjście analogowe.
Kategoria
Źródło

Sygnał
Selektor analogowy
Brak wyboru

Typ sygnału

Początek zakresu

0...10 V
0...20 mA
4...20 mA
2...10 V
-1999 do 9999 (0)


Koniec zakresu

-1999 do 9999 (100)

Opis
Sygnał analogowy, który jest emitowany na
wyjściu analogowym.
W przypadku "Braku wyboru" wyprowadzane jest
napięcie 0 V lub 0 mA (w zależności od rodzaju
sygnału).
Fizyczny sygnał wyjściowy
Sygnał napięciowy
Sygnał prądowy
Sygnał prądowy
Sygnał napięciowy
Wartość początkowa zakresu sygnału
wejściowego
Wartość końcowa zakresu sygnału wejściowego



Reakcja w przypadku
usterki



Wartość zastępcza
Dolna wartość
Górna wartość

Wartość zastępcza

0 do 10 V
lub
0 do 20 mA

Wartość sygnału wyjściowego w przypadku
usterki
Konfigurowalna wartość (patrz parametr "Wartość
zastępcza")
Stała wartość dla niedomiaru zakresu
pomiarowego/zwarcia
Stała wartość dla przekroczenia zakresu
pomiarowego/zwarcia
Wartość zastępcza dla sygnału wyjściowego
w przypadku błędu
(zakres wartości w zależności od rodzaju sygnału)
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Początek zakresu, koniec zakresu
Zakres sygnału wejściowego jest przypisywany do fizycznego zakresu sygnału wyjściowego poprzez
skalowanie. Jeśli na przykład przez wyjście analogowe zostanie nadana temperatura w zakresie od
150 °C do 500 °C (zakres sygnału wejściowego), przy sygnale typu 0 do 20 mA (zakres sygnału
wyjściowego), punktem zerowym jest ustawiona na 150 (odpowiada 0 mA), a wartość końcowa jest
ustawiona na 500 (odpowiada 20 mA).
Ustawienie domyślne odpowiada zakresowi sygnału wejściowego od 0 do 100 (na przykład poziom
wyjściowy od 0% do 100% dla wyjścia regulatora).
Poniższy rysunek pokazuje skalowanie dla powyższego przykładu z różnymi sygnałami wyjściowymi (osie y).
V
V mA mA
y
10

10

20

20

100 %

2

0

4

0

0%

150

500

°C

Reakcja w przypadku usterki
Reakcję w przypadku odchylenia powyżej lub poniżej zakresu pomiarowego (poza zakresem) można
skonfigurować. Wprowadzone tam ustawienia dotyczą również przerw w sondach/przewodach lub
zwarć sondy/przewodu. Skutkuje to bezpiecznym stanem działania w przypadku awarii.
Poniższa tabela pokazuje stałe wartości, które są wyprowadzane w przypadku błędu - z odpowiednią
konfiguracją. Dane w nawiasach są wartościami granicznymi stosowanymi zgodnie z zaleceniem
NAMUR NE 43.
Typ sygnału
0 do 10 V
0 do 20 mA
4 do 20 mA
2...10 V

Dolna wartość
0V
0 mA
3.4 mA (≤ 3.6 mA)
1.7 V (≤ 1.8 V)

Górna wartość
10.7 V
22 mA
22 mA (≥ 21 mA)
10.7 V (≥ 10.5 V)

Zachowanie po włączeniu zasilania
Napięcie 0 V jest wysyłane podczas fazy inicjalizacji urządzenia (w zależności od konfiguracji).
Po zakończeniu inicjalizacji sygnał wyjściowy zależy od sygnału źródła i skonfigurowanego typu
sygnału.

7.7

Wejścia cyfrowe
Urządzenie jest wyposażone w dwa wejścia cyfrowe, które umożliwiają podłączenie styku bezpotencjałowego.
Parameter
Odwrócenie

Wybór/tekst/wartość
Nie
Tak

Opis
Sygnał wejściowy nie jest odwrócony.
Sygnał wejściowy jest odwrócony.

NOTA!
Wejście cyfrowe 1 może być używane tylko jako alternatywa dla wejścia cyfrowego 3.
Jeżeli wejście cyfrowe 3 (wyjście logiczne 0/14 V) jest aktywowane przez przypisanie źródła sygnału,
wejście cyfrowe 1 jest nieaktywne.
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NOTA!
Wejście cyfrowe 2 może być używane tylko wtedy, gdy wejście analogowe nie zostało
skonfigurowane z sygnałem typu 0 (2) do 10 V.

7.8

Wyjścia cyfrowe
Urządzenie ma wyjście cyfrowe (wyjście logiczne 0/14 V) i maksymalnie dwa wyjścia przekaźnikowe
(styk normalnie otwarty). Ponadto opcjonalnie dostępne są do czterech dodatkowych wyjść cyfrowych
w zależności od typu urządzenia (przekaźnik, logika 0/14 V, przekaźnik PhotoMOS).
Parameter
Źródło

Wybór/tekst/wartość
Selektor cyfrowy
Brak wyboru

Opis
Sygnał wyjściowy na wyjściu cyfrowym.
Ustawienie fabryczne dla wyjścia cyfrowego 1:
1. Wyjście regulatora (cyfrowe)
Przy "Brak wyboru" sygnał wyjściowy odpowiada
nieaktywnemu stanowi.

Odwrócenie

Nie
Tak

Sygnał wejściowy nie jest odwrócony.
Sygnał wejściowy jest odwrócony.

NOTA!
Wejście cyfrowe 3 może być używane tylko jako alternatywa dla wejścia cyfrowego 1.
Jeżeli wejście cyfrowe 3 (wyjście logiczne 0/14 V) jest aktywowane przez przypisanie źródła sygnału, wejście
cyfrowe 1 jest nieaktywne.
Zachowanie po włączeniu zasilania
Wyjścia nie są aktywne podczas fazy inicjalizacji urządzenia (w zależności od konfiguracji).
Po zakończeniu inicjalizacji, sygnał wyjściowy odpowiada sygnałowi źródła (w razie potrzeby
odwróceniu).

7.9

Regulator

7.9.1

Konfiguracja regulatora
Ogólne cechy regulatora są zdefiniowane w tym menu.
Parameter
Typ regulatora



Wybór/tekst/wartość
Opis
Wył
Regulator jest wyłączony
Regulator dwustawny Regulator dwustawny
Regulator trójstwny

Regulator z przełączanym wyjściem
Regulator trójstawny
Regulator z dwoma przełączanymi wyjściami (na
przykład do ogrzewania/chłodzenia)
Możliwe jest również połączenie wyjścia ciągłego
(na przykład do ogrzewania) i przełączanego
wyjścia (na przykład do chłodzenia).

Regulator trójstawny
krokowy
Regulator ciągły

Regulator trójstawny krokowy
Regulator z dwoma przełączanymi wyjściami (dla
siłownika silnika)
Regulator ciągły
Regulator z wyjściem ciągłym (sygnał analogowy)
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Parameter
Kierunek sterowania

Wybór/tekst/wartość
Bezpośredni

Odwrotność

Tryb ręczny

Aktywny

(tylko Setup)
Zablokowany
Y w trybie ręcznym
Bieżąca wartość
Y tryb ręczny
Y tryb ręczny
Y z błędem

-100 do +100 (0)

Bieżąca wartość
Y wartość zastępcza
Y wartość zastępcza
Dodatkowe funkcje
(tylko Setup)

-100 do +100 (0)
Parameter 1 do
parameter 4

Opis
Poziom wyjściowy regulatora jest dodatni, jeśli
rzeczywista wartość jest większa niż wartość
zadana (chłodzenie).
Poziom wyjściowy regulatora jest dodatni, jeśli
rzeczywista wartość jest mniejsza niż wartość
zadana (ogrzewanie).
Możliwość przełączenia na tryb ręczny (za
pomocą przycisku lub sygnału cyfrowego)
Przejście do trybu ręcznego jest zablokowane.
Poziom wyjściowy po przejściu do trybu ręcznego
Bieżący poziom wyjściowy przed przełączeniem
Konfigurowalna wartość (patrz parametr "Tryb
ręczny Y")
Poziom wyjściowy (w %) w trybie ręcznym
Poziom wyjściowy w przypadku usterki (poza
zakresem pomiarowym)
Bieżący poziom wyjściowy przed wystąpieniem
błędu
Konfigurowalna wartość (patrz parametr "Y
wartość zastępcza")
Poziom wyjściowy (w %) w przypadku błędu
Funkcja zarezerwowana do celów serwisowych.
Aktywuj tylko wtedy, gdy zostaniesz o to
poproszony przez osobę obsługującą!
Kliknij pole wyboru, aby aktywować funkcję.

Typ regulatora
Opis typów regulatora:


rozdział 6.2 "Typy regulatorów", strona 43

Zachowanie po włączeniu zasilania
Wyjścia sterownika są nieaktywne podczas fazy inicjalizacji (poziom wyjściowy 0%, przekaźnik
w trybie czuwania).

7.9.2

Wejście regulatora
Sygnały wejściowe regulatora są przypisane w tym menu.
Parameter
Rzeczywista wartość
regulatora
Wartość zadana
regulatora
Zmiana wartości
zadanej sygnału 1
Zmiana wartości
zadanej sygnału 2
Ręczny/automatyczny
sygnał przełączania
Blokada sygnału
w trybie ręcznym
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Wybór/tekst/wartość
Selektor analogowy
Wejście analogowe
Selektor analogowy
Aktualna wartość
zadana
Selektor cyfrowy
Brak wyboru
Selektor cyfrowy
Brak wyboru
Selektor cyfrowy
Brak wyboru
Selektor cyfrowy
Brak wyboru

Opis
Sygnał analogowy jako aktualna wartość
regulatora
Sygnał analogowy jako wartość zadana regulatora

Sygnał (bit 0) do sterowania przełączaniem
wartości zadanej
Sygnał (bit 1) do sterowania przełączaniem
wartości zadanej
Sygnał (stan wysoki) do przełączenia w tryb
ręczny
Sygnał (stan wysoki) do blokowania trybu
ręcznego
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Parameter
Sygnał przełączania
bloku parametrów
Sygnał włączania
regulatora
Sygnał wyłączania
regulatora

7.9.3

Wybór/tekst/wartość
Selektor cyfrowy
Brak wyboru
Selektor cyfrowy
Brak wyboru
Selektor cyfrowy

Opis
Sygnał (stan wysoki) do przełączenia z bloku
parametrów 1 do bloku parametrów 2
Sygnał (stan wysoki) do włączania regulatora
Sygnał (stan wysoki) do wyłączania regulatora

Brak wyboru

Autotuning
To menu służy do wprowadzania ustawień autotuningu.
Parameter
Metoda


Blokada
(tylko Setup)
Typ wyjścia regulatora 1

Wybór/tekst/wartość
Odpowiedź skokowa
Oscylacje
Włączone
Zablokowane

Typ wyjścia pierwszego regulatora

Automatyczny

Brak wyboru

Selektor cyfrowy

Autotuning rozpoczyna się od zbocza
narastającego. Jeśli autotuning jest aktywny,
jest zatrzymywane przez zbocze narastające.
Sygnał (stan wysoki) do blokowania autotuningu

Typ wyjścia regulatora 2 (jak typ wyjścia 1)
Wyjście w trybie
gotowości

-100 do +100 (0)

Wielkość skoku

10 do 100 (30)

Zastosowanie okresu
przełączania

Blokada sygnału

Czas cyklu obliczany jest na podstawie typu
wyjścia regulatora.
Automatyczne ustawienie w oparciu o konfigurację
Jeżeli sygnał wyjściowy sterownika jest
przypisany do kilku wyjść cyfrowych (np. wyjście
1: przekaźnik, wyjście 4: log), wyjście cyfrowe
o mniejszej liczbie jest istotne (tutaj: wyjście 1).
Wyjście przekaźnikowe
Wyjście analogowe
Wyjście przekaźnikowe PhotoMOS® lub wyjście
logiczne
Typ drugiego wyjścia kontrolera (dla regulatora
trójstawnego)
Poziom wyjściowy (w procentach) na początku
autotuningu dla metody odpowiedzi skokowej
Wielkość skoku poziomu wyjściowego (
w procentach) dla metody odpowiedzi skokowej
Przejęcie okresu przełączania Cy po zakończeniu
autotuningu
Określona wartość nie zostanie zastosowana.
Określona wartość zostanie zastosowana.
Sygnał (aktywny dla zbocza narastającego) do
uruchamiania i zatrzymywania autotuningu.

Przekaźnik
Analog
Półprzewodnik/logika

Sygnał start/stop

Opis
Metoda odpowiedzi skokowej
Metoda oscylacyjna
Autotuning jest włączony.
Autotuning jest zablokowany.

Wył.
Wł.
Selektor cyfrowy

Brak wyboru
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Metoda
Standardową metodą jest metoda oscylacyjna, podczas gdy metoda odpowiedzi skokowej jest
stosowana specjalnie w przemyśle tworzyw sztucznych. W metodzie oscylacyjnej poziom wyjściowy
jest ustawiany naprzemiennie na 100% i 0%, co powoduje oscylacje zmiennej sterującej. W metodzie
odpowiedzi skokowej z wyjścia w trybie gotowości wykonywany jest skok o określonym rozmiarze.
W obu przypadkach regulator określa optymalne parametry regulatora na podstawie odpowiedzi
wartości rzeczywistej.
Optymalizacja zgodnie z metodą oscylacyjną
W przypadku dużego odchylenia sterowania między wartością zadaną a wartością rzeczywistą (na
przykład w fazie rozruchu) regulator określa linię przełączania, wokół której zmienna sterująca
wykonuje wymuszone oscylacje podczas autotuningu. Linia przełączania jest określana tak, aby
wartość rzeczywista nie przekraczała wartości zadanej, jeśli to możliwe.
W przypadku niewielkiego odchylenia sterowania (np. ddy pętla sterowania jest w stanie ustalonym
podczas pracy), oscylacja jest wymuszana wokół wartości zadanej. Tutaj wartość zadana jest
przekroczona w każdym przypadku.
Sterownik automatycznie wybiera jedną z dwóch procedur w zależności od zakresu odchylenia
sterowania:
Autotuning podczas fazy
uruchamiania

Autotuning podczas
działania
x

x
w

w

S

t1

t

t1

x = aktualna wartość

w = wartość zadana

S = linia przełączania

t1 = początek autotuningu

t

Optymalizacja zgodnie z metodą odpowiedzi skokowej
Początkowo konfigurowalne wyjście w trybie gotowości jest wytwarzane, dopóki wartość rzeczywista nie ustali
się na stałym poziomie. Po tym następuje automatycznie konfigurowalny skok poziomu wyjściowego (wielkość
skoku) do procesu sterowania.
Główne zastosowania metody odpowiedzi skokowej:
•
•
•

Optymalizacja natychmiast po „włączeniu” podczas uruchamiania (znaczna oszczędność czasu,
ustawienie wyjścia w trybie gotowości = 0%)
Proces sterowania nie oscyluje łatwo (na przykład, bardzo dobrze izolowany piec o niskich
stratach, długi okres oscylacji)
Wartość rzeczywista nie może przekraczać wartości zadanej
Jeżeli poziom wyjściowy jest znany dla skorygowanej wartości zadanej, to przy następującym
ustawieniu zapobiega się przekroczeniu:
Wyjście gotowości + wielkość skoku ≤ poziom wyjściowy w stanie skorygowanym

Progresja poziomu wyjściowego i wartości rzeczywistej zależy od stanu procesu w momencie
rozpoczęcia autotuningu:
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Autotuning podczas działania

Autotuning podczas fazy
uruchamiania

y

y

}

yS

{

y
yS

y
t

t
x

x
w
w

t

t1

t2

t1 t2
t3
y = poziom wyjściowy

y = wielkość skoku

yS = wyjście w trybie

t1 = start autotuningu

gotowości
x = aktualna wartość

t2 = czas skoku poziomu wyjściowego

t

t3

t3 = koniec autotuningu

w = wartość zadana
Zoptymalizowane parametry regulatora
W obu metodach autotuningu parametry struktury regulatora PI lub PID są optymalizowane zgodnie
ze skonfigurowanym typem regulatora i skonfigurowanym parametrem „Struktura regulatora”: zakres
proporcjonalności Xp (człon P), czas różniczkowania Tv (człon D) i czas całkowania Tn (człon I).
Czas cyklu Cy i stała czasowa filtra dF również są zoptymalizowane.
Skonfigurowany typ
regulatora

Skonfigurowany parametr Zoptymalizowane
parametry

Regulacja dwustawna

Struktura regulatora 1 = PI
Wszystkie inne ustawienia
Struktura regulatora 1 = PI
lub
struktura regulatora 2 = PI
Wszystkie inne ustawienia

Regulacja trójstawna

Regulator krokowy
trójstawny
Regulator ciągły

Xp1, Tn1, Cy1, dF
Xp1, Tv1, Tn1, Cy1, dF
Xp1, Xp2, Tn1, Tn2, Cy1,
Cy2, dF; (Tv1/2 = 0)

Zoptymalizowana
struktura
sterowania
PI
PID
PI

PID

Struktura regulatora 1 = PI

Xp1, Xp2, Tv1, Tv2, Tn1,
Tn2, Cy1, Cy2, dF
Xp1, Tn1, dF

Wszystkie inne ustawienia
Struktura regulatora 1 = PI
Wszystkie inne ustawienia

Xp1, Tv1, Tn1, dF
Xp1, Tn1, dF
Xp1, Tv1, Tn1, dF

PID
PI
PID

PI

Skonfigurowana struktura regulatora nie jest zmieniana przez optymalizację, jeśli jest to struktura
sterowania PI lub PID. We wszystkich innych przypadkach jest zoptymalizowany do struktury
sterowania PID.
W przypadku procesów sterowania pierwszego rzędu parametry wymagane dla struktury sterowania
PI są zoptymalizowane niezależnie od skonfigurowanego parametru „Struktura regulatora”.
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Wymagania dotyczące autotuningu
Przed rozpoczęciem autotuningu należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:
•
•
•
•

Czy skonfigurowano odpowiedni typ regulatora?
Sprawdź lub dostosuj kierunek sterowania
Czy można uzyskać wartość procesu w trybie ręcznym?
W przypadku regulatora krokowego trój stawnego należy określić i wyregulować czas napędu (tt)
podczas parametryzacji.

Rozpoczęcie autotuningu
Autotuning ozpoczyna się przez długie naciśnięcie przycisków „W górę” i „W dół” jednocześnie przez
co najmniej 5 sekund. Trwający autotuning jest również zatrzymany (przerwany) w ten sam sposób.
Przy odpowiedniej konfiguracji autotuningu można również uruchomić lub zatrzymać, naciskając
przycisk „Wstecz” lub sygnał cyfrowy. Aby to zrobić, regulator nie może być w trybie ręcznym i nie
można blokować autotuningu.
Odpowiedni tekst odniesienia pojawia się na wyświetlaczu podczas autotuningu. Autotuning jest
zakończony, gdy wyświetlacz automatycznie przejdzie do stanu podstawowego. Czas autotuningu
zależy od procesu.
NOTA!
Autotuning musi być wykonywane w rzeczywistych warunkach pracy; można je wykonać dowolną liczbę razy.
NOTA!
Jeśli rzeczywista wartość opuszcza zakres pomiarowy podczas autotuningu, autotuning jest
przerywany. W takim przypadku skonfigurowane parametry nie zostaną zmienione.
OSTRZEŻENIE!
Podczas autotuningu zgodnie z metodą oscylacyjną granice poziomu wyjściowego Y1 i Y2 nie
są aktywne dla wyjść przełączanych lub wyjść półprzewodnikowych.
Poziom wyjściowy może przekroczyć lub spaść poniżej ustalonych limitów.
► Należy upewnić się, że nie spowoduje to uszkodzenia instalacji.

7.9.4

Monitorowanie poziomu wyjściowego (tylko Setup)
Monitorowanie pętli sterowania monitoruje odpowiedź sterowania podczas uruchamiania instalacji
oraz w przypadku kroku nastawy, analizując zmianę wartości rzeczywistej podczas zmiany poziomu
wyjściowego. Alarm jest generowany, jeśli rzeczywista wartość nie odpowiada zgodnie ze
specyfikacją.
Parameter
Funkcja
Czas odpowiedzi

Pasmo monitorowania

Wybór/tekst/wartość
Wył.
Wł.
0 do 9999

0 do 9999

Opis
Monitorowanie pętli sterowania nie jest aktywne.
Monitorowanie pętli sterowania jest aktywne.
Okres czasu (w sekundach), w którym wartość
rzeczywista musi opuścić pasmo monitorowania.
Ustawienie „0” oznacza:
Czas odpowiedzi = czas resetowania Tn
Zakres, który rzeczywista wartość musi opuścić
w czasie odpowiedzi.
Ustawienie „0” oznacza:
Zakres monitorowania = 0,5 × zakres
proporcjonalności (Xp)

62

7 Konfiguracja
Opis funkcji
Monitorowanie rozpoczyna się, gdy maksymalny poziom wyjściowy jest wytwarzany w trybie
ogrzewania (patrz przykład) lub gdy tylko minimalny poziom wyjściowy jest wytwarzany w trybie
chłodzenia. Począwszy od tego punktu, wartość rzeczywista musi opuścić pasmo monitorowania zakres wokół bieżącej wartości na początku monitorowania - w czasie odpowiedzi. Jeśli nie,
wyzwalany jest alarm.
Po opuszczeniu pasma monitorowania rzeczywista wartość w danym czasie jest wykorzystywana jako
wartość odniesienia dla nowego pasma monitorowania. Czas odpowiedzi zaczyna się od nowa.
Monitorowanie kończy się, gdy maksymalny lub minimalny poziom wyjściowy nie jest już wytwarzany.
x

x

x












t

TR

y
yM

y


t1

t

t2

x

Rzeczywista wartość

x

Pasmo monitorowania

y

Poziom wyjściowy

yM

Max. poziom wyjściowy (na przykład 100%)

t1

Rozpoczęcie monitorowania

TR

Czas odpowiedzi

t2

Koniec monitorowania

Jeśli wartość rzeczywista nie opuszcza pasma monitorowania w tym przedziale czasowym,
generowany jest sygnał alarmowy. Sygnał alarmu jest utrzymywany tak długo, jak długo jest
wytwarzany maksymalny lub minimalny poziom wyjściowy, a wartość rzeczywista mieści się w paśmie
monitorowania.
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x
TA
x
x












t

TR
y
yM

y


t1

t

t2

x

Rzeczywista wartość

x

Pasmo monitorowania

y

Poziom wyjściowy

yM

Max. poziom wyjściowy (na przykład 100%)

t1

Rozpoczęcie monitorowania

TR

Czas odpowiedzi

TA

Okres alarmu

t2

Koniec monitorowania

Alarm może być spowodowany przez:
•
•

Częściowa lub całkowita awaria elementów grzejnych lub innych części w pętli sterowania
Odwrócenie kierunku sterowania (na przykład „bezpośredni” zamiast „odwrotny")

Ograniczenia funkcjonalne
Monitorowanie pętli sterowania nie jest aktywne w następujących przypadkach:
•
•
•

Aktywny autotuning
Tryb ręczny
Poziom wyjściowy nie jest na maksymalnym poziomie (tryb ogrzewania) lub minimalnym (tryb chłodzenia))

Wymiarowanie parametrów
Parametry regulatora muszą być optymalnie dostosowane, aby monitorowanie pętli sterowania
działało poprawnie, np. za pomocą autotuningu. Jeśli alarmy wystąpią tymczasowo, pomimo
poprawnej pracy instalacji, należy albo zwiększyć czas odpowiedzi, albo ograniczyć zakres
monitorowania. Aby to zrobić, wykreśl krzywą początkową, np. funkcją uruchamiania programu
Setup.

7.9.5

Monitorowanie poziomu wyjściowego (tylko Setup)
Monitorowanie poziomu wyjściowego monitoruje poziom wyjściowy we właściwym stanie. Poziom
wyjściowy musi mieścić się w określonym zakresie wokół średniego poziomu wyjściowego. Jeśli tak nie
jest, generowany jest alarm.
Parameter
Funkcja
Czas ustalania

64

Wybór/tekst/wartość
Wył.
Wł.
0 do 9999 (350)

Opis
Output level monitoring is not active.
Output level monitoring is active.
Czas obliczeniowy (w sekundach) dla średniego
poziomu wyjściowego
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Parameter
Pasmo poziomu
wyjściowego

Wybór/tekst/wartość
0 do 100 (10)

Opóźnienie alarmu

0 do 9999

Pasmo różnicowe
regulatora

0 do 9999 (1)

Opis
Monitorowany zakres poziomu wyjściowego
(dopuszczalny zakres wokół średniego
poziomu wyjściowego)
Czas opóźnienia (w sekundach) wyzwalania
alarmu
Pasmo różnicowe regulatora (dopuszczalny
zakres wokół wartości rzeczywistej w stanie
skorygowanym)

Opis funkcji
Po aktywacji monitorowania poziomu wyjściowego, określenie średniego poziomu wyjściowego
rozpoczyna się, gdy tylko wartość rzeczywista znajdzie się w paśmie różnicowym regulatora.
Po określeniu średniego poziomu wyjściowego bieżący poziom wyjściowy musi znajdować się
w monitorowanym paśmie poziomu wyjściowego. Jeśli nie, wyzwalany jest alarm.
W przypadku zmiany wartości zadanej monitorowanie poziomu wyjściowego jest tymczasowo
dezaktywowane, aż wartość rzeczywista powróci do różnicowego zakresu regulacji. Średni poziom
wyjściowy jest następnie określany ponownie.
x

x

t
y
TA

y
TD

Poziom wyjściowy

x
y

t
Pasmo różnicowe regulatora
Monitorowany zakres poziomu wyjściowego

Opóźnienie alarmu

TA

Okres alarmu

x

Rzeczywista wartość

y
TD

Przykłady aplikacji:
•
•

Monitorowanie oznak starzenia i usterek elementów grzejnych
Zgłaszanie błędów podczas pracy
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Ograniczenia funkcjonalne
Monitorowanie poziomu wyjściowego nie jest aktywne w następujących przypadkach:
•
•
•
•
•

Zakres proporcjonalny Xp = 0
Aktywny autotuning
Tryb ręczny
Aktywna funkcja rampy
Regulator działający jako regulator programu

Wymiarowanie parametrów
Odpowiednie wymiarowanie parametrów używanych do określenia średniego poziomu wyjściowego
jest wymagane do prawidłowego monitorowania poziomu wyjściowego.
Pasmo różnicowe regulatora wokół wartości rzeczywistej określa skorygowany stan. Powinien być
tak zwymiarowany, aby był przestrzegany podczas normalnej pracy. Postęp wartości rzeczywistej
można na przykład zapisać za pomocą funkcji uruchamiania programu instalacyjnego. Określenie
średniego poziomu wyjściowego rozpoczyna się, gdy wartość rzeczywista wchodzi do różnicowego
pasma sterowania. Obliczanie średniego poziomu wyjściowego rozpoczyna się, jeśli występuje
tymczasowe odchylenie od pasma różnicowego sterowania podczas określania poziomu wyjściowego
lub jeśli wartość zadana jest zmieniana o więcej niż 0,5 × pasmo różnicowe sterowania x.
Średni poziom wyjściowy jest obliczany przez czas ustalania przy użyciu średniej ruchomej. Wybrany
czas powinien być wystarczająco długi, aby zapewnić jak najdokładniejsze obliczenia. Po czasie
określania następuje okres oczekiwania 0,5 x czas resetowania Tn, podczas którego sprawdzane jest,
czy rzeczywista wartość i poziom wyjściowy poruszają się w określonych granicach. Jeśli jeden
z limitów zostanie przekroczony, obliczenie zostanie wznowione. Po pomyślnym obliczeniu
monitorowanie poziomu wyjściowego jest aktywne.
x

x

w

t
y

y

yA

TC

t

x

Rzeczywista wartość

w

Wartość zadana

y

Poziom wyjściowy

yA

Średni poziom wyjściowy

TC

Czas ustalania

rt

Czas resetu

x

Pasmo różnicowe regulatora

y
Pasmo poziomu
wyjściowego
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7.9.6

Wartości zadane
Jedna z czterech (przełączanych) wartości zadanych jest używana jako wartość zadana sterownika.
Dla każdej z tych wartości zadanych można tu wprowadzić pewne specyfikacje, które mają znaczenie,
na przykład przy wprowadzaniu wartości zadanej. Tutaj można również ustawić wartość zadaną.

7.9.7

Parameter
Min. limit

Wybór/tekst/wartość
-1999 do 9999

Max. limit

-1999 do 9999

Wartość zadana

-1999 do 9999 (0)

Opis
Minimalna dopuszczalna wartość zadana
(dolna granica wejściowa)
Maksymalna dopuszczalna wartość zadana
(górna granica wejściowa)
Ustalona wartość zadana (ograniczenia wejściowe
zależne od minimalnego limitu i maksymalnego
limitu)

Funkcja rampy
Funkcja rampy jest używana do stałej zmiany wartości zadanej w, począwszy od bieżącej wartości
rampy (= wartość rzeczywista w czasie t0 zmiany wartości zadanej) do wartości końcowej rampy SP
(domyślna wartość zadana).

Pasmo tolerancji można ustawić wokół krzywej wartości zadanej, aby monitorować rzeczywistą
wartość. Jeśli rzeczywista wartość odbiega od zakresu tolerancji, aktywowany jest sygnał pasma
tolerancji.
NOTA!
Jeśli urządzenie działa jako regulator programu, funkcja rampy nie jest aktywna.
NOTA!
Funkcja rampy nie jest aktywna w trybie ręcznym. Po przełączeniu z trybu ręcznego na tryb
automatyczny wartość rzeczywista jest stosowana jako bieżąca wartość rampy (rozpoczyna się
rampa).
Parameter
Funkcja

Wybór/tekst/wartość
Wył.
Na minutę

Gradient dodatni
Gradient ujemny
Pasmo tolerancji

Na godzinę
Per day
0 do 999
0 do 999
0 do 9999

Sygnał stopu

Selektor cyfrowy
Brak wyboru

Opis
Funkcja rampy nie jest aktywna.
Funkcja rampy jest aktywna.
Jednostka nachylenia rampy: Kelvin na minutę
Kelvin na godzinę
Kelvin na dzień
Wartość dodatniego nachylenia rampy
Wartość ujemnego nachylenia rampy
Ilość dopuszczalnego odchylenia w górę i w dół
wartości rzeczywistej (standardowe pasmo
tolerancji wokół wartości zadanej)
Sygnał (stan wysoki) do zatrzymania rampy
(wartość zadana pozostaje stała na bieżącej
wartości)
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Parameter
Sygnał wyłączenia

Wybór/tekst/wartość
Selektor cyfrowy
Brak wyboru

Sygnał restartu

Selektor cyfrowy
Brak wyboru

Funkcje dodatkowe
(tylko Setup)

Parameter 1
parameter 2

Opis
Sygnał (stan aktywny) do wyłączania funkcji
rampy (wartość zadana natychmiast przyjmuje
określoną wartość końcową)
Sygnał (aktywny) do przerwania i ponownego
uruchomienia rampy (z wartością rzeczywistą jako
wartością zadaną)
Zarezerwowane funkcje do celów serwisowych.
Aktywuj tylko po otrzymaniu instrukcji od
pracownika serwisu!
Kliknij pole wyboru, aby aktywować funkcję.

Odpowiedź w przypadku awarii
W przypadku awarii (powyżej lub poniżej zakresu pomiarowego, przerwania sondy/przewodu lub
zwarcia sondy/przewodu) funkcja rampy zostaje przerwana. Po ustąpieniu błędu wartość rzeczywista
jest stosowana jako bieżąca wartość rampy.
Zachowanie po włączeniu zasilania
Po włączeniu zasilania rzeczywista wartość jest stosowana jako bieżąca wartość rampy (rampa rozpoczyna
się).

7.10

Regulator programu
Parameter
Funkcja


Wyświetlanie czasu

Start programu

Zacznij od włączenia
zasilania
(tylko Setup)
Czas realizacji
(tylko Setup)
Pasmo tolerancji

Wybór/tekst/wartość
Regulator stałej
wartości zadanej
Regulator programu

Opis
Urządzenie działa jako regulator stałej wartości
zadanej (tryb pracy „Wartość stała”).
Urządzenie działa jako regulator programu (tryby
pracy „Automatyczny” i „Zatrzymaj”).
Jednostka czasu do wyświetlania czasów
programu
mm:ss
Minuty:sekundy
hh:mm
Godziny:minuty
dd:hh
Dni:godziny
Rozpoczęcie programu Program rozpoczyna się od pierwszej
zaprogramowanej wartości zadanej.
Aktualna wartość
Programy zaczynają się od rzeczywistej wartości
jako pierwszej wartości zadanej.
Nie
Brak automatycznego uruchomienia programu po
włączeniu zasilania
Tak
Automatyczny program uruchamia się po
włączeniu zasilania
0 do 9999
Czas opóźnienia (w sekundach) dla uruchomienia
programu
0 do 9999


Powtórzenie programu
(tylko Setup)
Program progression
step
Rzeczywista wartość
wejściowa
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Nie
Tak
Nie
Tak
Selektor analogowy
Wejście analogowe

Zakres tolerancji wokół wartości zadanej (do
monitorowania wartości zadanej)
0 = pasmo tolerancji nieaktywne
Brak powtórzeń programu
Program jest cyklicznie powtarzany.
Zmiana wartości zadanej jako rampa
Zmiana wartości zadanej jako skok
Sygnał analogowy jako rzeczywista wartość
sterownika
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Parameter
Podstawowy status
kroków procesowych

Wybór/tekst/wartość
Krok 1 do
krok 4

(tylko Setup)

Sygnał startu

Kliknij pole wyboru, aby aktywować kontakt.
Nie wybrano (pusty)
Krok procesowy nie jest aktywny.
Wybrane (zaznaczenie) Krok procesowy jest aktywny.
Selektor cyfrowy
Sygnał (aktywny dla zbocza narastającego), aby
uruchomić program
Brak wyboru

Sygnał stopu

Selektor cyfrowy

Sygnał przerwania

Brak wyboru
Selektor cyfrowy

Brak wyboru
Sygnał następnej sekcji Selektor cyfrowy
Dodatkowe funkcje
(tylko Setup)

Opis
Te kroki procesowe są używane, jeśli program nie
działa (regulator programu w stanie
podstawowym).

Brak wyboru
Parameter 1 do
parameter 4

Sygnał (stan wysoki) do zatrzymania programu
Sygnał (aktywny dla zbocza narastającego), aby
zakończyć program (przerwanie programu)
Sygnał (aktywny dla zbocza narastającego), aby
przejść do następnej sekcji programu
Zarezerwowane funkcje do celów serwisowych.
Aktywuj tylko po otrzymaniu instrukcji od
personelu serwisowego!
Kliknij pole wyboru, aby aktywować funkcję.

Funkcja
Tryby pracy regulatora programu:
•
•
•

Stała wartość: urządzenie działa jako regulator stałej wartości zadanej
Automatycznie: Urządzenie działa jako regulator programu. Program jest aktywny i jest
przetwarzany.
Stop: urządzenie działa jako regulator programu. Program jest aktywny, ale został zatrzymany.

Pasmo tolerancji
W trybie pracy „Automatyczny”, gdy pasmo tolerancji jest aktywne, jest stale sprawdzane,
czy rzeczywista wartość mieści się w zakresie tolerancji. Jeśli rzeczywista wartość odbiega od zakresu
tolerancji, aktywowany jest sygnał pasma tolerancji.
Pasmo tolerancji nie jest aktywne w trybie pracy „Stała wartość” - oraz w czasie realizacji i po
zakończeniu programu.
Zachowanie po włączeniu zasilania
Aktualny status programu nie jest zapisywany przez wyłączenie zasilania. Zachowanie można
skonfigurować po włączeniu zasilania (automatyczne uruchamianie).

7.11

Timer
Urządzenie posiada zegar, który może być wykorzystany do realizacji różnych funkcji zależnych od czasu.
Parameter
Funkcja

Wybór/tekst/wartość
Wył.
Wł.

Opis
Timer nie jest aktywny
Timer jest aktywny
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Parameter
Zachowanie po
włączeniu zasilania

Wybór/tekst/wartość
Anulowanie
Kontynuacja

Restart

Opis
Timer przerwany
Timer kontynuuje pracę przez pozostały czas
pracy.
Każda minuta pozostałego czasu pracy, która nie
została ukończona, jest powtarzana; przykłady
(mm: ss): wyłączenie zasilania o 09:01,
kontynuacja o 10:00
wyłączenie o 09:00, kontynuacja o 09:00
Timer uruchamia się ponownie po upływie czasu.

mm:ss
hh:mm
dd:hh

Czas realizacji nie jest brany pod uwagę w
przypadku ponownego uruchomienia.
Jednostka czasu timera (do wprowadzania i
wyświetlania na urządzeniu)
Minuty: sekundy
Godziny: minuty
Dni: godziny

(tylko Setup)

Wyświetlanie czasu

Czas timera

Czas realizacji
Po pracy

Sygnał potwierdzenia

Czas po uruchomieniu zegara

00:00 do 59:59
00:00 do 23:59
00:00 do 99:23
0 do 9999
-1 do 9999 (0)

Selektor cyfrowy
Brak wyboru

Sygnał startu

Selektor cyfrowy
Brak wyboru

Sygnał przerwania

Sygnał stopu

Brak wyboru

Selektor cyfrowy

Sygnał przerwania działa tylko w czasie
wykonywania (nie w czasie realizacji ani po
zakończeniu pracy).
Sygnał (wysoki aktywny) do zatrzymania timera

Selektor cyfrowy

Selektor cyfrowy
Brak wyboru

Sygnał wyjściowy
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Sygnał końcowy jest aktywny w czasie po
uruchomieniu.
Tylko wtedy, gdy czas po pracy ≠ 0: sygnał
(aktywny dla zbocza narastającego), aby
potwierdzić sygnał końcowy
Sygnał (aktywny dla zbocza narastającego),
aby uruchomić timer
Sygnał startu działa tylko wtedy, gdy timer nie
działa lub w czasie po uruchomieniu (nie w czasie
realizacji lub w czasie pracy).
Sygnał (aktywny dla zbocza narastającego),
aby przerwać timer

Brak wyboru
Sygnał restartu

Zakres ustawień zależy od skonfigurowanej
jednostki czasu:
mm:ss
hh:mm
dd:hh
Czas przed uruchomieniem zegara (w sekundach)
Czas po zakończeniu timera (w sekundach)
-1 = aktywny aż do potwierdzenia

Stan wysoki
Stan niski

Sygnał zatrzymania działa tylko w czasie realizacji
i czasie pracy (nie w czasie po uruchomieniu).
Sygnał (aktywny dla zbocza narastającego),
aby zresetować i ponownie uruchomić timer
Sygnał restartu działa tylko w czasie wykonywania
(nie w czasie realizacji ani po zakończeniu pracy);
nie można go użyć do uruchomienia timera.
Czas realizacji nie jest brany pod uwagę
w przypadku ponownego uruchomienia.
Sygnał wyjściowy: stan wysoki, gdy timer pracuje
Sygnał wyjściowy: stan niski, gdy timer pracuje

7 Konfiguracja
Parameter
Pasmo tolerancji

Wybór/tekst/wartość
0 do 9999

Opis
Standardowe pasmo tolerancji (w kelwinach)
wokół wartości zadanej
Po uruchomieniu timera czas timera działa tylko
od momentu, w którym wartość rzeczywista
osiągnie pasmo tolerancji.
0 = Rozpocznij bez pasma tolerancji

Wartość rzeczywista
pasma tolerancji

Analogowy selektor

Brak wyboru
Wartość zadana pasma Analogowy selektor
tolerancji
Brak wyboru
Funkcje dodatkowe

Rozszerzenie 1

(tylko Setup)

Rzeczywista wartość dla funkcji pasma tolerancji
Wartość zadana dla funkcji pasma tolerancji
Zarezerwowana funkcja do celów serwisowych.
Aktywuj tylko po otrzymaniu instrukcji od
personelu serwisowego!
Kliknij pole wyboru, aby aktywować funkcję.

Sygnały timera
Wyjście timera: Sygnał jest aktywny od początku aż do upływu czasu (konfiguracja stan wysoki lub
stan niski).
Sygnału pasma tolerancji timera: Sygnał jest aktywny, jeśli rzeczywista wartość przed startem
timera jest poza prawidłowym zakresem. Jeśli wartość rzeczywista po uruchomieniu timera przekroczy
dopuszczalny zakres, czas timera zostanie zatrzymany (sygnał stopu zatrzymania jest aktywny),
aż rzeczywiste wartości ponownie osiągną prawidłowy zakres! W tym przypadku sygnał pasma
tolerancji nie jest aktywny.
Sygnał końca timera: Sygnał jest aktywny po upływie czasu przez czas trwania (lub do momentu
potwierdzenia).
Sygnał stopu timera: sygnał jest aktywny, gdy stoper jest zatrzymany.
Symbol timera (wyświetlacz)
Wył.: Timer nie jest aktywny (funkcja = wył)
Świeci się: Timer jest aktywny (funkcja = wł.)
Miga: Timer jest aktywny i działa (symbol miga również w czasie realizacji, jeśli timer zatrzymał się
i w czasie po uruchomieniu)
Zachowanie po włączeniu zasilania
Sygnały wyjściowe timera są nieaktywne podczas fazy inicjalizacji urządzenia. Czas pracy i pozostały
czas pracy są zapisywane przez wyłączenie zasilania urządzenia. Zachowanie po włączeniu zasilania
jest konfigurowalne.

7.12

Funkcje monitorowania wartości granicznych
Urządzenie jest wyposażone w cztery funkcje monitorowania wartości granicznych, które można
indywidualnie skonfigurować. Następujące parametry konfiguracyjne są dostępne dla każdej
z czterech funkcji monitorowania wartości granicznej.
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Parameter
Funkcja



Wybór/tekst/wartość
Brak funkcji
AF1

Wejście wartości
zadanej
Wartość graniczna
Wartość graniczna 2

Przełącznik różnicowy

Jeśli chodzi o AF1, sygnał wyjściowy jest odwrócony

AF3
AF4
AF5
AF6

Wartość graniczna poniżej wartości zadanej
Jeśli chodzi o AF3, sygnał wyjściowy jest odwrócony
Wartość graniczna powyżej wartości zadanej
Jeśli chodzi o AF5, sygnał wyjściowy jest odwrócony

AF7

Ustalona wartość graniczna (niezależnie od wartości
zadanej)
Jeśli chodzi o AF7, sygnał wyjściowy jest odwrócony

Analogowy selektor
Brak wyboru
Analogowy selektor
Brak wyboru
-1999 do 9999 (0)
-1999 do 9999 (0)

0 do 9999 (1)

Przełączanie
(tylko Setup)



Standard
Niestandardowy lewy
Niestandardowy prawy

Funkcja wartości
granicznej

Standard

(tylko Setup)



Niestandardowe

Tłumienie alarmu
rozruchowego

Wył.
Wł.

Odpowiedź w
przypadku awarii

Opóźnienie włączenia
(tylko Setup)
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Wartość graniczna powyżej i poniżej wartości zadanej

AF2

AF8
Rzeczywista wartość
wejściowa

Opis

Wył.
Wł
0 do 9999

Sygnał analogowy jako wartość rzeczywista (sygnał
do monitorowania)
Sygnał analogowy jako wartość zadana (sygnał
odniesienia dla AF1 do AF6)
Dopuszczalne odchylenie (AL) wartości rzeczywistej
W przypadku niestandardowej funkcji wartości
granicznej: druga wartość graniczna (AL2) do
wdrożenia asymetrycznego pasma monitorującego;
tylko dla AF1 i AF2
Wartość graniczna (AL) jest poniżej wartości zadanej;
druga wartość graniczna (AL2) przekracza wartość
zadaną.
Progi przełączania sygnału wyjściowego (różne od
wartości granicznej)
Położenie różnicy przełączania wokół wartości
granicznej
Różnica przełączania jest ustawiona w połowie
powyżej i poniżej wartości granicznej.
Różnica przełączania jest poniżej wartości granicznej
(zazwyczaj).
Różnica przełączania jest powyżej wartości granicznej
(zwykle).
Standard pasma monitorowania dla AF1 i AF2
Standardowe pasmo monitorowania, utworzone przez
wartość graniczną (AL)
Niestandardowe pasmo monitorowania, utworzone
przez wartość graniczną (AL) i wartość graniczną 2
(AL2)
Tłumienie alarmu podczas fazy rozruchu
Monitorowanie wartości granicznej zawsze działa
zgodnie z funkcją alarmu.
Tłumienie alarmu po włączeniu zasilania lub zmianie
wartości granicznej lub wartości zadanej
Sygnał wyjściowy w przypadku błędu (np. w
przypadku przekroczenia lub poniżej zakresu)
Sygnał wyjściowy nie jest aktywny
Sygnał wyjściowy jest aktywny
Czas opóźnienia (w sekundach) aktywacji sygnału
wyjściowego, jeśli występuje stan alarmowy.
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Parameter
Switch-off delay

Wybór/tekst/wartość
0 do 9999

(tylko Setup)

Opis
Czas opóźnienia (w sekundach) do wyłączenia
sygnału wyjściowego, jeśli stan alarmu nie jest już
obecny.
Sygnał wyjściowy jest wyłączany automatycznie po
tym czasie (w sekundach).

Czas pulsu

0 do 9999

(tylko Setup)
Sygnał wstrzymania

Selektor cyfrowy

Sygnał (aktywny) do tłumienia sygnału wyjściowego

(tylko Setup)
Samoblokowanie

Brak wyboru
Wył.

Samoblokowanie nie jest aktywne.

Wł.

Sygnał wyjściowy jest resetowany, gdy tylko
wartość rzeczywista powróci do prawidłowego
zakresu.
Samoblokowanie jest aktywne.

Zawsze potwierdzony

Samoblokowanie można potwierdzić tylko wtedy,
gdy rzeczywista wartość powróci do prawidłowego
zakresu.
Samoblokowanie jest aktywne.

(tylko Setup)

Sygnał potwierdzenia

Selektor cyfrowy

(tylko Setup)

Brak wyboru

Dodatkowe funkcje

Rozszerzenie 1 do
rozszerzenie 5

(tylko Setup)

Samoblokowanie może być zawsze potwierdzone.
Sygnał (stan wysoki) do potwierdzania sygnału
wyjściowego w przypadku samoblokowania
Rozszerzenie 1 do 5: Zarezerwowane funkcje do
celów serwisowych. Aktywuj tylko po otrzymaniu
instrukcji od personelu serwisowego!
Kliknij pole wyboru, aby aktywować funkcję.

Funkcje
Dla funkcji alarmowych AF1 do AF6 końcowa wartość graniczna zależy od wartości zadanej wprowadzona wartość graniczna jest dodawana lub odejmowana od wartości zadanej. Funkcje
alarmowe AF7 i AF8 działają ze stałą wartością graniczną, która odpowiada wprowadzonej wartości
granicznej.
 rozdział 7.12.1 "Funkcje alarmowe i zachowanie przełączania", strona 74
Tłumienie alarmu rozruchowego
Funkcja tłumienia alarmu podczas uruchamiania:
•
•

•

Po włączeniu zasilania sygnały alarmowe dla funkcji monitorowania wartości granicznej pozostają
nieaktywne, nawet jeśli wartość rzeczywista znajduje się w zakresie alarmu.
Jeśli wartość graniczna lub wartość zadana zostanie zmieniona tak, że wartość rzeczywista
znajduje się wówczas w zakresie alarmu, a wartość rzeczywista znajduje się poza zakresem
alarmu, sygnał alarmu pozostaje nieaktywny.
Monitorowanie wartości granicznej zaczyna ponownie działać zgodnie z funkcją alarmu tylko
wtedy, gdy wartość rzeczywista opuści zakres alarmów. Oznacza to, że sygnał alarmowy
pozostaje nieaktywny, aż rzeczywista wartość powróci do zakresu alarmowego.

Zachowanie po włączeniu zasilania
Stan sygnału wyjściowego nie jest zapisywany przez wyłączenie zasilania. Monitorowanie wartości
granicznych rozpoczyna się po zakończeniu inicjalizacji zgodnie z jego konfiguracją.
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7.12.1

Funkcje alarmowe i zachowanie przełączania
Ta sekcja opisuje funkcję alarmu AF1 do AF8 i zachowanie przełączania (niestandardowe lewe,
standardowe, niestandardowe prawe).

Wartość graniczna w stosunku do wartości zadanej
Niestandardowe lewe

Standard

Niestandardowe prawe

AF1
1

1

(1)

1

(1)

(2)

(2)

0

x

w

(1)
(2)

0

x

w

0

w

x

w

x

AF2
1

1

(1)
(2)

(2)

0

x

w

AF3
1

0

x

w

AF4
1

0
1

(1)

w

1

(1)

x

0
1

(1)
(2)

0

x

w

w

x

0

x

w

x

(1)

0
1

(1)

(2)

(2)

w

x

(1)

(1)

w

(2)

0
1

1

(1)
(2)

0

(2)

0

x

w

(2)

0

(1)
(2)

1

(1)
(2)

AF5

1

(1)

(2)

x

w

0

x

w

AF6
1

1

(1)
(2)

0

w

0 = sygnał wyjściowy
nieaktywny
1 = sygnał wyjściowy
aktywny
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1

(1)

(1)

(2)

x

0

w

x = aktualna
wartość
w = wartość
zadana

(2)

x

0

w

(1) Wartość graniczna (AL)
(2) Różnica przełączania

x
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Stała wartość graniczna
Niestandardowe lewe

Standard

AF7

Niestandardowe prawe

1

1

1
(2)

(2)

0

x

(1)

AF8

0

(2)

x

(1)
1

1

(2)

x

(1)

x

(1)
1

(2)

0

0

0 = sygnał wyjściowy

0

(2)

x

(1)

x = aktualna wartość

0

x

(1)

(1) Wartość graniczna (AL)
(2) Różnica przełączania

nieaktywny
1 = sygnał wyjściowy
aktywny

Wartość graniczna w stosunku do wartości zadanej - niestandardowe pasmo monitorowania
Niestandardowe lewe

Standard

Niestandardowe prawe

AF1
1

(1)

1

(3)

(1)

(2)

0

1

(3)

(2)

x

w

0

(1)

(3)

(2)

x

w

0

x

w

AF2
1

(1)

1

(3)

(1)

(2)

0

0 = sygnał wyjściowy
nieaktywny
1 = sygnał wyjściowy
aktywny

1

(3)

(2)

w

x

0

(1)

(3)

(2)

w

x

0

w

x

x = aktualna
wartość

(1) Wartość graniczna (AL)

w = wartość
zadana

(3) Wartość graniczna 2 (AL2)

(2) Różnica przełączania
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7.13

Interfejs szeregowy
Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w interfejs RS485, który jest przewidziany do
podłączenia do Modbus-Master i działa jako slave Modbus (protokół Modbus RTU).
Parameter
Adres urządzenia
Szybkość transmisji

Format danych

Min. czas odpowiedzi
(tylko Setup)

Wybór/tekst/wartość
1 do 254
9600
19200
38400
115200
8-1 bez parzystości
8-1 parzystość
nieparzysta
8-1 tylko parzyste
8-2 bez parzystości
0 do 500 (40)

Opis
Adres urządzenia Modbus
Szybkość transmisji 9600
Szybkość transmisji 19200
Szybkość transmisji 38400
Szybkość transmisji 115200
8 bitów danych, 1 bit stopu, brak parzystości
8 bitów danych, 1 bit stopu, parzystość
nieparzysta
8 bitów danych, 1 bit stopu, parzystość
8 bitów danych, 2 bity stopu, brak parzystości
Minimalny czas odpowiedzi (w milisekundach) jest
przestrzegany przez urządzenie (Modbus slave)
przed wysłaniem odpowiedzi po żądaniu danych.

NOTA!
Interfejs RS485 nie może być obsługiwany w tym samym czasie, co interfejs konfiguracji (USB).
NOTA!
Dostępny jest oddzielny opis interfejsu z dalszymi informacjami. Dotyczy to między innymi adresów
Modbus wszystkich danych urządzenia, wartości procesowej i parametrów konfiguracyjnych
dostępnych przez Modbus.
Zachowanie po włączeniu zasilania
Wejścia są ustawione na 0 (binarnie) lub „NOINPUT” (analogowo) podczas fazy inicjalizacji urządzenia.
Po zakończeniu inicjalizacji stosowane są wartości przesyłane przez Modbus.
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Funkcje opisane w tym rozdziale można skonfigurować tylko za pomocą programu
Setup. Ustawienia domyślne są pogrubione w tabelach.

8.1

Kod ST
NOTA!
Ta funkcja jest dostępna w programie Setup, jeśli został aktywowany dodatkowy kod „Kod ST”
(Asystent sprzętu> Konfiguracja urządzenia: kod ST). Aby uzyskać dostęp do tej funkcji w urządzeniu,
należy ją włączyć za pomocą programu instalacyjnego (CPU: Parametry online> Włączanie
dodatkowych kodów).
Użytkownik ma możliwość utworzenia własnej aplikacji za pomocą opcji „Tekst strukturalny” (dodatkowy kod).
Aplikacja z edytorem ST, który jest częścią programu Setup, jest tworzona w języku programowania
PLC „Tekst strukturalny”. Gotowa aplikacja jest przesyłana do urządzenia i tam nieprzerwanie
przetwarzana. Dostępna jest funkcja debugera do testowania i rozwiązywania problemów.

Zmienne bool_in
Parameter
bool_in01
do
bool_in04

Wybór/tekst/wartość
Selektor cyfrowy
Brak wyboru

Opis
Boolowskie zmienne wejściowe dla tworzonej
aplikacji

Zmienne real_in
Parameter
real_in01
do
real_in06

Wybór/tekst/wartość
Selektor analogowy
Brak wyboru

Opis
Rzeczywiste zmienne wejściowe dla tworzonej
aplikacji

Zmienne bool_out
Parameter
bool_out01
do
bool_out04

Wybór/tekst/wartość
<Wprowadź tekst>
STBA01, STBA02, ...

Opis
Oznaczenie lub opis boolowskich zmiennych
wyjściowych dla tworzonej aplikacji

Zmienne real_out
Następujące parametry konfiguracyjne są dostępne dla każdej z sześciu zmiennych.
Parameter
Opis

Wybór/tekst/wartość
<Wprowadź tekst>
STAA01, STAA02, ...

Opis
Oznaczenie lub opis rzeczywistych zmiennych
wyjściowych dla tworzonej aplikacji

Jednostka

Brak
Relatywna
Absolutna
<Wprowadź tekst>

Ten wybór jest ważny dla automatycznej
konwersji w przypadku zmiany jednostki
temperatury (°C/°F) (patrz dane systemowe).
Wartość nie jest temperaturą.
Wartość jest różnicą temperatur.
Wartość jest wartością temperatury.
Jednostka wartości (jeśli nie jest to temperatura)

Początek skali
Koniec skali

%
-99999 to 99999 (0)
-99999 to 99999 (100)

Minimalna dopuszczalna wartość
Maksymalna dopuszczalna wartość

Temperatura
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Parameter
Wybór/tekst/wartość
8 Configuration
- setup
only
Miejsca dziesiętne

Auto
XXXX.
XXX.X
XX.XX
X.XXX

Opis
Liczba miejsc dziesiętnych do numerycznego
wyświetlania wartości
Automatyczny
Brak miejsca po przecinku
Jedno miejsce po przecinku
Dwa miejsca po przecinku
Trzy miejsca po przecinku

Edytor ST
Naciśnij odpowiedni przycisk, aby uruchomić edytor ST.
NOTA!
Dostępny jest oddzielny podręcznik dla edytora ST z dalszymi informacjami.
Zapisz kod źródłowy
NOTA!
Kod źródłowy utworzony w edytorze ST jest przesyłany do urządzenia w postaci skompilowanej.
Dlatego konieczne jest zapisanie kodu źródłowego oddzielnie w pliku instalacyjnym.

8.2

Cyfrowe sygnały sterujące
Urządzenie zapewnia możliwość indywidualnej konfiguracji do czterech cyfrowych sygnałów sterujących.
Następujące parametry konfiguracyjne są dostępne dla każdego z czterech sygnałów sterujących.
Parameter
Sygnał cyfrowy

Wybór/tekst/wartość
Selektor cyfrowy

Funkcje

Brak wyboru
Bez funkcji
Impuls
Opóźnienie

Funkcja impulsowa

Zbocze narastające

Zbocze opadające

Funkcja OR

Sygnał 2

Funkcja AND
Funkcja XOR
Selektor cyfrowy
Brak wyboru
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Opis
Sygnał wejściowy (lub sygnał OR/AND/XOR 1)
Sygnał wyjściowy odpowiada sygnałowi
wejściowemu (w razie potrzeby odwrócenie).
Sygnał impulsowy jest wysyłany tak długo, jak
długo sygnał wejściowy jest aktywny (wysoki).
Sygnał wyjściowy podąża za sygnałem
wejściowym, przez co transfer z niskiego do
wysokiego stanu i odwrotnie jest opóźniony.
Sygnał wyjściowy jest aktywowany na czas
trwania impulsu dla narastającego zbocza
sygnału wejściowego.
Sygnał wyjściowy jest aktywowany na czas
trwania cyklu dla narastającego zbocza sygnału
wejściowego.
Sygnał wyjściowy jest aktywowany na czas
trwania cyklu dla opadającego zbocza sygnału
wejściowego.
Logiczne połączenie OR sygnałów
wejściowych (sygnał 1, sygnał 2, sygnał 3)
Logiczne połączenie AND
Logiczne połączenie XOR
Drugi sygnał wejściowy dla łącza logicznego
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Parameter
Sygnał 3

Wybór/tekst/wartość
Selektor cyfrowy

Odwrócenie

Brak wyboru
Nie

Czas włączenia

Tak
0 do 9999

Sygnał wyjściowy (sygnał sterujący) nie jest
odwrócony
Sygnał wyjściowy (sygnał sterujący) odwrócony
Impulsy: czas włączenia (stan wysoki; w sekundach)

0 do 9999

Opóźnienie: Czas opóźnienia (w sekundach) dla
przejścia ze stanu niskiego do wysokiego
Impulsy: czas wyłączenia (stan niski; w sekundach)

0 do 9999

Opóźnienie: Czas opóźnienia (w sekundach) dla
przejścia ze stanu wysokiego do niskiego
Czas (w sekundach) dla funkcji impulsu

Czas wyłączenia

Czas impulsu

Opis
Trzeci sygnał wejściowy dla łącza logicznego

Zachowanie po włączeniu zasilania
Sygnały sterujące nie są aktywne podczas fazy inicjalizacji urządzenia (w zależności od konfiguracji).

8.3

Poziom użytkowika
Indywidualnie konfigurowany poziom użytkownika może zawierać do 16 parametrów (wartości
procesowe lub parametry konfiguracyjne).
Wybierz odpowiedni wiersz i kliknij „Edytuj”, aby edytować parametr (lub kliknij dwukrotnie odpowiedni
wiersz).
Parameter
Parameter

Wybór/tekst/wartość
Selektor

Opis
Wybierz wartość procesową lub parametr
konfiguracyjny z selektora
Wybrany parametr jest dostępny na poziomie
użytkownika.
Ustawienia domyślne:
4.7 „Poziom użytkownika”, strona 34

Opis parametru w
języku narodowym 1

<Wprowadź tekst>

Wprowadź indywidualny tekst lub użyj tekstu
fabrycznego.
Tekst jest używany na poziomie użytkownika do
wyznaczenia parametru w odpowiednim języku
tekstów urządzenia.

do
Opis parametru w
języku narodowym 4

8.4

Flagi
Flagi są zmiennymi dostępnymi w urządzeniu jako tymczasowa pamięć masowa. Mogą być
edytowane na urządzeniu na poziomie użytkownika lub pisane i odczytywane przez interfejs RS485
przez Modbus Master. Wartości nie są zapisywane w urządzeniu (utrata danych w przypadku awarii
zasilania).

Flagi analogowe
Następujące parametry konfiguracyjne są dostępne dla obu flag analogowych.
Parameter
Flaga analogowa

Wybór/tekst/wartość
-1999 do 9999 (0)

Opis
Wartość flagi
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Parameter
Wybór/tekst/wartość
8 Configuration
- setup
only
Temperatura

Jednostka

Brak
Relatywna
Absolutna
<Wprowadź tekst>

Opis
Ten wybór jest ważny dla automatycznej
konwersji w przypadku zmiany jednostki
temperatury (°C/°F) (patrz dane systemowe).
Wartość nie jest temperaturą.
Wartość jest różnicą temperatur.
Wartość jest wartością temperatury.
Jednostka wartości (jeśli nie jest to temperatura)

%
Miejsca dziesiętne

Początek zakresu
pomiarowego
Koniec zakresu
pomiarowego

Auto
XXXX.
XXX.X
XX.XX
X.XXX
-1999 do 9999 (0)

Miejsca dziesiętne do numerycznego wyświetlania
wartości
Automatyczny
Brak miejsca po przecinku
Jedno miejsce po przecinku
Dwa miejsca po przecinku
Trzy miejsca po przecinku
Minimalna dopuszczalna wartość

-1999 do 9999 (100)

Maksymalna dopuszczalna wartość

Flaga cyfrowa
Następujący parametr konfiguracyjny jest dostępny dla obu dwóch flag cyfrowych.
Parameter
Flaga cyfrowa

8.5

Wybór/tekst/wartość
Wył.
Wł.

Opis
„Niska” wartość binarna
„Wysoka” wartość binarna

Matematyka/Logika
NOTA!
Ta funkcja jest dostępna w programie Serup, jeśli został aktywowany dodatkowy kod
„Matematyka/logika” (Asystent sprzętowy> Konfiguracja urządzenia: Matematyka/logika). Aby uzyskać
dostęp do tej funkcji w urządzeniu, należy ją włączyć w programie Setup (CPU: parametry online>
Włączanie dodatkowych kodów).
Ta opcjonalna funkcja matematyczna i logiczna może być używana do łączenia wartości analogowych
(matematycznych) lub binarnych (logicznych). W tym celu można utworzyć cztery konfigurowalne
formuły.
Dla każdego z czterech wzorów dostępne są następujące parametry konfiguracyjne. Użyj przycisku
„Edytor formuł”, aby otworzyć edytor, którego można użyć do tworzenia formuł poprzez wybranie
zmiennych i operatorów.
Parameter
Funkcje

Temperatura
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Wybór/tekst/wartość
Opis
Bez funkcji
Funkcja jest wyłączona.
Formuła matematyczna Powiązanie matematyczne z dowolnie
wybieranymi zmiennymi i operatorami
Formuła logiczna
Powiązanie logiczne z dowolnie wybieranymi
zmiennymi i operatorami
Ten wybór jest ważny dla automatycznej
konwersji w przypadku zmiany jednostki
temperatury (°C/°F) (patrz dane systemowe).
Brak
Rezultatem nie jest temperatura.
Relatywna
Rezultatem jest różnica temperatur.
Rezultatem jest wartość temperatury.
Absolutna
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Parameter
Jednostka
Początek zakresu
wyświetlania
Koniec zakresu
wyświetlania
Miejsca dziesiętne

Wybór/tekst/wartość
<Wprowadź tekst>

Opis
Jednostka wyniku (jeśli dotyczy temperatury)

%
-1999 do 9999 (0)

Dolna granica zakresu wyświetlania

-1999 to 9999 (100)

Górna granica zakresu wyświetlania

Auto
XXXX.
XXX.X
XX.XX
X.XXX
Odpowiedź w
przypadku awarii
Wartość błędu
wyjściowego
Wartość zastępcza
Wartość zastępcza
w przypadku awarii
Dodatkowe funkcje

-1999 do 9999 (0)
Parameter 1
parameter 2

Miejsca dziesiętne do numerycznego wyświetlania
wartości
Automatyczny
Brak miejsca po przecinku
Jedno miejsce po przecinku
Dwa miejsca po przecinku
Trzy miejsca po przecinku
Wartość sygnału wyjściowego w przypadku błędu
(np. w przypadku przekroczenia lub poniżej
zakresu)
Wyprowadzana jest wartość błędu
matematycznego 5.0E + 37 (wyświetlacz: ---).
Wartość zastępcza jest wyprowadzana (patrz
„Wartość zastępcza w przypadku błędu”).
Wartość zastępcza dla wyjścia w przypadku błędu
Parametr 1: Monitorowanie granic zakresu
wyświetlania. Jeśli wynik matematyczny jest poza
granicami, jest to traktowane jako odchylenie
powyżej lub poniżej zakresu pomiarowego.
Parametr 2: Zarezerwowana funkcja do celów
serwisowych. Aktywuj tylko po otrzymaniu
instrukcji od personelu serwisowego!
Kliknij pole wyboru, aby aktywować funkcję.

NOTA!
Funkcje trygonometryczne (operatory SIN, COS i TAN) używają stopni (360).
Zachowanie po włączeniu zasilania
Wszystkie obliczenia są ponownie uruchamiane po włączeniu zasilania. Wartości wyjściowe są ustawione na 0.

8.6

Serwis
Dzięki tej funkcji można zrealizować licznik serwisowy. Zliczany jest cykl pracy lub częstotliwość
przełączania sygnału binarnego. Po osiągnięciu wartości granicznej aktywowany jest sygnał serwisowy,
który pozostaje aktywny do momentu potwierdzenia.
Dodatkowo dostępny jest licznik godzin pracy, który określa czas działania urządzenia.
Parameter
Interwał serwisowy

Wybór/tekst/wartość
0 do 10000000

Funkcje

Liczba operacji
przełączania
Czas w godzinach
Czas w dniach

Opis
Wartość graniczna (liczba lub czas w godzinach
lub minutach)
Zlicza częstotliwość przełączania sygnału
binarnego.
Liczy czas włączenia sygnału binarnego
w godzinach.
Liczy czas włączenia sygnału binarnego w dniach.
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Parameter
Wybór/tekst/wartość
8 Configuration
- setup
only
Sygnał do
monitorowania

Selektor cyfrowy

Sygnał potwierdzenia

Brak wyboru
Selektor cyfrowy

Licznik godzin pracy

Brak wyboru
Wył.
Wyświetl w godzinach
Wyświetl w dniach

Opis
Sygnał binarny, którego częstotliwość
przełączania lub cykl pracy są zliczane
Sygnał binarny (stan wysoki), aby potwierdzić
sygnał serwisowy
Funkcja jest wyłączona
Licznik jest resetowany do 0.
Czas pracy urządzenia w godzinach
Czas pracy urządzenia w dniach

Zachowanie po włączeniu zasilania
Odczyty liczników są utrzymywane po wyłączeniu zasilania (odczyty są zapisywane w urządzeniu w ciągu
kilku godzin).

8.7

Zewnętrzne wejścia analogowe
Zewnętrzne wejścia analogowe to zmienne, które można opisać i odczytać przez Modbus Master za
pośrednictwem interfejsu RS485. Wartości nie są zapisywane w urządzeniu (utrata danych w przypadku awarii
zasilania).
Następujące parametry konfiguracyjne są dostępne dla dwóch zewnętrznych wejść analogowych.
Parameter
Jednostka

Wybór/tekst/wartość
<Wprowadź tekst>

Opis
Jednostka (jeśli nie jest to temperatura)

%

Auto
XXXX.
XXX.X
XX.XX
X.XXX
-1999 do 9999 (0)

Ten wybór jest ważny dla automatycznej
konwersji w przypadku zmiany jednostki
temperatury (°C/°F) (patrz dane systemowe).
Wartość nie jest temperaturą.
Wartością jest różnica temperatur.
Wartością jest wartość temperatury.
Miejsca dziesiętne do numerycznego wyświetlania
wartości
Automatyczny
Brak miejsca po przecinku
Jedno miejsce po przecinku
Dwa miejsca po przecinku
Trzy miejsca po przecinku
Dolna granica zakresu wyświetlania

-1999 do 9999 (100)

Górna granica zakresu wyświetlania

Selektor cyfrowy

Sygnał resetowania (stan wysoki) ustawia
zewnętrzne wejście analogowe na stan „brak
sygnału wejściowego”.

Temperatura

Brak
Relatywna
Absolutna
Miejsca dziesiętne

Początek zakresu
wyświetlania
Koniec zakresu
wyświetlania
Sygnał resetu

Brak wyboru

8.8

Zewnętrzne wejście cyfrowe
Zewnętrzne wejścia cyfrowe to zmienne, które można opisać i odczytać przez Modbus Master za
pośrednictwem interfejsu RS485. Wartości nie są zapisywane w urządzeniu (utrata danych w przypadku awarii
zasilania).
Następujące parametry konfiguracyjne są dostępne dla obu dwóch zewnętrznych wejść cyfrowych..
Parameter
Sygnał resetu

Wybór/tekst/wartość
Selektor cyfrowy
Brak wyboru
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Opis
Sygnał resetowania (aktywny wysoki) ustawia
zewnętrzne wejście cyfrowe na wartość binarną 0.

8 Konfiguracja – tylko Setup
Parameter
Inwersja sygnału

8.9

Wybór/tekst/wartość
Nie
Tak

Opis
Sygnał wejściowy nie jest odwrócony.
Sygnał wejściowy jest odwrócony.

Niestandardowa linearyzacja
Dzięki linearyzacji niestandardowej dla użytkownika użytkownik może stworzyć indywidualną
charakterystykę linearyzacji dla wejścia analogowego. Dostępne są dwie metody (typ linearyzacji):
wzór lub punkty interpolacji (pary wartości).
Tekst wprowadzony w „Opis” nie jest używany w innym miejscu programu instalacyjnego, a jedynie
służy jako tekst w znaczeniu krótkiego opisu.

Formuła
Linearyzacja jest określona za pomocą formuły z pięcioma współczynnikami (wielomian 4-go rzędu).
Wielomian: y = X4*x4 + X3*x3 + X2*x2 + X1*x + X0
Parameter
Początek zakresu
pomiarowego
Koniec zakresu
pomiarowego
X0

Wybór/tekst/wartość
-1999 do 9999 (0)

Opis
Wartość początkowa osi y (wartość linearyzowana)

-1999 do 9999 (100)

Wartość końcowa osi y (wartość linearyzowana)

-1999 do 9999 (0)

X1
X2
X3
X4

-1999 do 9999 (0)
-1999 do 9999 (0)
-1999 do 9999 (0)
-1999 do 9999 (0)

Bezwzględna składowa wielomianu (punkt
przecięcia z osią y)
Współczynnik składowej liniowej (x)
Współczynnik składowej liniowej (x2)
Współczynnik składowej liniowej (x3)
Współczynnik składowej liniowej (x4)

Przycisk „Wyświetl grafikę” (wyświetlanie linearyzacji na grafice):
Użyj tego przycisku, aby utworzyć grafikę linearyzacji.
W razie potrzeby wykres zawiera krzywe charakterystyczne obu typów linearyzacji, a mianowicie wzoru
i punktów interpolacji (tabela).
Obszar wyświetlania grafiki jest początkowo określany przez wartości „Początek zakresu pomiarowego”
i „Koniec zakresu pomiarowego” (wartości y); można go tymczasowo zmienić na wyświetlaczu,
wprowadzając inne wartości x.
Punkty
Linearyzacja jest określona przez wprowadzenie do 40 punktów interpolacji (pary wartości X, Y).
interpolacji W przypadku termometru rezystancyjnego lub termopary wartość X oznacza fizycznie zmierzoną
wartość (rezystancja w Ω lub napięcie w mV). Dla innych typów sygnałów zmienna wejściowa jest
skalowana do 0 do 100% (dla sygnału napięcia/prądu z zakresu pomiarowego, dla
rezystancji/potencjometru z rezystora Rx, dla potencjometru oporowego/telemetru rezystancyjnego dla
całkowitego oporu).
Wartość Y oznacza linearyzowaną wartość (na przykład temperaturę w °C).
Parameter
Wybór/tekst/wartość
Zmierzona wartość (X) -1999 do 9999 (0)
Wartość zlinearyzowana -1999 do 9999 (0)
(Y)
Przycisk

Opis
Wartość odpowiedniego punktu interpolacji na osi x
Wartość odpowiedniego punktu interpolacji na osi y

(oblicz wielomian na podstawie punktów interpolacji):

Po wprowadzeniu par wartości, naciśnięcie tego przycisku oblicza wielomian opisujący przebieg
charakterystyki linearyzacji.
Obliczone współczynniki są przejmowane do wzoru. Charakterystyka obu rodzajów linearyzacji jest
zgodna później.
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Jeśli wartości x nie rosną ściśle monotonicznie, linearyzacja nie zostanie przyjęta. W tym przypadku
8 Configuration
- setup only
nie jest również możliwe wyświetlenie wykresu lub obliczenie wielomianu.
Przycisk „Wyświetl grafikę” (wyświetlanie linearyzacji na grafice):
Użyj tego przycisku, aby utworzyć grafikę linearyzacji.
W razie potrzeby wykres zawiera krzywe charakterystyczne obu typów linearyzacji, a mianowicie
punkty interpolacji (tabela) i wzór.
Obszar wyświetlania grafiki jest początkowo określany przez najmniejszy i największy punkt interpolacji;
można go tymczasowo zmienić na wyświetlaczu, wprowadzając inne wartości x.

84

9 Parametr online (tylko Setup)
Funkcje opisane w tej sekcji są konfigurowane lub wykonywane tylko w programie instalacyjnym. W tym celu
wymagane jest aktywne połączenie między programem instalacyjnym a urządzeniem.
Ustawienia domyślne są pogrubione w tabelach.

9.1

Dokładna regulacja
Za pomocą tej funkcji można skorygować zmierzone wartości wejścia analogowego. W przeciwieństwie do
przesunięcia wartości mierzonej, która jest używana do określenia stałej wartości korekcji dla całej
charakterystyki, dokładna regulacja może być również wykorzystana do zmiany gradientu charakterystyki.

Ta funkcja jest identyczna z dokładną regulacją w urządzeniu (Konfiguracja> Wejście analogowe>
Dokładna regulacja).
Opis parametrów i funkcji:
rozdział 7.5 "Wejścia analogowe", strona 50

9.2

Zatwierdzenie dodatkowych kodów
Za pomocą tej funkcji można aktywować dodatkowe funkcje (dodatkowe kody) dla urządzeń za
pomocą programu Setup.
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Działanie
Wersja
Wygeneruj numer kodu Aby wygenerować numer kodu,
kliknij funkcję, aby go wybrać,
a następnie kliknij przycisk „Dalej”.
Postępuj zgodnie z innymi
instrukcjami na ekranie.
Wpisz kod aktywacyjny

Zresetuj dodatkowe
kody

9.3

Aby wprowadzić kod aktywacyjny,
kliknij funkcję, aby go wybrać,
a następnie kliknij przycisk „Dalej”.
Postępuj zgodnie z innymi
instrukcjami na ekranie.
Aby zresetować dodatkowe kody,
kliknij funkcję, aby ją wybrać, a
następnie kliknij przycisk „Dalej”.
Postępuj zgodnie z innymi
instrukcjami na ekranie.

Opis
Ta funkcja służy do generowania
numeru kodu, aby włączyć
dodatkowy kod. Numer kodu jest
wymagany do uzyskania kodu
aktywacyjnego od partnera
handlowego.
Ta funkcja służy do aktywacji
dodatkowego kodu. Wymaga to
kodu aktywacyjnego otrzymanego
od partnera handlowego.
Funkcji tej można użyć do
zablokowania dodatkowego kodu,
który został aktywowany.
Zablokowane dodatkowe kody
można aktywować tylko przez
ponowne włączenie. Ta procedura
podlega opłacie.

Kalibracja/test

Sprzęt/oprogramowanie
W tym oknie wyświetlany jest stan sprzętu i oprogramowania urządzenia.
Stałe kalibracji
To okno wyświetla stałe kalibracji dla wejścia i wyjścia analogowego.
Wejście analogowe
Ta funkcja sprawdza wejście analogowe. W tym celu sygnał lub rezystancja muszą być przyłożone do
wejścia analogowego.

Po wybraniu odpowiedniego typu sygnału i naciśnięciu przycisku „Test” wartość na wejściu
analogowym jest stale mierzona i wyświetlana zarówno w polu „Wartość aktualna” (ostatnia wartość),
jak iw polu wyświetlacza (po lewej; wszystkie zmierzone wartości ). Pomiar ciągły kończy się przez
naciśnięcie „Stop".
Wyjście analogowe
Ta funkcja sprawdza wyjście analogowe. W tym celu należy zmierzyć sygnał na wyjściu analogowym.
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Po wybraniu odpowiedniego typu sygnału i wprowadzeniu wartości zadanej odpowiednia wartość jest
wyprowadzana na wyjście analogowe przez naciśnięcie przycisku „Test”. Wartość wyjściową należy
zmierzyć i wprowadzić w polu „Wartość mierzona”. Wreszcie, wartość zadana i wartość rzeczywista
(wartość mierzona) są wyświetlane dla porównania.
Wejścia cyfrowe
Ta funkcja służy do wyświetlania stanów logicznych na wejściach cyfrowych. Żadna inwersja
aktywowana w konfiguracji odpowiedniego wejścia cyfrowego nie jest brana pod uwagę.

Odczyt stały: Po kliknięciu przycisku wejścia są stale odczytywane, a wyświetlacz jest stale
aktualizowany. Odczyt musi zostać zakończony przyciskiem „Stop”.
Odczyt jednokrotny: Za każdym naciśnięciem przycisku wejścia są odczytywane raz i wyświetlany jest
status.
Jeśli stan na wejściu jest TRUE, jest to zaznaczone przez zaznaczenie w polu wyboru.
Wyjścia cyfrowe
Ta funkcja służy do ustawiania stanów logicznych na wyjściach cyfrowych. Żadna inwersja
aktywowana w konfiguracji odpowiedniego wyjścia cyfrowego nie jest brana pod uwagę.
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Ustaw wszystkie: Wszystkie wyjścia są ustawione na TRUE po naciśnięciu przycisku
(znacznik wyboru w polu wyboru).
Usuń wszystkie: Wszystkie wyjścia są ustawione na FALSE po naciśnięciu przycisku (bez
znacznika wyboru).
Każde wyjście można indywidualnie ustawić na TRUE, klikając pole wyboru. Wyjście jest
ustawiane z powrotem na FALSE, klikając ponownie pole wyboru.
Wyświetlacz
Ta funkcja służy do aktywacji wszystkich elementów wyświetlacza urządzenia.

Nieaktywny: funkcja nie jest aktywna. Wyświetlacz odpowiada standardowemu wyświetlaczowi
w trybie kalibracji / testowania.
Wł: Wszystkie elementy wyświetlacza są włączone.
Wył: Wszystkie elementy wyświetlacza są wyłączone.
Przełącz: Wyświetlacz zmienia się stale między stanami Wył i Wł.
Klawiatura
Ta funkcja służy do sprawdzania wszystkich przycisków urządzenia.
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Po naciśnięciu „Odczytaj przyciski” każde naciśnięcie przycisku na urządzeniu jest oznaczone
czerwonym kółkiem wokół odpowiedniego przycisku pokazanego tutaj urządzenia:

89

9 Parametr online (tylko Setup)
9.4

Dodatkowe wartości procesowe dla danych online
Dodatkowe wartości procesowe wyświetlane w oknie danych online programu instalacyjnego są
wybierane w tym oknie (zakładka „Dodatkowe wartości procesowe”).

Po naciśnięciu przycisku „Edytuj” (lub dwukrotnym kliknięciu odpowiedniej linii) można wybrać wartość
procesową dla poprzednio zaznaczonej linii:
Parameter
Wartość procesowa

Wybór/tekst/wartość

Opis
Wybierz
wartość Sygnał analogowy, sygnał cyfrowy lub wartość
procesu z selektora parametru konfiguracji
(menu rozwijane)
Dokonany wybór jest wyświetlany w kolumnie
danych online „Selektor” wraz z pełną ścieżką
Brak wyboru
z selektora. Wartość wartości procesowej jest
wyświetlana w kolumnie „Wartość”.
Dodatkowy identyfikator Wprowadź tekst (max. Indywidualne oznaczenie wartości procesu
30 znaków)
Tekst jest wyświetlany w kolumnie danych online
Jednostka
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Wprowadź tekst (max.
6 znaków)

„Identyfikator”.
Jednostka wartości procesu
Tekst jest wyświetlany w kolumnie danych online
„Jednostka”.

10 Parametr startowy (tylko Setup)
Funkcja uruchamiania, która jest częścią programu Stup, umożliwia wizualizację i rejestrowanie
wartości procesowych w czasie rzeczywistym. To znacznie ułatwia uruchomienie systemu.
Między innymi dostępna jest funkcja drukowania w menu kontekstowym (prawy przycisk myszy), za
pomocą której można wydrukować konfigurację urządzenia.
Ustawienia domyślne są pogrubione w tabelach.

10.1

Wartości procesowe
Wartości procesowe dla wizualizacji, rejestracji i wyświetlania w oknie danych online programu Setup
są wybierane w tym oknie (zakładka „Wartości procesowe dla uruchomienia”). Rozróżnia się tutaj
wartości do odczytu i zapisu.

Wartości do odczytu
Wartości procesowe można wybrać w zakładce „Wartości do odczytu” (sygnały analogowe i cyfrowe
z selektorów oraz niektóre wartości z parametrów konfiguracyjnych), które są wyświetlane zarówno
w wizualizacji (diagram linii), jak i w oknie danych online.

Po naciśnięciu przycisku „Edytuj” (lub dwukrotnym kliknięciu odpowiedniej linii) można wybrać wartość
procesową dla poprzednio zaznaczonej linii:
Parameter
Wartość procesowa

Wybór/tekst/wartość
Wybierz
wartość
procesu z selektora
(menu rozwijane)

Brak wyboru
Dodatkowy identyfikator Wprowadź tekst (max.
30 znaków)
Jednostka

Wprowadź tekst (max.
6 znaków)

Opis
Sygnał analogowy, sygnał cyfrowy lub wartość
parametru konfiguracyjnego

Indywidualne oznaczenie wartości procesu
Tekst jest używany w wizualizacji i, jeśli ma to
zastosowanie, również w oknie danych online.
Jednostka wartości procesu
Tekst jest używany w wizualizacji i, jeśli ma to
zastosowanie, również w oknie danych online.

Wartości do zapisu
Wartości procesowe można wybrać w zakładce „Zapisywalne wartości” (zewnętrzne wejścia
analogowe i cyfrowe oraz flagi analogowe i cyfrowe), które są dostępne tylko w oknie danych online
i można je tam edytować.
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Po naciśnięciu przycisku „Edytuj” (lub dwukrotnym kliknięciu odpowiedniej linii) można wybrać wartość
procesową dla poprzednio zaznaczonej linii:
Parameter
Process value

Wybór/tekst/wartość
Select the process value
from the selector (dropdown menu)

No selection
Dodatkowy identyfikator Wprowadź tekst (max.
30 znaków)
Jednostka

10.2

Wprowadź tekst (max.
6 znaków)

Opis
Zewnętrzne wejście analogowe, zewnętrzne
wejście cyfrowe, flaga analogowa lub flaga
cyfrowa
Indywidualne oznaczenie wartości procesu
Tekst jest używany w wizualizacji i, jeśli ma to
zastosowanie, również w oknie danych online.
Jednostka wartości procesu
Tekst jest używany w wizualizacji i, jeśli ma to
zastosowanie, również w oknie danych online.

Wyświetlacz
Właściwości kanału (kolor, typ i szerokość linii, typ osi y, skalowanie) dla wizualizacji są określone
w tym oknie (otwórz przez dwukrotne kliknięcie).

W wizualizacji można wyświetlić do 18 kanałów w schemacie liniowym (kanały mogą być indywidualnie
wygaszone). Na schemacie oś X przedstawia przebieg czasowy sygnałów. Wartości sygnałów są
wyświetlane na osi Y, dzięki czemu można wybrać tylko jeden sygnał dla tzw. osi głównej. Wartości
pozostałych sygnałów są wyświetlane albo na dodatkowych osiach y (pomocnicza oś y), albo bez osi y.
Pasek narzędzi udostępnia różne funkcje rejestracji, wyświetlania i archiwizowania wartości procesowych.
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Znaczenie symboli wyjaśnia funkcja podpowiedzi (wskaźnik myszy wskazuje odpowiedni symbol
w programie Setup).
Przykład
Poniższy przykład pokazuje zarejestrowaną krzywą sygnału na wejściu analogowym. Odpowiednie
skalowanie musi być wybrane dla prawidłowego wyświetlania.
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11.1

Wejście analogowe

Termopary
Opis
Typ
Standard
ITS
Zakres pomiarowy
Dokładnośća
Fe-CuNi
"L"
DIN 43710
ITPS-68 -200 do +900 °C
 0.25 %
 0.25 % od -100 °C
Fe-CuNi
"J"
IEC 60584-1
ITS-90
-210 do +1200 °C
 0.25 % od -100 °C
Cu-CuNi
"U"
DIN 43710
ITPS-68 -200 do +600 °C
Cu-CuNi
"T"
IEC 60584-1
ITS-90
-270 do +400 °C
 0.25 % od -150 °C
NiCr-Ni
"K"
IEC 60584-1
ITS-90
-270 do +1300 °C
 0.25 % od -80 °C
 0.25 % od -80 °C
NiCr-CuNi
"E"
IEC 60584-1
ITS-90
-270 do +1000 °C
NiCrSi-NiSi
"N"
IEC 60584-1
ITS-90
-270 do +1300 °C
 0.25 % od -80 °C
Pt10Rh-Pt
"S"
IEC 60584-1
ITS-90
-50 do +1768 °C
 0.25 % od 20 °C
 0.25 % od 50 °C
Pt13Rh-Pt
"R"
IEC 60584-1
ITS-90
-50 do +1768 °C
Pt30Rh-Pt6Rh
"B"
IEC 60584-1
ITS-90
-50 do +1820 °C
 0.25 % od 400 °C
W5Re/W26Re
"C"
ASTM E230M-11
ITS-90
0 do 2315 °C
 0.25 % od 500 °C
 0.25 % od 500 °C
W3Re/W25Re
"D"
ASTM E1751M-09
ITS-90
0 do 2315 °C
W5Re/W20Re
"A1"
GOST R 8.585-2001
ITS-90
0 do 2500 °C
 0.25 % od 500 °C
Chromel-Copel
"L"
GOST R 8.585-2001
ITS-90
-200 do +800 °C
 0.25 % od -80 °C
 0.25 % od -80 °C
Chromel-Alumel
GOST R 8.585-2001
ITS-90
-270 do +1300 °C
a Wartość dokładności odnosi się do maksymalnego zakresu pomiarowego. Małe rozpiętości pomiarowe prowadzą do
zmniejszenia dokładności linearyzacji.
Wpływ temperatury
otoczenia
Najmniejszy zakres
pomiarowy

 100 ppm/K
Typ L (Fe-CuNi), J, U, T, K, E, N, Chromel®-Alumel®: 100 K
Typ S, R, B, C, D, A1, Chromel®-Copel®: 500 K
Wewnętrzne lub zewnętrzne (stałe)
0 do 100 °C (nastawna)

Zimne złącze
Temperatura punktu
odniesienia (zewnętrzna)
Częstotliwość próbkowania 150 ms
Filtr wejściowy
Filtr cyfrowy drugiego rzędu; stała filtru regulowana od 0 do 100,0 s
Czujnik temperatury RTD
Typ połączenia

Zakres
pomiarowy

Dokładnośća Prąd
pomiarowy

Opis

Standard

ITS

Pt100

IEC 751: 2008

ITS-90 2-/3-przewodowy

-200 do +850 °C  0.1 %

500 A

Pt1000

IEC 751: 2008

ITS-90 2-/3-przewodowy

-200 do +850 °C  0.1 %

50 A

Pt100

GOST 6651-2009 A.2 ITS-90 2-/3-przewodowy

-200 do +850 °C  0.1 %

500 A

2-przewodowy
-53 do +153 °C  2.0 %
50 A
dokładności odnosi się do maksymalnego zakresu pomiarowego. Małe rozpiętości pomiarowe prowadzą do
zmniejszenia dokładności linearyzacji.

KTY

a Wartość
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 50 ppm/K
Max. 30Ω na przewód
150 ms
Filtr cyfrowy drugiego rzędu; stała filtru regulowana od 0 do 100,0 s

Wpływ temperatury otoczenia
Rezystancja przewodu czujnika
Częstotliwość próbkowania
Filtr wejściowy

Przetwornik rezystancji i rezystor/potencjometr
Dokładnośća
Prąd pomiarowy
 0.1 %
50 A
 0.1 %
500 A
 0.1 %
50 A
a Wartość dokładności odnosi się do maksymalnego zakresu pomiarowego. Małe rozpiętości pomiarowe prowadzą do
zmniejszenia dokładności linearyzacji.
Opis
Przetwornik rezystancji
Rezystor/potencjometr

Zakres pomiarowy
0 do 4000 Ω
0 do 400 Ω
0 do 4000 Ω

Wpływ temperatury otoczenia
Typ podłączena
Przetwornik rezystancji
Rezystor/potencjometr
Rezystancja przewodu czujnika
Częstotliwość próbkowania
Filtr wejściowy

 100 ppm/K
2-przewodowy
2-/3- przewodowy
Max. 30Ω na przewód
150 ms
Filtr cyfrowy drugiego rzędu; stała filtru regulowana od 0 do 100,0 s

Napięcie, prąd (sygnały standardowe)
Dokładnośća

Rezystancja wejściowa
napięcia obciążenia
 500 k Ω
Napięcie
0 to 10 V
 0.1 %
 500 k Ω
2 to 10 V
 0.1 %
Prąd
4 to 20 mA
 0.1 %
 2.5 V
0 to 20 mA
 0.1 %
 2.5 V
a Wartość dokładności odnosi się do maksymalnego zakresu pomiarowego. Małe rozpiętości pomiarowe prowadzą do
zmniejszenia dokładności linearyzacji.
Opis

Zakres pomiarowy

Wpływ temperatury otoczenia
Odchylenie poniżej/powyżej
zakresu pomiarowego
Częstotliwość próbkowania
Filtr wejściowy

 100 ppm/K
Zgodnie z zaleceniem NAMUR NE43 (tylko wejście prądowe 4 do 20 mA)
150 ms
Filtr cyfrowy drugiego rzędu; stała filtru regulowana od 0 do 100,0 s

Monitorowanie obwodu pomiarowego
Zachowanie urządzenia w przypadku awarii jest konfigurowalne.
Sonda
pomiarowa

Niedopełnienie
zakresu
pomiarowego
++

Czujnik
temperatury RTD
Rezystor/
--potencjometr
Przetwornik
--rezystancji
Termopara
++
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Przekroczenie
zakresu
pomiarowego
++

Zwarcie
Przerwanie
Biegunowość
(sonda/przewód) (sonda/przewód)
++

++

---

++

---

++

---

---

(+)a

(+)b

---

++

---

++

(+)c
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Sonda
pomiarowa

Niedopełnienie
zakresu
pomiarowego
---

Przekroczenie
zakresu
pomiarowego
++

Zwarcie
Przerwanie
Biegunowość
(sonda/przewód) (sonda/przewód)

Prad
--0 do 20 mA
Prąd
++
++
++
4 do 20 mA
Napięcie
--++
--0 do 10 V
Napięcie
++
++
++
2 do 10 V
++ = zostanie wykryty
--- = nie zostanie wykryty
a Nie jest wykrywany we wszystkich kombinacjach
b Przerwa w ścieżce pomiaru prądu nie jest rozpoznawana
c Zależnie od ustawionej charakterystyki

11.2

---

++

++

---

++

++

++

(+) = jest wykrywany w określonych warunkach

Wejścia cyfrowe

Wejście dla styku bezpotencjał.
Funkcja
Częstotliwość próbkowania

11.3

---

Styk zamknięty: wejście jest aktywne (RON <1 kΩ)
Styk otwarty: wejście jest nieaktywne (ROFF> 50 kΩ)
150 ms

Wyjścia analogowe

Napięciowe
Sygnał wyjściowy
Rezystancja obciążenia
Prądowe
Sygnał wyjściowy
Rezystancja obciążenia
Dokładność
Wpływ temperatury otoczenia

DC 0(2) do 10 V
> 500 Ω
DC 0(4) do 20 mA
< 450 Ω
≤ 0.5 %
≤ 150 ppm/K
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11.4

Wyjścia cyfrowe

Przekaźnik (styk N/O)
Switching capacity
Żywotność styku
Przekaźnik (styk N/O) z dłuższą
żywotnością styku
Zdolność przełączania
Żywotność styku
Wyjście logiczne
Sygnał wyjściowy
Prąd
Czas przełączania,
gdy jest używany jako
wyjście sterownika
Przekaźnik PhotoMOS® a
Zdolność przełączania

Maks. 3 A przy 230 V AC lub 30 V DC, obciążenie rezystancyjne
150 000 operacji przy obciążeniu znamionowym
350 000 operacji na 1 A

Maks. 3 A przy 230 V AC, obciążenie rezystancyjne
300,000 operacji przy obciążeniu znamionowym
1,500,000 operacji na 1 A
DC 0/14 V 15 %
Maks. 20 mA na wyjście (przy napięciu znamionowym 14 V)
Min. 10 ms

Maks. 200 mA przy 30 V AC lub 45 V DC; nie jest odporny na zwarcie

a PhotoMOS

jest zastrzeżonym znakiem towarowym Panasonic Corporation.

11.5

Interfejsy

Urządzenie USB
Typ złącza
Standard
Maksymalna długość kabla
RS485
Szybkość transmisji
Format danych
Protokół

11.6

Micro-B (gniazdo)
Niska prędkość, pełna prędkość
5m
9600, 19200, 38400, 115200
8/1n, 8/1e, 8/1o, 8/2n
Modbus RTU jako slave

Wyświetlacz

18-segmentowe wyświetlacze LCD
Wysokość cyfry
Górny wyświetlacz:
Dolny wyświetlacz:
Typ 702110 (format 132)
7.2 mm
3.8 mm
Typ 702111 (format 116)
12.3 mm
5.9 mm
Typ 702112 (format 108H)
11.5 mm
8.5 mm
Typ 702113 (format 108Q)
16.5 mm
9 mm
Typ 702114 (format 104)
24.8 mm
12 mm
Kolor
Górny wyświetlacz: biały; dolny wyświetlacz: zielony
Miejsca, w tym miejsca po
Górny wyświetlacz: 4; dolny wyświetlacz: 4 (5 dla typu 702110, 8 dla typu
przecinku
702111)
Miejsca dziesiętne
0, 1, 2, 3 lub automatyczne (konfigurowalne)
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Wyświetlacz LCD z matrycą pikseli (tylko dla typów 702112, 702113 i 702114)
Pola pikseli
Typ 702112 (format 108H) 2 rzędy z 9 polami pikseli
Typ 702113 (format 108Q) 2 rzędy z 8 polami pikseli
Typ 702114 (format 104)
2 rzędy z 11 polami pikseli
Liczba pikseli na pole
8x5
Kolor
Białe

11.7

Dane elektryczne

Napięcie zasilania
Bezpieczeństwo elektryczne
Stopień ochrony
Pobór energii
Typ 702110 (format 132)
Typ 702111 (format 116)
Typy 702112, 702113
(formaty 108H, 108Q)
Typ 702114 (format 104)
Połączenie elektryczne
Przekrój przewodu
Drut lub linka (bez
tulei końcowej)
Skrętka z okuciem
Długość ściągania

11.8

AC 110-240 V +10/ -15 %, 48 - 63 Hz
AC/DC 20-30V, 48 - 63Hz
Zgodnie z EN 61010, część 1; kategoria przepięciowa II do napięcia
sieciowego 300 V, stopień zanieczyszczenia 2
I z wewnętrzną izolacją od SELV
Dla AC 110 do 240 V:
Dla AC/DC 20 do 30 V:
Max. 3.5 W
Max. 3.0 W
Max. 4.1 W
Max. 3.7 W
Max. 5.8 W
Max. 5.7 W
Max. 6.6 W
Max. 6.7 W
Z tyłu za pomocą zacisków sprężynowych (technologia Push-In)
Min. 0.2 mm2, max. 1.5 mm2
Bez kołnierza z tworzywa sztucznego: min. 0.2 mm2, max. 1.5 mm2
Z kołnierzem z tworzywa sztucznego: min. 0.2 mm2, max. 0.75 mm2
8 mm

Wpływ środowiska

Zakres temperatury otoczenia
Przechowywanie
Działanie
Wysokość terenu
Klimatyczne wpływy środowiska
Odporność na warunki
klimatyczne

-30 do +70 °C
-10 do +55 °C
Max. 2000 m nad poziomem morza
Zgodnie z DIN EN 60721-3 z rozszerzonym zakresem temperatur
 90 % wilgotności względnej bez kondensacji

Przechowywanie
Według klasy 1K2
Działanie
Według klasy 3K3
Mechaniczne wpływy środowiska Zgodnie z DIN EN 60721-3
Przechowywanie
Transport
Działąnie

Według klasy 1M2
Według klasy 2M2
Według klasy 3M3
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Zgodność elektromagnetyczna
(EMC)
Emisja zakłóceń
Odporność na zakłócenia

11.9

Klasa A - tylko do użytku przemysłowego Wymagania przemysłowe

Obudowa

Typ obudowy
Przód obudowy
Grubość panelu
Mocowanie obudowy
Pozycja robocza
Rodzaj ochrony
Waga
Typ 702110 (format 132)
Typ 702111 (format 116)
Typ 702112 (format 108H)
Typ 702113 (format 108Q)
Typ 702114 (format 104)
a Maksymalna

100

Zgodnie z DIN EN 61326-1

Obudowa z tworzywa sztucznego do montażu panelowego zgodnie z DIN IEC
61554 (zastosowanie wewnątrz)
Wykonany z tworzywa sztucznego z klawiaturą membranową
1 do 10 mm
W panelu za pomocą dostarczonej ramy montażowej lub obu elementów
montażowych
Dowolnaa
Zgodnie z DIN EN 60529, IP65 z przodu, IP20 z tyłu
Max. 85 g
Max. 120 g
Max. 160 g
Max. 160 g
Max. 220 g

dopuszczalna temperatura otoczenia dotyczy instalacji w pozycji pionowej.
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11.10

Zatwierdzenia/znaki homologacji

Znak
zatwierdzenia
c UL us

Obiekt testowy Certyfikaty/numery
certyfikatów
Underwriters
E201387
Laboratories

Podstawa inspekcji

Ważny dla

UL 61010-1 (3. Ed.),
CAN/CSA22.2 No. 61010-1
(3. Ed.)

Wszystkie typy
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ℶ❐兓Ⓔ
Product group: 702110,
702111, 702112,
702113, 702114
捷ↅ ⚜䱿
Component Name

ℶ❐₼ 㦘⹂ 䓸德䤓⚜䱿♙⚺
摞
China EEP Hazardous Substances Information
杔
᧤Pb᧤

㻭
᧤Hg )

柘
᧤Cd᧤

⚺ↆ 杻
᧤Cr(VI)᧤

᧤䅃勣啾
᧤PBB᧤

᧤䅃ℛ啾搩
᧤PBDE᧤

ཆ༣
Housing
(Gehäuse)

○

○

○

○

○

○

䗷〻䘎᧤
Process connection
(Prozessanschluss)

○

○

○

○

○

○

㷪⇽
Nuts
(Mutter)

○

○

○

○

○

○

㷪ṃ
Screw
(Schraube)

○

○

○

○

○

○

×᧤嫷䯉年㦘⹂ 䓸德咂⺠⦷年捷ↅ 䤓㩟⚺⧖ 德㧟㠨₼ 䤓⚺
摞怔⒉GB/T 26572屓⸩ 䤓棟摞尐㻑ᇭ Indicate
the hazardous substances in at least one homogeneous materials’ of the part is exceeded the
limit of the GB/T 26572.
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㦻嫷㫋∬㗽SJƒT ff364䤓屓⸩ 冥Ⓟᇭ
This table is prepared in accordance with the provisions SJ/T 11364.
○ ᧤嫷䯉年㦘⹂ 䓸德⦷年捷ↅ 㓏㦘⧖ 德㧟㠨₼ 䤓⚺
摞⧖ ⦷GB/T
26572屓⸩ 䤓棟摞尐㻑ⅴₚᇭ Indicate the
hazardous substances in all homogeneous materials’ for the part is below the limit of the
GB/T 26572.

12 China RoHS
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JUMO Sp. z o.o.
Adres:
Ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław, Polska
Telefon:
+48 71 339 32 79
Fax:
+48 71 339 32 80
Email:
info.pl@jumo.net
Internet:
www.jumo.pl

JUMO Instrument Co. Ltd.
JUMO House
Temple Bank, Riverway
Harlow, Essex, CM20 2DY, UK
Phone:
+44 1279 63 55 33
Fax:
+44 1279 62 50 29
Email:
sales@jumo.co.uk
Internet:
www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc.
6733 Myers Road
East Syracuse, NY 13057, USA
Phone:
Fax:
Email:
Internet:

+1 315 437 5866
+1 315 437 5860
info.us@jumo.net
www.jumousa.com

