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2 EB 6493 PL

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi
sytuacjami, które prowadzą do śmier-
ci lub poważnego okaleczenia ciała.

OSTRZEŻENIE!
Ostrzeżenie przed niebezpiecznymi sytu-
acjami, które mogą prowadzić do śmierci
lub poważnego okaleczenia ciała.

UWAGA!
Ostrzeżenie przed uszkodzeniem
urządzenia.

Wskazówka: uzupełniające wyjaśnie-
nia, informacje i wskazówki.

Znaczenie wskazówek w niniejszej instrukcji monta¿u i obs³ugi

!
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Zmiany w oprogramowaniu w porównaniu z poprzedni¹ wersj¹

4.01
(stara wersja)

4.02 (nowa wersja)

zmiany wewnêtrzne

4.02
(nowa wersja)

4.03 (nowa wersja)

zmiany wewnêtrzne



1 Wa¿ne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Dla zapewnienia w³asnego bezpieczeñstwa proszê stosowaæ siê do poni¿szych wskazówek
dotycz¹cych monta¿u, rozruchu i eksploatacji cyfrowego regulatora przemys³owego.

4 Monta¿, uruchomienie i obs³ugê regulatora mo¿e przeprowadzaæ tylko specjalistyczny
personel, zaznajomiony z monta¿em, uruchamianiem i eksploatacj¹ urz¹dzenia. W rozu-
mieniu niniejszej instrukcji monta¿u i obs³ugi specjalistyczny personel to osoby, które na
podstawie swojego specjalistycznego wykszta³cenia, swojej wiedzy i doœwiadczenia oraz
znajomoœci stosownych norm s¹ w stanie oceniæ powierzone im prace i ewentualne za-
gro¿enia.

4 Regulator przeznaczony jest do zastosowania w instalacjach energetycznych.
W trakcie pod³¹czania i konserwacji nale¿y przestrzegaæ odnoœnych przepisów BHP.

Ponadto w celu unikniêcia uszkodzenia urz¹dzenia:

4 wymagany jest odpowiedni transport i sk³adowanie.
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2 Wykonanie urz¹dzenia

2.1 Kod urz¹dzenia

Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493-032 x

napiêcie zasilaj¹ce

od 90 do 250 V AC
24 V AC/DC

4
5

2.2 Wyposa¿enie dodatkowe

Wyposa¿enie dodatkowe nr katalogowy

Program konfiguracyjny i obs³ugowy TROVIS-VIEW.......... 6661*

Z³¹cze na podczerwieñ (RS-232)...................................... 8864-0900

Uchwyt z³¹cza na podczerwieñ........................................ 1400-9769

Z³¹cze USB-RS232.......................................................... 8812-2001

* TROVIS-VIEW jest jednolitym programem s³u¿¹cym do obs³ugi ró¿nych urz¹dzeñ firmy
SAMSON. Za pomoc¹ tego programu i odpowiedniego modu³u urz¹dzenia mo¿na konfigu-
rowaæ i parametryzowaæ. Modu³ przeznaczony dla regulatora TROVIS 6493 mo¿na
bezp³atnie pobraæ z internetu: www.samson.de > Service > Software > TROVIS-VIEW. Wiê-
cej informacji o programie TROVIS-VIEW (np. wymagania systemowe) znajduje siê na tej
stronie internetowej i w karcie katalogowej T 6661.
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3 Monta¿

Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493 jest urz¹dzeniem przeznaczonym do zabudo-
wy tablicowej, z p³yt¹ czo³ow¹ o wymiarach 48 x 96 mm.

1. W tablicy sterowniczej wyci¹æ otwór o wymiarach 45+0,6 mm x 92+0,8 mm.

2. Regulator wsun¹æ w otwór w tablicy.

3. Dostarczone wraz z regulatorem zaczepy mocuj¹ce (2) umieœciæ w przeznaczonych do
tego otworach urz¹dzenia w jego górnej i dolnej czêœci (rys. 1).

4. Gwintowane ko³ki wkrêcaæ œrubokrêtem w kierunku tablicy tak d³ugo, a¿ obudowa re-
gulatora zostanie do niej dociœniêta.

8 EB 6493 PL

Monta¿

2

2

1

3

Rys. 1 · Montaż · Wymiary w mm (calach)

1cyfrowy regulator przemys³owy
2 zaczepy mocuj¹ce
3 tablica sterownicza

g³êbokoœæ zabudowy wraz
z zaciskami przy³¹czeniowymi:
158 (6.18)
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4 Pod³¹czenie elektryczne

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
W trakcie instalacji regulatora należy przestrzegać odnośnych przepisów elektrotech-
nicznych.

Wskazówki dotycz¹ce przewodów elektrycznych

4 Przewody zasilaj¹ce i przewody sygna³owe uk³adaæ w osobnych kablach i nie prowadziæ ich
równolegle. W celu zwiêkszenia odpornoœci na zak³ócenia, miêdzy przewodami zasilaj¹cymi
i doprowadzanymi do wejœæ pomiarowych zachowaæ odleg³oœæ przynajmniej 10 cm!

4 W celu unikniêcia b³êdów pomiarowych lub innych zak³óceñ, jako analogowe i binarne
przewody sygna³owe stosowaæ kable ekranowane. Ekran uziemiæ po jednej stronie, na we-
jœciu lub na wyjœciu szafki sterowniczej, przy czym powierzchnia styku powinna byæ du¿a!
G³ówny punkt uziemiaj¹cy po³¹czyæ przewodem o przekroju ≥10 mm² jak najkrótsz¹
drog¹ z przewodem ochronnym PE!

4 Urz¹dzenia indukcyjne znajduj¹ce siê w tej samej szafce sterowniczej, np. cewki sty-
czników, nale¿y wyposa¿yæ w odpowiednie uk³ady przeciwzak³óceniowe (RC)!

4 Elementy szafki sterowniczej wytwarzaj¹ce silne pole magnetyczne, np. transformatory lub
przetworniki czêstotliwoœci, powinny byæ ekranowane blachami rozdzielaj¹cymi
pod³¹czonymi do masy.

Regulator jest wyposa¿ony we wtykowe zaciski œrubowe przeznaczone dla przewodów
1,5 mm² (przewody o przekroju od 0,5 mm² do 1,5 mm²).

Zasilanie elektryczne pod³¹cza siê do listew przy³¹czeniowych 1 i 2 zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys 2.

Zasilanie przetwornika pomiarowego

Regulator jest wyposa¿ony w wyjœcie przeznaczone do zasilania maks. dwóch przetworników
pomiarowych (20 V DC, 45 mA) pod³¹czanych w technice dwuprzewodowej i wejœcia binar-
nego.

Termometr rezystancyjny

Wejœcia analogowe IN1 i IN2 s¹ przeznaczone do pod³¹czenia termometrów rezystancyjnych
Pt 100 i Pt 1000 pod³¹czanych za pomoc¹ 3 przewodów. Rezystancja ka¿dego przewodu po-
winna byæ taka sama i nie wiêksza ni¿ 15 Ω. Nie ma potrzeby wzorcowania przewodów.
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Termometry rezystancyjne mo¿na pod³¹czaæ tak¿e za pomoc¹ 2 przewodów. W tym celu do
zacisków regulatora nale¿y pod³¹czyæ mostek drutowy. Pamiêtaæ o tym, ¿e przy wiêkszych od-
leg³oœciach rezystancja przewodu mo¿e wynosiæ kilka omów i wskutek tego powodowaæ po-
wa¿ne fa³szowanie wartoœci pomiarowej. Tak¹ wartoœæ pomiarow¹ mo¿na wyjustowaæ za po-
moc¹ wspó³czynnika korekcji, zob. rozdz. 6.4.7 „-CO- F.FOR doprowadzenie wielkoœci
zak³ócaj¹cej“, na str. 54.

Potecjometry

Wejœcia analogowe IN1 i IN2 jest przeznaczone do pod³¹czenia potencjometrów (nadajnika
potencjometrycznego) za pomoc¹ 2 i 3 przewodów.

Potencjometr wykorzystuje siê np. do sygnalizacji po³o¿enia si³ownika elektrycznego lub
wprowadzania zewnêtrznej wartoœci zadanej.

W przypadku zastosowania potencjometrów generalnie zaleca siê przeprowadzenia wzorco-
wania punktu zerowego i napiêcia, zob. rozdz. 6.9.5 „-CO- ADJ wzorcowanie wejœæ analo-
gowych i wyjœcia analogowego“, na str. 85.
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5 Obs³uga

Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493 jest urz¹dzeniem sterowanym mikroproceso-
rem, o elastyczne koncepcji oprogramowania, przeznaczonym do automatyzacji instalacji
przemys³owych i procesowych. Mo¿na go wykorzystywaæ zarówno do budowy prostych
obwodów regulacyjnych, jak i do realizacji z³o¿onych zadañ regulacyjnych. Elastyczna kon-
cepcja oprogramowania umo¿liwia konfigurowanie uk³adów regulacyjnych bez zmiany
urz¹dzeñ. Zapisane w pamiêci regulatora funkcje mo¿na dostosowaæ do konfiguracji danej
instalacji. Cyfrowy regulator przemys³owy mo¿na konfigurowaæ, parametryzowaæ i obs³ugi-
waæ albo za pomoc¹ przycisków umieszczonych w przedniej czêœci urz¹dzenia (zob. rozdz.
5.2 ) albo za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW (zob. rozdz. 10).
Generalnie w cyfrowym regulatorze przemys³owym dostêpne s¹ dwa poziomy: poziom
obs³ugowy i poziom konfiguracji. Komunikaty wyœwietlane na wyœwietlaczu (zob. rozdz. 5.1)
i funkcje przycisków (zob. rozdz. ) s¹ na obu poziomach ró¿ne.

5.1 Wyœwietlacz

Nr Poziom obs³ugowy
W zale¿noœci od wybranego poziomu na wyœwietlaczu
wyœwietlane s¹ nastêpuj¹ce wielkoœci i stany pracy:

Poziom konfiguracji

1 Wielkoœæ regulowana X Oznaczenia, nastawy i wartoœci funk-
cji i parametrów (→ rozdz. 11.1)2 Wartoœæ wielkoœci W, W2, WE, Y lub Xd

3 PrzekaŸnik L2 wartoœci granicznej aktywny wartoœæ nie jest wyœwietlana

4 Wyjœcie 3-punktowe – wartoœæ nie jest wyœwietlana

5 PrzekaŸnik L1 wartoœci granicznej aktywny wartoœæ nie jest wyœwietlana

6 Wyjœcie 3-punktowe + lub wyjœcie 2-punktowe wartoœæ nie jest wyœwietlana

7 Komunikaty alarmów zob. rozdz. 6.2.3 wartoœæ nie jest wyœwietlana

8 Symbol rêki jest wyœwietlany podczas pracy w try-
bie rêcznym. Podczas pracy w trybie automatycz-
nym nie jest wyœwietlany ¿aden symbol.

wartoœæ nie jest wyœwietlana

9 Po przyciœniêciu przycisku wyœwietlane s¹ po
kolei wielkoœci W, W2, WE, Y lub Xd%. W2 i WE
tylko wtedy gdy zosta³y aktywowane, zob. rozdz.
6.3.1

Szybkie wprowadzenie parame-
trów: po ka¿dym przyciœniêciu przy-
cisku znak dziesiêtny parametru
jest przesuwany w prawo o jedno
miejsce.

10 WskaŸnik segmentowy Xd w % wartoœæ nie jest wyœwietlana
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Xd%

W2

WE

L 21L 

17

1

2

3

4

5

10

9

8

7

6

12

11

16

13

14

15

18

1 wielkoœæ regulowana X
2 wielkoœæ W, W2, WE, Y

lub XD
3 przekaŸnik L2 wartoœci

granicznej aktywny
4 wyjœcie 3-punktowe –
5 przekaŸnik L1 wartoœci

granicznej aktywny
6 wyjœcie 3-punktowe +

7 sygna³ alarmowy
8 symbol rêki
9 po przyciœniêciu przycisku

wyœwietlana jest wielkoœæ
W, W2, Y lub XD wraz
z wartoœci¹ w 2

10 wskaŸnik segmentowy Xd
w %

11 przycisk programowania

12 przycisk programowania
13 prze³¹cznik trybu pracy

rêczna/automatyczna
14 przycisk kursora

(powiêkszanie, do przodu)
15 (zmniejszanie, do ty³u)
16 przycisk powrotu
17 tabliczka (wymienna)
18 z³¹cze na podczerwieñ



5.2 Przyciski obs³ugi

Funkcja przycisków ró¿ni siê w zale¿noœci od poziomu, na którym obs³ugiwany jest regulator.

Przycisk Poziom obs³ugowy Poziom konfiguracji

Przycisk pro-
gramowania
(¿ó³ty)

– Przejœcie do poziomu konfiguracji.
– Uaktywnienie wartoœci zadanej.*
* Tylko wtedy, gdy jej symbol W, W2 lub WE

pulsuje na ekranie.

– Uzyskiwanie dostêpu do
menu, funkcji i para-
metrów.

– Zatwierdzanie nastaw.

Przycisk
wyboru

– Prze³¹czanie pomiêdzy wartoœciami:
W wewnêtrzna wartoœæ zadana 1,
W2* wewnêtrzna wartoœæ zadana 2,
WE* zewnêtrzna wartoœæ zadana,
Y wielkoœæ nastawcza,
Xd% odchy³ka regulacji

* Tylko wtedy, gdy zosta³a skonfigurowana,
zob. rozdz. 6.3.1

– Przejœcie do poziomu para-
metryzacji.

– Przejœcie do zakresu warto-
œci otwartego parametru.

– Przesuniêcie znaku dzie-
siêtnego w prawo.

Przycisk
prze³¹czania
pomiêdzy
prac¹ w try-
bie rêcznym/
automatycz-
nym

– Prze³¹czanie pomiêdzy prac¹ w trybie
obs³ugi rêcznej i automatycznej.*

* Podczas pracy w trybie rêcznym na wyœwie-
tlaczu wyœwietlany jest symbol .

Bez funkcji

Przyciski
kursora

– Zmiana wartoœci wewnêtrznej wartoœci
zadanej.*

– Zmiana wartoœci wyjœcia nastawcze-
go.**

* Tylko po wybraniu za pomoc¹ przycisku wy-
boru.

** Tylko po wybraniu Y za pomoc¹ przycisku
wyboru lub po wybraniu pracy w trybie
rêcznym ( ).

– Wybór menu, funkcji
i parametrów

– Nastawa funkcji i para-
metrów

Przycisk
powrotu

– Wyœwietlanie aktualnej wartoœci zadanej. – Stopniowy powrót do po-
ziomu obs³ugowego
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bez przyci-
skania przy-
cisków

Po oko³o 5 minutach regulator prze³¹cza
siê na pracê w trybie wyœwietlania aktual-
nej wartoœci zadanej.
Wyj¹tek: w przypadku pracy w trybie rêcznym
i wyœwietlania wielkoœci nastawczej.

Po oko³o 5 minutach regulator
powraca na poziom obs³ugo-
wy.

5.3 Poziom obs³ugowy

Poziom obs³ugowy jest dostêpny w trakcie pracy regulatora. W tym miejscu wyœwietlane s¹
wa¿ne informacje na temat przebiegu regulacji. Standardowo na wyœwietlaczu wyœwietlane
s¹ informacje dotycz¹ce wielkoœci regulowanej X, odchy³ki regulacji Xd, aktualnej wartoœci za-
danej W, W2 lub WE oraz aktywnych przekaŸników wartoœci granicznej i ewentualnie infor-
macje o wyjœciu 3-punktowym.

Wskazówka: zamiast aktualnej wartości zadanej mogą być wyświetlane także inne
wielkości, np. odchyłka regulacji Xd w %. W tym celu należy przyciskać przycisk wyboru

tyle razy aż wyświetlona zostanie żądana wielkość. Oprócz wewnętrznej wartości
zadanej W można wybrać wielkość nastawczą Y, odchyłkę regulacji Xd% i, w zależno-
ści od konfiguracji w menu SETP, wewnętrzną wartość zadaną W, W2 i zewnętrzną
wartość zadaną WE.

Na poziomie obs³ugowym mo¿na realizowaæ nastêpuj¹ce funkcje:
– nastawa wewnêtrznej wartoœci zadanej (→ rozdz. 5.3.1).
– prze³¹czanie wartoœci zadanych (→ rozdz. 5.3.2).
– prze³¹czanie do pracy w trybie obs³ugi rêcznej i nastawa wielkoœci nastawczej (→ rozdz.

5.3.3).

5.3.1 Nastawa wewnêtrznej wartoœci zadanej

Wybór wewnêtrznej wartoœci zadanej W lub W2.

Zwiêkszanie wartoœci zadanej.
Zmniejszanie wartoœci zadanej.

5.3.2 Prze³¹czanie wartoœci zadanych

Wybór wartoœci zadanej W, W2 lub WE.
Je¿eli wartoœæ zadana nie jest aktywna, to oznaczenie (W, W2 lub WE) pulsuje.
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Uaktywnienie wartoœci zadanej.
Oznaczenie (W, W2, WE) nie pulsuje.
Dotychczasowa aktywna wartoœæ zadana zostaje wy³¹czona.

5.3.3 Prze³¹czanie na pracê w trybie rêcznym i nastawa wielkoœci
nastawczej

Przejœæ do pracy w trybie obs³ugi rêcznej.
Wyœwietlany jest symbol i wielkoœæ nastawcza Y.

Zwiêkszenie wielkoœci nastawczej.
Zmniejszenie wielkoœci nastawczej.

Powrót do pracy w trybie automatycznym

Przejœæ do pracy w trybie automatycznym.
Gaœnie symbol rêki i wyœwietlana jest aktualna wartoœæ zadana.

Wskazówka: w razie potrzeby za pomocą przycisku można wyświetlić wielkość
nastawczą Y.

5.4 Poziom konfiguracji

Na tym poziomie cyfrowy regulator przemys³owy przystosowuje siê za pomoc¹ funkcji para-
metrów do realizacji przewidzianych dla niego zadañ. Poziom konfiguracji obejmuje 9 menu,
zawieraj¹cych funkcje i ich parametry. Ka¿de z 9 menu grupuje funkcje okreœlonego zakresu
tematycznego:
– PAR: parametry regulacyjne
– IN: wejœcie
– SETP: wartoœæ zadana
– CNTR: regulator
– OUT: wyjœcie
– ALRM: przekaŸniki wartoœci granicznych
– AUX: dodatkowe funkcje
– TUNE: adpatacja uruchomienia
– I-O: wyœwietlanie parametrów procesu

Listê wszystkich menu, funkcji i parametrów zawiera rozdz. 11.1.
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5.4.1 Konfiguracja regulatora

Aby nastawiæ funkcjê/parametr, trzeba znaæ przypisane do nich w regulatorze skrótowe
oznaczenie i menu, w którym funkcja jest zapisana. Te informacje zawarte s¹ w rozdz 11.1.
Przyk³ad przedstawiono w rozdz. 5.4.3.

Sposób postêpowania:

Regulator znajduje siê na poziomie obs³ugowym.

Przejœæ do poziomu konfiguracji.
Na wyœwietlaczu: PAR (menu: parametry regulacji)

Je¿eli nastawiana funkcja znajduje siê w innym menu:
wybraæ odpowiednie menu IN, SETP, CNTR, OUT, ALRM, AUX, TUNE lub I-O.

Otworzyæ menu.
Na wyœwietlaczu: -CO- i skrótowe oznaczenie pierwszej funkcji w otwartym menu

Je¿eli ma byæ nastawiona inna funkcja:
Wybraæ ¿¹dan¹ funkcjê.

Otworzyæ funkcjê.
Na wyœwietlaczu: aktualna nastawa funkcji

Przejœæ do edycji funkcji.
Aktualna nastawa funkcji pulsuje.

Wskazówka: przy każdym pierwszym wywołaniu funkcji po otwarciu poziomu
konfiguracji wymagane jest wprowadzenie kodu dostępu (na wyświetlaczu: - - - -
i KEY). Wprowadzenie kodu dostępu jest konieczne tylko wtedy, gdy w re-
gulatorze kod dostępu został zadany (→ rozdz. 5.4.2), w przeciwnym ra-
zie wprowadzenie kodu można pominąć przyciskając przycisk progra-
mowania

Wybraæ ¿¹dan¹ nastawê.

Wprowadziæ nastawê do pamiêci

Przejœæ do poziomu parametryzacji.
Na wyœwietlaczu: -PA-

Otworzyæ poziom parametryzacji.
Na wyœwietlaczu: skrótowe oznaczenie parametru
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Je¿eli ma byæ nastawiony inny parametr:
Wybraæ parametr.

Przejœæ do edycji parametru.
Skrótowe oznaczenie parametru funkcji pulsuje.

Nastawiæ parametr.

Wprowadziæ nastawê do pamiêci.

Je¿eli nastawione zosta³y wszystkie parametry:

stopniowo wróciæ poziomu obs³ugowego.

Wskazówka: po upływie 5 minut od ostatniego przyciśnięcia przycisku regulator po-
wraca do pracy na poziomie obsługowym.

5.4.2 Kod dostêpu

Cyfrowy regulator przemys³owy mo¿e pracowaæ z kodem dostêpu lub bez niego (nastawa fa-
bryczna). Dopiero po zadaniu kodu dostêpu uaktywniana jest funkcja wymagaj¹ca podanie
takiego kodu. Funkcjê uruchamia siê za pomoc¹ kodu serwisowego.

Wskazówka: na końcu wydrukowanej instrukcji montażu i obsługi podany jest nad-
rzędny serwisowy kod dostępu umożliwiający zmianę nastaw konfiguracyjnych i warto-
ści parametrów niezależnie od wprowadzonego kodu użytkownika.
Zaleca się wycięcie strony z kodem dostępu z instrukcji montażu i obsługi i przechowy-
wanie jej w sposób niedostępny dla osób niepowołanych.

18 EB 6493 PL

Obs³uga

Copyright  2016 by SAMSON Sp. z o. o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o. o. · Warszawa



Wymóg wprowadzenia kodu dostêpu

Przy ka¿dym pierwszym wywo³aniu funkcji po otwarciu poziomu konfiguracji pojawia siê py-
tanie o kod dostêpu:

Komunikat KEY pulsuje

Wskazówka: jeżeli komunikat jest wyświetlany w taki spo-
sób, można zawsze zmienić kod dostępu, zob. niżej „Uru-
chomienie/ wyłączenie funkcji wymagającej wprowadzenia
kodu dostępu“.

Praca bez koniecznoœci wprowadzania kodu dostêpu

Wy³¹czenie komunikatu wymagaj¹cego wprowadzenie
kodu dostêpu.

Praca z koniecznoœci¹ wprowadzania kodu dostêpu

Wprowadziæ obowi¹zuj¹cy kod dostêpu (w przyk³adzie: 12).

Wy³¹czenie komunikatu wymagaj¹cego wprowadzenie
kodu dostêpu.

Wskazówka: jeżeli wprowadzono nieprawidłowy kod do-
stępu, to regulator ponownie prosi o wprowadzenie kodu,
ale zamiast komunikatu - - - - wyświetlana jest liczba 1.

Aktywacja/deaktywacja funkcji wymagaj¹cej wprowadzenia kodu dostêpu

Regulator znajduje siê na poziomie obs³ugowym:
Na wyœwietlaczu wyœwietlany jest ekran podobny do ekranu po-
kazanego obok.
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Przejœæ do poziomu konfiguracji.

Otworzyæ poziom parametryzacji.

Wywo³aæ funkcjê wymuszaj¹c¹ wprowadzenie kodu
dostêpu.
Komunikat KEY pulsuje.

Wprowadziæ kod serwisowy.

Wprowadziæ nastawê do pamiêci.
Na wyœwietlaczu: - - - - i KEYP

Wskazówka: jeżeli zamiast komunikatu - - - - wyświetlana
jest liczba, oznacza to,że kod dostępu już został wprowa-
dzony. Wyświetlana liczba to obowiązujący kod dostępu.
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Wprowadziæ w³asny kod dostêpu (w przyk³adzie: 12).

Wskazówka: w celu wyłączenia funkcji wymagającej wpro-
wadzenia kodu dostępu wybrać komunikat - - - -.

Wy³¹czenie komunikatu wymagaj¹cego wprowadzenie
kodu dostêpu.
Regulator powraca do pracy na poziomie konfiguracji.

Przyciskaæ przycisk tyle razy a¿ regulator ponownie przej-
dzie do pracy na poziomie obs³ugowym.

5.4.3 Konfiguracja i parametryzacja na przyk³adzie

Cyfrowy regulator przemys³owy ma prowadziæ regulacjê w trybie PID. W³aœciwy dla tego try-
bu pracy wspó³czynnik proporcjonalnoœci nale¿y ustawiæ na 1,5. Z listy w rozdz. 11.1 wynika,
¿e reakcjê w czasie okreœla siê za pomoc¹ funkcji C.PID w menu CNTR.

→.... →....................... ↓ lub →.................................................. →………..…

Menu Funkcja -CO-
Warianty
nastawy* Opis funkcji Parametr -PA-

Struktura i funkcje regulacji

CNTR C.PID

Algorytm regulacji
P CP.YP
PI CP.YP

Pd CP.YP
PId CP.YP
PPI CP.YP

praca w trybie P
praca w trybie PI
praca w trybie PD
praca w trybie PID
praca w trybie P²I

C.PID/CP.YP
C.PID/CP.YP
C.PID/CP.YP
C.PID/CP.YP
C.PID/CP.YP
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* Nastawa fabryczna jest wyró¿niona t³ustym drukiem.



Wspó³czynnik proporcjonalnoœci nastawia siê za pomoc¹ parametru KP.

↓ lub →................................................. . ↓ i , nastêpnie ↵

Wybór pa-
rametru

Opis
parametru Zakres nastawy*

zob.
rozdz.

KP
TN
TV
TVK1
Y.PRE
DZXD
DZXD
DZXD

wspó³czynnik proporcjonalnoœci
czas zdwojenia
czas wyprzedzenia
wzmocnienie czasu wyprzedzenia
punkt pracy
strefa martwa odchy³ki regulacji XD
Min. skuteczna odchy³ka regulacji XD
Maks. skuteczna odchy³ka regulacji XD

[0,1 … 1,0 … 100,0]
[1 … 120 … 9999 s]
[1 … 10 … 9999 s]

[0,10 … 1,00 … 10,00]
[–10,0 … 0,0 … 110,0]

[0,0 … 110,0 %]

[–110,0 % … DZXD]

[ DZXD … 110,0 %]

6.4.1

Regulator znajduje siê na poziomie obs³ugowym:
Na wyœwietlaczu wyœwietlany jest ekran podobny do ekranu po-
kazanego obok.

Przejœæ do poziomu konfiguracji.
Na wyœwietlaczu: PAR (menu: parametry regulacji)

3x Wybraæ menu CNTR (regulator).
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Otworzyæ menu.
Na wyœwietlaczu: -CO- i C.PID (pierwsza funkcja menu
CNTR)

Otworzyæ funkcjê.
Na wyœwietlaczu: PI (aktualna nastawa funkcji C.PID)

Przejœæ do edycji funkcji.
Na wyœwietlaczu: pytanie o kod dostêpu

Tylko w przypadku pracy w trybie wymagaj¹cym
wprowadzenie kodu dostêpu:

Wprowadziæ obowi¹zuj¹cy kod dostêpu (w przyk³adzie: 27).

Wy³¹czenie komunikatu wymagaj¹cego wprowadzenie
kodu dostêpu.
Funkcja CP.YP jest dostêpna w trybie edycji.
Komunikat PI pulsuje.

EB 6493 PL 23

Funkcje cyfrowego regulatora przemys³owego

Copyright  2016 by SAMSON Sp. z o. o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o. o. · Warszawa



2x Zmieniæ tryb pracy z PI na PID.

Wprowadziæ nastawê do pamiêci
Tryb edycji zostaje zakoñczony.

Przejœæ do poziomu parametryzacji.
Na wyœwietlaczu: pulsuj¹ na przemian komunikaty -PA i
C.PID/CP.YP

Otworzyæ poziom parametryzacji:
Na wyœwietlaczu: KP (pierwszy parametr funkcji C.PID)

Przejœæ do edycji parametru.
Komunikat KP pulsuje.
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Wspó³czynnik proporcjonalnoœci KP ustawiæ na 1,5.

Wprowadziæ nastawê do pamiêci
Tryb edycji zostaje zakoñczony.

Wskazówka: jeżeli mają być nastawione dalsze parametry
funkcji, wybrać parametr ( ) i powtórzyć kroki opisane na
szarym tle.

4x Powrót do poziomu obs³ugowego
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5.5 Ogólna informacja dotycz¹ca obs³ugi

Poni¿ej przedstawiono za pomoc¹ schematów sposób obs³ugi regulatora:

Przejœcie do poziomu konfiguracji.

Otwieranie menu

Wybieranie funkcji/parametru

Wyœwietlanie nastawy

Umo¿liwienie edycji nastawy/wartoœci

Zmiana nastawy/wartoœci

Wprowadzenie nastawy/wartoœci do pamiêci

Otwieranie poziomu parametryzacji.

1) Po otwarciu poziomu konfiguracji i przed pierwsz¹ prób¹ przejœcia do trybu edycji poja-
wia siê pytanie o kod dostêpu. Je¿eli obs³uga regulatora ma odbywaæ siê bez koniecznoœci
wprowadzania kodu dostêpu, tryb edycji mo¿na uruchomiæ kolejnym przyciœniêciem przy-
cisku. Mo¿liwoœæ wprowadzania zmian jest dostêpna do wyjœcia z poziomu konfiguracji.
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6 Funkcje cyfrowego regulatora przemys³owego

W tym rozdziale opisano wszystkie funkcje poziomu konfiguracji. Poziom konfiguracji obej-
muje 9 menu, zawieraj¹cych funkcje i ich parametry. Ka¿de z 9 menu grupuje funkcje okreœlo-
nego zakresu tematycznego:

– PAR: parametry regulacyjne
– IN: wejœcie
– SETP: wartoœæ zadana
– CNTR: regulator
– OUT: wyjœcie
– ALRM: przekaŸniki wartoœci granicznych
– AUX: dodatkowe funkcje
– TUNE: adaptacja uruchomienia
– I-O: wyœwietlanie parametrów procesu
Listê wszystkich menu, funkcji i parametrów zawiera rozdz. 11.1.

Na wyœwietlaczu funkcje oznaczone s¹ jako -CO-, poziom parametryzacji jako -PA-.

Funkcje wejœcia binarnego BI1

– Menu SETP -CO- SP.FU/RAMP uruchomienie funkcji liniowo-rosn¹cej
(→ rozdz. 6.3.2)

– Meni SETP -CO- SP.FU/CH.SP prze³¹czanie wartoœci zadanych (→ rozdz. 6.3.2)
– Menu CNTR -CO- AC.VA zwiêkszanie/zmniejszanie wartoœci rzeczywistej

(→ rozdz. 6.4.8)
– Menu OUT -CO- SAFE uaktywnienie sta³ej wartoœci nastawczej

(→ rozdz. 6.5.1)
– Menu OUT -CO- MA.AU prze³¹czanie pomiêdzy prac¹ w trybie rêcznym/

automatycznym (→ rozdz. 6.5.2)
– Menu OUT -CO- RAMP uruchomienie funkcji liniowo-rosn¹cej

(→ rozdz. 6.5.4)
– Menu OUT -CO- BLOC blokowanie wielkoœci nastawczej  (→ rozdz. 6.5.5)
– Menu OUT -CO- B.OUT uaktywnienie wyjœæ binarnych (→ rozdz. 6.5.11)

6.1 Menu PAR: parametry regulacji

To menu nie zawiera ¿adnych funkcji. W chwili otwarcia tego menu nastêpuje automatyczne
przejœcie do poziomu parametryzacji -PA-. W ten sposób mo¿na szybko nastawiæ parametry
regulacji.
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Wskazówka: parametry regulacji można nastawić także w funkcji C.PID w menu
CNTR, zob. rozdz. 6.4.1.

PAR

KP
TN
TV
Y.PRE

wspó³czynnik proporcjonalnoœci
czas zdwojenia
czas wyprzedzenia
punkt pracy

[0,1 … 1,0 … 100,0]
[1 … 120 … 9999 s]
[1 … 10 … 9999 s]
[–10,0 … 0,0 … 110,0 %]

6.2 Menu IN: wejœcie

W menu IN nastawiane s¹ wejœcia analogowe (IN1, IN2).

6.2.1 -CO- IN1: sygna³ wejœciowy IN1

W tej funkcji nastawia siê sygna³ wejœciowy i zakres pomiarowy wejœcia analogowego IN1.

IN -CO- IN1 Sygna³ wejœciowy IN1

0–20 mA
4–20 mA

0–10 V
2–10 V
100 PT
1000 PT
100 NI
1000 NI
0–1KOHM

0 do 20 mA
4 do 20 mA
0 do 10 V
2 do 10 V
Pt 100 (–100 … 500 °C)
Pt 1000 (–100 … 500 °C)
Ni 100 (–60 … 250 °C)
Ni 1000 (–60 … 250 °C)
0 do 1000 Ω

wartoœci rezystancji → rozdz. 11.3
wartoœci rezystancji → rozdz. 11.3
wartoœci rezystancji → rozdz. 11.3
wartoœci rezystancji → rozdz. 11.3

-PA- IN1

IN1
IN1

pocz¹tek zakresu pomiarowego
koniec zakresu pomiarowego

[–999,0 … 0,0 … IN1]
[ IN1 … 100,0 … 9999]
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6.2.2 -CO- IN2: sygna³ wejœciowy IN2

W tej funkcji nastawia siê sygna³ wejœciowy i zakres pomiarowy wejœcia analogowego IN2.

IN -CO- IN2 Sygna³ wejœciowy IN2

0–20 mA
4–20 mA
0–10 V
2–10 V
100 PT

1000 PT
100 NI
1000 NI
0–1KOHM

0 do 20 mA
4 do 20 mA
0 do 10 V
2 do 10 V
Pt 100 (–100 … 500 °C)
Pt 1000 (–100 … 500 °C)
Ni 100 (–60 … 250 °C)
Ni 1000 (–60 … 250 °C)
0 do 1000 Ω

wartoœci rezystancji → rozdz. 11.3
wartoœci rezystancji → rozdz. 11.3
wartoœci rezystancji → rozdz. 11.3
wartoœci rezystancji → rozdz. 11.3

-PA- IN2

IN2
IN2

pocz¹tek zakresu pomiarowego
koniec zakresu pomiarowego

[–999,0 … 0,0 … IN2]
[ IN2 … 100,0 … 9999]

6.2.3 -CO- MEAS: nadzorowanie sygna³u

Za pomoc¹ tej funkcji nadzoruje siê zakres sygna³u wejœæ analogowych IN1 i IN2 pod wzglê-
dem wzrostu powy¿ej lub spadku poni¿ej wartoœci granicznej. W przypadku wzrostu powy¿ej
lub spadku poni¿ej wartoœci granicznej nominalnego zakresu sygna³u za³¹czane jest wyjœcie
(BO3) sygna³u alarmowego, a na wyœwietlaczu wyœwietlany jest symbol stanu awaryjnego.
Dodatkowo zak³ócenie sygna³u sygnalizowane jest pulsowaniem wyœwietlanego komunikatu:

4 „ __o1“: wzrost powy¿ej wartoœci granicznej nominalnego zakresu sygna³u na wejœciu
analogowym IN1 lub na wejœciach analogowych IN1 i IN2

4 „ __u1“: spadek poni¿ej wartoœci granicznej nominalnego zakresu sygna³u na wejœciu
analogowym IN1 lub na wejœciach analogowych IN1 i IN2

4 „ __o2“: wzrost powy¿ej wartoœci granicznej nominalnego zakresu sygna³u na wejœciu
analogowym IN2

4 „ __u2“: spadek poni¿ej wartoœci granicznej nominalnego zakresu sygna³u na wejœciu
analogowym IN2

Wskazówka: regulator może zostać skonfigurowany w ten sposób, że w przypadku
nieprawidłowej wartości sygnału nastąpi przełączenie na pracę w trybie ręcznym, zob.
rozdz. 6.2.4.
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IN -CO- MEAS Nadzorowanie sygna³u

oFF ME.MO

IN1 ME.MO
IN2 ME.MO
ALL ME.MO

wy³.
wejœcie analogowe IN1
wejœcie analogowe IN2
wejœcie analogowe IN1 i IN2

6.2.4 -CO- MAN: prze³¹czenie na pracê w trybie rêcznym
w przypadku zak³ócenia sygna³u

Je¿eli uaktywniono funkcjê nadzorowania sygna³u (-CO- MEAS ≠ oFF ME.MO), to odpowied-
nio do nastawy tej funkcji, w przypadku wzrostu powy¿ej lub spadku poni¿ej wartoœci granicz-
nej zakresu sygna³u nastêpuje automatyczne prze³¹czenie regulatora na pracê w trybie rêcz-
nym .

4 Nastawa F01 FAIL: regulator prze³¹cza siê na pracê w trybie rêcznym i generowana
jest sta³a wartoœæ nastawcza Y1K1. Sta³a wartoœæ nastawcza Y1K1 jest aktywna tylko
wtedy, gdy w momencie powstania nieprawid³owego sygna³u regulator pracowa³
w trybie automatycznym.

4 Nastawa F02 FAIL: regulator prze³¹cza siê na pracê w trybie rêcznym i generowana
jest ostatnia wartoœæ nastawcza.

Podczas pracy w trybie rêcznym wartoœæ nastawcz¹ mo¿na zmieniæ za pomoc¹ przycisków
kursora ( i ). Regulator mo¿na ponownie prze³¹czyæ na pracê w trybie automatycznym,
gdy otrzymywany sygna³ bêdzie prawid³owy.

IN -CO- MAN Prze³¹czenie na pracê w trybie rêcznym w przypadku zak³ócenia sygna³u

oFF FAIL

F01 FAIL
F02 FAIL

wy³.
ze sta³¹ wartoœci¹ nastawcz¹ Y1K1
z ostatni¹ wartoœci¹ wielkoœci nastawczej

-PA- MAN

Y1K1 sta³a wartoœæ nastawcza [–10,0 … 110,0 %]

Wskazówka: parametr Y1K1 można nastawić także w funkcjach -CO- SAFE i -CO-
RE.CO, zob. rozdz. 6.5.1 i 6.7.1.
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6.2.5 -CO- CLAS: przyporz¹dkowanie wielkoœci X i WE do wejœæ ana-
logowych

Regulator wykorzystuje wewnêtrznie wielkoœci wejœciowe X i WE. Za pomoc¹ tej funkcji przy-
porz¹dkowuje siê wielkoœci wejœciowe do wejœæ analogowych IN1 lub IN2. Standardowo wiel-
koœæ X jest przyporz¹dkowana do wejœcia analogowego IN2, a wielkoœæ WE do wejœcia ana-
logowego IN1.

IN -CO- CLAS Przyporz¹dkowanie wielkoœci X do wejœæ analogowych

In2 X

In1 X
X = IN2
X = IN1

Przyporz¹dkowanie wielkoœci WE do wejœæ analogowych

In1 WE

In2 WE
WE = IN1
WE = IN2

6.2.6 -CO- DI.FI: filtrowanie wielkoœci X i WE

Za pomoc¹ tej funkcji filtrowane s¹ wielkoœci wejœciowe X i/lub WE.

Filtr pierwszego rzêdu (filtr dolnoprzepustowy wzglêdnie praca w trybie Pt1) wyg³adza wybra-
ne sygna³y i t³umi zak³ócenia sygna³ów wejœciowych charakteryzuj¹ce siê wysok¹ czêstotliwo-
œci¹. Sta³¹ czasow¹ cz³onu Pt1 okreœla parametr TS.X - dla sygna³u wejœciowego X i parametr
TS.WE - dla sygna³u wejœciowego WE.

IN -CO- DI.FI Filtrowanie wielkoœci wejœciowe X

oFF X

on X
wy³.
za³.

TS/X sta³a czasowa filtra X [0,1 … 1,0 … 100,0 s]

Filtrowanie wielkoœci wejœciowej WE

oFF WE

on WE
wy³.
za³.

TS.WE sta³a czasowa filtra WE [0,1 … 1,0 … 100,0 s]

6.2.7 -CO- SQR: pierwiastkowanie wielkoœci X i WE

Za pomoc¹ tej funkcji z wielkoœci wejœciowej wyci¹gany jest pierwiastek kwadratowy, który
wewnêtrznie przekszta³cany jest na wartoœæ z zakresu od 0% do 100%:
X' = 10 ⋅ X i WE' = 10 ⋅ WE.
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Pierwiastkowanie jest wykorzystywane podczas pomiaru przep³ywu za pomoc¹ nadajnika
mierniczego spadku ciœnienia do obliczenia ze zmierzonej ró¿nicy ciœnieñ odpowiadaj¹cego
jej przep³ywu objêtoœciowego.

IN -CO- SQR Pierwiastkowanie wielkoœci wejœciowej X

oFF X

on X
wy³.
za³.

Pierwiastkowanie wielkoœci wejœciowej WE

oFF WE

on WE
wy³.
za³.

6.2.8 -CO- FUNC: funkcjonalizacja wielkoœci X i WE

Dziêki funkcjonalizacji sygna³ wejœciowy jest ponownie analizowany w celu dalszego prze-
twarzania. Funkcjonalizacja umo¿liwia przekszta³cenie zale¿nych od pomiaru lub procesu
wielkoœci pomocniczych, referencyjnych lub ekwiwalentnych do postaci odpowiedniej dla ob-
wodu regulacyjnego wzglêdnie przeprowadzenie linearyzacji, gdy znana jest zale¿noœæ po-
miêdzy sygna³em wejœciowym i ¿¹danym nowym wyjœciowym wynikaj¹ca z praw fizyki, war-
toœci doœwiadczalnych lub zmierzonych wartoœci, np. zale¿noœæ miêdzy ciœnieniem pary i tem-
peratur¹.

Na potrzeby funkcjonalizacji jest do dyspozycji siedem wspó³rzêdnych, z których ka¿da jest
okreœlana przez wartoœæ wejœciow¹ i wyjœciow¹.

4 Wartoœci s¹ wprowadzane jako wartoœci absolutne, np. w °C lub w bar.

4 Za pomoc¹ parametrów MIN i MAX definiuje siê zakres pomiarowy sygna³u wyjœciowego
E’. Je¿eli wartoœci K1.Y lub K7.Y nie s¹ zgodnie z wartoœciami MIN i MAX, to wartoœci
wyjœciowe przeznaczone dla sygna³u poddanego funkcjonalizacji, wiêkszego lub mniej-
szego od tych wartoœci granicznych, s¹ ustalane jako sta³e na K1.Y wzglêdnie K7.Y.

4 Regulator uzupe³nia ci¹g poligonowy tworz¹c linie proste (rys 4). Je¿eli wprowadzono
wartoœæ wyjœciow¹ wiêksz¹ od wartoœci MAX lub mniejsz¹ od wartoœci MIN, to za wartoœæ
wyjœciow¹ przyjmuje siê wartoœæ MAX wzglêdnie MIN. Przyk³ad funkcjonalizacji zawiera
rozdz. 7.

Wskazówki:
– Zaleca siê sporz¹dzenie tabeli lub wykreœlenie krzywej w kartezjañskim uk³adzie

wspó³rzêdnych. Siedem punktów funkcjonalizacji nale¿y wybraæ tak, ¿eby przebieg
krzywej móg³ byæ dobrze odtworzony. Miêdzy s¹siednimi punktami regulator oblicza
prost¹. Tak¿e wtedy, gdy przebieg sygna³u mo¿e byæ dostatecznie opisany przez mniej
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ni¿ siedem punktów, trzeba wyznaczyæ siedem punktów. W razie potrzeby pierwsze
wzglêdnie ostatnie punkty zdefiniowaæ tak, ¿eby siê pokrywa³y.

– Przebieg ci¹gu poligonowego nie zostaje ograniczony. Przebiegi poligonowe zawiera-
j¹ce wiêcej ni¿ jedn¹ wartoœæ maksymaln¹ i minimaln¹ s¹ dopuszczalne. Nale¿y zwró-
ciæ uwagê na to, ¿e jednej wartoœci wejœciowej przyporz¹dkowana jest jedna wartoœæ
wyjœciowa. W innym przypadku nie mo¿na zapewniæ jednoznacznego przyporz¹dko-
wania sygna³u wejœciowego.

IN -CO- FUNC Funkcjonalizacja wielkoœci wejœciowej X

oFF X

on X
wy³.
za³.

-PA- FUNC/X

MIN pocz¹tek zakresu pomiarowego
sygna³u wyjœciowego

[–999,0 … 0,0 … MAX]

MAX koniec zakresu pomiarowego
sygna³u wyjœciowego

[MIN … 100,0 … 9999]

K1.X wartoœæ wejœciowa 1 [ IN1 … IN1;
IN2 … IN2]

K1.Y wartoœæ wyjœciowa 1 [MIN …  MAX]
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K1.X K5.X K7.XK6.X

Rys. 4 ·  Funkcjonalizacja

MIN pocz¹tek zakresu pomiarowego
sygna³u wyjœciowego

MAX koniec zakresu pomiarowego
sygna³u wyjœciowego

K1.Y wartoœæ wyjœciowa 1
K5.Y wartoœæ wyjœciowa 5
K7.Y wartoœæ wyjœciowa 7
K1.X wartoœæ wejœciowa 1
K5.X wartoœæ wejœciowa 5
K6.X wartoœæ wejœciowa 6
K7.X wartoœæ wejœciowa 7

E sygna³ (wejœciowy) wymagaj¹cy
funkcjonalizacji

E' sygna³ (wyjœciowy) po funkcjonali-
zacji



…
K7.X

K7.Y

…
wartoœæ wejœciowa 7

wartoœæ wyjœciowa 7

…
[ IN1 … IN1;

IN2 … IN2]
[MIN … MAX]

Funkcjonalizacja wielkoœci wejœciowej WE

oFF WE

on WE
wy³.
za³.

-PA- FUNC/WE

MIN
MAX
K1.X

K1.Y
…
K7.X

K7.Y

pocz¹tek zakresu pomiarowego
sygna³u wyjœciowego
koniec zakresu pomiarowego
sygna³u wyjœciowego
wartoœæ wejœciowa 1

wartoœæ wyjœciowa 2
…
wartoœæ wejœciowa 7

wartoœæ wyjœciowa 7

[–999 … 0,0 … MAX]
[MIN … 100 … 9999]
[ IN1 … IN1]
[ IN2 … IN2]
[MIN … MAX]

[ IN1 … IN1]
[ IN2 … IN2]
[MIN … MAX]

6.3 Menu SETP: wartoœæ zadana

W tym menu okreœla siê funkcje w odniesieniu do wartoœci zadanej, Cyfrowy regulator prze-
mys³owy ma do dyspozycji dwie wewnêtrzne wartoœci zadane W i W2 i jedn¹ zewnêtrzna
wartoœæ zadan¹ WE.

6.3.1 -CO- SP.VA: nastawa wartoœci zadanej

Za pomoc¹ tej funkcji dokonuje siê uaktywnienia wartoœci zadanej W2 lub WE. Wewnêtrzna
wartoœæ zadana W jest zawsze aktywna. Wartoœæ zadan¹ i odpowiedni dla niej zakres po-
miarowy ustala siê na poziomie parametryzacji. Zakres pomiarowy ( WINT, WINT) musi
byæ zgodny z zakresem pomiarowym wielkoœci regulowanej X ( IN1, IN1 lub IN2,

IN2) lub, podczas funkcjonalizacji, z zakresem wyjœciowym (MIN, MAX). Wewnêtrzne
wartoœci zadane W i W2 nastawia siê w zakresie od dolnych do górnych wartoœci granicznych
nastawy ( WRAN, WRAN).
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Funkcja wielkoœci wejœciowej WE:

4 Nastawa on WE: wielkoœæ WE jest wykorzystywana jako zewnêtrzna wartoœæ zadana.

4 Nastawa F01 WE: wielkoœæ WE jest wykorzystywana do realizacji funkcji zewnêtrzne-
go sprzê¿enia zwrotnego w przypadku wyjœcia 3-punktowego, zob. rozdz. 6.5.10. Po
wprowadzeniu tej nastawy wielkoœæ WE nie jest wyœwietlana na poziomie obs³ugo-
wym. Wielkoœæ ta jest wyœwietlana tylko w menu I-O, zob. rozdz. 6.9.3

4 Nastawa F02 WE: wielkoœci WE jest wykorzystywana do doprowadzenia wielkoœci
zak³ócaj¹cej, zob. rozdz. 6.4.7. Po wprowadzeniu tej nastawy wielkoœæ WE nie jest
wyœwietlana na poziomie obs³ugowym. Wielkoœæ ta jest wyœwietlana tylko w menu I-O,
poziom, zob. rozdz. 6.9.3

SETP -CO- SP.VA Wewnêtrzna wartoœæ zadana W

on W za³.

-PA- SP.VA/W

W
WINT

WINT

WRAN

WRAN

wewnêtrzna wartoœæ zadana
pocz¹tek zakresu pomiarowego
W/W2
koniec zakresu pomiarowego
W/W2
dolna wartoœæ graniczna nastawy
W/W2
górna wartoœæ graniczna nastawy
W/W2

[ WRAN … 0,0 … WRAN]
[–999 … 0,0 … WINT]

[ WINT … 100,0 … 9999]

[ WINT … 0,0… WRAN]

[ WRAN … 100,0 … WINT]

Wewnêtrzna wartoœæ zadana W2

oFF W2

on W2
wy³.
za³.

-PA- SP.VA/W2

W2 wewnêtrzna wartoœæ zadana 2 [ WRAN … 0,0 … WRAN]

Wielkoœæ wejœciowa WE

oFF WE

on WE
F01 WE

F02 WE

wy³.
zewnêtrzna wartoœæ zadana WE
wejœcie sygna³u sprzê¿enia zewnêtrznego w przypadku wyjœcia
3-punktowego
wejœcie umo¿liwiaj¹ce doprowadzenie wielkoœci zak³ócaj¹cej
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6.3.2 -CO- SP.FU: funkcje wartoœci zadanej

6.3.2.1 -CO- SP.FU/RAMP funkcja liniowo-rosn¹ca wartoœci zadanej

Funkcja liniowo-rosn¹ca wartoœci zadanej nadaje siê do wykorzystania zw³aszcza w obwo-
dach regulacji, które Ÿle reaguj¹ na szybkie zmiany wartoœci zadanej. Dziêki p³ynnemu przejœ-
ciu od jednej wartoœci zadanej do drugiej mo¿na unikn¹æ niestabilnej regulacji. W przypadku
funkcji liniowo-rosn¹cej wartoœci zadanej wartoœæ zadana na komparatorze SP.CO jest reali-
zowana zgodnie z zadanym czasem ze sta³¹ prêdkoœci¹ od startowej wartoœci zadanej do do-
celowej wartoœci zadanej. Wprowadzenie nastawy funkcji -CO- SP.FU decyduje o tym, czy re-
alizacja funkcji liniowo-rosn¹cej rozpocznie siê od aktualnej wartoœci wielkoœci regulowanej X
na komparatorze, od wartoœci startowej WIRA, czy od innej wartoœci zadanej.

Czas realizacji funkcji liniowo-rosn¹cej wartoœci zadanej dla ca³ego zakresu pomiarowego
(od WINT do WINT) zadaje siê za pomoc¹ parametru TSRW. Je¿eli wartoœæ zadana
zmieni siê z wartoœci W na now¹ wartoœæ W2, to rzeczywistym czasem realizacji funkcji linio-
wo-rosn¹cej wartoœci zadanej jest czas t1, jak to pokazano na rys. 7 i 8.

Wartoœæ parametru TSRW mo¿na obliczyæ nastêpuj¹co:

TSRW = t1 ⋅
WINT WINT

W2 W
−
−

Nastawa F01 RAMP – uruchomienie funkcji liniowo-rosn¹cej wartoœci zadanej od aktualnej
wartoœci wielkoœci regulowanej X na komparatorze: tê funkcjê liniowo-rosn¹c¹ uruchamia siê
za poœrednictwem wejœcia binarnego. Je¿eli wejœcie binarne jest za³¹czone, to wartoœæ zadana
na komparatorze SP.CO przyjmuje aktualn¹ wartoœæ wielkoœci regulowanej X na komparatorze.
Przez zmianê stanu wejœcia binarnego ze stanu „aktywne“ (1) na „nieaktywne“ (0) uruchomiona
zostaje funkcja liniowo-rosn¹ca, a wartoœæ zadana zmienia siê do momentu osi¹gniêcia docelo-
wej wartoœci zadanej (wewnêtrznej lub zewnêtrznej wartoœci zadanej). Gdy docelowa wartoœæ
zadana zostanie osi¹gniêta, realizacja funkcji liniowo-rosn¹cej zostaje zakoñczona. Nastêpnie
wartoœæ zadana na komparatorze SP.CO przyjmuje docelow¹ wartoœæ zadan¹ (np. W).
Je¿eli w trakcie realizacji funkcji liniowo-rosn¹cej nast¹pi prze³¹czenie na pracê w trybie rêcz-
nym, to funkcja liniowo-rosn¹ca zostaje zatrzymana, a wartoœæ zadana przyjmuje aktualn¹
wartoœæ wielkoœci regulowanej X. Po prze³¹czeniu na pracê w trybie automatycznym realizacja
funkcji liniowo-rosn¹cej jest kontynuowana do osi¹gniêcia docelowej wartoœci zadanej. Je¿eli w
czasie realizacji funkcji liniowo-rosn¹cej wejœcie binarne zostanie ponownie uaktywnione, to
wartoœæ zadana SP.CO na komparatorze ponownie przyjmuje aktualn¹ wartoœæ wielkoœci regu-
lowanej X na komparatorze (ponowne uruchomienie). Je¿eli po przerwie w zasilaniu trwaj¹cej
d³u¿ej ni¿ 1 sekundê regulator prze³¹cza siê na pracê w trybie automatycznym, to wartoœæ zada-
na SP.CO na komparatorze przyjmuje, przy aktywnym wejœciu binarnym, wartoœæ rzeczywist¹
na komparatorze, a przy nieaktywnym wejœciu binarnym docelow¹ wartoœæ zadan¹.
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4 Nastawa F02 RAMP – uruchomienie funkcji liniowo-rosn¹cej wartoœci zadanej od
startowej wartoœci zadanej: tê funkcjê liniowo-rosn¹c¹ uruchamia siê za poœrednic-
twem wejœcia binarnego. Je¿eli wejœcie binarne jest za³¹czone, to wartoœæ zadana
SP.CO na komparatorze przyjmuje zadan¹ startow¹ wartoœæ zadan¹ WIRA. Przez
zmianê stanu wejœcia binarnego ze stanu „aktywne“ (1) na „nieaktywne“ (0) urucho-
miona zostaje funkcja liniowo-rosn¹ca, a wartoœæ zadana zmienia siê do momentu
osi¹gniêcia docelowej wartoœci zadanej (wewnêtrznej lub zewnêtrznej wartoœci zada-
nej). Gdy docelowa wartoœæ zadana zostanie osi¹gniêta, realizacja funkcji liniowo-ro-
sn¹cej zostaje zakoñczona. Nastêpnie wartoœæ zadana na komparatorze SP.CO przyj-
muje docelow¹ wartoœæ zadan¹ (np. W).
Je¿eli podczas realizacji funkcji liniowo-rosn¹cej nast¹pi prze³¹czenie na pracê w try-
bie rêcznym, to funkcja liniowo-rosn¹ca zostaje zatrzymana, a wartoœæ zadana SP.CO
na komparatorze przyjmuje aktualn¹ wartoœæ wielkoœci regulacyjnej X.
Po prze³¹czeniu na pracê w trybie automatycznym realizacja funkcji liniowo-rosn¹cej
jest kontynuowana do osi¹gniêcia docelowej wartoœci zadanej. Je¿eli w czasie realiza-
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cji funkcji liniowo-rosn¹cej wejœcie binarne zostanie ponownie uaktywnione, to wartoœæ
zadana SP.CO na komparatorze ponownie przyjmuje wartoœæ rzeczywist¹ wielkoœci
regulowanej X na komparatorze (ponowne uruchomienie). Je¿eli po przerwie w zasila-
niu trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 1 sekundê regulator prze³¹cza siê na pracê w trybie automa-
tycznym, to wartoœæ zadana SP.CO na komparatorze przyjmuje, przy aktywnym wejœ-
ciu binarnym, startow¹ wartoœæ zadan¹ WIRA, przy nieaktywnym wejœciu binarnym
docelow¹ wartoœæ zadan¹.

4 Nastawa F03 RAMP – funkcja liniowo-rosn¹ca wartoœci zadanej jest stale aktywna,
bez warunku pocz¹tkowego: przy tej nastawie funkcja liniowo-rosn¹ca jest stale aktyw-
na. Po ka¿dej zmianie wartoœci zadanej zmienia siê p³ynnie wartoœæ zadana SP.CO na
komparatorze, tak¿e wtedy, gdy nastêpuj¹ce prze³¹czanie miêdzy wartoœciami zadany-
mi. Wykres pokazuje przebieg funkcji liniowo-rosn¹cej (SP.CO) w przypadku prze³¹cza-
nia za pomoc¹ wejœcia binarnego wartoœci zadanej W na wartoœæ zadan¹ W2 i odwrot-
nie (dodatkowe nastawy: -CO- SP.VA = on W2 i -CO- SP.FU = F01 CH.SP). Je¿eli w trak-
cie realizacji funkcji liniowo-rosn¹cej nast¹pi prze³¹czenie na pracê w trybie rêcznym, to
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funkcja liniowo-rosn¹ca zostaje zatrzymana, a wartoœæ zadana SP.CO na komparatorze
przyjmuje wartoœæ rzeczywist¹ X na komparatorze. Po prze³¹czeniu na pracê w trybie
automatycznym realizacja funkcji liniowo-rosn¹cej jest kontynuowana do osi¹gniêcia
docelowej wartoœci zadanej. Je¿eli po przerwie w zasilaniu trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 1 sekun-
dê regulator prze³¹cza siê na pracê w trybie automatycznym, to wartoœæ zadana SP.CO
na komparatorze przyjmuje docelow¹ wartoœæ zadan¹.

6.3.2.2 -CO- SP.FU/CH.SP prze³¹czanie wartoœci zadanej za pomoc¹
wejœcia binarnego BI

Za pomoc¹ tej funkcji okreœla siê warunki prze³¹czania miêdzy wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ war-
toœci¹ zadan¹.

4 Nastawa oFF CH.SP: nie ma miejsca prze³¹czanie miêdzy wartoœciami zadanymi.

4 Nastawa F01 CH.SP: prze³¹czanie miêdzy aktywn¹ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ warto-
œci¹ zadan¹ za pomoc¹ wejœcia binarnego BI (W/W2 po WE)
Je¿eli wejœcie binarne jest aktywne, aktywna jest wielkoœæ WE.
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4 Nastawa F02 CH.SP: prze³¹czanie miêdzy wewnêtrznymi wartoœciami zadanymi za
pomoc¹ wejœcia binarnego BI (W po W2).
Je¿eli wejœcie binarne jest aktywne, aktywna jest wielkoœæ W2.
Je¿eli wejœcie binarne jest nieaktywne, aktywna jest wielkoœæ W.
Funkcja -CO- SP.VA nie mo¿e mieæ nastawy „on WE“. Je¿eli wtedy, gdy wejœcie binar-
ne jest nieaktywne, uaktywniona zostanie z klawiatury wartoœci zadana W2 , to za po-
moc¹ wejœcia binarnego nie mo¿na dokonaæ prze³¹czenia na wartoœæ zadan¹ W.

Wskazówka: do wejścia binarnego można przypisać więcej funkcji, zob. str. 32.

SETP -CO- SP.FU Funkcja liniowo-rosn¹ca wartoœci zadanej

oFF RAMP

F01 RAMP
F02 RAMP
F03 RAMP

wy³.
uruchomienie od wartoœci rzeczywistej za pomoc¹ wejœcia binarnego BI1
uruchomienie od wartoœci WIRA za pomoc¹ wejœcia binarnego BI1
bez warunku pocz¹tkowego

-PA- SP.FU/RAMP

TSRW
WIRA

czas realizacji
wartoœæ startowa

[1 … 10 … 9999 s]
[ WINT … 0,0 … WINT]

Prze³¹czenie W(W2)/WE za poœrednictwem wejœcia BI

oFF CH.SP

F01 CH.SP
F02 CH.SP

wy³.
W(W2)/WE za poœrednictwem wejœcia binarnego BI1
W/W2 za poœrednictwem wejœcia binarnego BI1

6.4 Menu CNTR: regulator

W tym menu okreœla siê tryb regulacji. W szczególnoœci decyduje siê o tym, czy regulator ma
pracowaæ w trybie P, PI, PD, PID, czy P2I. Ponadto w tym miejscu nastawia siê doprowadzenie
wielkoœci zak³ócaj¹cych i dodatkowe funkcje regulacyjne.

6.4.1 -CO- C.PID: algorytm regulacji

Za pomoc¹ tej funkcji nastawia siê algorytm i parametry regulacji. Fabrycznie regulator jest
przygotowany do pracy w trybie PI.

4 Wspó³czynnik proporcjonalnoœci KP dzia³a jako wzmocnienie na sk³adow¹ propor-
cjonaln¹, ca³kuj¹c¹ i ró¿niczkuj¹c¹. W regulatorze pracuj¹cym w trybie proporcjonal-
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nym zwiêkszenie wspó³czynnika proporcjonalnoœci powoduje zwiêkszenie amplitudy
wielkoœci nastawczej.

4 Czas zdwojenia TN jest parametrem sk³adowej ca³kuj¹cej. Czas zdwojenia to prze-
dzia³ czasu potrzebny przy skokowej odpowiedzi regulatora pracuj¹cego w trybie PI
do uzyskania wskutek ca³kowania takiej samej zmiany wielkoœci nastawczej, jaka po-
wstaje w wyniku oddzia³ywania sk³adowej proporcjonalnej.
Zwiêkszenie czasu zdwojenia TN powoduje, przy sta³ej odchy³ce regulacji, zmniejsze-
nie prêdkoœci zmiany wielkoœci nastawczej.

4 Czas wyprzedzenia TV jest parametrem sk³adowej ró¿niczkuj¹cej. Czas wyprzedzenia
to przedzia³ czasu, o który odpowiedŸ wzrostowa regulatora dzia³aj¹cego w trybie PD
szybciej osi¹ga okreœlon¹ wartoœæ wielkoœci nastawczej ni¿ gdyby zosta³a ona
osi¹gniêta tylko w wyniku oddzia³ywania sk³adowej proporcjonalnej. Zwiêkszenie cza-
su wyprzedzenia TV powoduje, przy sta³ej prêdkoœci zmiany odchy³ki regulacji (stopniu
zmiany) zwiêkszenie amplitudy wielkoœci nastawczej. Po skokowej zmianie odchy³ki re-
gulacji wiêkszy czas wyprzedzenia TV powoduje d³u¿sze oddzia³ywanie (wybrzmie-
wanie) sk³adowej ró¿niczkuj¹cej.

4 Wzmocnienie wyprzedzenia TVK1 to wspó³czynnik wzmocnienia dla sk³adowej ró¿-
niczkuj¹cej.

4 Punkt pracy Y.PRE regulatora pracuj¹cego w trybie P lub PD okreœla wielkoœæ na-
stawcz¹ przekazywan¹ do regulowanego uk³adu wtedy, gdy wartoœæ rzeczywista =
wartoœæ zadana.

4 Za pomoc¹ strefy martwej odchy³ki regulacji DZXD okreœla siê zakres odchy³ki regula-
cji, w ramach którego efektywna odchy³ka regulacji wynosi zero, a sygna³ nastawczy
nie zmienia siê. Strefê martw¹ mo¿na wykorzystywaæ do uspokojenia obwodu regula-
cyjnego przez zapobieganie zbyt czêstemu przestawianiu cz³onu nastawczego w
punkcie pracy.

4 Ograniczenie odchy³ki regulacji
Za pomoc¹ parametrów DZXD i DZXD ogranicza siê efektywn¹ odchy³kê regula-
cji na potrzeby obliczenia sygna³u nastawczego.
Za pomoc¹ parametru DZXD okreœla siê doln¹ granicê ujemnej odchy³ki regulacji,
za pomoc¹ parametru DZXD okreœla siê górn¹ granicê dodatniej odchy³ki regulacji.
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Przyporz¹dkowanie parametrów regulacyjnych i sposobu regulacji

P PI PD PID P²I

KP • • • • •

TN – • – • •

TV – – • • –

TVK1 – – • • –

Y.PRE • • • • •

DZXD • • • • •

DZXD • • • • •

DZXD • • • • •

CNTR -CO- C.PID Algorytm regulacji

P CP.YP
PI CP.YP

Pd CP.YP
PId CP.YP
PPI CP.YP

praca w trybie P
praca w trybie PI
praca w trybie PD
praca w trybie PID
praca w trybie P²I

-PA- C.PID

KP
TN
TV
TVK1
Y.PRE
DZXD

DZXD

DZXD

wspó³czynnik proporcjonalnoœci
czas zdwojenia
czas wyprzedzenia
wzmocnienie czasu wyprzedzenia
punkt pracy
strefa martwa odchy³ki regulacji XD
minimalna efektywna odchy³ka
regulacji XD
maksymalna efektywna odchy³ka
regulacji XD

[0,1 … 1,0 … 100,0]
[1 … 120 … 9999 s]
[1 … 10 … 9999 s]
[0,10 … 1,00 … 10,00]
[–10,0 … 0,0 … 110 %]
[0,0 … 110,0 %]
[–110,0 % … DZXD]

[ DZXD … 110,0 %]

Wskazówka: parametry regulacyjne KP, TN, TV i Y.PRE można nastawić także
w menu PAR.
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6.4.2 -CO- SIGN: inwersja odchy³ki regulacji XD

Kierunek dzia³ania odchy³ki regulacji mo¿na zmieniaæ. Poprzez inwersjê rosn¹c¹ odchy³kê re-
gulacji mo¿na przekszta³ciæ na malej¹c¹ lub odwrotnie, malej¹c¹ odchy³kê regulacji mo¿na
przekszta³ciæ na rosn¹c¹. Wskutek tego zmienia siê tak¿e kierunek dzia³ania sygna³u na-
stawczego.

CNTR -CO- SIGN Inwersja odchy³ki regulacji XD

dir.d XD

in.d XD
bez inwersji
po inwersji

Wskazówka: nastawiony kierunek działania można ponownie zmienić w funkcji -CO-
DIRE, zob. rozdz 6.4.6.

6.4.3 -CO- D.PID: przyporz¹dkowanie sk³adowej ró¿niczkuj¹cej (D)
do wyjœcia nastawczego

W regulatorach pracuj¹cych w trybie PD i PID mo¿na przyporz¹dkowaæ jako Ÿród³o sk³ado-
wej ró¿niczkuj¹cej albo odchy³kê regulacji, albo wielkoœæ regulowan¹.

4 Nastawa F01 DP.YP: Ÿród³em sk³adowej ró¿niczkuj¹cej jest odchy³ka regulacji XD. Po-
przez sk³adow¹ ró¿niczkuj¹c¹ zmiana wielkoœci regulowanej i wartoœci zadanej od-
dzia³uje na wielkoœæ nastawcz¹.

4 Nastawa F02 DP.YP: Ÿród³em sk³adowej ró¿niczkuj¹cej jest wielkoœæ regulowana X.
Poprzez sk³adow¹ ró¿niczkuj¹c¹ zmiana wielkoœci regulowanej oddzia³uje na wiel-
koœæ nastawcz¹. Zmiana wartoœci zadanej nie jest uwzglêdniania przez sk³adow¹
ró¿niczkuj¹c¹.

CNTR -CO- D.PID Przyporz¹dkowanie sk³adowej ró¿niczkuj¹cej (D) do wyjœcia nastawczego

F01 DP.YP

F02 DP.YP
do odchy³ki regulacji
do wielkoœci regulowanej

6.4.4 -CO- CH.CA: prze³¹czanie struktury P(D)/PI(D)

W regulatorach pracuj¹cych w trybie PI i PID prze³¹czanie struktury umo¿liwia pracê regulato-
ra z wykorzystywaniem lub bez wykorzystywania sk³adowej ca³kuj¹cej. Za pomoc¹ tej funkcji
sk³adow¹ ca³kuj¹c¹ mo¿na uwzglêdniaæ samodzielnie poprzez odchy³kê regulacji lub po-
przez wartoœæ zadan¹. Warunkiem wyboru funkcji jest nastawa trybu pracy PI lub PID, zob.
rozdz. 6.4.1.
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Prze³¹czanie struktury P(D)/PI(D) wykorzystuje siê zw³aszcza wtedy, gdy trzeba jak najszyb-
ciej i bez przeregulowañ osi¹gn¹æ wartoœæ zadan¹ i gdy ma nie istnieæ ¿adna trwa³a odchy³ka
regulacji. Ten wymóg dotyczy w szczególnoœci regulacji procesów nieci¹g³ych, jak np. okreso-
wa praca autoklawu, kot³a wulkanizacyjnego, czy pieca.
Je¿eli wybrano prze³¹czanie struktury, to w zale¿noœci od odchy³ki regulacji lub od wartoœci
zadanej aktywna jest regulacja w trybie P (wzglêdnie PD) lub PI (wzglêdnie PID). Poza mo¿li-
wym do zdefiniowania zakresem odchy³ki regulacji lub wartoœci zadanej regulacja jest prowa-
dzona na podstawie parametrów regulacji w trybie P wzglêdnie PD, w przypadku pracy w tym
zakresie uwzglêdniana jest sk³adowa ca³kuj¹ca. Zakres ten okreœlany za pomoc¹ parametrów
CLI.P i CLI.M. Pokazano to na rys. 10.

Cecha szczególna nastawy F01 CC.P: jeżeli w czasie, gdy odchyłka regulacji znaj-
duje się poza zdefiniowanym zakresem, nastąpi zmiana z pracy w trybie ręcznym na
pacę w trybie automatycznym, to o punkcie pracy decyduje ostatnia wartość nastawy
ręcznej. Punkt pracy obowiązuje do czasu wejścia odchyłki regulacji w zdefiniowany
zakres. Wówczas o punkcie pracy decyduje tryb PI(D). Jeżeli odchyłka regulacji znów
wyjdzie poza zdefiniowany zakres, to składowa całkująca zostaje zapamiętana, a jako
punkt pracy wykorzystywana ostatnia wartość nastawcza. Jeżeli nastąpi przełączenie z
pracy w trybie automatycznym na pracę w trybie ręcznym, trzeba przed powrotem do
pracy w trybie automatycznym ponownie ustawić dla instalacji wymagany punkt pracy
w trybie ręcznym. Punkt pracy jest zapamiętywany tylko na pewien czas (parametr
Y.PRE nie ma żadnego wpływu). Po zaniku napięcia sieciowego punkt pracy w trybie
ręcznym trzeba ustawić na nowo
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W, XD

CLI.P

CLI.M

P(D)

PI(D)

P(D)

t

Rys. 10 · Przełączanie struktury

W wartoœæ zadana
XD odchy³ka regulacji
CLI.P maks. wartoœæ graniczna zakresu

regulacji PI(D)
CLI.M min. wartoœæ graniczna zakresu

regulacji PI(D)



CNTR -CO- CH.CA Prze³¹czanie struktury P(D)/PI(D)

oFF CC.P

F01 CC.P
F02 CC.P

wy³.
poprzez odchy³kê regulacji
poprzez wartoœæ zadan¹

-PA- CH.CA

CLI.P
CLI.M

maks. wartoœæ graniczna dla regulacji PI(D)
min. wartoœæ graniczna dla regulacji PI(D)

[–110,0 … 10,0 … 110,0 %]
[–110,0 … –10,0 … 110,0 %]

6.4.5 -CO- M.ADJ: nastawa punku pracy za pomoc¹ trybu rêcznego
dla YPID

Za pomoc¹ tej funkcji okreœla siê punkt pracy w trybie rêcznym. Podczas pracy w trybie auto-
matycznym zdefiniowany punkt pracy jest wówczas dodawany do obliczonej wielkoœci na-
stawczej.

Zdefiniowany punkt pacy pozostaje aktywny do momentu, gdy albo nastawa punktu pracy zo-
stanie anulowana przez pracê w trybie rêcznym po wprowadzeniu nastawy oFF MA.YP, albo
nastawiony zostanie w trybie rêcznym nowy punkt pracy. Je¿eli nastawa punktu pracy w trybie
rêcznym zostanie anulowana, to wielkoœæ nastawcza okreœlona w trybie rêcznym zostanie
w ci¹gu oko³o 2 sekund wyregulowana do obliczonej wartoœci.

Po zaniku napiêcia sieciowego punkt pracy w trybie rêcznym trzeba ustawiæ na nowo.

CNTR -CO- M.ADJ Nastawa punku pracy za pomoc¹ trybu rêcznego dla YPID

oFF MA.YP

on MA.YP
wy³.
za³.

6.4.6 -CO- DIRE: kierunek dzia³ania wielkoœci nastawczej

Za pomoc¹ funkcji -CO- DIRE kierunek dzia³ania wielkoœci nastawczej mo¿na dostosowaæ do
kierunku dzia³ania odcinka regulacyjnego wzglêdnie cz³onu nastawczego. Wielkoœæ nastaw-
cza mo¿e oddzia³ywaæ bezpoœrednio lub po inwersji w stosunku do odchy³ki regulacji (od-
chy³ka regulacji = wartoœæ zadana – wartoœæ rzeczywista).

Wskazówka: nastawiony kierunek działania można ponownie zmienić w funkcji -CO-
SIGN, zob. rozdz 6.4.2.
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CNTR -CO- DIRE Kierunek dzia³ania wielkoœci nastawczej

dir.d DI.AC

in.d DI.AC
bezpoœrednio
po inwersji

6.4.7 -CO- F.FOR: doprowadzenie wielkoœci zak³ócaj¹cej

Wielkoœæ wejœciow¹ WE mo¿na wykorzystywaæ do doprowadzenia wielkoœci zak³ócaj¹cej, zob.
rozdz 6.3.1.
Sygna³ wielkoœci zak³ócaj¹cej mo¿e byæ weryfikowany przez parametry zgodnie z poni¿szym
wzorem i ³¹czony sumarycznie. Nastêpnie sygna³ wielkoœci zak³ócaj¹cej jest doprowadzany
do wielkoœci regulowanej.

±(WE – FC.K1) · FC.K2 + FC.K3, gdzie (WE – FC.K1) ≥ 0

FC.K1, FC.K2 i FC.K3 to sta³e zdefiniowane na poziomie parametryzacji. Znak poprzedzaj¹cy
wzór okreœla siê w funkcji -CO- F.FOR, zob. rozdz 6.4.7.
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WE' [%]

WE [%]

FC.K3

FC.K1

FC.K2

Rys. 11 · Doprowadzenie wielkości zakłócającej ze znakiem dodatnim (a) i ujemnym (b)

WE' = +(WE – FC.K1) · FC.K2 + FC.K3

WE' = –(WE – FC.K1) · FC.K2 + FC.K3

a)

b)

WE wielkoœæ wejœciowa
WE' wielkoœæ wejœciowa po analizie
FC.K1 sta³a 1
FC.K2 sta³a 2
FC.K3 sta³a 3

WE' [%]

-WE' [%]

WE [%]

FC.K3

FC.K1

FC.K2



Funkcjê -CO- F.FOR mo¿na wykorzystaæ do korygowania wartoœci pomiarowej.
Je¿eli np. pod³¹czony zosta³ czujnik Pt 100 pod³¹czany za pomoc¹ dwóch przewodów i wsku-
tek rezystancji przewodu wyœwietlana jest wy¿sza temperatura, to b³¹d wskazania mo¿na wy-
eliminowaæ za pomoc¹ ujemnego wspó³czynnika korekcji.

Przyk³ad: wskazywana temperatura jest za wysoka o 2°C (zakres pomiarowy od 0°C do
100°C). Eliminacjê b³êdu wskazania uzyskuje siê wprowadzaj¹c nastêpuj¹c¹ nastawê

4 funkcja: -CO- F.FOR, nastawa POS FECO

4 parametr -PA-: FC.K1 = 0,0 %; FC.K2 = 0,0; FC.K3 = –2,0 %

Wskazówka: wartość pomiarową można skorygować także poprzez funkcjonalizację
wielkości wejściowej (-CO- FUNC → rozdz. 6.2.8) lub poprzez wzorcowanie wejścia
(-CO- ADJ → rozdz. 6.9.5).

CNTR -CO- F.FOR Doprowadzenie wielkoœci zak³ócaj¹cej

oFF FECO

P0S FECO
nE6 FECO

funkcja wy³¹czona
z dodatnim znakiem
z ujemnym znakiem

FC.K1

FC.K2

FC.K3

sta³a 1 doprowadzenie wielkoœci
zak³ócaj¹cej
sta³a 2 doprowadzenie wielkoœci
zak³ócaj¹cej
sta³a 2 doprowadzenie wielkoœci
zak³ócaj¹cej

[0,0 … 110,0 %]*

[0,0 … 1,0 … 100,0]

[–110,0 … 0,00 … 110,0 %]*) **)

* Procentowo w odniesieniu do zakresu pomiarowego wielkoœci regulowanej X
** Parametr FC.K3 mo¿na nastawiæ w zakresie od –9,99 do 99,99 mit z dwoma

miejscami po przecinku.

6.4.8 -CO- AC.VA: zwiêkszanie/zmniejszanie wartoœci rzeczywistej

Za pomoc¹ tej funkcji dokonuje siê sumarycznego powi¹zania sygna³u wejœciowego X przy
aktywnym wejœciu binarnym ze sta³¹ AV.K1. Nowa wartoœæ rzeczywista jest wykorzystywana
do regulacji i wyœwietlana na wyœwietlaczu (górny wiersz). Z chwil¹, gdy wejœcie binarne prze-
staje byæ aktywne, do regulacji ponownie wykorzystuje siê sygna³ wejœciowy X.

CNTR -CO- AC.VA Zwiêkszanie/zmniejszanie wartoœci rzeczywistej

oFF IN.DE

bi1 IN.DE
funkcja wy³¹czona
poprzez wejœcie binarne BI
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AV.K1 sta³a w procentach
(± wartoœæ rzeczywista)

[–110,0 … 0,0 … 110,0 %]

Wskazówka: do wejścia binarnego można przypisać więcej funkcji, zob. str. 32.

6.5 Menu OUT: wyjœcie

W tym menu okreœla siê funkcje wyjœciowe cyfrowego regulatora przemys³owego.

6.5.1 -CO- SAFE: aktywacja sta³ej wartoœci nastawczej

Podczas pracy w trybie automatycznym wyjœcie nastawcze Y mo¿e generowaæ za poœrednic-
twem wejœcia binarnego okreœlon¹ wczeœniej, sta³¹ wartoœæ nastawcz¹ Y1K1. Sta³a wartoœæ
nastawcza jest zadawana, gdy wejœcie binarne jest aktywne. Gdy wyjœcie binarne zostaje
wy³¹czone, to regulacja jest kontynuowana od tej wartoœci nastawczej. Tê funkcjê mo¿na wy-
korzystywaæ do uruchamiania regulacji.

Podczas pracy w trybie rêcznym sta³ej wartoœci nastawczej nie mo¿na ustawiæ.

OUT -CO- SAFE Aktywacja sta³ej wartoœci nastawczej

oFF SA.VA

bi1 SA.VA
wy³.
za poœrednictwem wejœcia binarnego BI1

-PA- SAFE

Y1K1 sta³a wartoœæ nastawcza [–10,0 … 0,0 … 110,0 %]

Wskazówka: do wejścia binarnego można przypisać więcej funkcji, zob. str. 32.

6.5.2 -CO- MA.AU: prze³¹czanie pomiêdzy prac¹ w trybie
rêcznym/automatycznym

Gdy wejœcie binarne jest za³¹czone, to za pomoc¹ tej funkcji regulator prze³¹cza siê na pracê
w trybie rêcznym i jednoczeœnie blokuje przycisk . Gdy wyjœcie binarne zostaje
wy³¹czone, regulator prze³¹cza siê na pracê w trybie automatycznym.

Gdy wejœcie binarne jest wy³¹czone, regulator mo¿na prze³¹czyæ za pomoc¹ przycisku na
pracê w trybie rêcznym i z powrotem na pracê w trybie automatycznym.
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1) Przyporz¹dkowanie do wyjœcia dwu-/trzypunktowego
2) Przyporz¹dkowanie do wyjœcia binarnego BO1, BO2

funkcjonalizacjaadaptacjablokada
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sta³a
wartoœæ

nastawcza
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OUT -CO- MA.AU Prze³¹czanie pomiêdzy prac¹ w trybie rêcznym/automatycznym

oFF CH.MA

bi1 CH.MA
wy³.
poprzez wejœcie binarne BI

Wskazówka: do wejścia binarnego można przypisać więcej funkcji, zob. str. 32.

6.5.3 -CO- Y.LIM: ograniczenie sygna³u nastawczego YPID

Funkcja ograniczania sygna³u nastawczego jest stale aktywna. Za pomoc¹ tej funkcji mo¿na
okreœlaæ parametry minimalnej i maksymalnej wielkoœci nastawczej.

Dla sygna³u nastawczego 4 do 20 mA: 0 % = 4 mA, 100 % = 20 mA.

OUT -CO- Y.LIM Ograniczenie sygna³u nastawczego YPID

on LI.YP za³.

-PA- Y.LIM

Y
Y

minimalna wielkoœæ nastawcza
maksymalna wielkoœæ nastawcza

[–10,0 … 0,0 … 110, %]
[–10,0 … 100,0 … 110,0 %]

6.5.4 -CO- RAMP: funkcja liniowo-rosn¹ca wartoœci nastawczej/ogra-
niczenie prêdkoœci zmiany YPID wielkoœci nastawczych

Nastawy F01 RA.YP i F02 RA.YP –
Funkcja liniowo-rosn¹ca wielkoœci nastawczej

Funkcja liniowo-rosn¹ca wielkoœci nastawczej jest zmian¹ wielkoœci nastawczej ze sta³¹ prêd-
koœci¹. Parametr TSRA decyduje o czasie realizacji funkcji liniowo-rosn¹cej wielkoœci nastaw-
czej, a wraz z tym o prêdkoœci zmiany. Punktem odniesienia jest zmiana wielkoœci nastawczej
o 100% (rys. 13). Gdy wejœcie binarne jest aktywne, to wyjœcie nastawcze ustawiane jest na
wartoœæ startow¹, Po wy³¹czeniu wejœcia binarnego uruchamiana jest funkcja liniowo-rosn¹ca
wielkoœci nastawczej.

4 Nastawa F01 RA.YP ustala wartoœæ startow¹ na –10,0 %.

4 Po wprowadzeniu nastawy F02 RA.YP wartoœæ startow¹ mo¿na nastawiaæ dowolnie za
pomoc¹ parametru Y1RA.

Praca w trybie rêcznym i ponowne uruchomienie po awarii zasilania elektrycznego powoduj¹
wy³¹czenie funkcji liniowo-rosn¹cej wielkoœci nastawczej.
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Rys. 13 · Funkcja liniowo-rosnąca wielkości nastawczej: nastawa F02 RA.YP funkcji liniowo-
rosnącej rosnąco/malejąco, uruchomienie za pomocą parametru Y1RA poprzez wejście BI
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Nastawy F03 RA.YP, F04 RA.YP i F05 RA.YP –
Ograniczanie prêdkoœci zmiany wielkoœci nastawczej

Prêdkoœæ zmiany wielkoœci nastawczej mo¿na ograniczaæ przy malej¹cej i/lub rosn¹cej wiel-
koœci nastawczej. Wówczas wielkoœæ nastawcza zmienia siê w ograniczanym kierunku/ogra-
niczanych kierunkach tylko tak szybko, jak pozwala na to parametr TSRA. Czas realizacji
funkcji okreœlany przez parametr TSRA odnosi siê do zmiany wielkoœci nastawczej o 100%. Je-
¿eli rzeczywista zmiana prêdkoœci wielkoœci nastawczej jest mniejsza ni¿ zadana prêdkoœæ
zmiany, to funkcja ograniczania nie jest realizowana.

Na rys. 14 pokazano dzia³anie opisanej funkcji. Zmianê prêdkoœci zmiany wielkoœci nastaw-
czej vy oblicza siê w poni¿szy sposób:

vy =
100 %
TSRA

OUT -CO- RAMP Funkcja liniowo-rosn¹ca wielkoœci nastawczej/ograniczenie prêdkoœci zmiany
wielkoœci nastawczej

oFF RA.YP

F01 RA.YP
F02 RA.YP

F03 RA.YP
F04 RA.YP
F05 RA.YP

wy³.
funkcja liniowo-rosn¹ca – rosn¹ca, uruchomienie: –10% poprzez wejœcie BI1
funkcja liniowo-rosn¹ca – rosn¹co/malej¹co, uruchomienie za pomoc¹
parametry Y1RA poprzez wejœcie BI1
ograniczenie przy malej¹cej i rosn¹cej wielkoœci nastawczej
ograniczenie przy rosn¹cej wielkoœci nastawczej
ograniczenie przy malej¹cej wielkoœci nastawczej

-PA- RAMP/RA.YP

TSRA
Y1RA

czas realizacji
wartoœæ startowa

[1 … 9999 s]
[–10,0 … 0,0 … 110,0 %]

Wskazówka: do wejścia binarnego można przypisać więcej funkcji, zob. str. 32.

6.5.5 -CO- BLOC: blokowanie wielkoœci nastawczej YPID

Ta funkcja blokuje sygna³ nastawczy w przypadku za³¹czenia wejœcia binarnego BI. Aktualna
wartoœæ nastawcza pozostaje zachowana na wyjœciu nastawczym do czasu wy³¹czenia wyjœ-
cia binarnego. Gdy wyjœcie binarne zostanie ponownie za³¹czone, to blokada zostaje zniesio-
na, a regulacja jest kontynuowana z wykorzystaniem ostatniej wielkoœci nastawczej.
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Rys. 14 · Ograniczenie prędkości zmiany wielkości nastawczej
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Nastawa F03 RA.YP
ograniczenie przy
malej¹cej i rosn¹cej
wielkoœci nastawczej

YPID wewnêtrzna wielkoœæ nastawcza
YOUT wyjœcie analogowe
TSRA czas realizacji



OUT -CO- BLOC Blokada wielkoœci nastawczej YPID

oFF BL.YP

on BL.YP
wy³.
za poœrednictwem wejœcia binarnego BI1

Wskazówka: do wejścia binarnego można przypisać więcej funkcji, zob. str. 32.

6.5.6 -CO- FUNC: funkcjonalizacja wielkoœci nastawczej

Wielkoœæ nastawcz¹ Y mo¿na funkcjonalizowaæ, tak jak wielkoœci wejœciowe X i WE. Funkcjo-
nalizacjê objaœnia szczegó³owo rozdz. 6.2.8, co w tym miejscu nie bêdzie powtarzane. War-
toœci wejœciowe i wyjœciowe s¹ podawane w procentach.

OUT -CO- FUNC Funkcjonalizacja wielkoœci nastawczej

oFF FU.YP

on FU.YP
wy³.
za³.

-PA- FUNC/FU.YP

K1.X
K1.Y
…
K7.X
K7.Y

wartoœæ wejœciowa 1
wartoœæ wyjœciowa 1
…
wartoœæ wejœciowa 7
wartoœæ wyjœciowa 7

[–10,0 … 0,0 … 110,0 %]
[–10,0 … 0,0 … 110,0 %]
…
[–10,0 … 0,0 … 110,0 %]
[–10,0 … 0,0 … 110,0 %]

6.5.7 -CO- Y.VA: zakres sygna³u wyjœcia analogowego Y

Za pomoc¹ tej funkcji okreœla siê zakres sygna³u wyjœcia analogowego.

OUT -CO- Y.VA Zakres sygna³u wejœcia analogowego Y

oFF Y
0–20 mA
4–20 mA

0–10 V
2–10 V

wy³.
0 do 20 mA
4 do 20 mA
0 do 10 V
2 do 10 V

6.5.8 -CO- Y.SRC: Ÿród³o sygna³u wyjœcia analogowego Y

Za pomoc¹ tej funkcji okreœla siê Ÿród³o sygna³u wyjœcia analogowego Y. Standardowo wiel-
koœæ nastawcza YPID jest powi¹zana z wyjœciem analogowym. Jako Ÿród³o sygna³u mo¿na
jednak wskazaæ tak¿e wielkoœci wejœciowe X, WE lub odchy³kê regulacji XD.

62 EB 6493 PL

Funkcje cyfrowego regulatora przemys³owego

Copyright  2016 by SAMSON Sp. z o. o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o. o. · Warszawa



Wielkoœci wejœciowe X i WE generowane s¹ w odniesieniu do wejœciowego zakresu pomiaro-
wego, np. dla wejœciowego zakresu pomiarowego od 0°C do 200°C:
X = 0 °C ⇒ Y = 0 % (np. 4 mA) i X = 200 °C ⇒ Y = 100 % (np. 20 mA)

Odchy³kê regulacji definiuje siê w odniesieniu do zakresu od –100 do +100 %, tzn.
XD = –100 % ⇒ Y = 0 % (np. 4 mA) i X = +100 % ⇒ Y = 100 % (np. 20 mA)

OUT -CO- Y.SRC ¯ród³o sygna³u wyjœcia analogowego Y

on Y.PID

on Y.X
on Y.WE
on Y.XD

wyjœcie YPID
wejœcie X
wejœcie WE
odchy³ka regulacji XD

6.5.9 -CO- CALC: matematyczne dopasowanie wyjœcia analogowego Y

Za pomoc¹ tej funkcji dokonuje siê matematycznej zmiany wyjœcia sygna³ów steruj¹cych. Do
tego celu wykorzystuje siê poni¿szy wzór

YOUT = ±(Y – CA.K1) · CA.K2 + CA.K3

OUT -CO- CALC Matematyczne dopasowanie wyjœcia analogowgeo Y

oFF CA.Y
on CA.Y

PO5 CA.Y
nE6 CA.Y

wy³. (brak sygna³u wyjœciowego)
bez warunku
z dodatnim znakiem
z ujemnym znakiem

-PA- CALC/CA.Y

CA.K1
CA.K2
CA.K3

sta³a 1
sta³a 2
sta³a 3

[0,0 … 100,0 %]
[0,0 … 1,0 … 10,0]
[–10.0 … 0,0 … 110,0 %]

6.5.10 -CO- C.OUT: wyjœcie dwu lub trzypunktowe

Za pomoc¹ tej funkcji nastawia siê parametry wyjœcia dwu- lub trzypunktowego.

Nastawa on 2.STP – wyjœcie dwupunktowe jako nadzorowanie wartoœci granicznej wielko-
œci nastawczej. Wyjœcie dwupunktowe Y+ oddzia³uje na przekaŸnik BO1. Mo¿e ono przyjmo-
waæ stany „za³.“ i „wy³.“ i mo¿na je wykorzystywaæ np. do sterowania ogrzewaniem elektrycz-
nym (piece). To wykonanie wyjœcia dwupunktowego odpowiada funkcji nadzorowania prze-
kroczenia wartoœci granicznej TZ przez wielkoœæ nastawcz¹ YPID. O punkcie za³¹czenia decy-
duje wartoœæ graniczna TZ, o punkcie wy³¹czenia – odchy³ka regulacji XSDY. Je¿eli przeka-
Ÿnik BO1 jest za³¹czony, to na wyœwietlaczu jest wyœwietlany symbol .
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Podczas pracy w trybie rêcznym wyjœcie dwupunktowe jest wy³¹czone, a prac¹ przekaŸnika
BO1 mo¿na sterowaæ za pomoc¹ przycisku .
Pod³¹czenie elektryczne zob. rozdz 4.

Wskazówki:
– Mo¿na nastawiæ dalsze warianty wyjœcia dwupunktowego:

(1) Wyjœcie dwupunktowe z modulacj¹ impuls-przerwa (PPM), zob. str. 68
(2) Wyjœcie dwupunktowe jako nadzorowanie wartoœci granicznej odchy³ki regu-
lacji XD lub wielkoœci regulowanej X za pomoc¹ przekaŸników wartoœci granicz-
nych L1 i L2, zob. str. 75 .

– Je¿eli przekaŸnik BO1 z nastaw¹ on 2.STP jest wykorzystywany jako wyjœcie
dwupunktowe, to przekaŸnik BO2 mo¿e s³u¿yæ do generowania komunikatów
wartoœci granicznych lub stanu.

OUT -CO- C.OUT Wyjœcie dwu- lub trzypunktowe

on 2.STP wyjœcie dwupunktowe

-PA- C.OUT/2.STP

XSDY
TZ

histereza
strefa martwa

[0,10 … 0,50 % … TZ]
[XSDY … 2,00 … 100,0 %]

4 Nastawa i.Fb 3.STP – wyjœcie trzypunktowe z wewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym
Wyjœcie trzypunktowe s³u¿y do sterowania prac¹ si³ownika elektrycznego lub innego
urz¹dzenia umo¿liwiaj¹cego zintegrowane dzia³anie za poœrednictwem dwóch prze-
kaŸników.
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Rys. 15 · Wyjście dwupunktowe



PrzekaŸnik BO1 przestawia si³ownik w kierunku „+“ (np. wci¹ganie trzpienia si³ownika
do wewn¹trz lub otwieranie zaworu), a przekaŸnik BO2 w kierunku „–“ (np. wysuwa-
nie trzpienia si³ownika na zewn¹trz lub zamykanie zaworu). Je¿eli oba przekaŸniki s¹
wy³¹czone, to si³ownik zatrzymuje siê.
W przypadku wyjœcia trzypunktowego z wewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym,
po³o¿enie si³ownika oblicza siê na podstawie zadanego czasu przestawienia TY (czas
przestawienia si³ownika) i doprowadzanych wewnêtrznie zwrotnych impulsów nastaw-
czych. Nale¿y przy tym pamiêtaæ o tym, ¿e rzeczywiste po³o¿enie si³ownika mo¿e ró¿-
niæ siê od obliczonego.
Wyjœcie trzypunktowe ma dwie pary punktów prze³¹czaj¹cych Y+ i Y–, w których jeden
jest punktem za³¹czaj¹cym a drugi punktem wy³¹czaj¹cym.
Za pomoc¹ histerezy XSDY nastawia siê odleg³oœæ pomiêdzy punktem za³¹czaj¹cym i
wy³¹czaj¹cym. Im mniejsza histereza XSDY zostanie nastawiona, tym krótsze bêd¹ im-
pulsy nastawcze i tym czêœciej bêdzie nastêpowa³o prze³¹czanie. Nale¿y pamiêtaæ o
tym, ¿e histereza zawsze musi byæ mniejsza ni¿ TZ/2.
Za pomoc¹ strefy martwej TZ nastawia siê odleg³oœæ pomiêdzy punktami
za³¹czaj¹cymi impulsów nastawczych Y+ und Y–. Im wiêksza strefa martwa TZ zosta-
nie nastawiona, tym d³u¿ej bêdzie trwa³o prze³¹czanie pomiêdzy Y+ und Y–.
Na podstawie wielkoœci nastawczej YPID (po³o¿enie zadane) i sygna³u sprzê¿enia
zwrotnego Y' (obliczone po³o¿enie rzeczywiste) komparator oblicza ró¿nicê. W zale-
¿noœci od ró¿nicy YPID – Y' impulsy nastawcze s¹ generowane w nastêpuj¹cy sposób:
– je¿eli ró¿nica jest wiêksza ni¿ TZ/2, to impuls nastawczy Y+ za³¹cza przekaŸnik

BO1;
– je¿eli ró¿nica jest wiêksza ni¿ TZ/2, to impuls nastawczy Y– za³¹cza przekaŸnik

BO2;
– je¿eli ró¿nica jest mniejsza ni¿e wartoœæ TZ/2 – XSDY, to oba przekaŸniki s¹

wy³¹czone;
– je¿eli wielkoœæ nastawcza YPID jest wiêksza lub równa 100%, to impuls nastawczy Y+

za³¹cza przekaŸnik BO1 na sta³e;
– je¿eli wielkoœæ nastawcza YPID jest wiêksza lub równa 0%, to impuls nastawczy Y–

za³¹cza przekaŸnik na sta³e.
Podczas pracy w trybie rêcznym przekaŸniki nie s¹ sterowane za poœrednictwem wyjœ-
cia trzypunktowego.
Podczas pracy w trybie rêcznym przekaŸnik BO1 (Y+) jest sterowany za pomoc¹ przy-
cisku , a przekaŸnik BO2 (Y–) za pomoc¹ przycisku .
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Wskazówka dotycząca ograniczania sygnału nastawczego -CO- Y.LIM
(zob. rozdz. 6.5.3): dla parametru Y nie powinno się nastawiać wartości
większej niż 0,0%, a dla parametru Y mniejszej niż 100,0%, tak żeby wyjście
trzypunktowe mogło za pomocą trwałych sygnałów Y+ i Y– niezawodnie prze-
stawić siłownik w położenia krańcowe.

OUT -CO- C.OUT Wyjœcie dwu- lub trzypunktowe

i.Fb 3.STP wyjœcie trzypunktowe z wewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym

-PA- C.OUT/3.STP

XSDY
TZ
TY

histereza
strefa martwa
czas przestawienia

[0,10 … 0,50 % … TZ]
[XSDY … 2,00 … 100,0 %]
[1 … 60 … 9999 s]
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Rys. 16 · Wyjście trzypunktowe z wewnętrznym sprzężeniem zwrotnym

1) WskaŸnik wielkoœci nastawczej
– na poziomie obs³ugowym jako

Y w przypadku pracy w trybie
automatycznym

– w menu I-O/ANA jako YPID
2) WskaŸnik wewnêtrznej sygnalizacji zwrotnej po³o¿enia na poziomie obs³ugowym jako Y w przypadku pracy

w trybie rêcznym



4 Nastawa E.Fb 3.STP – wyjœcie trzypunktowe z zewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym
Wyjœcie trzypunktowe s³u¿y do sterowania prac¹ si³ownika elektrycznego lub innego
urz¹dzenia umo¿liwiaj¹cego zintegrowane dzia³anie za poœrednictwem dwóch
przekaŸników.
PrzekaŸnik BO1 przestawia si³ownik w kierunku „+“ (np. wci¹ganie trzpienia si³ownika
do wewn¹trz lub otwieranie zaworu), a przekaŸnik BO2 w kierunku „–“ (np. wysuwa-
nie trzpienia si³ownika na zewn¹trz lub zamykanie zaworu). Je¿eli oba przekaŸniki s¹
wy³¹czone, to si³ownik zatrzymuje siê.
W przypadku wyjœcia trzypunktowego z zewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym sygna³
zwrotny po³o¿enia si³ownika jest przesy³any za pomoc¹ wielkoœci wejœciowej WE na
przyk³ad przez potencjometr.
Za pomoc¹ histerezy XSDY nastawia siê odleg³oœæ pomiêdzy punktem za³¹czaj¹cym
i wy³¹czaj¹cym. Im mniejsza histereza XSDY zostanie nastawiona, tym krótsze bêd¹
impulsy nastawcze i tym czêœciej bêdzie nastêpowa³o prze³¹czanie. Nale¿y pamiêtaæ o

EB 6493 PL 67

Funkcje cyfrowego regulatora przemys³owego

Copyright  2016 by SAMSON Sp. z o. o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o. o. · Warszawa

TZ

PID
+

WE

M

N

IN1/IN2

Y+

Y–

BO1

41

43

BO2

51

53

42

52

LY+

Y–

XSDY

XSDY

0 %

100 %

–– YPID– WE
X

YPID

1)

2)

+

W

Rys. 17 · Wyjście trzypunktowe z zewnętrznym sygnałem sprzężenia zwrotnego

1) WskaŸnik wielkoœci nastawczej
– na poziomie obs³ugowym jako Y w przypadku pracy

w trybie automatycznym
– w meu I-O/ANA jako YPID

2) WskaŸnik zewnêtrznego sygna³u sprzê¿enia zwrotnego po³o¿enia
– na poziomie obs³ugowym jako Y w przypadku pracy w trybie rêcznym
– w menu I-O/ANA jako FE.CO



tym, ¿e histereza zawsze musi byæ mniejsza ni¿ TZ/2.
Za pomoc¹ strefy martwej TZ nastawia siê odleg³oœæ pomiêdzy punktami
za³¹czaj¹cymi impulsów nastawczych Y+ i Y–. Im wiêksza strefa martwa TZ zostanie
nastawiona, tym d³u¿ej bêdzie trwa³o prze³¹czanie pomiêdzy Y+ i Y–.
Komparator oblicza na podstawie wielkoœci nastawczej YPID (po³o¿enie zadane) i sy-
gna³u sprzê¿enia zwrotnego WE (po³o¿enie rzeczywiste) ró¿nicê YPID – WE. W zale-
¿noœci od tej ró¿nicy impulsy nastawcze s¹ generowane w nastêpuj¹cy sposób:
– je¿eli ró¿nica jest wiêksza ni¿ TZ/2, to impuls nastawczy Y+ za³¹cza przekaŸnik BO1;
– je¿eli ró¿nica jest mniejsza ni¿ -TZ/2, to impuls nastawczy Y– za³¹cza przekaŸnik BO2;
– je¿eli ró¿nica jest mniejsza ni¿ wartoœæ TZ/2 – XSDY, to oba przekaŸniki s¹ wy³¹czone.
Podczas pracy w trybie rêcznym przekaŸniki nie s¹ sterowane za poœrednictwem wyjœ-
cia trzypunktowego.
Podczas pracy w trybie rêcznym przekaŸnik BO1 (Y+) jest sterowany za pomoc¹ przy-
cisku , a przekaŸnik BO2 (Y–) za pomoc¹ przycisku .
Wielkoœæ wejœciow¹ WE trzeba skonfigurowaæ jako zwrotny sygna³ po³o¿enia.

Przyk³ad: zwrotny sygna³ po³o¿enia przesy³any przez potencjometr za poœrednictwem
wejœcia IN2
– Nastawiæ sygna³ wejœciowy dla wejœcia analogowego IN2:

menu IN, funkcja -CO- IN2, nastawa 0 – 1 kOHM (-> rozdz. 6.2.2).
– Przyporz¹dkowaæ wielkoœæ wejœciow¹ WE do wejœcia analogowego IN2:

menu IN, funkcja -CO- CLAS, nastawa In2 WE (-> rozdz. 6.2.5).
– Przyporz¹dkowaæ wielkoœæ wejœciow¹ WE do zewnêtrznego sygna³u sprzê¿enia

zwrotnego po³o¿enia: menu SETP, funkcja -CO- SP.VA, nastawa F01 WE (-> rozdz.
6.3.1).

Wskazówka: położenie zadane siłownika można ograniczyć w funkcji -CO- Y.LIM za
pomocą parametrów Y i Y (ograniczenie skoku).

OUT -CO- C.OUT Wyjœcie dwu- lub trzypunktowe

E.Fb 3.STP wyjœcie trzypunktowe z zewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym

-PA- C.OUT/3.STP

XSDY
TZ

histereza
strefa martwa

[0,10 … 0,50 % … TZ]
[XSDY … 2,00 … 100,0 %]

4 Nastawa PP 2.STP – wyjœcie dwupunktowe z modulacj¹ impuls-przerwa (PPM)
Wyjœcie dwupunktowe z modulacj¹ impuls-przerwa (PPM) przekszta³ca sygna³ analo-
gowy YPID na ci¹g impulsów, których nastêpstwo na przemian z przerwami zmienia siê
w zale¿noœci od wartoœci YPID (rys. 18). Wyjœcie dwupunktowe mo¿na wykorzystaæ na
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przyk³ad do sterowania prac¹ instalacji ogrzewania elektrycznego (piece). Czas
za³¹czenia TE sygna³u dwupunktowego Y+ wynika z zale¿noœci:

TE =
( )Y [%] TZ [%] KPL1

100 [%]

− ⋅
· TYL1 [s]

Parametr TYL1 to d³ugoœæ okresu i jednoczeœnie maksymalny czas za³¹czenia. KPL1 to
wspó³czynnik wzmocnienia.
Parametr TYL1 decyduje o minimalnym czasie za³¹czenia sygna³u dwupunktowego
Y+. Ze wzglêdu na mo¿liwoœci sprzêtowe wynosi on przynajmniej 0,3 s.
Odpowiedni dobór parametrów TYL1, KPL1 i TYL1 umo¿liwia osi¹gniêcie za po-
œrednictwem wyjœcia dwupunktowego z modulacj¹ impuls-przerwa (PPM) dobrego
kompromisu miêdzy ma³ym zakresem zmian wielkoœci regulowanej (du¿a czêstotliwoœæ
za³¹czania) i d³ug¹ trwa³oœci¹ u¿ytkow¹ cz³onu nastawczego ( ma³a czêstotliwoœæ
prze³¹czania). Wyjœcie dwupunktowe oddzia³uje bezpoœrednio na przekaŸnik BO1 i,
po inwersji, na przekaŸnik BO2.
Podczas pracy w trybie rêcznym wyjœcie dwupunktowe jest sterowane zgodnie z wartoœci¹
nastawy rêcznej, a przekaŸnik pracuje zgodnie z nastawion¹ sekwencj¹ impulsów i przerw.

Wyjœcie dwupunktowe z nastawian¹ histerez¹ opisano na str. 63.

Wskazówki:
– Mo¿na nastawiæ dalsze warianty wyjœcia dwupunktowego:

(1) Wyjœcie dwupunktowe jako nadzorowanie wartoœci granicznej odchy³ki regu-
lacji XD lub wielkoœci regulowanej X za pomoc¹ przekaŸników wartoœci granicz-
nych L1 i L2, zob. rozdz 6.6.
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Rys. 18 · Wyjście dwupunktowe z modulacją impuls-przerwa (PPM)

1) WskaŸnik wielkoœci nastawczej
– na poziomie obs³ugowym jako Y
– w menu I-O/ANA jako YPID



(2) Wyjœcie dwupunktowe jako nadzorowanie wartoœci granicznej wielkoœci na-
stawczej Y, zob. nastawa „on 2.STP“ w rozdz. 4.5.10.

– Je¿eli wprowadzono nastawê wyjœcia dwupunktowego, to przekaŸnika BO1 nie
mo¿na wykorzystywaæ do nadzorowania wartoœci granicznej. Je¿eli dla przeka-
Ÿnika BO2 zadano nadzorowanie wartoœci granicznej (-CO- LIM2), to przekaŸnik
nie pe³ni ju¿ funkcji wyjœcia dwupunktowego z modulacj¹ impuls-przerwa (PPM)

– Minimalny czas za³¹czenia nastawia siê (dodatkowo) w funkcji -CO- Y.LIM za
pomoc¹ parametrur Y w procentach, w odniesieniu do okresu trwania TYL1.

– Maksymalny czas za³¹czenia nastawa siê w funkcji -CO- Y.LIM za pomoc¹ para-
metru Y w procentach, w odniesieniu do okresu TYL1.

OUT -CO- C.OUT Wyjœcie dwu- lub trzypunktowe

PP 2.STP wyjœcie dwupunktowe z modulacj¹ impuls-przerwa (PPM)

-PA- C.OUT/2.STP

KPL1
TYL1

TYL1
TZ

wzmocnienie Y+ (BO1)
czas trwania Y+ (BO1)
min. czas za³¹czenia Y+ (BO1)
strefa martwa

[0,1 … 1,0 … 100,0]
[1,0 … 10,0 … 9999 s]
[0,1 … 1,0 s … TYL1]
[0,10 … 2,00 …100,0 %]

4 Nastawa i.PP 3.STP – wyjœcie trzypunktowe z wewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym i
z modulacj¹ impuls-przerwa (PPM)
W przypadku wyjœcia trzypunktowego z wewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym i z modu-
lacj¹ impuls-przerwa generowane s¹ modulowane sygna³y nastawcze impuls-przerwa.
Po³o¿enie si³ownika oblicza siê na podstawie zadanego czasu przestawienia TY (czas
przestawienia si³ownika) i doprowadzanych wewnêtrznie zwrotnych impulsów nastaw-
czych. Nale¿y przy tym pamiêtaæ o tym, ¿e rzeczywiste po³o¿enie si³ownika mo¿e ró¿-
niæ siê od obliczonego.
Dla tworzenia impulsów Y+ i Y– mo¿na nastawiæ odpowiedni¹ charakterystykê.

– Za pomoc¹ strefy martwej TZ nastawia siê odleg³oœæ pomiêdzy obydwoma punktami
zerowymi charakterystyki. Im wiêksza jest nastawiona strefa martwa TZ, tym d³u¿ej
trwa prze³¹czanie pomiêdzy Y+ i Y–.

– Za pomoc¹ parametru KPL1 nastawia siê wzmocnienie charakterystyki sygna³u na-
stawczego Y+.

– Za pomoc¹ parametru KPL2 nastawia siê wzmocnienie charakterystyki sygna³u na-
stawczego Y–.

– Za pomoc¹ parametru TYL1 nastawa siê czas trwania sygna³u Y+.
– Za pomoc¹ parametru TYL2 nastawa siê czas trwania sygna³u Y–.
– Za pomoc¹ parametru TYL1 nastawia siê minimalny czas trwania sygna³u Y+.
– Za pomoc¹ parametru TYL2 nastawia siê minimalny czas trwania sygna³u Y–.
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Ze wzglêdu na mo¿liwoœci sprzêtowe minimalny czas za³¹czenia wynosi przynajmniej
0,3 s. Za pomoc¹ wspó³czynników wzmocnienia i czasów trwania wyjœcie trzypunkto-
we mo¿na dostosowaæ do ró¿nego czasu przestawienia, np. wci¹gania, czy wysuwa-
nia trzpienia si³ownika.

Na podstawie wielkoœci nastawczej YPID (po³o¿enie zadane) i sygna³u sprzê¿enia
zwrotnego Y' (obliczone po³o¿enie rzeczywiste) komparator oblicza ró¿nicê. W zale-
¿noœci od ró¿nicy YPID – Y' impulsy nastawcze s¹ generowane w nastêpuj¹cy sposób:
– Im wiêksza dodatnia ró¿nica, tym d³u¿sze impulsy nastawcze Y+.
– Im wiêksza ujemna ró¿nica, tym d³u¿sze impulsy nastawcze Y–
– Je¿eli ró¿nica wystêpuje w zakresie ±TZ/2, to nie jest generowany ¿aden impuls na-

stawczy.
– Je¿eli dodatnia ró¿nica jest mniejsza ni¿ TZ/2 + TYL1, to nie jest generowany ¿a-

den impuls nastawczy Y+.
– Je¿eli ujemna ró¿nica jest mniejsza ni¿ TZ/2 + TYL2, to nie jest generowany ¿a-

den impuls nastawczy Y–.
– Je¿eli wielkoœæ nastawcza YPID jest wiêksza lub równa 0%, to impuls nastawczy Y–

za³¹cza przekaŸnik BO2 na sta³e.
– Je¿eli wielkoœæ nastawcza YPID jest wiêksza lub równa 100%, to impuls nastawczy

Y+ za³¹cza przekaŸnik BO1 na sta³e.
Podczas pracy w trybie rêcznym przekaŸniki nie s¹ sterowane za poœrednictwem wyjœcia trzy-
punktowego.
Podczas pracy w trybie rêcznym przekaŸnik BO1 (Y+) jest sterowany za pomoc¹ przycisku ,
a przekaŸnik BO2 (Y–) za pomoc¹ przycisku .

OUT -CO- C.OUT Wyjœcie dwu- lub trzypunktowe

i.PP 3.STP wyjœcie trzypunktowe z wewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym i modulacj¹
impuls-przerwa (PPM)

-PA- C.OUT/3.STP

KPL1
KPL2
TYL1
TYL2

TYL1
TYL2

TZ
TY

wzmocnienie Y+ (BO1)
wzmocnienie Y– (BO2)
czas trwania Y+ (BO1)
czas trwania Y– (BO2)
min. czas za³¹czenia Y+ (BO1)
min. czas za³¹czenia Y– (BO2)
strefa martwa
czas przestawienia

[0,1 … 1,0 … 100,0]
[0,1 … 1,0 … 100,0]
[1,0 … 10,0 … 9999 s]
[1,0 … 10,0 … 9999 s]
[0,1 … 1,0 s … TYL1]
[0,1 … 1,0 s … TYL2]
[0,10 … 2,00 …100,0 %]
[1 … 60 … 9999 s]
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4 Nastawa E.PP 3.STP – wyjœcie trzypunktowe z zewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym
i modulacj¹ impuls-przerwa (PPM)
W przypadku wyjœcia trzypunktowego z zewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym i z modu-
lacj¹ impuls-przerwa generowane s¹ modulowane sygna³y nastawcze impuls-przerwa.
Sygna³ zwrotny po³o¿enia si³ownika jest przesy³any za pomoc¹ wielkoœci wejœciowej
WE na przyk³ad przez potencjometr.
Dla tworzenia impulsów Y+ i Y– mo¿na nastawiæ odpowiednie charakterystyki

– Za pomoc¹ strefy martwej TZ nastawia siê odleg³oœæ pomiêdzy obydwoma punktami
zerowymi charakterystyki. Im wiêksza jest nastawiona strefa martwa TZ, tym d³u¿ej
trwa prze³¹czanie pomiêdzy Y+ i Y–.

– Za pomoc¹ parametru KPL1 nastawia siê wzmocnienie charakterystyki sygna³u na-
stawczego Y+.
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Rys. 19 · Wyjście trzypunktowe z wewnętrznym sprzężeniem zwrotnym i modulacją
impuls-przerwa (PPM)

1) WskaŸnik wielkoœci nastawczej
– na poziomie obs³ugowym jako Y w przypadku pracy w trybie automatycznym
– w menu I-O/ANA jako YPID

2) WskaŸnik wewnêtrznej sygnalizacji zwrotnej po³o¿enia na poziomie obs³ugowym jako Y w przypadku pracy
w trybie rêcznym



– Za pomoc¹ parametru KPL2 nastawia siê wzmocnienie charakterystyki sygna³u na-
stawczego Y–.

– Za pomoc¹ parametru TYL1 nastawa siê czas trwania sygna³u Y+.
– Za pomoc¹ parametru TYL2 nastawa siê czas trwania sygna³u Y–.
– Za pomoc¹ parametru TYL1 nastawia siê minimalny czas trwania sygna³u Y+.
– Za pomoc¹ parametru TYL2 nastawia siê minimalny czas trwania sygna³u Y–.
Ze wzglêdu na mo¿liwoœci sprzêtowe minimalny czas za³¹czenia wynosi przynajmniej 0,3 s.
Komparator oblicza na podstawie wielkoœci nastawczej YPID (po³o¿enie zadane) i sy-
gna³u sprzê¿enia zwrotnego WE (po³o¿enie rzeczywiste) ró¿nicê YPID – WE. W zale-
¿noœci od tej ró¿nicy impulsy nastawcze s¹ generowane w nastêpuj¹cy sposób:
– Im wiêksza dodatnia ró¿nica, tym d³u¿sze impulsy nastawcze Y+.
– Im wiêksza ujemna ró¿nica, tym d³u¿sze impulsy nastawcze Y–.
– Je¿eli ró¿nica wystêpuje w zakresie ±TZ/2, to nie jest generowany ¿aden impuls na-

stawczy.
– Je¿eli dodatnia ró¿nica jest mniejsza ni¿ TZ/2 + TYL1, to nie jest generowany ¿a-

den impuls nastawczy Y+.
– Je¿eli ujemna ró¿nica jest mniejsza ni¿ TZ/2 + TYL2, to nie jest generowany ¿a-

den impuls nastawczy Y–.
Wielkoœæ wejœciow¹ WE trzeba skonfigurowaæ jako zwrotny sygna³ po³o¿enia.

Przyk³ad: zwrotny sygna³ po³o¿enia przesy³any przez potencjometr za poœrednictwem
wejœcia IN2
– Nastawiæ sygna³ wejœciowy dla wejœcia analogowego IN2:

menu IN, funkcja -CO- IN2, nastawa 0 – 1 kOHM (-> rozdz. 6.2.2).
– Przyporz¹dkowaæ wielkoœæ wejœciow¹ WE do wejœcia analogowego IN2:

menu IN, funkcja -CO- CLAS, nastawa In2 WE (-> rozdz. 6.2.5).
– Przyporz¹dkowaæ wielkoœæ wejœciow¹ WE do zewnêtrznego sygna³u sprzê¿enia

zwrotnego po³o¿enia:
menu SETP, funkcja -CO- SP.VA, nastawa F01 WE (-> rozdz. 6.3.1).

Podczas pracy w trybie rêcznym przekaŸniki s¹ sterowane za poœrednictwem wyjœcia
trzypunktowego. Za pomoc¹ wartoœci nastawczej Y dla pracy w trybie rêcznym zadaje
siê po³o¿enie zadane wyjœcia trzypunktowego.

Wskazówka: położenie zadane siłownika można ograniczyć w funkcji -CO-
Y.LIM za pomocą parametrów Y i Y (ograniczenie skoku).

OUT -CO- C.OUT Wyjœcie dwu- lub trzypunktowe

E.PP 3.STP wyjœcie trzypunktowe z zewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym i modulacj¹
impuls-przerwa (PPM)
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-PA- C.OUT/3.STP

KPL1
KPL2
TYL1
TYL2

TYL1
TYL2

TZ

wzmocnienie Y+ (BO1)
wzmocnienie Y– (BO2)
czas trwania Y+ (BO1)
czas trwania Y– (BO2)
min. czas za³¹czenia Y+ (BO1)
min. czas za³¹czenia Y– (BO1)
strefa martwa

[0,1 … 1,0 … 100,0]
[0,1 … 1,0 … 100,0]
[1,0 … 10,0 … 9999 s]
[1,0 … 10,0 … 9999 s]
[0,1 … 1,0 s … TYL1]
[0,1 … 1,0 s … TYL2]
[0,10 … 2,00 …100,0 %]
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Rys. 20 · Wyjście trzypunktowe z wewnętrznym sprzężeniem zwrotnym i modulacją
impuls-przerwa (PPM)

1) WskaŸnik wielkoœci nastawczej
– na poziomie obs³ugowym jako Y w przypadku pracy w trybie automatycznym i rêcznym
– w menu I-O/ANA jako YPID

2) WskaŸnik zewnêtrznej sygnalizacji zwrotnej po³o¿enia w menu I–O/ANA



6.5.11 -CO- B.OUT: wyjœcia binarne BO1 i BO2 komunikatów stanów

Za pomoc¹ tej funkcji ustawia siê dla wejœæ binarnych BO1 i BO2 funkcjê wysy³ania komu-
nikatów o stanach pracy. Stan wyjœæ binarnych jest wyœwietlany w menu I–O w parametrze
BIN, zob. rozdz. 6.9.4.

Wskazówka: w przypadku wyjścia trzypunktowego (→ rozdz. 6.5.10), nie można ko-
rzystać z funkcji obu wyjść binarnych. W przypadku wyjścia dwupunktowego można
wybrać funkcję wyjścia BO2. Wszystkie nastawy B.OUT mają pierwszeństwo przed na-
stawami funkcji LIM1 i LIM2, zob. rozdz. 6.6.1 i 6.6.2.

OUT -CO- B.OUT Wyjœcie binarne BO1

oFF B.BO1
F01 B.BO1
F02 B.BO1
F03 B.BO1

wy³.
aktywne, gdy uaktywniono wejœcie binarne
aktywne, gdy uaktywniono wielkoœæ WE
aktywne podczas pracy w trybie automatycznym

Wyjœcie binarne BO2

oFF B.BO2
F01 B.BO2
F02 B.BO2
F03 B.BO2

wy³.
aktywne, gdy uaktywniono wejœcie binarne
aktywne, gdy uaktywniono wielkoœæ WE
aktywne podczas pracy w trybie automatycznym

6.6 Menu ALRM:przekaŸniki wartoœci granicznych

W tym menu okreœla siê funkcjê przekaŸników wartoœci granicznych L1 i L2.
PrzekaŸniki wartoœci granicznych nadzoruj¹ dan¹ wielkoœæ sprawdzaj¹c, czy przekracza ona
wartoœæ graniczn¹ w górê b¹dŸ w dó³. Za pomoc¹ funkcji -CO- LIM1 i -CO- LIM2 wskazuje siê
nadzorowan¹ wielkoœæ i okreœla warunek (wzrost powy¿ej lub spadek poni¿ej wartoœci gra-
nicznej) prze³¹czenia przekaŸników wartoœci granicznych.
Wartoœæ graniczn¹ definiuje siê na poziomie parametryzacji wprowadzaj¹c odpowiednie na-
stawy w funkcjach LI.X, LI.WE, LI.YPID lub LI.XD. Ponadto trzeba za pomoc¹ parametru L.HYS
okreœliæ histerezê, która decyduje o odstêpach pomiêdzy punktem za³¹czenia i wy³¹czenia
przekaŸnika wartoœci granicznej i jest podawana w procentach w odniesieniu do zakresu po-
miarowego.
Na rys. 21 i 22 pokazano jako przyk³ad realizacjê funkcji przekaŸników wartoœci granicznych
w przypadku nadzorowania wielkoœci regulowanej X oraz wskazano parametry i ich wyma-
gane nastawy. Widaæ, ¿e: je¿eli nadzoruje siê, czy dana wielkoœæ wzrasta powy¿ej wartoœci
granicznej, to przekaŸnik wartoœci granicznej jest uruchamiany wtedy, gdy ustawiona wartoœæ
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graniczna LI.X, LI.WE, LI.YPID lub LI.XD zostaje przekroczona. W przypadku dzia³ania w od-
wrotnym kierunku przekaŸnik wartoœci granicznej jest wy³¹czany, gdy wartoœæ graniczna mi-
nus histereza L.HYS spadnie poni¿ej wartoœci granicznej. Je¿eli przekaŸnik wartoœci granicz-
nej nadzoruje, czy dana wielkoœæ maleje poni¿ej wartoœci granicznej, to przekaŸnik wartoœci
granicznej jest za³¹czany wtedy, gdy nast¹pi spadek poni¿ej LI.X, LI.WE, LI.YPID lub LI.XD.
W przypadku dzia³ania w odwrotnym kierunku przekaŸnik wartoœci granicznej jest wy³¹czany
wtedy, gdy nast¹pi wzrost powy¿ej wartoœci granicznej powiêkszonej o histerezê L.HYS.

Gdy przekaŸnik wartoœci granicznej jest za³¹czony, to na wyœwietlaczu wyœwietlany jest sym-
bol oznaczaj¹cy przekaŸnik 1 wartoœci granicznej i oznaczaj¹cy przekaŸnik 2 wartoœci
granicznej.

6.6.1 -CO- LIM1: przekaŸnik L1 wartoœci granicznych

Za pomoc¹ tej funkcji ustawia siê nadzorowan¹ wielkoœæ i warunek (wzrost powy¿ej lub spa-
dek poni¿ej wartoœci granicznej) prze³¹czenia przekaŸnika L1 wartoœci granicznej. Funkcja
przekaŸników wartoœci granicznej zosta³a obszernie opisana w poprzednim rozdziale 6.6.

Wskazówka: funkcje wyjścia dwu- lub trzypunktowego -CO- C.OUT (→ rozdz.
6.5.10) i funkcje wyjść binarnych -CO- B.OUT (→ rozdz. 6.5.11) mają pierwszeństwo
przed nastawami funkcji -CO- LIM1 i -CO- LIM2.
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L.HYS

LI.X

X

L.HYS

X

LI.X

Wielkoœæ regulowana X jest mniejsza
od wartoœci granicznej
-CO- LIM1: Lo L1.X
-PA- LI.X = 10,0 °C
-PA- L.HYS = 0,5 %

Wielkoœæ regulowana X jest wiêksza
od wartoœci granicznej
-CO- LIM1: Hi L1.X
-PA- LI.X = 90,0 °C
-PA- L.HYS = 0,5 %

Rys. 21 · Funkcja przekaźnika wartości granicznej L1 i L2 na przykładzie wartości L1 - część 1
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Odchy³ka regulacji XD jest wiêksza
od wartoœci granicznej
-CO- LIM1: Hi L1.XD
-PA- LI.XD = 1,5 %
-PA- L.HYS = 0,5 %

Odchy³ka regulacji XD jest wiêksza
od wartoœci granicznej
Zastosowanie: regulator dwupunktowy
ogrzewania
-CO- LIM1: Hi L1.XD
-PA- LI.XD = 0,5 %
-PA- L.HYS = 1,0 %

Odchy³ka regulacji XD jest mniejsza
od wartoœci granicznej
-CO- LIM1: Lo L1.XD
-PA- LI.XD = –1,5 %
-PA- L.HYS = 0,5 %

Odchy³ka regulacji XD jest mniejsza
od wartoœci granicznej
Zastosowanie: regulator dwupunktowy
obiegu ch³odz¹cego
-CO- LIM1: Lo L1.XD
-PA- LI.XD = –0,5 %
-PA- L.HYS = 1,0 %

Wartoœæ odchy³ki regulacji jest wiêksza
od wartoœci granicznej
-CO- LIM1: AbS L1.XD
-PA- LI.XD = 1,5 %
-PA- L.HYS = 0,5 %

Rys. 22 · Funkcja przekaźnika wartości granicznej L1 i L2 na przykładzie wartości L1 – część 2
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ALRM -CO- LIM1 PrzekaŸnik 1 wartoœci granicznych

oFF L1
Lo L1.X
Hi L1.X
Lo L1.WE
Hi L1.WE
Lo L1.YP
Hi L1.YP
Lo L1.XD

wy³.
w przypadku spadku poni¿ej X
w przypadku wzrostu powy¿ej X
w przypadku spadku poni¿ej WE
w przypadku wzrostu powy¿ej WE
w przypadku spadku poni¿ej YPID
w przypadku wzrostu powy¿ej YPID
w przypadku spadku poni¿ej XD

Hi L1.XD
AbS L1.XD

w przypadku wzrostu powy¿ej XD
w przypadku wzrostu powy¿ej wartoœci XD

-PA- LIM1/L1

LI.X

LI.WE

LI.YP
LI.XD
LI.HYS

wartoœæ graniczna dla wielkoœci X

wartoœæ graniczna dla wielkoœci WE

wartoœæ graniczna dla wielkoœci YPID
wartoœæ graniczna dla wielkoœci XD
histereza

[ IN1 … 100,0 … IN1]
[ IN2 … 100,0 … IN2]
[ IN1 … 100,0 … IN1]
[ IN2 … 100,0 … IN2]
[ Y … 100,0 % … Y]
[–110,0 … 0,0 … 110,0 %]
[0,10 … 0,50 … 100,0 %]

6.6.2 -CO- LIM2: przekaŸnik L2 wartoœci granicznych

Za pomoc¹ tej funkcji ustawia siê nadzorowan¹ wielkoœæ i warunek (wzrost powy¿ej lub spa-
dek poni¿ej wartoœci granicznej) prze³¹czenia przekaŸnika L2 wartoœci granicznej. Funkcja
przekaŸników wartoœci granicznej zosta³a obszernie opisana w poprzednim rozdziale 6.6.

Wskazówka: funkcje wyjścia dwu- lub trzypunktowego -CO- C.OUT (→ rozdz.
6.5.10) i funkcje wyjść binarnych -CO- B.OUT (→ rozdz. 6.5.11) mają pierwszeństwo
przed nastawami funkcji -CO- LIM1 i -CO- LIM2.

ALRM -CO- LIM2 PrzekaŸnik 2 wartoœci granicznych

oFF L2
Lo L2.X
Hi L2.X
Lo L2.WE
Hi L2.WE

wy³.
w przypadku spadku poni¿ej X
w przypadku wzrostu powy¿ej X
w przypadku spadku poni¿ej WE
w przypadku wzrostu powy¿ej WE
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Lo L2.YP
Hi L2.YP
Lo L2.XD
Hi L2.XD
AbS L2.XD

w przypadku spadku poni¿ej YPID
w przypadku wzrostu powy¿ej YPID
w przypadku spadku poni¿ej XD
w przypadku wzrostu powy¿ej XD
w przypadku wzrostu powy¿ej wartoœci XD

-PA- LIM2/L2

LI.X wartoœæ graniczna dla wielkoœci X [     IN1 … 100,0 …       IN1]
[     IN2 … 100,0 …       IN2]

LI.WE

LI.YP
LI.XD
LI.HYS

wartoœæ graniczna dla wielkoœci WE

wartoœæ graniczna dla wielkoœci YPID
wartoœæ graniczna dla wielkoœci XD
histereza

[ IN1 … 100,0 … IN1]
[      IN2 … 100,0 … IN2]
[ Y … 100,0 % … Y]
[–110,0 … 0,0 … 110,0 %]
[0,10 … 0,50 … 100,0 %]

6.7 Menu AUX: funkcje dodatkowe

6.7.1 -CO- RE.CO: warunek ponownego uruchomienia
po awarii zasilania

Za pomoc¹ tej funkcji okreœla siê w jakim trybie pracy i z jak¹ wartoœci¹ nastawcz¹ regulator
ma zostaæ uruchomiony po przywróceniu napiêcia zasilaj¹cego.

4 Nastawa F01 MODE: praca w trybie rêcznym ze sta³¹ wartoœci¹ nastawcz¹ Y1K1

4 Nastawa F02 MODE: praca w trybie automatycznym, uruchomienie z wartoœci¹ na-
stawcz¹ Y1K1 i aktualn¹ wartoœci¹ zadan¹

AUX -CO- RE.CO Ponowne uruchomienie po awarii zasilania

F01 MODE
F02 MODE

praca w trybie rêcznym ze sta³¹ wartoœci¹ nastawcz¹ Y1K1
automatycznie, uruchomienie ze sta³¹ wartoœci¹ nastawcz¹ Y1K1

-PA- RE.CO/MODE

Y1K1 sta³a wartoœæ nastawcza [–10,0 … 0,0 … 110,0 %]

6.7.2 -CO- ST.IN: przywrócenie nastaw fabrycznych

Za pomoc¹ tej funkcji przywraca siê nastawy fabryczne wszystkich parametrów, funkcji i war-
toœci kalibrowanych. Po przywróceniu wartoœci fabrycznych regulator wyœwietla komunikat
„FrEE INIT“.
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AUX -CO- ST.IN Przywrócenie nastaw fabrycznych

FrEE INIT

AII INIT
FUnC INIT
PArA INIT
AdJ INIT

wy³.
wszystkie funkcje, parametry + kod dostêpu
wszystkie funkcje
wszystkie parametry + kod dostêpu
podstawowe pocz¹tkowe wartoœci kalibracji IN1, IN2, Y

6.7.3 -CO- KEYL: zablokowanie przycisków obs³ugi

Dzia³anie przycisków mo¿na zablokowaæ:

4 nastawa bi1 LOCK: zablokowanie wszystkich przycisków przez wejœcie binarne BI

4 nastawa on noH.W: zablokowane zostaj¹ przyciski , i , . Regulator pozo-
staje w trybie pracy, w którym znajdowa³ siê przed wy³¹czeniem przycisków.

AUX -CO- KEYL Blokada przycisków obs³ugi

oFF LOCK

bi1 LOCK
on noH.W

wy³.
w³¹czanie/wy³¹czanie przez wejœcie binarne BI1
przyciski wyboru, prze³¹czania pomiêdzy prac¹ w trybie rêcznym
i automatycznym i przyciski kursora zablokowane

Wskazówka: do wejścia binarnego można przypisać więcej funkcji, zob. str. 32.

6.7.4 -CO- VIEW: k¹t patrzenia na wyœwietlacz góra/dó³

Kontrast odpowiedni dla k¹ta patrzenia z góry i z do³u mo¿na ustawiæ w zakresie od 1 do 10.

Nastawê podstawow¹ 6, trzeba zmieniaæ tylko wtedy, gdy regulator jest zamontowany w eks-
tremalnych warunkach.

AUX -CO- VIEW K¹t patrzenia na wyœwietlacz góra/dó³

01 VIEW
…
06 VIEW

…
10 VIEW

poziom 1
…
poziom 6
…
poziom 10
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6.7.5 -CO- FREQ: czêstotliwoœæ sieci (filtr przeciwzak³óceniowy)

Za pomoc¹ tej funkcji eliminuje siê z analogowych sygna³ów wejœciowych nak³adaj¹ce siê na
nie zak³ócenia z sieci o czêstotliwoœci 50 Hz lub 60 Hz. W tym celu w regulatorze trzeba usta-
wiæ czêstotliwoœæ sieci, do której pod³¹czona jest instalacja niskonapiêciowa. Czêstotliwoœæ
sieci trzeba ustawiæ tak¿e wtedy, gdy regulator jest zasilany napiêciem sta³ym.

AUX -CO- FREQ Czêstotliwoœæ napiêcia w sieci

on 50Hz

on 60Hz
50 Hz
60 Hz

6.7.6 -CO- DP: nastawa znaku dziesiêtnego

Za pomoc¹ tej funkcji okreœla siê liczê miejsc po przecinku wyœwietlanej wielkoœci regulowanej
i wartoœci zadanej.
Ponadto mo¿na z okreœlonym miejscem znaku dziesiêtnego ustawiæ parametry bezpoœrednio
zwi¹zane z wejœciami analogowymi. S¹ to parametry opisuj¹ce:

4 zakresy pomiarowe wejœæ analogowych

4 funkcjonalizacjê wielkoœci wejœciowych X i WE

4 wartoœci graniczne LI.X i LI.WE nadzorowania wartoœci granicznych wielkoœci wejœcio-
wych X i WE

Je¿eli wartoœæ pomiarowa (wartoœæ parametru) jest tak du¿a, ¿e nie mo¿na wyœwietliæ miejsca
dziesiêtnego, to liczba miejsc po przecinku jest automatycznie zmniejszana. Je¿eli z czasem
wartoœæ pomiarowa (wartoœæ parametru) maleje, to liczba miejsc po przecinku zwiêksza siê do
skonfigurowanej.

AUX -CO- DP Nastawa znaku dziesiêtnego

on DP1

on DP2
on DP3

brak miejsca po przecinku
jedno miejsce po przecinku
dwa miejsca po przecinku

6.8 -CO- TUNE: adaptacja uruchomienia

Adaptacja ma na celu znalezienie, na podstawie minimalnej iloœci informacji o regulowanym
procesie i w jak najkrótszym czasie, optymalnych parametrów regulacyjnych KP, TN i TV.

Regulator oblicza parametry regulacji na podstawie odpowiedzi skokowej zgodnie regu³ami
nastaw opracowanymi przez Chiena, Hronesa i Reswicka dla nieokresowego przebiegu regu-
lacji i dobrej jakoœci prowadzenia.
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Nale¿y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce sprawy:

4 Adaptacjê mo¿na stosowaæ tylko do obwodów regulacyjnych z kompensacj¹.

4 Na pocz¹tku adaptacji wielkoœæ regulowana musi byæ mo¿liwie sta³a.

4 W trakcie adaptacji wielkoœci zak³ócaj¹ce nie powinny siê zmieniaæ.

Najpierw ustawia siê podczas pracy w trybie rêcznym wielkoœæ nastawcz¹ Y na wartoœæ star-
tow¹. Je¿eli adaptacja zostanie uruchomiona z nastaw¹ run ADP.S, to sygna³ na wyjœciu ana-
logowym zostanie za pomoc¹ wartoœci skoku Y.JMP skokowo zwiêkszony/zmniejszony. Na-
stêpnie regulator czeka na odpowiedŸ z regulowanego obwodu do czasu osi¹gniêcia stabilne-
go stanu wielkoœci regulowanej. Na podstawie zmiany wielkoœci regulowanej regulator obli-
cza parametry regulacji. Po zakoñczeniu adaptacji, regulator ponownie generuje wartoœæ na-
stawcz¹ ustawion¹ w trybie rêcznym przed adaptacj¹.

Przed adaptacj¹ musi byæ znany punkt pracy wielkoœci nastawczej. Je¿eli nie jest on znany,
mo¿na go ustaliæ podczas pracy w trybie rêcznym. W tym celu podczas pracy w trybie rêcz-
nym ustawia siê wielkoœæ nastawcz¹ Y w taki sposób, ¿eby aktualna wartoœæ wielkoœci regulo-
wanej X by³a taka sama jak wartoœci zadana W. Ustalona w ten sposób wartoœæ nastawcza
jest punktem pracy.

Skok wielkoœci nastawczej powinien byæ jak najwiêkszy i zbli¿ony do punktu pracy, np. war-
toœæ startowa poni¿ej, wartoœæ koñcowa powy¿ej punktu pracy. Okreœlaj¹c wartoœæ skoku
Y.JMP i wartoœæ startow¹ nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e wartoœæ nastawcza musi mieœciæ siê w za-
kresie wielkoœci nastawczej, a wartoœæ wielkoœci regulowanych w zakresie pomiarowym. Trze-
ba to sprawdziæ przed rozpoczêciem adaptacji nastawiaj¹c podczas pracy w trybie rêcznym
wartoœæ nastawcz¹ po skoku, a nastêpnie wartoœæ nastawcz¹ przed skokiem.

Sposób przeprowadzenia adaptacji uruchomienia

Regulator znajduje siê na poziomie obs³ugowym.

1. Podczas pracy w trybie rêcznym ustawiæ wielkoœæ nastawcz¹ Y na punkt pracy, tak
¿eby aktualna wartoœæ wielkoœci regulowanej X by³a równa wartoœci zadanej W.

2. Wielkoœæ nastawcz¹ Y zwiêkszyæ o np. 10% (w przypadku wielkoœci nastawczej warto-
œci skokowej Y.JMP = 20%) i poczekaæ do ustabilizowania siê wartoœci wielkoœci regulo-
wanej X.

3. Sprawdziæ, czy aktualna wartoœæ wielkoœci regulowanej mieœci siê w dopuszczalnym
zakresie.

4. Wartoœæ nastawcz¹ Y zmniejszyæ o np. 20% (w przypadku wielkoœci nastawczej wartoœci
skokowej = 20%) i poczekaæ do ustabilizowania siê wartoœci wielkoœci regulowanej X.
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5. Sprawdziæ, czy aktualna wartoœæ wielkoœci regulowanej mieœci siê w dopuszczalnym
zakresie.

6. W menu TUNE w funkcji -CO- ADAP nastawiæ wartoœæ skokow¹ Y.JMP.

7. W menu TUNE w funkcji -CO- ADAP uruchomiæ funkcjê adaptacji run ADP.S.
Czas trwania adaptacji jest okreœlany przez czas reakcji regulowanego obwodu.
Je¿eli wielkoœæ regulowana nie osi¹gnie w ci¹gu piêciu godzin ¿adnej wartoœci krañco-
wej, to adaptacja zostaje przerwana.

Po rozpoczêciu adaptacji w górnym wierszu wyœwietlane s¹ komunikaty stanu opisuj¹ce prze-
bieg funkcji.

Komunikaty

4 10 Adaptacja zosta³a uruchomiona

4 20 Pomiar szumu (oko³o 10 s)

4 40 Generowanie wielkoœci nastawczej wartoœci skokowej (Y = YPID + Y.JMP)
Oczekiwanie na reakcjê regulowanego obwodu (odpowiedŸ skokowa)

4 41 Generowanie wielkoœci nastawczej wartoœci skokowej (Y = YPID + Y.JMP)
Oczekiwanie na ustabilizowanie regulowanego obwodu

4 50 OdpowiedŸ skokowa na wartoœæ nastawcz¹ przed rozpoczêciem adaptacji
Obliczenie parametrów

4 70, 71, 72, End Koniec adaptacji

Wskazówka: realizację funkcji adaptacji można przerwać w dowolnym momencie za
pomocą przycisku .

Je¿eli w trakcie adaptacji wyst¹pi b³¹d, to b³¹d ten zostanie nazwany na wyœwietlaczu i wyjœ-
cie binarne zostaje prze³¹czone na komunikaty alarmowe.

Komunikat b³êdu

4 30 ERR Adaptacja zostaje zakoñczona najpóŸniej po piêciu godzinach.

4 31 ERR Nie mo¿na by³o obliczyæ parametrów.

4 32 ERR Sygna³ na wejœciu X jest mniejszy ni¿ 0% lub wiêkszy ni¿ 100%.
Sposób postêpowania: zmieniæ Y.JMP.

4 33 ERR Szum jest za du¿y.
Sposób postêpowania: zwiêkszyæ Y.JMP.
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4 34 ERR Wybrana nastawa PID nie umo¿liwia przeprowadzenia adaptacji.
Sposób postêpowania: w funkcji -CO- C.PID wybraæ algorytm regulacji P,
PI lub PID.

4 35 ERR Sygna³ nastawczy jest mniejszy ni¿ 0% lub wiêkszy ni¿ 100%.
Sposób postêpowania: zmieniæ Y.JMP.

4 36 ERR Zak³ócenie
Sposób postêpowania: ponownie uruchomiæ funkcjê adaptacji.

TUNE -CO- ADAP Adaptacja

oFF ADP.S

run ADP.S
wy³.
uruchomienie

-PA- ADAP

KP
TN
TV
Y.JMP

wspó³czynnik proporcjonalnoœci
czas zdwojenia
czas wyprzedzenia
wartoœæ skokowa adaptacji

[0,1 … 1,0 … 100,0]
[1 … 120 … 9999 s]
[1 … 10 … 9999 s]
[–100,0 … 20,0 … 100,0 %]

6.9 Menu I-O: wyœwietlanie parametrów procesu

W tym menu wyœwietlane s¹ ró¿ne wielkoœci i informacje. Ponadto mo¿na przeprowadziæ
wzorcowanie punktu zerowego i szerokoœci zakresu wejœæ analogowych IN1 i IN2 oraz wyjœ-
cia analogowego Y.

6.9.1 -CO- CIN: wersja oprogramowania

Informacja o wersji oprogramowania

I-O -CO- CIN wersja oprogramowania

6.9.2 -CO- S-No: numer serjny

Informacja o numerze seryjnym

I-O -CO- S-No numer seryjny

6.9.3 -CO- ANA: wyœwietlanie analogowych wejœæ i wyjœæ

W tej funkcji wyœwietlane s¹ wartoœci analogowe.

84 EB 6493 PL

Funkcje cyfrowego regulatora przemys³owego

Copyright  2016 by SAMSON Sp. z o. o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o. o. · Warszawa



I-O -CO- ANA Wartoœci analogowe

IN1
IN2
CO.VA
WE.VA
FE.CO
SP.CO

wejœcie analogowe IN1
wejœcie analogowe IN2
wielkoœæ regulowana przed funkcjonalizacj¹
WE przed funkcjonalizacj¹
WE po funkcjonalizacji
wartoœæ zadana na komparatorze

YPID
YOUT

YPID po ograniczeniu
wyjœcie analogowe

6.9.4 -CO- BIN: wyœwietlanie binarnych wejœæ i wyjœæ

W tej funkcji wyœwietlana jest informacja o stanach wejœcia binarnego i wyjœæ binarnych.

I-O -CO- BIN Wartoœci binarne

BI1
BO1
BO2

wejœcie binarne BI
wyjœcie binarne BO1
wyjœcie binarne BO2

6.9.5 -CO- ADJ: wzorcowanie wejœæ analogowych i wyjœcia analo-
gowego

Za pomoc¹ tej funkcji mo¿na przeprowadziæ dla wejœæ analogowych i dla wyjœcia analogowe-
go wzorcowanie punktu zerowego i szerokoœci zakresu.
Wejœcia analogowe i wyjœcie analogowe s¹ skalibrowane fabrycznie (wzorcowanie fabryczne).

Dziêki odpowiedniemu dla instalacji wzorcowaniu u¿ytkownika mo¿na skompensowaæ du¿e
d³ugoœci kabli, ich ma³e przekroje lub tolerancje nadajników wartoœci pomiarowych i zaworów
z si³ownikami. Wzorcowaniu u¿ytkownika mo¿na przywróciæ nastawy wzorcowania fabrycz-
nego (menu AUX, funkcja -CO- ST.IN, nastaw AdJ INIT, zob. rozdz. 6.7.2).

I-O -CO- ADJ Wzorcowanie

AdJ IN1
AdJ IN2
AdJ YOUT

wejœcie analogowe IN1
wejœcie analogowe IN2
wyjœcie analogowe

Wzorcowanie wejœcia analogowego:

1. Do wejœcia (IN1, IN2) pod³¹czyæ nadajnik precyzyjny.

EB 6493 PL 85

Funkcje cyfrowego regulatora przemys³owego

Copyright  2016 by SAMSON Sp. z o. o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o. o. · Warszawa



2. W menu I-O wybraæ ADJ.

3. Za pomoc¹ przycisków ( , ) 3. wybraæ wejœcie (AdJ IN1, AdJ IN2).

4. Zatwierdziæ wybór wejœcia ( ).
Program ¿¹da wprowadzenia kodu dostêpu.

5. Wprowadziæ kod dostêpu lub pomin¹æ krok przyciskaj¹c przycisk .

6.    Za pomoc¹ nadajnika precyzyjnego ustawiæ sygna³ wejœciowy na ¿¹dan¹ wartoœæ
pocz¹tkow¹.
Na wyœwietlaczu: na zmianê ZERO i IN1 (IN2).

7.    Zatwierdziæ wartoœæ pocz¹tkow¹ ( ).
Na wyœwietlaczu: 0.0 i ZERO

8.    Za pomoc¹ nadajnika precyzyjnego ustawiæ sygna³ wejœciowy na ¿¹dan¹ wartoœæ
koñcow¹.
Na wyœwietlaczu: na zmianê SPAN i IN1 (IN2)

9.    Zatwierdziæ wartoœæ koñcow¹ ( ).
Na wyœwietlaczu: 100.0 i SPAN

Wzorcowanie wyjœcia analogowego:

1.    Do wyjœcia analogowego (Y) pod³¹czyæ precyzyjny miernik.

2.    W menu I-O wybraæ ADJ.

3.    Za pomoc¹ przycisków ( , ) wybraæ wyjœcie (AdJ YOUT).

4.    Zatwierdziæ wybór ( ).
Program ¿¹da wprowadzenia kodu dostêpu.

5.    Wprowadziæ kod dostêpu lub pomin¹æ krok przyciskaj¹c przycisk .

6.    Za pomoc¹ przycisków ( , ) nastawiæ wyjœcie w taki sposób, ¿eby na mierniku
wyœwietlana by³a ¿¹dana wartoœæ pocz¹tkowa.
Na wyœwietlaczu: na zmianê ZERO i YOUT.

7.    Zatwierdziæ wartoœæ pocz¹tkow¹ ( ).
Na wyœwietlaczu: 0.0 i ZERO

8.    Za pomoc¹ przycisków ( , ) 8. nastawiæ wyjœcie w taki sposób, ¿eby na mierniku
wyœwietlana by³a ¿¹dana wartoœæ koñcowa.
Na wyœwietlaczu: na zmianê SPAN i YOUT.

9.    Zatwierdziæ wartoœæ koñcow¹ ( ).
Na wyœwietlaczu: 100.0 i SPAN
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7 Przyk³ady zastosowañ

7.1 Regulacja temperatury

Przyk³ad zastosowania 1
Regulacja temperatury zasilania wymiennika ciep³a
(regulacja sta³owartoœciowa poprzez wejœcie Pt-100 i wyjœcie mA)

Za pomoc¹ termometru rezystancyjnego Pt 100 pod³¹czonego do wejœcia IN2 regulator mie-
rzy temperaturê T zasilania po stronie wtórnej i poprzez wyjœcie Y steruje za pomoc¹ sygna³u 4
do 20 mA prac¹ zaworu regulacyjnego zamontowanego po stronie pierwotnej w taki sposób,
¿e temperatura zasilania jest utrzymywana na poziomie 50°C.

Zaczynaj¹c od nastawy fabrycznej wprowadziæ nastawy oznaczone symbolem ⇒ .

Wspó³czynnik proporcjonalnoœci (indywidualny dla danej
instalacji)
Czas zdwojenia (indywidualny dla danej instalacji)

⇒

⇒

PAR

-PA- KP

TN

= 1,0

= 120 s

Wejœcie IN2: sygna³ wejœciowy Pt 100
Wejœcie IN2: pocz¹tek zakresu pomiarowego 0°C
Wejœcie IN2: koniec zakresu pomiarowego 100°C
Wielkoœæ wejœciowa X: wejœcie IN2

IN

-CO-
-PA-

-CO-

IN2
IN2
IN2

CLAS

= 100 PT
=   0,0 °C
= 100,0 °C
= In2 X
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Wewnêtrzna wartoœæ zadana: 50°C ⇒

SETP

-CO-
-PA-

SP.VA
W

= on W
= 50,0 °C

Tryb regulacji: PI
Kierunek dzia³ania = rosn¹co

CNTR

-CO-
-CO-

C.PID
DIRE

= PI CP.YP
= dir.d DI.AC

Sygna³ wyjœciowy Y: 4 – 20 mA
OUT

-CO- Y.VA = 4–20 mA

Ponowne uruchomienie po awarii zasilania: podczas pracy
w trybie automatycznym
Wartoœæ startowa wielkoœci wielkoœci nastawczej Y

AUX

-CO- RE.CO

Y1K1

= F02 MODE

= 0,0 %

Przyk³ad zastosowania 2
Regulacja temperatury zasilania wymiennika ciep³a
(regulacja sta³owartoœciowa za pomoc¹ wejœcia Pt-100 i wyjœcia trzypunktowego)

Za pomoc¹ termometru rezystancyjnego Pt 100 pod³¹czonego do wejœcia IN2 regulator mie-
rzy temperaturê T zasilania po stronie wtórnej i poprzez wyjœcie trzypunktowe steruje prac¹
zaworu regulacyjnego zamontowanego po stronie pierwotnej w taki sposób, ¿e temperatura
zasilania jest utrzymywana na poziomie 50°C.

Czas przestawienia si³ownika elektrycznego wynosi 120 s.
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Zaczynaj¹c od nastawy fabrycznej wprowadziæ nastawy oznaczone symbolem ⇒ .

Wspó³czynnik proporcjonalnoœci (indywidualny dla danej
instalacji)
Czas zdwojenia (indywidualny dla danej instalacji)

⇒

⇒

PAR

-PA- KP

TN

= 1,0

= 120 s

Wejœcie IN2: sygna³ wejœciowy Pt 100
Wejœcie IN2: pocz¹tek zakresu pomiarowego 0°C
Wejœcie IN2: koniec zakresu pomiarowego 100°C
Wielkoœæ wejœciowa X: wejœcie IN2

IN

-CO-
-PA-

-CO-

IN2
IN2
IN2

CLAS

= 100 PT
=     0,0 °C
= 100,0 °C
= In2 X

Wewnêtrzna wartoœæ zadana: 50°C ⇒

SETP

-CO-
-PA-

SP.VA
W

= on W
= 50,0 °C

Tryb regulacji: PI
Kierunek dzia³ania = rosn¹co

CNTR

-CO-
-CO-

C.PID
DIRE

= PI CP.YP
= dir.d DI.AC

Wyjœcie trzypunktowe z wewnêtrznym sprzê¿eniem
zwrotnym
Histereza
Strefa martwa
Czas przestawienia (si³ownika)

⇒

⇒

OUT

-CO-

-PA-

C.OUT

XSDY
TZ
TY

= i.Fb 3.STP

= 0,5 %
= 2,0 %
= 120 s

Ponowne uruchomienie po awarii zasilania: podczas pracy
w trybie automatycznym
Wartoœæ startowa wielkoœci nastawczej Y

AUX

-CO- RE.CO

Y1K1

= F02 MODE

= 0,0 %

Modyfikacja przyk³adu zastosowania 2

Je¿eli mierzona temperatura na wyjœciu analogowym ma byæ przesy³ana dalej jako sygna³
4–20 mA, to trzeba wprowadziæ nastêpuj¹ce nastawy:

Sygna³ wyjœciowy Y: 4 – 20 mA
Przyporz¹dkowanie wyjœcia do wielkoœci wejœciowej X ⇒

OUT

-CO- Y.VA
Y.SRC

= 4–20 mA
= on Y.X
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Przyk³ad zastosowania 3
Regulacja temperatury zasilania wymiennika ciep³a w zale¿noœci od temperatury
zewnêtrznej (regulacja nad¹¿na za pomoc¹ wejœcia Pt 100 i wyjœcia trzypunktowego)

Za pomoc¹ termometru rezystancyjnego Pt 100 pod³¹czonego do wejœcia AI2 regulator mie-
rzy temperaturê T zasilania po stronie wtórnej i poprzez wyjœcie trzypunktowe steruje prac¹
zaworu regulacyjnego zamontowanego po stronie pierwotnej w taki sposób, ¿e temperatura
zasilania jest utrzymywana na sta³ym poziomie.

Podczas regulacji w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej wartoœæ zadan¹ zadaje siê za po-
moc¹ temperatury zewnêtrznej. W tym celu temperatura zewnêtrzn¹ T1 jest mierzona za po-
moc¹ termometru rezystancyjnego na wejœciu AI1 i przyporz¹dkowywana do wielkoœci wejœ-
ciowej WE. W wyniku funkcjonalizacji wielkoœci wejœciowej WE oblicza siê na podstawie tem-
peratury zewnêtrznej wartoœæ zadan¹ temperatury zasilania.

1 2 3 4 5 6 7

Temperatura zewnêtrzna T1 w °C –20,0 5,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Wartoœæ zadana dla T2 w °C 80,0 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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Zaczynaj¹c od nastawy fabrycznej wprowadziæ nastawy oznaczone symbolem ⇒ .

Wspó³czynnik proporcjonalnoœci (indywidualny dla danej
instalacji)
Czas zdwojenia (indywidualny dla danej instalacji)

⇒

⇒

PAR

-PA- KP

TN

= 1,0

= 120 s

Wejœcie IN1: sygna³ wejœciowy Pt 100
Wejœcie IN1: pocz¹tek zakresu pomiarowego 0°C
Wejœcie IN1: koniec zakresu pomiarowego 100°C
Wejœcie IN2: sygna³ wejœciowy Pt 100
Wejœcie IN2: pocz¹tek zakresu pomiarowego 0°C
Wejœcie IN2: koniec zakresu pomiarowego 100°C
Wielkoœæ wejœciowa X: wejœcie IN2
Wielkoœæ wejœciowa WE: wejœcie IN1
Funkcjonalizacja wielkoœci wejœciowej WE

⇒

⇒

IN

-CO-
-PA-

-CO-
-PA-

CO-

-CO-

IN1
IN1
IN1

IN2
IN2
IN2

CLAS

FUNC

= 100 PT
=     0,0 °C
= 100,0 °C
= 100 PT
=     0,0 °C
= 100,0 °C
= In2 X
= In1 WE
= on WE

Pocz¹tek zakresu sygna³u wyjœciowego
Koniec zakresu sygna³u wyjœciowego
Wartoœæ wejœciowa 1
Wartoœæ wyjœciowa 1
Wartoœæ wejœciowa 2
Wartoœæ wyjœciowa 2
Wartoœæ wejœciowa 3
Wartoœæ wyjœciowa 3
Wartoœæ wejœciowa 4
Wartoœæ wyjœciowa 4
Wartoœæ wejœciowa 5
Wartoœæ wyjœciowa 5
Wartoœæ wejœciowa 6
Wartoœæ wyjœciowa 6
Wartoœæ wejœciowa 7
Wartoœæ wyjœciowa 7

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

-PA-
-PA-
-PA-
-PA-
-PA-
-PA-
-PA-
-PA-
-PA-
-PA-
-PA-
-PA-
-PA-
-PA-
-PA-
-PA-

MIN
MAX
K1.X
K1.Y
K2.X
K2.Y
K3.X
K3.Y
K4.X
K4.Y
K5.X
K5.Y
K6.X
K6.Y
K7.X
K7.Y

=     0,0 °C
= 100,0 °C
= –20,0 °C
=   80,0 °C
=     5,0 °C
=   50,0 °C
=   25,0 °C
=   20,0 °C
=   25,0 °C
=   20,0 °C
=   25,0 °C
=   20,0 °C
=   25,0 °C
=   20,0 °C
=   25,0 °C
=   20,0 °C

Wewnêtrzna wartoœæ zadana: 25 °C
Udostêpnienie zewnêtrznej wartoœci zadanej WE

⇒
⇒

SETP

-CO-
-PA-
-CO-

SP.VA
W
SP.VA

= on W
= 25,0 °C
= on WE
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Tryb regulacji: PI
Kierunek dzia³ania = rosn¹co

CNTR

-CO-
-CO-

C.PID
DIRE

= PI CP.YP
= dir.d DI.AC

Wyjœcie trzypunktowe z wewnêtrznym sprzê¿eniem
zwrotnym
Histereza
Strefa martwa
Czas przestawienia (si³ownika)

⇒

⇒

OUT

-CO-
-PA-

C.OUT
XSDY
TZ
TY

= i.Fb 3.STP
= 0,5 %
= 2,0 %
= 120 s

Ponowne uruchomienie po awarii zasilania: podczas pracy
w trybie automatycznym
Wartoœæ startowa wielkoœci nastawczej Y

AUX

-CO- RE.CO
Y1K1

= F02 MODE
= 0,0 %

Na poziomie obs³ugowym uaktywniæ zewnêtrzn¹ wartoœæ zadan¹ WE:

1. Przycisn¹æ przycisk i przytrzymaæ tak d³ugo, a¿ na wyœwietlaczu zostanie wyœwietlona
wielkoœæ WE (wielkoœæ WE pulsuje).

2. Przycisn¹æ przycisk i uaktywniæ wielkoœæ WE (wielkoœæ WE przestaje pulsowaæ).

7.2 Regulacja ciœnienia

Przyk³ad zastosowania 4
Regulacja ciœnienia
(regulacja sta³owartoœciowa za pomoc¹ wejœcia mA i wyjœcia mA

Za pomoc¹ przetwornika pomiarowego pod³¹czonego do wejœcia IN1 regulator mierzy za po-
moc¹ sygna³u 4 do 20 mA ciœnienie za zaworem regulacyjnym i steruje poprzez wyjœcie Y za
pomoc¹ sygna³u 4 do 20 mA prac¹ zaworu regulacyjnego w taki sposób, ¿e ciœnienie jest utrzy-
mywane na sta³ym poziomie 6 bar. Zakres pomiarowy przetwornika wynosi od 0 bar do 10 bar.

Zaczynaj¹c od nastawy fabrycznej wprowadziæ nastawy oznaczone symbolem ⇒ .

Wspó³czynnik proporcjonalnoœci (indywidualny dla danej
instalacji
Czas zdwojenia (indywidualny dla danej instalacji)

⇒

⇒

PAR

-PA- KP

TN

= 1,0

= 10 s
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Wejœcie IN1: sygna³ wejœciowy od 4 do 20 mA
Wejœcie IN1: pocz¹tek zakresu pomiarowego 0 bar
Wejœcie IN1: koniec zakresu pomiarowego 10 bar
Wielkoœæ wejœciowa X: wejœcie IN1

⇒
⇒

IN

-CO-
-PA-

-CO-

IN1
IN1
IN1

CLAS

= 4–20 mA
=   0 bar
= 10 bar
= In1 X

Wewnêtrzna wartoœæ zadana: 6 bar ⇒

SETP

-CO-
-PA-

SP.VA
W

= on W
= 6 bar

Tryb regulacji: PI
Kierunek dzia³ania = rosn¹co

CNTR

-CO-
-CO-

C.PID
DIRE

= PI CP.YP
= dir.d DI.AC

Sygna³ wyjœciowy: od 4 do 20 mA
OUT

-CO- Y.VA = 4–20 mA

Ponowne uruchomienie po awarii zasilania: podczas pracy
w trybie automatycznym
Wartoœæ startowa wielkoœci nastawczej Y

AUX

-CO- RE.CO

Y1K1

= F02 MODE

= 0,0 %

Przyk³ad zastosowania 5
Regulacja ciœnienia
(regulacja nad¹¿na za pomoc¹ wejœcia mA i wyjœcia mA)

Za pomoc¹ przetwornika pomiarowego pod³¹czonego do wejœcia IN1 regulator mierzy za
pomoc¹ sygna³u 4 do 20 mA ciœnienie za zaworem regulacyjnym i steruje poprzez wyjœcie Y
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za pomoc¹ sygna³u 4 do 20 mA prac¹ zaworu regulacyjnego w taki sposób, ¿e ciœnienie jest
utrzymywane na sta³ym poziomie. Zewnêtrzna wartoœæ zadana jest doprowadzana w postaci
sygna³u od 4 do 20 mA. Zakres pomiarowy przetwornika wynosi od 0 bar do 10 bar.

Wspó³czynnik proporcjonalnoœci (indywidualny dla danej
instalacji
Czas zdwojenia (indywidualny dla danej instalacji)

⇒
⇒

PAR

-PA- KP

TN

= 1,0

= 10 s

Wejœcie IN1: sygna³ wejœciowy od 4 do 20 mA
Wejœcie IN1: pocz¹tek zakresu pomiarowego 0 bar
Wejœcie IN1: koniec zakresu pomiarowego 10 bar
Wejœcie IN2: sygna³ wejœciowy: 4-20 mA
Wejœcie IN2: pocz¹tek zakresu pomiarowego 0 bar
Wejœcie IN2: koniec zakresu pomiarowego 10 bar
Wielkoœæ wejœciowa X: wejœcie IN1
Wielkoœæ wejœciowa WE: wejœcie IN2

⇒

⇒
⇒

IN

-CO-
-PA-

-CO

-CO-

IN1
IN1
IN1

IN2
IN2
IN2

CLAS

= 4–20 mA
=   0 bar
= 10 bar
= 4–20 mA
=   0 bar
= 10 bar
= In1 X
= In2 WE

Wewnêtrzna wartoœæ zadana: 6 bar
Udostêpnienie zewnêtrznej wartoœci zadanej WE

⇒
⇒

SETP

-CO-
-PA-
-CO-

SP.VA
W
SP.VA

= on W
= 6 bar
= on WE

Tryb regulacji: PI
Kierunek dzia³ania = rosn¹co

CNTR

-CO-
-CO-

C.PID
DIRE

= PI CP.YP
= dir.d DI.AC
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Sygna³ wyjœciowy: pod 4 do 20 mA
OUT

-CO- Y.VA = 4–20 mA

Ponowne uruchomienie po awarii zasilania: podczas pracy
w trybie automatycznym
Wartoœæ startowa wielkoœci wielkoœci nastawczej Y

AUX

-CO- RE.CO

Y1K1

= F02 MODE

= 0,0 %

Na poziomie obs³ugowym uaktywniæ zewnêtrzn¹ wartoœæ zadan¹ WE:

1. Przycisn¹æ przycisk i przytrzymaæ tak d³ugo, a¿ na wyœwietlaczu zostanie wyœwietlo-
na wielkoœæ WE (wielkoœæ WE pulsuje).

2. Przycisn¹æ przycisk i uaktywniæ wielkoœæ WE (wielkoœæ WE przestaje pulsowaæ).
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8 Uruchomienie

Regulator musi byæ zamontowany (rozdz. 3), pod³¹czony elektrycznie (rozdz. 4) i przystosowany
za pomoc¹ konfiguracji i parametryzacji do realizacji przewidzianych dla niego funkcji. W proto-
kole konfiguracyjnym, który rozpoczyna siê na str. 130 mo¿na wpisaæ wprowadzone nastawy.

Optymalizacja parametrów regulacyjnych

Za pomoc¹ parametrów regulacyjnych KP, TN i TV regulator trzeba przystosowaæ do dyna-
micznych zmian zachodz¹cych w regulowanym obwodzie, tak ¿eby wyeliminowaæ lub za-
pewniæ jak najmniejsz¹ odchy³kê regulacji powstaj¹c¹ w wyniku oddzia³ywania zak³óceñ. Te
parametry mo¿na nastawiæ korzystaj¹c z funkcji adaptacji podczas uruchomienia urz¹dzenia
(rozdz. 6.8) lub przeprowadzaj¹c rêczn¹ optymalizacjê. Poni¿szy sposób postêpowania umo-
¿liwia zoptymalizowanie parametrów opieraj¹c siê na doœwiadczeniu. Taki sposób postêpo-
wania jest tylko sugesti¹, a nie sprawdzon¹ metod¹.

Sposób postêpowania w przypadku regulatora PI

1. Przejœæ do pracy w trybie obs³ugi rêcznej ( ).

2. W menu CNTR wprowadziæ nastawê funkcji -CO- C.PID = PI CP.YP.

3. W menu PAR wprowadziæ wartoœci parametrów KP = 0,1 i TN = 9999 s.

4. Na poziomie obs³ugowym ustawiæ ¿¹dan¹ wartoœæ zadan¹ W.
W tym celu wybraæ W za pomoc¹ przycisku i ustawiæ za pomoc¹ przycisków

, .

5. Na poziomie obs³ugowym zmieniæ wielkoœæ zadan¹ Y tak, ¿eby wielkoœæ regulowana X
by³a równa wartoœci zadanej W (odchy³ka regulacji XD = 0).
W tym celu wybraæ Y za pomoc¹ przycisku i ustawiæ za pomoc¹ przycisków

,

6. Przejœæ do pracy w trybie automatycznym ( ).

7. W menu PAR stopniowo zwiêkszaæ parametr KP a¿ regulowany obwód zacznie traciæ
stabilnoœæ pracy. Po ka¿dym zwiêkszeniu wspó³czynnika KP pobudzaæ obwód regula-
cyjny do utraty stabilnoœci pracy, np. poprzez ma³e skokowe zmiany wartoœci zadanej.

8. W menu PAR zmniejszaæ parametr KP tak d³ugo a¿ w obwodzie regulacyjnym nie bê-
dzie mo¿na stwierdziæ niestabilnej pracy.

9. W menu PAR stopniowo zmniejszaæ parametr TN a¿ regulowany obwód zacznie traciæ
stabilnoœæ pracy. Po ka¿dym zmniejszeniu wspó³czynnika TN pobudzaæ obwód regula-
cyjny do utraty stabilnoœci pracy, np. za pomoc¹ ma³ych skokowych zmian wartoœci
zadanej.
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10. W menu PAR zwiêkszyæ nieco parametr TN a¿ w obwodzie regulacyjnym nie bêdzie
mo¿na stwierdziæ niestabilnej pracy.

11. Zmniejszyæ nieco wartoœæ zadan¹ i sprawdziæ sk³onnoœæ do utraty stabilnoœci pracy.
W razie potrzeby przeprowadziæ ponowne wzorcowanie wspó³czynników KP i TN a¿
regulacja wyka¿e zadowalaj¹ce rezultaty.

Sposób postêpowania w przypadku regulatora P

1. Przejœæ do pracy w trybie obs³ugi rêcznej ( ).

2. W menu CNTR wprowadziæ nastawê funkcji -CO- C.PID = P CP.YP.

3. W menu PAR wprowadziæ wartoœæ parametru KP = 0,1.

4. Na poziomie obs³ugowym ustawiæ ¿¹dan¹ wartoœæ zadan¹ W.
W tym celu wybraæ W za pomoc¹ przycisku i ustawiæ za pomoc¹ przycisków

, .

5. Na poziomie obs³ugowym zmieniæ wielkoœæ zadan¹ Y tak, ¿eby wielkoœæ regulowana X
by³a równa wartoœci zadanej W (odchy³ka regulacji XD = 0).
W tym celu wybraæ Y za pomoc¹ przycisku i ustawiæ za pomoc¹ przycisków

, .
Wyœwietlana wartoœæ nastawcza Y jest punktem pracy wielkoœci nastawczej.

6. W menu PAR ustawiæ wartoœæ parametru Y.PRE na ustalony punkt pracy wielkoœci na-
stawczej Y.
Uwaga: w regulatorach proporcjonalnych przy ka¿dej zmianie wartoœci zadanej ko-
nieczna jest tak¿e zmiana punktu pracy, je¿eli ma nie byæ trwa³ej odchy³ki regulacji.

7. Przejœæ do pracy w trybie automatycznym ( ).

8. W menu PAR stopniowo zwiêkszaæ parametr KP a¿ regulowany obwód zacznie traciæ
stabilnoœæ pracy. Po ka¿dym zwiêkszeniu wspó³czynnik KP pobudzaæ obwód regula-
cyjny do utraty stabilnoœci pracy, np. poprzez ma³e skokowe zmiany wartoœci zadanej.

9. W menu PAR zmniejszaæ parametr KP tak d³ugo a¿ w obwodzie regulacyjnym nie bê-
dzie mo¿na stwierdziæ niestabilnej pracy.

8.1 Optymalizacja wed³ug Zieglera i Nicholsa

W specjalistycznej literaturze opisywane s¹ ró¿ne metody optymalizacji. Jedn¹ z nich jest me-
toda Zieglera i Nicholsa. Ten sposób wprowadzania nastaw mo¿na stosowaæ tylko w obwo-
dach regulacyjnych umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie wielkoœci regulowanej w stan samo-
czynnych drgañ. Aby przeprowadziæ próbê drgañ, regulator proporcjonalny musi pracowaæ
w zamkniêtym obwodzie regulacyjnym.
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Sposób postêpowania w przypadku regulatora PI

1. Przejœæ do pracy w trybie obs³ugi rêcznej ( ).

2. W menu CNTR wprowadziæ nastawê funkcji -CO- C.PID = PI CP.YP.

3. W menu PAR wprowadziæ wartoœci parametrów KP = 0,1 i TN = 9999 s.

4. Na poziomie obs³ugowym ustawiæ ¿¹dan¹ wartoœæ zadan¹ W.
W tym celu wybraæ W za pomoc¹ przycisku i ustawiæ za pomoc¹ przycisków

, .

5. Na poziomie obs³ugowym zmieniæ wielkoœæ zadan¹ Y tak, ¿eby wielkoœæ regulowana X
by³a równa wartoœci zadanej W (odchy³ka regulacji XD = 0).
W tym celu wybraæ Y za pomoc¹ przyciskut i ustawiæ za pomoc¹ przycisków

, .

6. Przejœæ do pracy w trybie automatycznym ( ).

7. W menu PAR stopniowo zwiêkszaæ parametr KP tak d³ugo, a¿ wielkoœæ regulowana
trwale wpadnie w drgania o sta³ej amplitudzie.
Po ka¿dym zwiêkszeniu wspó³czynnika KP pobudzaæ obwód regulacyjny do utraty sta-
bilnoœci pracy, np. poprzez ma³e skokowe zmiany wartoœci zadanej.

8. Ustawion¹ wartoœæ KP zanotowaæ jako krytyczny wspó³czynnik proporcjonalnoœci KP,krit.

9. Czas trwania ca³ego drgania (czas trwania okresu) oznaczyæ jako Tkrit.
W celu uzyskania wiêkszej dok³adnoœci nale¿y na podstawie wielu drgañ ustaliæ œred-
ni¹ wartoœæ.

10. KP,krit Tkrit 10. przemno¿yæ przez wskaŸniki podane w poni¿ej tabeli i nastawiæ uzyskane
t¹ drog¹ wartoœci KP i TN.

KP TN TV

regulator PI 0,45 ⋅ KP,krit 0,85 ⋅ Tkrit –
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Sollwert

Amplitude

Regelgröße

Tkrit

Tkrit

t [s]

wielkoœæ regulowana

amplituda

wartoœæ
zadana



11. Zmniejszyæ nieco wartoœæ zadan¹ i sprawdziæ sk³onnoœæ do utraty stabilnoœci pracy. W
razie potrzeby przeprowadziæ ponowne wzorcowanie wspó³czynników KP i TN a¿ re-
gulacja wyka¿e zadowalaj¹ce rezultaty.

Sposób postêpowania w przypadku regulatora P

1. Przejœæ do pracy w trybie obs³ugi rêcznej ( ).

2. W menu CNTR wprowadziæ nastawê funkcji -CO- C.PID = P CP.YP.

3. W menu PAR wprowadziæ wartoœæ parametru KP = 0,1.

4. Na poziomie obs³ugowym ustawiæ ¿¹dan¹ wartoœæ zadan¹ W.
W tym celu wybraæ W za pomoc¹ przycisku i ustawiæ za pomoc¹ przycisków

, .

5. Na poziomie obs³ugowym zmieniæ wielkoœæ zadan¹ Y tak, ¿eby wielkoœæ regulowana X
by³a równa wartoœci zadanej W (odchy³ka regulacji XD = 0).
W tym celu wybraæ Y za pomoc¹ przycisku i ustawiæ za pomoc¹ przycisków

, .
Wyœwietlana wartoœæ nastawcza Y jest punktem pracy wielkoœci nastawczej.

6. W menu PAR ustawiæ wartoœæ parametru Y.PRE na ustalony punkt pracy wielkoœci na-
stawczej Y.
Uwaga: w regulatorach proporcjonalnych przy ka¿dej zmianie wartoœci zadanej ko-
nieczna jest tak¿e zmiana punktu pracy, je¿eli ma nie byæ trwa³ej odchy³ki regulacji.

7. Przejœæ do pracy w trybie automatycznym ( ).

8. W menu PAR stopniowo zwiêkszaæ parametr KP tak d³ugo, a¿ wielkoœæ regulowana
trwale wpadnie w drgania o sta³ej amplitudzie.
Po ka¿dym zwiêkszeniu wspó³czynnika KP pobudzaæ obwód regulacyjny do utraty sta-
bilnoœci pracy, np. poprzez ma³e skokowe zmiany wartoœci zadanej.

9. Ustawion¹ wartoœæ KP zanotowaæ jako krytyczny wspó³czynnik proporcjonalnoœci KP,krit.

10. KP,krit 10. przemno¿yæ przez wskaŸnik 0,5 i ustawiæ w regulatorze uzyskan¹ t¹ drog¹
wartoœæ (KP = 0,5 ⋅ KP,krit).

KP TN TV

regulator P 0,5 ⋅ KP,krit – –

11. Zmniejszyæ nieco wartoœæ zadan¹ i sprawdziæ sk³onnoœæ do utraty stabilnoœci pracy.
W razie potrzeby wyregulowaæ nieco wspó³czynnik KP a¿ regulacja wyka¿e zadowa-
laj¹ce rezultaty.
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Sposób postêpowania w przypadku regulatora PID

1. Przejœæ do pracy w trybie obs³ugi rêcznej ( ).

2. W menu CNTR wprowadziæ nastawê funkcji -CO- C.PID = PI CP.YP.

3. W menu PAR wprowadziæ wartoœci parametrów KP = 0,1 i TN = 9999 s.

4. Na poziomie obs³ugowym ustawiæ ¿¹dan¹ wartoœæ zadan¹ W.
W tym celu wybraæ W za pomoc¹ przycisku i ustawiæ za pomoc¹ przycisków

, .

5. Na poziomie obs³ugowym zmieniæ wielkoœæ zadan¹ Y tak, ¿eby wielkoœæ regulowana X
by³a równa wartoœci zadanej W (odchy³ka regulacji XD = 0).
W tym celu wybraæ Y za pomoc¹ przycisku i ustawiæ za pomoc¹ przycisków

, .

6. Przejœæ do pracy w trybie automatycznym ( ).

7. W menu PAR stopniowo zwiêkszaæ parametr KP tak d³ugo, a¿ wielkoœæ regulowana
trwale wpadnie w drgania o sta³ej amplitudzie.
Po ka¿dym zwiêkszeniu wspó³czynnika KP pobudzaæ obwód regulacyjny do utraty sta-
bilnoœci pracy, np. poprzez ma³e skokowe zmiany wartoœci zadanej.

8. Ustawion¹ wartoœæ KP zanotowaæ jako krytyczny wspó³czynnik proporcjonalnoœci KP,krit.

9. Czas trwania ca³ego drgania (czas trwania okresu) oznaczyæ jako Tkrit.
W celu uzyskania wiêkszej dok³adnoœci nale¿y na podstawie wielu drgañ ustaliæ œred-
ni¹ wartoœæ.

10. W menu CNTR ustawiæ funkcjê -CO- C.PID = PID CP.YP i ponowne przejœæ do pracy
w trybie automatycznym.

11. KP,krit i Tkrit przemno¿yæ przez wskaŸniki podane w poni¿ej tabeli i nastawiæ w regulato-
rze uzyskane t¹ drog¹ wartoœci KP, TN i TV.

KP TN TV

regulator PID 0,59 ⋅ KP,krit 0,50 ⋅ Tkrit 0,12 ⋅ Tkrit

12. Zmniejszyæ nieco wartoœæ zadan¹ i sprawdziæ sk³onnoœæ do utraty stabilnoœci pracy.
W razie potrzeby przeprowadziæ niewielk¹ regulacjê wspó³czynników KP, TN i TV a¿
regulacja wyka¿e zadowalaj¹ce rezultaty.
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9 Sygna³y alarmowe

Je¿eli wyst¹pi b³¹d, to b³¹d ten zostaje nazwany na wyœwietlaczu, a wyjœcie binarne zostaje
prze³¹czone na komunikaty alarmowe.

Po usuniêciu przyczyny b³êdu, informacja o nim nie jest ju¿ wyœwietlana.

Komunikaty b³êdów, ich mo¿liwe przyczyny i wskazówki co do sposobu ich usuniêcia zasta-
wiono w poni¿szej tabeli.

Wskazówka: w przypadku wszystkich innych nie opisanych bliżej błędów zaleca się
odłączenie napięcia sieciowego i jego ponowne włączenie po około 5 s.

Komunikat
b³êdu

Mo¿liwa przyczyna Sposób postêpowania/Uwagi

1 ERR Brak dostêpu do pamiêci EEPROM.

Urz¹dzenie przes³aæ do firmy SAMSON
do naprawy.

2 ERR Nie mo¿na zaprogramowaæ pamiêci
EEPROM.

3 ERR Utracono kalibracjê fabryczn¹.

4 ERR
Funkcje zosta³y zmienione bez ingerencji
u¿ytkownika. Sprawdziæ nastawy i funkcje.

5 ERR
Parametry zosta³y zmienione bez ingerencji
u¿ytkownika. Sprawdziæ nastawy i funkcje.

6 ERR
Po³o¿enie wewnêtrznej i zewnêtrznej war-
toœci zadanej nieznane.

Wprowadziæ wewnêtrzn¹/zewnêtrzn¹
wartoœæ zadan¹.

7 ERR
Dane wzorcowania przez u¿ytkownika
zosta³y zmienione bez ingerencji u¿ytkow-
nika.

Przeprowadziæ ponowne wzorcowanie
wejœæ/wyjœcia.

30 ERR Adaptacja trwa za d³ugo.
NajpóŸniej po piêciu godzinach adap-
tacja zostaje zakoñczona.

31 ERR
Podczas adaptacji nie by³o mo¿liwe okre-
œlenie parametrów.

Zmieniæ parametry regulacyjne KP, TN,
TV i Y.JMP i ponownie uruchomiæ adap-
tacjê.

32 ERR
Podczas adaptacji sygna³ na wejœciu X jest
mniejszy ni¿ 0% lub wiêkszy ni¿ 100%.

Zmieniæ Y.JMP i ponownie uruchomiæ
adaptacjê.
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Komunikat
b³êdu

Mo¿liwa przyczyna Sposób postêpowania/Uwagi

33 ERR
Podczas adaptacji szumy s¹ za du¿e. Zwiêkszyæ Y.JMP i ponownie uruchomiæ

adaptacjê.

34 ERR Wybrana nastawa PID nie umo¿liwia prze-
prowadzenia adaptacji.

W funkcji -CO- C.PID wybraæ algorytm
regulacji P, PI lub PID i ponownie uru-
chomiæ adaptacjê.

35 ERR
Podczas adaptacji sygna³ nastawczy Y jest
mniejszy ni¿ 0% lub wiêkszy ni¿ 100%.

Zmieniæ Y.JMP i ponownie uruchomiæ
adaptacjê.

36 ERR Zak³ócenie w trakcie adaptacji. Ponownie uruchomiæ adaptacjê.

255 ERR Brak podstawowego wzorcowania.
Urz¹dzenie przes³aæ do firmy SAMSON
do naprawy.

__o1

Wzrost powy¿ej wartoœci granicznej nomi-
nalnego zakresu sygna³u na wejœciu analo-
gowym IN1 lub na wejœciach analogowych
IN1 i IN2 Komunikat b³êdu jest wyœwietlany zgod-

nie z konfiguracj¹ funkcji -CO- MEAS,
zob. rozdz. 6.2.3

__u1

Spadek poni¿ej wartoœci granicznej nominal-
nego zakresu sygna³u na wejœciu analo-
gowym IN1 lub na wejœciach analogowych
IN1 i IN2

__o2
Wzrost powy¿ej wartoœci granicznej nomi-
nalnego zakresu sygna³u na wejœciu analo-
gowym IN2 Komunikat b³êdu jest wyœwietlany zgod-

nie z konfiguracj¹ funkcji -CO- MEAS,
zob. rozdz. 6.2.3

__u2
Spadek poni¿ej wartoœci granicznej nominal-
nego zakresu sygna³u na wejœciu analo-
gowym IN2
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10 Z³¹cze na podczerwieñ

Regulator TROVIS 6493 jest wyposa¿ony w interfejs podczerwieni, za poœrednictwem którego
mo¿e komunikowaæ siê z programem TROVIS-VIEW.

Wskazówka: TROVIS-VIEW jest jednolitym programem służącym do obsługi różnych
urządzeń firmy SAMSON. Za pomocą tego programu i odpowiedniego modułu
urządzenia można konfigurować i parametryzować. Moduł przeznaczony dla regula-
tora TROVIS 6493 można bezpłatnie pobrać z internetu: www.samson.de > Service >
Software > TROVIS-VIEW. Więcej informacji o programie TROVIS-VIEW (np. wymaga-
nia systemowe) znajduje się na tej stronie internetowej i w karcie katalogowej T 6661.

Interfejs podczerwieni znajduje siê przedniej czêœci regulatora nad znakiem firmy SAMSON
(rys 23).
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Rys. 23 · Przyłącze przejściówki podczerwieni

uchwyt
nr katalogowy 1400-9769

przejœciówka podczerwieni
nr katalogowy 8864-0900
przejœciówka podczerwieni
nr katalogowy 8864-0900

wtyczka do przejœciówki RS-232
komputera



Do przenoszenia danych pomiêdzy portem szeregowym RS-232 komputera i zintegrowanym
interfejsem podczerwieni regulatora potrzebna jest przejœciówka podczerwieni (nr katalogowy
8864-0900). Uchwyt (nr katalogowy 1400-9769) zapewnia w³aœciwe ustawienie przejœc-
iówki we frontowej czêœci regulatora. Przejœciówkê podczerwieni mo¿na pod³¹czyæ do gniaz-
da USB komputera za pomoc¹ przejœciówki USB-RS232. W tym celu konieczne jest zainstalo-
wanie sterownika. Sterownik mo¿na pobraæ za poœrednictwem internetu ze strony www.sam-
son.de > Produkte > Support & Downloads > USB-Treiber > USB-RS232-Adapter 8812-2001].

Wskazówka: dla uniknięcia zakłóceń podczas przenoszenia danych przejściówkę
podczerwieni należy umieścić w taki sposób, żeby odległość do interfejsu podczerwieni
nie była większa niż 0,7 m i żeby zachowany był maks. kąt 25°.
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11 Dodatek

11.1 Dane technicze

Wejœcia

wejœcie analogowe IN1
wejœcie analogowe IN2

dwa wejœcia analogowe do pod³¹czenia wielkoœci re-
gulowanej X lub zewnêtrznej wartoœci zadanej WE

0(4) do 20 mA lub 0(2) do 10 V, termometr rezystan-
cyjny Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000 lub
potencjometr1 kΩ

wejœcie
pr¹dowe
i napiêciowe

nominalny zakres sygna³u 0(4) do 20 mA lub 0(2) do 10 V

maks. dopuszczalne wartoœci natê¿enie ±50 mA, napiêcie ±25 V

rezystancja wewnêtrzna natê¿enie Ri = 50 Ω; napiêcie Ri = 20 kΩ

dopuszczalne napiêcie
równoleg³e

od 0 V do 5 V

b³¹d pomiarowy punkt zerowy < 0,2%, szerokoœæ zakresu < 0,2%,
liniowoœæ < 0,2%

wp³yw temperatury < 0,1%/10 K dla punktu zerowego i szerokoœci
zakresu*

rozdzielczoœæ < 0,0024 mA (< 0,012% dla 0 do 20 mA)
(< 0,015% dla 4 do 20 mA)

< 1,2 mV (< 0,012% dla 0 do 10 V)

zasilanie przetwornika pomiarowego zgodnie z norm¹ DIN IEC 381 (NAMUR NE 06) 20 V
DC, maks. 45 mA, zabezpieczone przed zwarciem

termometr
rezystancyjny

dla czujnika Pt 100, Pt 1000 zgodnie z norm¹ DIN EN 60751
Ni 100, Ni 1000 zgodnie z norm¹ DIN 43760

nominalny zakres pomiaru Pt 100, Pt 1000:   od –100°C do 500°C
Ni 100, Ni 1000:  od –60°C do 250°C

rezystancja przewodów przewód trzy¿y³owy RL1 = RL2 = RL3 < 15 Ω

b³¹d pomiarowy

Pt 100, Pt 1000 w zakresie
od –40°C do 150°C

punkt zerowy < 0,2%, szerokoœæ zakresu < 0,2%,
liniowoœæ < 0,2%
punkt zerowy < 0,1%, szerokoœæ zakresu < 0,1%,
liniowoœæ < 0,1%

wp³yw temperatury < 0,2%/10 K dla punktu zerowego i szerokoœci zakresu*

rozdzielczoœæ < 0,04°C (< 0,007% dla zakresu od –100°C do 500°C)
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Wejœcia

nadajnik po-
tencjome-
tryczny (po-
tencjometr)

wartoœæ nominalna 1 kΩ, przewód trzy¿y³owy

rezystancja przewodów dla ka¿dego RL < 15 Ω

b³¹d pomiarowy punkt zerowy < 0,2%; szerokoœæ zakresu < 0,2%

wp³yw temperatury punkt zerowy < 0,1%/10 K,
szerokoœæ zakresu < 0,2%/10 K*

rozdzielczoœæ < 0,07 Ω (< 0,007 %)

wejœcie binarne zestyk prze³¹czaj¹cy
– zasilanie zewnêtrzne 24 V DC (4…31 V DC) lub
– zasilanie z regulatora poprzez zaciski przy³¹cze-

niowe 14, 15 (20 V DC)
stan sygna³u „wy³.“ dla napiêcia od 0 V do 2 V
stan sygna³u „za³.“ dla napiêcia od 4 V do 31 V
pobór pr¹du < 6 mA przy napiêciu 24 V DC

< 5,5 mA przy napêciu 20 V DC

Wyjœcia ci¹g³e, dwupunktowe lub trzypunktowe

wyjœcie
analogowe

nominalny zakres sygna³u 0(4) do 20 mA; obci¹¿enie wtórne < 740 Ω
0(2) do 10 V; obci¹¿enie wtórne > 3 kΩ

maksymalny zakres
wysterowania

0 do 22 mA, 0 do 11 V

b³¹d < 0,2 %

wp³yw temperatury punkt zerowy < 0,1%/10 K,
szerokoœæ zakresu < 0,1%/10 K

rozdzielczoœæ < 0,0015 mA (< 0,0075 % dla 0 do 20 mA)
(< 0,0094 % dla 4 do 20 mA)

< 0,75 mV (< 0,0075 % dla 0 do 10 V)

wyjœcie binarne BO1
wyjœcie binarne BO2

2 przekaŸniki z zestykami bezpotencja³owymi,
maks. 250 V AC, maks. 250 V DC, maks. 1 A AC,
maks. 0,1 A DC, cos θ = 1

zabezpieczenie
przepiêciowe

po³¹czenie równoleg³e C = 2,2 nF i warystor 300 V
AC, równolegle do ka¿dego zestyku przekaŸnikowego

wyjœcie binarne BO3 do sygnalizacji
b³êdów

rozdzielone galwaniczne wyjœcie tranzystorowe,
zasilanie z zewn¹trz 3 do 50 V DC, maks. 30 mA)
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interfejs podczerwieni protokó³ transmisji: protokó³ (SSP) firmy SAMSON
prêdkoœæ transmisji: 9600 bit/s
k¹t promieniowania: 50°C
odleg. z³¹cza na podczerwieñ od regulatora: maks. 0,7 m

Dane ogólne

Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny z podœwietlaniem ekranu

Zakres wskazañ –999 do 9999, mo¿liwoœæ ustawienia wartoœci
pocz¹tkowej, wartoœci koñcowej i znaku dziesiêtnego

Konfiguracja zapisane w pamiêci nieulotnej funkcje dla regulacji
sta³owartoœciowej i nad¹¿nej, 1 obieg regulacyjny

Napiêcie zasilaj¹ce 90 do 250 V AC; 47 do 63 Hz
24 V AC/DC (20 do 30 V AC/DC), 47 do 63 Hz

Pobór mocy 13 VA (90 do 250 V AC), bezpiecznik
zewnêtrzny > 630 mA topikowy
7 VA (24 V AC/DC), bezpiecznik
zewnêtrzny > 1,25 A topikowy

Temperatura otoczenia: od 0°C do 50°C
sk³adowania i transportu: od –20°C do 70°C

Mechaniczne oddzia³ywania w czasie
sk³adowania, transportu i eksploatacji

drgania sinusoidalne zgodnie z norm¹ IEC 60062-2-6
od 2 do 9 Hz; amplituda 3,5 mm
od 9 do 200 Hz; przyspieszenia 10 m/s²
od 200 do 500 Hz; przyspieszenie 15 m/s²

drgania o charakterze szumów zgodnie z norm¹ IEC
60068-2-64:

1,0 m²/s3; od 10 do 200 Hz
0,3 m²/s3; od 200 do 2000 Hz

uderzenia zgodnie z norm¹ IEX 60065-2-27
przyspieszenie 100 m/s²; czas trwania 11 ms

Stopieñ ochrony p³yta czo³owa IP 65, obudowa IP 30,
zaciski przy³¹czeniowe IP 00 zgodnie z norm¹
EN 60529

Kontrola bezpieczeñstwa urz¹dzenia zgodnie z norm¹ EN 61010-1: klasa ochrony II
kategoria przepiêciowa II
stopieñ zanieczyszczenia 2

budowa i kontrola zgodnie z norm¹ EN 61010

Zgodnoœæ elektromagnetyczna spe³nione wymagania zgodnie z normami
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1
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Pod³¹czenie elektryczne zaciski œrubowe 1,5 mm²

Czas trwania cyklu ≤ 80 ms

Ciê¿ar oko³o 0,5 kg

Zgodnoœæ ·
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11.1 Lista konfiguracyjna

→ … → ...................... ↓ lub →................................................ →………....................…

Menu Funkcja -CO-
Warianty
nastawy* Opis funkcji

Poziom para-
metryzacji -PA-

Parametry regulacyjne

PAR

Wejœcie

IN IN1

sygna³ wejœciowy
IN1

0–20 mA
4–20 mA

0–10 V
2–10 V
100 PT
1000 PT
100 NI
1000 NI
0–1KOHM

0 do 20 mA
4 do 20 mA
0 do 10 V
2 do 10 V
Pt 100 (–100 … 500 °C)
Pt 1000 (–100 … 500 °C)
Ni 100 (–60 … 250 °C)
Ni 1000 (–60 … 250 °C)
0 do 1000 Ω

IN1/mA
IN1/mA
IN1/V
IN1/V
IN1/PT
IN1/PT
IN1/NI
IN1/PT
IN1/KOHM

IN2

sygna³ wejœciowy
IN2

0–20 mA
4–20 mA
0–10 V
2–10 V
100 PT

1000 PT
100 NI
1000 NI
0–1KOHM

0 do 20 mA
4 do 20 mA
0 do 10 V
2 do 10 V
Pt 100 (–100 … 500 °C)
Pt 1000 (–100 … 500 °C)
Ni 100 (–60 … 250 °C)
Ni 1000 (–60 … 250 °C)
0 do 1000 Ω

IN2/mA
IN2/mA
IN2/V
IN2/V
IN2/PT
IN2/PT
IN2/NI
IN2/PT
IN2/KOHM

MEAS

nadzorowanie sygna³u
oFF ME.MO

IN1 ME.MO
IN2 ME.MO
ALL ME.MO

wy³.
wejœcie analogowe IN1
wejœcie analogowe IN2
wejœcie analogowe IN1 i IN2

noPA MEAS/ME.MO

* Nastawa fabryczna jest wyró¿niona t³ustym drukiem.
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................. ↓ lub →........................................... ↓ i , nastêpnie ↵

Wybór
parametru Opis parametru Zakres nastawy*

zob.
rozdz.

KP
TN
TV
Y.PRE

wspó³czynnik proporcjonalnoœci
czas zdwojenia
czas wyprzedzenia
punkt pracy

[0,1 … 1,0 … 100,0]
[1 … 120 … 9999 s]

[1 … 10 … 9999 s]
[–10,0 … 0,0 … 110,0 %]

6.1

IN1
IN1

pocz¹tek zakresu pomiarowego
koniec zakresu pomiarowego

[–999,0 … 0,0 … IN1]

[ IN1 … 100,0 … 9999] 2)

6.2.1

IN2
IN2

pocz¹tek zakresu pomiarowego
koniec zakresu pomiarowego

[–999,0 … 0,0 … IN2]

[ IN2 … 100,0 … 9999] 2)

6.2.2

brak parametrów 6.2.3

1) Zakres nastawy jest taki sam, jak przyporz¹dkowanego wejœcia
2) Miejsce dziesiêtne w zale¿noœci od funkcji DP (menu AUX)
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→ … → ..................... ↓ lub →.................................................. →……….....................…

Menu Funkcja -CO-
Warianty
nastawy* Opis funkcji

Poziom parame-
tryzacji -PA-

IN MAN

prze³¹czenie na
pracê w trybie
rêcznym w przy-
padku zak³ócenia
sygna³u

off FAIL
F01 FAIL
F02 FAIL

wy³.
ze sta³¹ wartoœci¹ nastawcz¹ Y1K1
z ostatni¹ wartoœci¹ wielkoœci
nastawczej

MAN/FAIL

CLAS

przyporz¹dkowanie
wielkoœci X do wejœæ
analogowych

In2 X
In1 X

X = IN2
X = IN1

noPA CLAS/X

przyporz¹dkowanie
wielkoœci WE do
wejœæ analogowych

In1 WE
In2 WE

WE = IN1
WE = IN2

noPA CLAS/WE

DI.FI

filtrowanie wielkoœci
wejœciowej X

oFF X

on X
wy³.
za³. DI.FI/X

filtrowanie wielkoœci
wejœciowej WE

oFF WE

on WE
wy³.
za³. DI.FI/WE

SQR

pierwiastkowanie
wielkoœci wejœciowej X

oFF X

on X
wy³.
za³.

noPA SQR/X

pierwiastkowanie wiel-
koœci wejœciowej WE

oFF WE

on WE
wy³.
za³.

noPA SQR/WE

FUNC

Funkcjonalizacja
wielkoœci wejœciowej
X

oFF X

on X
wy³.
za³. FUNC/X

* Nastawa fabryczna jest wyró¿niona t³ustym drukiem.
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................. ↓ lub →.................................... . ↓ i , nastêpnie ↵

Wybór
parametru Opis parametru Zakres nastawy*

zob.
rozdz.

Y1K1 sta³a wartoœæ nastawcza [–10,0 … 110,0 %] 6.2.4

brak parametrów 6.2.5

brak parametrów

TS.X sta³a czasowa filtra X [0,1 … 1,0 … 100,0 s] 6.2.6

TS.WE sta³a czasowa filtra WE [0,1 … 1,0 … 100,0 s]

brak parametrów 6.2.7

brak parametrów

MIN

MAX

K1.X
K1.Y
…
K7.X
K7.Y

pocz¹tek zakresu pomiarowego [–999 … 0,0 … MAX]2)

sygna³u wyjœciowego
koniec zakresu pomiarowego [MIN … 100,0 … 9999]2)

wartoœæ wejœciowa 1 [ IN1 … IN1],  [ IN2 … IN2]
wartoœæ wyjœciowa 1 [MIN … MAX]
…

wartoœæ wejœciowa 7 [ IN1 … IN1],  [ IN2 … IN2]
wartoœæ wyjœciowa 7 [MIN … MAX]

6.2.8

1) Zakres nastawy jest taki sam, jak przyporz¹dkowanego wejœcia
2) Miejsce dziesiêtne w zale¿noœci od funkcji DP (menu AUX)
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→ … → ..................... ↓ lub →.................................................. →……….....................…

Menu Funkcja -CO-
Warianty
nastawy* Opis funkcji

Poziom parame-
tryzacji -PA-

IN FUNC

Funkcjonalizacja
wielkoœci wejœciowej
WE

oFF WE

on WE
aus
ein FUNC/WE

Wartoœæ zadana

SETP SP.VA

wewnêtrzna wielkoœæ
zadana W

on W za³. SP.VA/W

wewnêtrzna wielkoœæ
zadana W2

oFF W2

on W2
wy³.
za³. P.VA/W2

wielkoœæ
wejœciowa WE

oFF WE

on WE

F01 WE

F02 WE

wy³.
zewnêtrzna wielkoœæ wejœciowa
WE
wejœcie sygna³u sprzê¿enia zew-
nêtrznego w przypadku wyjœcia
3-punktowego
wejœcie umo¿liwiaj¹ce doprowa-
dzenie wielkoœci zak³ócaj¹cej

noPA SP.VA/WE

* Nastawa fabryczna jest wyró¿niona t³ustym drukiem.
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................. ↓ lub →.................................... . ↓ i , nastêpnie ↵

Wybór
parametru Opis parametru Zakres nastawy*

zob.
rozdz.

MIN

MAX

K1.X
K1.Y
…
K7.X
K7.Y

pocz¹tek zakresu pomiarowego [–999 … 0,0 … MAX]2)

sygna³u wyjœciowego
koniec zakresu pomiarowego [MIN … 100,0 … 9999]2)

sygna³u wyjœciowego
wartoœæ wejœciowa 1 [ IN1 … IN1],  [ IN2 … IN2]
wartoœæ wyjœciowa 1 [MIN … MAX]
…

wartoœæ wejœciowa 7 [ IN1 … IN1],  [ IN2 … IN2]
wartoœæ wyjœciowa 7 [MIN … MAX]

6.2.8

W
WINT

WINT

WRAN

WRAN

wewnêtrzna wartoœæ zadana
pocz¹tek zakresu pomiarowego
W/W2
koniec zakresu pomiarowego
W/W2
dolna wartoœæ graniczna nastawy
W/W2
górna wartoœæ graniczna nastawy
W/W2

[ WRAN … 0,0 … WRAN]
[–999 … 0,0 … WINT]

[ WINT … 100,0 … 9999]

[ WINT … 0,0 … WRAN]

[ WRAN … 100,0… WINT]2)

6.3.1

W2 wewnêtrzna wartoœæ zadana [ WRAN … 0,0 … WRAN]2)

brak parametrów

1) Zakres nastawy jest taki sam, jak przyporz¹dkowanego wejœcia
2) Miejsce dziesiêtne w zale¿noœci od funkcji DP (menu AUX)



116EB 6493 PL

Dodatek

Copyright  2016 by SAMSON Sp. z o. o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o. o. · Warszawa

→ … → ...................... ↓ lub →................................................ →………....................…

Menu Funkcja -CO-
Warianty
nastawy* Opis funkcji

Poziom para-
metryzacji -PA-

Wartoœæ zadana

SETP SP.FU

funkcja liniowo-
rosn¹ca wartoœci
zadanej

oFF RAMP

F01 RAMP

F02 RAMP

F03 RAMP

wy³.
uruchomienie od wartoœci rzeczywi-
stej za pomoc¹ wejœcia binarnego
BI1
uruchomienie od wartoœci WIRA za
pomoc¹ wejœcia binarnego BI1
bez warunku pocz¹tkowego

SP.FU/RAMP

SP.FU/RAMP

prze³¹czanie wartoœci
zadanych

oFF CH.SP

F01 CH.SP

F02 CH.SP

wy³.
W/W2 za poœrednictwem wejœcia
binarnego BI1
W/W2 za poœrednictwem wejœcia
binarnego BI1

noPA SP.VA/CH.SP

Regulator

CNTR C.PID

algorytm regulacji
P CP.YP
PI CP.YP

Pd CP.YP
PId CP.YP
PPI CP.YP

praca w trybie P
praca w trybie PI
praca w trybie PD
praca w trybie PID
praca w trybie P²I

C.PID/CP.YP
C.PID/CP.YP
C.PID/CP.YP
C.PID/CP.YP
C.PID/CP.YP

SIGN

inwersja odchy³ki
regulacji XD

dir.d XD

in.d XD
bez inwersji
po inwersji

noPA SIGN/XD

D.PID
przyporz¹dkowanie
sk³adowej ró¿niczkuj¹cej
(D) do wyjœcia nastawcze-
go

F01 DP.YP

F02 DP.YP
do odchy³ki regulacji
do wielkoœci regulowanej

noPA D.PID/DP.YP

CH.CA

prze³¹czanie struktury
P(D)/PI(D)

oFF CC.P

F01 CC.P
F02 CC.P

wy³.
poprzez odchy³kê regulacji
poprzez wartoœæ zadan¹

CH.CA/CC.P
CH.CA/CC.P

* Nastawa fabryczna jest wyró¿niona t³ustym drukiem.
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................. ↓ lub →.................................... . ↓ i , nastêpnie ↵

Wybór
parametru Opis parametru Zakres nastawy*

zob.
rozdz.

TSRW

WIRA

czas realizacji

wartoœæ startowa

[1 … 10 … 9999 s]

[     WINT … 0,0 …      WINT]2)

6.3.2

brak parametrów

KP
TN
TV
TVK1
Y.PRE
DZXD

DZXD
DZXD

wspó³czynnik proporcjonalnoœci
czas zdwojenia
czas wyprzedzenia
wzmocnienie czasu wyprzedzenia
punkt pracy
strefa martwa odchy³ki regulacji XD
min. skuteczna odchy³ka regulacji XD
min. skuteczna odchy³ka regulacji XD

[0,1 … 1,0 … 100,0]
[1 … 120 … 9999 s]
[1 … 10 … 9999 s]

[0,10 … 1,00 … 10,00]
[–10,0 … 0,0 … 110,0]

[0,0 … 110,0 %]
[–110,0 % …  DZXD]
[ DZXD … 110,0 %]

6.4.1

brak parametrów 6.4.2

brak parametrów 6.4.3

CLI.P

CLI.M

maks. wartoœæ graniczna dla regulacji
PI(D)
min. wartoœæ graniczna dla regulacji
PI(D)

[–110,0 … 10,0 … 110,0 %]
[–110,0 … –10,0 … 110,0 %]

6.4.4
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2) Miejsce dziesiêtne w zale¿noœci od funkcji DP (menu AUX)
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→ … → ...................... ↓lub →................................................ →………....................…

Menu Funkcje -CO-
Warianty
nastawy* Opis funkcjig

Poziom para-
metryzacji-PA-

Regler

CNTR M.ADJ

nastawa punku pracy
za pomoc¹ trybu rêcz-
nego dla YPID

oFF MA.YP

on MA.YP
wy³.
za³.

noPA M.ADJ/MA.YP

DIRE

kIerunek dzia³ania
wielkoœci nastawczej

dir.d DI.AC

in.d DI.AC
bezpoœrednio
po inwersji

noPA DIRE/DI.AC

F.FOR

doprowadzenie wiel-
koœci zak³ócaj¹cej

oFF FECO

P05 FECO
nE6 FECO

funkcja wy³¹czona
z dodatnim znakiem
z ujemnym znakiem

F.FOR/FECO
F.FOR/FECO

AC.VA

zwiêkszanie/zmniej-
szanie wartoœci rze-
czywistej

oFF IN.DE

bi1 IN.DE
funkcja wy³¹czona
poprzez wejœcie binarne BI AC.VA/IN.DE

Funkcje wyjœciowe

OUT SAFE

aktywacja sta³ej
wartoœci nastawczej

oFF SA.VA

bi1 SA.VA
wy³.
za poœrednictwem wejœcia
binarnego BI1

SAFE/SA.VA

MA.AU

prze³¹czanie po-
miêdzy prac¹ w trybie
rêcznym/automa-
tycznym

oFF CH.MA

bi1 CH.MA
wy³.
za poœrednictwem wejœcia
binarnego BI1

noPA MA.AU/CH.MA

Y.LIM

ograniczenie sygna³u
nastawczego YPID

on LI.YP za³. Y.LIM/LI.YP

RAMP

funkcja linio-
wo-rosn¹ca wielkoœci
nastawczej/ograni-
czenie prêdkoœci
zmiany wielkoœci na-
stawczej

oFF RA.YP

F01 RA.YP

F02 RA.YP

F03 RA.YP

wy³.
funkcja liniowo-rosn¹ca - rosn¹ca, uru-
chomienie: –10% poprzez wejœcie BI1
funkcja liniowo-rosn¹ca - rosn¹co/ma-
lej¹co, uruchomienie za pomoc¹ parame-
try Y1RA poprzez wejœcie BI1
ograniczenie przy malej¹cej i rosn¹cej
wielkoœci nastawczej

RAMP/RA.YP
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Dodatek

* Nastawa fabryczna jest wyró¿niona t³ustym drukiem.
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................. ↓ lub →.................................... . ↓ i , nastêpnie ↵

Wybór
parametru Opis parametru Zakres nastawy*

zob.
rozdz.

brak parametrów 6.4.5

brak parametrów 6.4.6

FC.K1
FC.K2
FC.K3

stala 1 – wielkoœæ nastawcza
stala 2 – wielkoœæ nastawcza
stala 3 – wielkoœæ nastawcza

[0,0 … 110,0%]
[0,0 … 1,0 … 100,0]

[–110,0 … 0,00 ,,, 110,0%]

6.4.7

AV/K1 sta³a w procentach
(+/- wartoœæ rzeczywista)

[–110,0 … 0,0 110,0%] 6.4.8

Y1K1 sta³a wartoœæ nastawcza [–10,0 … 0,0 … 110,0 %] 6.5.1.

brak parametrów 6.5.2

Y
Y

minimalna wielkoœæ nastawcza
maksymalne wielkoœæ nastawcza

[–10,0 … 0,0 … 110,0 %]
[–10,0 … 100,0 … 110,0 %]

6.5.3

TSRA
Y1RA

czas realizacji
wartoœæ startowa

[1 … 9999 s]
[–10,0 … 0,0 … 110,0 %]

6.5.4
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1) Zakres nastawy jest taki sam, jak przyporz¹dkowanego wejœcia
2) Miejsce dziesiêtne w zale¿noœci od funkcji DP (menu AUX)
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→ … → ...................... ↓ lub →............................................... →………....................…

Menu Funkcja -CO-
Warianty
nastawy* Opis funkcji

Poziom para-
metryzacji -PA-

Funkcje wyjœciowe

OUT RAMP F04 RA.YP

F05 RA.YP

ograniczenie przy rosn¹cej wielkoœci
nastawczej

ograniczenie przy malej¹cej wielkoœci
nastawczej

BLOC

Blokada wielkoœci
nastawczej YPID

oFF BL.YP

on BL.YP
wy³.
za poœrednictwem wejœcia
binarnego BI1

noPA BLOC/BL.YP

FUNC

funkcjonalizacja
wielkoœci nastawczej

oFF FU.YP

on FU.YP
wy³.
za³. FUNC/FU.YP

Y.VA

zakres sygna³u wejœcia
analogowego Y

oFF Y
0–20 mA
4–20 mA

0–10 V
2–10 V

wy³.
0 do 20 mA
4 do 20 mA
0 do 10 V
2 do 10 V

no PA Y.VA/Y
no PA Y.VA/mA
no PA Y.VA/mA
no PA Y.VA/V
no PA Y.VA/V

Y.SRC

Ÿród³o sygna³u wyjœcia
analogowego Y

on Y.PID

on Y.X
on Y.WE
on Y.XD

wyjœcie YPID
wejœcie X
wejœcie WE
odchy³ka regulacji XD

no PA Y.SRC/Y.PID
no PA Y.SRC/Y.X
no PA Y.SRC/Y.WE
no PA Y.SRC/Y.XD

CALC

matematyczne dopa-
sowanie wyjœcia ana-
logowego Y

oFF CA.Y
on CA.Y

POS CA.Y
nE6 CA.Y

wy³. (brak sygna³u wyjœciowego)
bez warunku
z dodatnim znakiem
z ujemnym znakiem

CALC/CA.Y
CALC/CA.Y
CALC/CA.Y

C.OUT

wyjœcie dwu- lub trzy-
punktowe

oFF 2/3.S

on 2.STP
i.FB 3.STP

E.FB 3.STP

wy³.
wyjœcie dwupunktowe
wyjœcie trzypunktowe z wew-
nêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym
wyjœcie trzypunktowe z zew-
nêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym

C.OUT/2/3.S
C.OUT/2.STP

C.OUT/3.STP
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................. ↓ lub →.................................... . ↓ i , nastêpnie ↵

Wybór
parametru Opis parametru Zakres nastawy*

zob.
rozdz.

6.5.4

brak parametrów 6.5.5

K1.X
K1.Y
…
K7.X
K7.Y

wartoœæ wejœciowa 1
wartoœæ wyjœciowa 1

wartoœæ wejœciowa 7
wartoœæ wyjœciowa 7

[–10,0 … 0,0 … 110,0 %]
[–10,0 … 0,0 … 110,0 %]

[–10,0 … 0,0 … 110,0 %]

6.5.6

brak parametrów 6.5.7

brak parametrów 6.5.8

CA.K1
CA.K2
CA.K3

sta³a 1
sta³a 2
sta³a 3

[ 0,0 … 100,0 %]
[0,0 … 1,0 … 10,0]

[–10,0 ... 0,0 … 110,0 %]

6.5.9

KPL1
KPL2
TYL1
TYL2

TYL1
TYL2

wzmocnienie Y+ (BO1)
wzmocnienie Y– (BO2)
czas trwania okresu Y+ (BO1)
czas trwania okresu Y– (BO2)
min. czas za³¹czenia Y+ (BO1)
min. czas za³¹czenia Y– (BO2)

[0,1 … 1,0 … 100,0]
[0,1 … 1,0 … 100,0]

[1,0 … 10,0 … 9999 s]
[1,0 … 10,0 … 9999 s]

[0,1  … 1,0 s … TYL1]
[0,1  … 1,0 s … TYL2]

6.5.10

1) Zakres nastawy jest taki sam, jak przyporz¹dkowanego wejœcia
2) Miejsce dziesiêtne w zale¿noœci od funkcji DP (menu AUX)
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→ → ...................... ↓ lub →............................................... →………....................

Menu Funkcja -CO-
Warianty
nastawy* Opis funkcji

Poziom para-
metryzacji -PA-

Funkcje wyjœciowe

OUT C.OUT

wyjœcie dwu- lub trzy-
punktowe

PP 2. STP

i.PP 3.STP

E.PP 3.STP

wyjœcie dwupunktowe z modulacj¹
impuls-przerwa (PPM)
wyjœcie trzypunktowe z wewnêtrz-
nym sprzê¿eniem zwrotnym i modu-
lacj¹ impuls-przerwa (PPM)
wyjœcie trzypunktowe z zew-
nêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym i
modulacj¹ impuls-przerwa (PPM)

C.OUT/2.STP

C.OUT/3.STP

C.OUT/2.STP

B.OUT

wyjœcie binarne BO1
oFF B.BO1

F01 B.BO1

F02 B.BO1

F03 B.BO1

wy³.
aktywne, gdy uaktywniono wejœcie
binarne
aktywne, gdy uaktywniono wielkoœæ
WE
aktywne podczas pracy w trybie au-
tomatycznym

noPA OOUT1/B.BO1

wyjœcie binarne BO2 oFF B.BO2

F01 B.BO2

F02 B.BO2

F03 B.BO2

wy³.
aktywne, gdy uaktywniono wejœcie
binarne
aktywne, gdy uaktywniono wielkoœæ
WE
aktywne podczas pracy w trybie
automatycznym

noPA OOUT1/B.BO2

PrzekaŸniki wartoœci granicznych

ALRM LIM1

przekaŸniki 1
wartoœci granicznych

oFF L1

Lo L1.X
Hi L1.X
Lo L1.WE
Hi L1.WE
Lo L1.YP
Hi L1.YP
Lo L1.XD
Hi L1.XD
AbS L1.XD

wy³.
w przypadku spadku poni¿ej X
w przypadku wzrostu powy¿ej X
w przypadku spadku poni¿ej WE
w przypadku wzrostu powy¿ej WE
w przypadku spadku poni¿ej YPID
w przypadku wzrostu powy¿ej YPID
w przypadku spadku poni¿ej XD
w przypadku wzrostu powy¿ej XD
w przypadku wzrostu powy¿ej
wartoœci XD

LIM1/L1.X
LIM1/L1.X
LIM1/L1.WE
LIM1/L1.WE
LIM1/L1.YP
LIM1/L1.YP
LIM1/L1.XD
LIM1/L1.XD
LIM1/L1.XD

* Nastawa fabryczna jest wyró¿niona t³ustym drukiem.
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Wybór
parametru Opis parametru Zakres nastawy*

zob.
rozdz.

XSDY
TZ
TY

histereza
strefa martwa
czas przestawienia

[0,10 … 0,50 % … TZ]

[XSDY … 2,00 … 100,0 %]
[1 … 60 … 9999 s]

6.5.10

brak parametrów 6.5.11

brak parametrów

LI.X

LI.WE

LI.YP
LI.XD
LI.HYS

wartoœæ graniczna dla wielkoœci X

wartoœæ graniczna dla wielkoœci WE

wartoœæ graniczna dla wielkoœci YPID
wartoœæ graniczna dla wielkoœci XD
histereza

[      IN1 … 100,0 …       IN1] 1,2)

[      IN2 … 100,0 …       IN2] 1,2)

[      IN1 … 100,0 …       IN1] 1,2)

[      IN2 … 100,0 …       IN2] 1,2)

[ Y … 100,0 % …       Y]
[–110,0 … 0,0 … 110,0 %]

[0,10 …0,50 … 100,0 %]

6.6.1
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Dodatek

1) Zakres nastawy jest taki sam, jak przyporz¹dkowanego wejœcia
2) Miejsce dziesiêtne w zale¿noœci od funkcji DP (menu AUX)
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→
…

→ ...................... ↓ lub →............................................... →………....................…

Menu Funkcja -CO-
Warianty
nastawy* Opis funkcji

Poziom para-
metryzacji -PA-

PrzekaŸniki wartoœci granicznych

ALMR LIM2

przekaŸniki 1
wartoœci granicznych

oFF L2

Lo L2.X
Hi L2.X
Lo L2.WE
Hi L2.WE
Lo L2.YP
Hi L2.YP
Lo L2.XD
Hi L2.XD
AbS L2.XD

wy³.
w przypadku spadku poni¿ej X
w przypadku wzrostu powy¿ej X
w przypadku spadku poni¿ej WE
w przypadku wzrostu powy¿ej WE
w przypadku spadku poni¿ej YPID
w przypadku wzrostu powy¿ej YPID
w przypadku spadku poni¿ej XD
w przypadku wzrostu powy¿ej XD
w przypadku wzrostu powy¿ej
wartoœci XD

LIM2/L2.X
LIM2/L2.X
LIM2/L2.WE
LIM2/L2.WE
LIM2/L2.YP
LIM2/L2.YP
LIM2/L2.XD
LIM2/L2.XD
LIM2/L2.XD

Funkcje sygnalizacyjne

AUX RE.CO

ponowne urucho-
mienie po awarii
zasilania

F01 MODE

F02 MODE

rêcznie, ze sta³¹ wartoœci¹
nastawcz¹ Y1K1
automatycznie, uruchomienie ze
sta³¹ wartoœci¹ nastawcz¹ Y1K1

RE.CO/MODE

RE.CO/MODE

ST.IN

przywrócenie nastaw
fabrycznych

FrEE INIT

All INIT

FUnC INIT
PArA INIT
AdJ INIT

wy³/zakoñczone
wszystkie funkcje, parametry + kod
dostêpu
wszystkie funkcje
wszystkie parametry + kod dostêpu
podstawowe pocz¹tkowe wartoœci
kalibracji IN1, IN2, Y

noPA KEYL/LOCK

KEYL

blokada przycisków
obs³ugi

oFF LOCK

bi1 LOCK

on noH.W

wy³.
w³¹czanie/wy³¹czanie przez
wejœcie binarne BI1
przyciski wyboru, prze³¹czania po-
miêdzy prac¹ w trybie rêcznym i
automatycznym i przyciski kursora
zablokowane

no PA KEYL.LOCK

124EB 6493 PL

Dodatek

* Nastawa fabryczna jest wyró¿niona t³ustym drukiem.
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Wybór
parametru Opis parametru Zakres nastawy*

zob.
rozdz.

LI.X

LI.WE

LI.YP
LI.XD
LI.HYS

wartoœæ graniczna dla wielkoœci X

wartoœæ graniczna dla wielkoœci WE

wartoœæ graniczna dla wielkoœci YPID
wartoœæ graniczna dla wielkoœci XD
histereza

[      IN1 … 100,0 …      IN1] 1,2)

[      IN2 … 100,0 …       IN2] 1,2)

[      IN1 … 100,0 …       IN1] 1,2)

[      IN2 … 100,0 …       IN2] 1,2)

[ Y … 100,0 % …       Y]
[–110,0 … 0,0 … 110,0 %]

[0,10 …0,50 … 100,0 %]

6.6.2

Y1K1 sta³a wartoœæ nastawcza [–10,0 … 0,0 … 110,0 %] 6.7.1

brak parametrów 6.7.2

brak parametrów 6.7.3

EB 6493 PL 125

Dodatek

1) Zakres nastawy jest taki sam, jak przyporz¹dkowanego wejœcia
2) Miejsce dziesiêtne w zale¿noœci od funkcji DP (menu AUX)
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→
…

→ ...................... ↓ lub →............................................... →………....................…

Menu Funkcja -CO-
Warianty
nastawy* Opis funkcji

Poziom para-
metryzacji -PA-

Funkcje sygnalizacyjne

AUX VIEW

k¹t patrzenia na wy-
œwietlacz góra/dó³

01 VIEW
…
06 VIEW

…
10 VIEW

poziom 1
…
poziom 6
…
poziom 10

noPA

FREQ

czêstotliwoœæ napiêcia
w sieci

on 50 Hz

on 60 Hz
50 Hz
60 Hz

noPA FREQ

DP

miejsca po przecinku
on DP0
on DP1

on DP2

brak miejsca po przecinku
jedno miejsce po przecinku
dwa miejsca po przecinku

noPA DP1

Adaptacja uruchomienia

TUNE ADAP

adaptacja
oFF ADP.S

run ADP.S
wy³.
uruchomienie

ADAP/ADP.S

Wyœwietlanie parametrów procesu

I–O CIN

wersja oprogramowania
wyœwietlacz

S-No

numer seryjny
wyœwietlacz

ANA

wyœwietlane stanu
analogowych wejœæ
i wyjœæ

IN1
IN2
CO.VA

WE.VA
FE.CO

wejœcie analogowe IN1
wejœcie analogowe IN2
wielkoœæ regulowana przed
funkcjonalizacj¹
WE przed funkcjonalizacj¹
WE po funkcjonalizacji

* Nastawa fabryczna jest wyró¿niona t³ustym drukiem.
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Wybór
parametru Opis parametru Zakres nastawy*

zob.
rozdz.

brak parametrów 6.7.4

brak parametrów 6.7.5

brak parametrów 6.7.6

KP
TN
TV
Y.JMP

wspó³czynnik proporcjonalnoœci
czas zdwojenia
czas wyprzedzenia
wartoœæ skokowa adaptacji

[0,1 … 1,0 … 100,0]
[1 … 120,0 …  9999 s]
[1 … 10,0 …  9999 s]

[–100,0 … 20,0 … 10,0 %]

6.8

6.9.1

6.9.2

6.9.3

1) Zakres nastawy jest taki sam, jak przyporz¹dkowanego wejœcia
2) Miejsce dziesiêtne w zale¿noœci od funkcji DP (menu AUX)



→ … → ...................... ↓ lub →............................................... →………....................…

Menu Funkcja -CO-
Warianty
nastawy* Opis funkcji

Poziom para-
metryzacji -PA-

Wyœwietlanie parametrów procesu

I–O ANA

wyœwietlane stanu
analogowych wejœæ
i wyjœæ

SP.CO
YPID
YUOT

wartoœæ zadana na komparatorze
YPID po ograniczeniu
wyjœcie analogowe

BIN

wyœwietlanie stanu bi-
narnych wejœæ i wyjœæ

BI1
BO1
BO2

wejœcie binarne BI
wyjœcie binarne BO1
wyjœcie binarne BO2

ADJ

wzorcowanie
Adj IN1
Adj IN2
Adj YOUT

wejœcie analogowe IN1
wejœcie analogowe IN2
wyjœcie analogowe
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Wybór
parametru Opis parametru Zakres nastawy*

zob.
rozdz.

brak parametrów 6.9.3

brak parametrów 6.9.4

6.9.5
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11.2 Protokó³ konfiguracji

Menu Funkcja -CO- Parametr -PA-

PAR KP: (zob. te¿-CO- C.PID)

TN: (zob. te¿ -CO- C.PID)

TV: (zob. te¿ -CO- C.PID)

Y.PRE: (zob. te¿ -CO- C.PID)

IN IN1: IN1:S

IN1:

IN2: IN2:

IN2:

MEAS: brak parametrów

MAN: Y1K1: (zob. te¿ -CO- SAFE i -CO- RE.CO)

CLAS X: brak parametrów

WE: brak parametrów

DI.FI X: TS.X:

WE: TS.WE:

SQR X: brak parametrów

WE: brak parametrów

FUNC X: MIN:

MAX:

K1.X:

K1.Y:

K2.X:

K2.Y:

K3.X:

K3.Y:

K4.X:

K4.Y:

K5.X:

K5.Y:
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Menu Funkcja -CO- Parametr -PA-

IN FUNC X (kontynuacja) K6.X:

K6.Y:

K7.X:

K7.Y:

WE: MIN:

MAX:

K1.X:

K1.Y:

K2.X:

K2.Y:

K3.X:

K3.Y:

K4.X:

K4.Y:

K5.X:

K5.Y:

K6.X:

K6.Y:

K7.X:

K7.Y:

SETP SP.VA W: W:

WINT:

WINT:

WRAN:

WRAN:

W2: W2:

WE: brak parametrów

SP.FU RAMP: TSRA:

WIRA:

CH.SP: brak parametrów
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Menu Funkcja -CO- Parametr -PA-

CNTR C.PID: KP: (zob. te¿ PAR)

TN: (zob. te¿ PAR)

TV: (zob. te¿ PAR)

TVK1:

Y.PRE: (zob. te¿ PAR)

DZXD

DZXD:

DZXD:

SIGN: brak parametrów

D.PID: brak parametrów

CH.CA: CLI.P:

CLI.M:

M.ADJ: brak parametrów

DIRE: brak parametrów

F.FOR: FC.K1:

FC.K2:

FC.K3:

AC.VA: AV.K1:

OUT SAFE: Y1K1: (zob. te¿ -CO- MAN i -CO- RE.CO)

MA.AU brak parametrów

Y.LIM Y:

Y:

RAMP: TSRA:

Y1RA:

BLOC: brak parametrów

FUNC: K1.X:

K1.Y:

K2.X:

K2.Y:
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Menu Funkcja -CO- Parametr -PA-

OUT FUNC (kontynuacja) K3.X:

K3.Y:

K4.X:

K4.Y:

K5.X:

K5.Y:

K6.X:

K6.Y:

K7.X:

K7.Y:

Y.VA: brak parametrów

Y.SRC: brak parametrów

CALC: CA.K1:

CA.K2:

CA.K3:

C.OUT: KPL1:

KPL2:

TYL1:

TYL2:

TYL1:

TYL2:

XSDY:

TZ:

TY:

B.OUT B.OUT1: brak parametrów

B.OUT2: brak parametrów
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Menu Funkcja -CO- Parametr -PA-

ALRM LIM1: LI.X:

LI.WE:

LI.YP:

LI.XD:

LI.HYS:

LIM2: LI.X:

LI.WE:

LI.YP:

LI.XD:

LI.HYS:

AUX RE.CO: Y1K1: (zob. te¿ -CO- MAN i -CO- SAFE)

ST.IN: brak parametrów

AUX KEYL: brak parametrów

VIEW: brak parametrów

FREQ: brak parametrów

DP: brak parametrów

TUNE TUNE: KP:

TN:

TV:

Y.JMP:
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11.3 Wartoœci rezystancji termometrów rezystancyjnych

Czujnik Pt 100 (wartoœci zgodnie z norm¹ DIN EN 60751:2009-05)

°C –100 –90 –80 –70 –60 –50 –40 –30 –20 –10 0

Ω 60,26 64,30 68,33 72,33 76,33 80,31 84,27 88,22 92,16 95,09 100,00

°C 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Ω 103,90 107,79 111,67 115,54 119,40 123,24 127,08 130,90 134,71 138,51 142,29

°C 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

Ω 146,07 149,83 153,58 157,33 161,05 164,77 168,48 172,17 175,86 179,53 183,19

°C 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330

Ω 156,84 190,47 194,10 197,71 201,31 204,90 208,48 212,05 215,61 219,15 222,68

°C 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440

Ω 226,21 229,72 233,21 236,70 240,18 243,64 247,09 250,53 253,96 257,38 260,78

°C 450 460 470 480 490 500

Ω 264,18 267,56 270,93 274,29 277,64 280,98

Czujnik Pt 1000

Wartoœci rezystancji odczytaæ z tabeli „Czujnik Pt 100“ i pomno¿yæ przez 10.

Czujnik Ni 100 (wartoœci zgodnie z norm¹ DIN 43760:1987-09)

°C –60 –50 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40

Ω 69,5 74,3 79,1 84,1 89,3 94,6 100,0 105,6 111,2 117,1 123,0

°C 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Ω 129,1 135,3 141,7 148,3 154,9 161,8 168,8 176,0 183,3 190,9 198,6

°C 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Ω 206,6 214,8 223,2 231,8 240,7 249,8 259,2 268,9 278,9 289,2

Czujnik Ni 1000

Wartoœci rezystancji odczytaæ z tabeli „Czujnik Ni 100“ i pomno¿yæ przez 10.
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11.4 Zastosowane skróty

X wielkoœæ regulowana

Y wielkoœæ nastawcza

W wewnêtrzna wartoœæ zadana

W2 wewnêtrzna wartoœæ zadana

WE zewnêtrzna wartoœæ zadana, wielkoœæ zak³ócaj¹ca,
zewnêtrzny zwrotny sygna³ po³o¿enia

XD odchy³ka regulacji

minimalna wartoœæ danej wielkoœci

maksymalna wartoœæ danej wielkoœci
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