
Uygulama
Kompakt kontrolör bir mikroiþlemci olarak endüstriyel oto-
masyon ve proses mühendisliði alanlarýnda kullanýlýr.

TROVÝS 6494 sadece basit bir kontrol iþleminde deðil, ayný
zamanda oldukça karmaþýk kontrol görevlerini de yapabilir.
Oldukça esnek bir bilgi iþlem yazýlým dizayný olduðu için,
program yazýlýmýnda herhangi bir deðiþikliðe gitmeden
farklý kullanýmlar için kontrol devrelerinde gerekli düzenle-
melerde bulunabilir. Dolayýsýyla hafýzada bulunan program
kolaylýkla özel fabrika tesisatlarýna uyarlanabilir.

Özellikler
– Gösterge paneli 2 adet kýrmýzý dijital göstergeye sahiptir.

Bu göstergeler kontrol edilen süreçteki deðiþkenleri x ve
set deðerini W1gösterir.

– Ön yüzdeki 6 tuþ vasýtasýyla basit kullaným ve konfigüras-
yon.

– Giriþ sinyali ölçüm aletleri: Pt 100 veya Ni 100 rezistans
termometreler veya standart 0(4) - 20 mA veya 0(2) - 10V
sinyalleri

– Her iki yönde (Manual/otomatik mode)

– Hafýzada saklý olan bütün veri ve parametreler kaybol-
mazlar ve güç kesildiðinde korunurlar.

– Tam sýzdýrmaz diyafram klavye

– Ön yüz koruma sýnýfý IP 54

– DIN 40 040’ a göre nemlilik sýnýfý F

– Sýcaklýk birimi seçimi °C veya °F
– Kendi kendine ayarlama

– Çift kullanýlýr ayarlanabilir set deðerleri

– Standart kontrolör çýkýþ sinyalleri: Sürekli, three-step veya
on-off

Üretim çeþitleri
TROVÝS 6494 kompact kontrolör (Þekil 1), DIN 43 700 e
göre pano montajýna uygun olarak imalatý yapýlýr. (ön panel
boyutlarý : 48 mm x 96 mm)

TROVÝS 6494-01 c 1

Besleme

100V-253 V AC 1

20V-30V AC/DC 2

Otomasyon Sistem TROVÝS 6400

Kompakt Kontrolör TROVÝS 6494

Panoya montaj edilebilecek þekilde dizayn edilmiþtir.
(Ön yüz ölçüleri : 48 mm x 96 mm/1.89 inch x 3.78 inch)

Þekil 1 · TROVÝS 6494 Kompakt kontrolör
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Tasarým özellikleri

Bu kompakt kontrolör, aþaðýdaki gibi seçilebilecek analog
bir giriþ sinyali saðlar :

– Aþaðýda belirtilen sýcaklýk aralýðýnda ve üç kablo devreli-
de PT100 resistans termometre:
–30.0 - 150.0 °C veya
–100.0 - 400.0 °C
(Çözüm 0.1 °C içerir.)

– Ni 100 Rezistans termometre üç kablo devreleri de
aþaðýdaki sýcaklýk aralýðý ile:
–30.0 - 90.0 °C veya
–60.0 - 90.0 °C
(Çözüm 0.1 °C içerir.)

– Standart 0(4) - 20 mA akým sinyali

– Standart 0(2) - 10V voltaj sinyali

Kontrolörün ikili giriþ sinyali dahili ayar sahalarý (W1ve W2)
arasýndan veya set etme 24 V.d.c. ile yeniden baþlatýlabilir.

Giriþ sinyalleri klavyeden uygun olan deðer girilerek seçile-
bilir. Program yazýlýmýnda herhangi bir degiþikliðe gerek
olmadýðýndan, istenildiði zaman kolayca giriþ sinyalinde
deðiþikliðe gidilebilir.

TROVÝS 6494 kompakt kontrolörün çýkýþ sinyali aþaðý-
dakilerden opsiyonel olarak þöyle seçilebilir: Sürekli, on-off
veya three - step. TROVÝS 6494 ayný zamanda limit switch
olarak ta kullanýlabilir. Bu durumda aþaðýdaki çýkýþ sinyali
opsiyonlarý seçilebilir:

– 0(4) - 20 mA akým sinyalli sürekli kontrolör çýkýþ sinyali ve
ilave olarak 2 adet a.c. voltaj limit switch (TRÝAC).

– Three-step kontrol sinyali ve kontrol edilen süreç
deðiþkeni x in çýkýþ sinyalinin kayýt edicisi ile iki adet a.c.
voltaj limit switchi.

– Butonla cihazý manuele aldýðýmýzda,kontrolör açýk kon-
trol çevirimi gibi kontrol yapýlabilir. Bu yüzden çýkýþ sinya-
lini körsýr anahtarýna basmak suretiyle deðiþtirebiliriz.
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x kontrol edilen süreç deðiþkeni x
BE ikili giriþ sinyali
y, y1, y2 Kontrolör çýkýþ sinyalleri

Þekil 2 · TROVÝS 6494 ün blok diyagramý

Teknik özellikler

Giriþ sinyalleri
Analog giriþ sinyali
Çift giriþ sinyali

0(4) - 20 mA; 0(2) - 10 V; rezistans termometreler Pt100 veya Ni 100
0/24 V d.c.

Çýkýþ sinyalleri 1 sürekli analog çýkýþ sinyali : 0(4) - 20 mA, yükleme < 650 Ω;
on-off veya three-step kontrol sinyali (TRÝAC: 24 - 250 V a.c.; 0.5 A

Göstergeler 2 dört - dijit LED gösterge alaný (aralýk –1999 - 9999);
3 kýrmýzý LED sýnýr alarmlarý ve sapmalar için;
5 sarý LEDW2 set deðeri için, MANUEL çalýþma, deðiþken çýkýþ sinyali Y ve XD sapma

Konfigürasyon Sabit set deðeri kontrolörü için hafýzada yüklü çalýþma bloklarý;
W1/ W2 set deðeri arasýnda kesintisiz birinden öbürüne geçiþ

Güç beslemesi 100 - 253 V a.c.,48 - 62 Hz veya 20 - 30 VAC/DC (opsiyonel)

Güç tüketimi 7 VA

Ortam sýcaklýðý 0 - 50°C

Koruma sýnýfý IP 54 (ön yüz), IP 20 (Terminaller)

Aðýrlýk 0.3 kg
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Çalýþma Prensibi (Þekil 3.)

Üç seviyeli bir çalýþma yapýsý kullanýcýya rahat bir kullaným
saðlar. Aþaðýdaki gibi:

– Çalýþma seviyesi

– Parametrizasyon seviyesi

– Konfigürasyon seviyesi

Ýstenmeyen veya beklenmeyen giriþlere karþý koruma için,
parametrizasyon ve konfigürasyon seviyeleri kullanýcýnýn
tanýmlanabilir kod numaralý vasýtasýyla korunur.

Çalýþma Seviyesi
Bu seviye kontrolörün standart çalýþma seviyesidir. Kontrol
edilen akýþkanýn deðiþebilir gerçek deðeri x, panonun üst
dijital göstergede (2) görülür. Ýþletim anahtarýný kullanarak
(7), seçim bu dijital LED göstergesinden (2) W1/W2 ayar
noktalarý arasýndan yapýlabilir. (XD) sapma veya sürekli çýkýþ
sinyali (Y).

Parametrizasyon seviyesi
Parametrizasyon seviyesini girmek için, ilk önce özel kod
numarasýný girmek gerekir. Parametre dizaynlarýný temsil
eden modlar P (Proportional = oransal ), I (integral), D (De-
rivative = türevsel), v.b gibidir. Bunlar 2. Dijital LED göster-
gesinde görülürler. Parametrelerin nümerik deðerleri en üst-
te bulunan 1. LED dijital göstergeden okunabilir ve körsýr
anahtarýný (5) kullanarak yükseltilebilir veya düþürülebilir.
Enter tuþuna (8), bastýktan sonra, en üstteki 1. LED dijital
göstergedeki nümerik deðer hafýzaya alýnýr ve kabül edilir.

Konfigüsaryon seviyesi
Seviye ayný zamanda kod numarýsý vasýtasýyla korunur.
Körsýr anahtarlarýný (5) kullanarak, konfigürasyon þifreler en
üstteki LED dijital göstergeden (1) okunabilir. Deðiþken
deðerler ikinci dijital LED göstergesinden (2) okunabilir.

Montaj ve Elektrik Baðlantýsý
Panel montajý için 2 adet montaj elemaný vardýr.

Elektrik baðlantýsý : 0.3 - 0.8 mm2 kesitli kurþun kablo için fiþ
baðlantýsý, veya 0.5 - 1.5 mm2 kesitli kurþun kablo için vida
terminalli

Sipariþ Bilgileri
TROVÝS 6494 kompakt kontrolör

100 - 253 VAC güç beslemesi ile (20 - 30 V AC/DC)

Fiþ baðlantýlý veya vida terminalli

1 En üst dijital iþaretli LED göstergesi
im Normalbetrieb Anzeige der Regelgröße x

2 Ýkinci dijital iþareti LED göstergesi
im Normalbetrieb Anzeige des internen Sollwertes W1

3 Sapma
4 Röle çýkýþ sinyali göstergesi

Three step/on-of/limit deðer
5 Körsýr anahtarlarý
6 Manuel/Otomatik modu seçme butonu
7 Çalýþma anahtarý
8 Giriþ tuþu
9 Set deðeri geçiþ butonlarý W1/W2

10 Seçili deðerleri gösterir (XD,Y veya W2)
11 Sýcaklýk birimi

Þekil 3 · Kontrolör paneli
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NOT
Bir three-step kontrol çýkýþ sinyali veya limit switch kullan-
dýðýmýzda, kontrol edilmiþ proses deðiþkeni x, analog sürekli bir
çýkýþ sinyali kullandýðýmýzda kontrol edilmiþ proses deðiþkeni x,
analog sürekli bir çýkýþ sinyalidir.

Y1 ve Y2 a.c. voltajlarýný açar. Doðru baðlantý yapýlmasýna dikkat
ediniz.

Boyutlar mm (inch)
Panel montaj birimi 48 X 96 (1.89 X 3.78)
Akým kesici panel : 45+0.6 x 92+0.8 (1.77+0.023 x 3.622+0.0315)

Baðlantý diyagramý
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