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Čelní panel 
 

 H - topení (relé sepnuto = žlutá LED svítí) 
 
 C - chlazení (relé sepnuto = žlutá LED svítí) 
 
 X - regulovaná veličina 
 W - žádaná hodnota 
 W2 - svítí: náběh/programátor/dálkové ovládání 
 - bliká: gradient/programátor (po výpadku napájení)/ 
 
 HCA - topný proudu (porucha = svítí červená LED) 
 

 LC - mezní kontakt (X v mezích = svítí zelená LED) 
 Tlačítko volby 
  Drátová spojka: 
 

 Zvyšování hodnoty 
 
 Snižování hodnoty 
 rozpojena spojena 
 

Při stisknutí tlačítka zvyšování nebo snižování se hodnoty mění tím rychleji, čím déle je 
tlačítko stisknuto. Týká se nastavení žádané hodnoty, parametrů a konfigurace. Před 
změnou doporučujeme nejprve původní hodnotu zaznamenat. 
 

Bezpečnostní pokyny 
K přístroji přiložené bezpečnostní pokyny je nutno pozorně pročíst a řídit se jimi! 
” Při montáži do vodorovné polohy je nutno zabránit, aby živé části, např. konce 

přívodních vodičů, nespadly do otevřeného krytu vyjmutého přístroje. 
 
Elektromagnetická kompatibilita 
Rušení telekomunikačních frekvencí: Mezní hodnoty norem Vfg 1064/84 a EN 55011 jsou 
dodrženy (viz certifikát výrobce na poslední straně originálu návodu). 
 
Technické údaje - viz katalogový list 
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Verze přístroje 
9 4 0 4   4 0 7       .  .   .  .   . 
 1  Čelo a kryt tmavošedý 
 2  Čelo a kryt světlešedý 
 0 0  Standartní konfigurace 
 9 9  Konfigurace dle zadání 
 Výstup 1 Výstup 2 Relé 3 Kom. Standartní konfigurace 
 relé logický relé spojitý linka Con1 Con2 

 0  f f   f  0031 0100 

 1  f f   f f 0031 0100 

 2  f f f  f  0051 0100 
 3  f f f  f f 0051 0100 

 4   f  f f  0071 0110 

 5   f  f f f 0071 0110 

 4 bez korekce regulované veličiny, bez funkce gradientu 
 6 s korekcí regulované veličiny, s funkcí gradientu 
 

Montáž 
 
 
 

Modul regulátoru je 
možno vyjmout z krytu 
uchopením čelního 
panelu za jeho spodní a 
horní výřez a tahem 
vpřed. 
 
S použitím těsnění Ü se 
dosáhne krytí čelního 
panelu IP 65. 
 

Ý Pozor ! 
V přístroji jsou prvky 
citlivé na statickou 
elektřinu! 
 

 
 

Elektrické připojení 
Přístroj má ochranu izolací. Uzemnění na zemní svorku 6 musí být co nejkratší a vedeno 
odděleně od přívodů napájení. Vodiče napájení je vhodné vést odděleně od signálových 
vodičů. Je-li na výstup relé připojen stykač, je vhodné použít RC - ochranný obvod pro 
omezení napěťových špiček, které by mohly přístroj poškodit.  
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Napájení Komunikační 
 linka 

 
 
Limit Místní (rozp.)/dálk. ovládání 
 1.žád.hodnota (rozp.)/2.žád.hodn. 
 
Chlazení nebo zavírání Přev. proudu 
nebo proud. výstup 9404 407 50001 
 Zemnící svorka 
Topení nebo otevírání Napětí 
 Proud 
 Pt100 
Topení 0 
(log. výstup  0/ 5V)  
 Termočlánek 

 
 
 

Ovládání 
 

 
 
 
 
 
 

Regulátor se ovládá v úrovni operátora, pro zadanou úlohu se konfiguruje v p úrovni 
konfigurace a regulačnímu obvodu přizpůsobuje p v úrovni nastavení parametrů. 
 

Opuštění úrovně operátora je možné pouze při rozpojené drátové 
spojce LOCK (uvnitř přístroje, při dodání rozpojena). 
 

 

Přechod z úrovně operátora do úrovně konfigurace se provádí takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 Regulátor v úrovni parametrů 
 

Přechod z úrovně operátora do úrovně nastavení parametrů se provádí takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulátor v 
úrovni 
operátora 1 

Zapněte 
napájení. 
Inicializace 
trvá cca 5s. 

Regulátor v  
úrovni 
operátora 

Regulátor v 
úrovni 
konfigurace 3 

Regulátor v  
úrovni 
operátora 

Regulátor v 
úrovni 
parametrů 2 
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Úroveň konfigurace 
Konfigurace regulátoru pro požadovanou regulační úlohu se provádí pomocí dvou 
čtyřmístných konfiguračních kódů Con1a Con2. 
Význam konfiguračního čísla  Con1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ü Výstup není použit 
¡  U provedení s dvěmi relé nelze kód nastavit 
¢  Spojitý výstup: Topení / Log. výstup: Chlazení 
£  Kód nelze nastavit 
¤ Během náběhu nebo po změně žádané hodnoty 
 je limitní kontakt vyřazen z funkce 
¥ Hlídání topného proudu - viz následující strana 
| n.o.: V klidu rozpojen, při aktivaci spíná; n.c.: V klidu sepnut, při aktivaci rozepíná 
y Rozsah -99,9...500,0 °C, při nastavení parametru dP = 0 rozsah -99...500 °C 
¨ U třístavových regulátorů se při indikaci poruchy vstupního čidla FbF nebo Pol relé 

topení i chlazení vypíná

Â3 (alarm relé) 
 Limitní Topný Režim 
 kontakt proud ¥ | 
0 Relativní - n.c. 
1 Absolutní - n.c. 
2 Relativní f n.c. 
3 Absolutní f n.c. 
4 Relativní - n.o. 
5 Absolutní - n.o. 
6 Relativní f n.o. 
7 Absolutní f n.o. 
8 Relativní ¤ - n.c. 
9 Relativní ¤ - n.o. 

 Spínací regulátor Výstupy Spojitý regulátor 
 Â 1 Â 2 Â 1 Â 2 
 Relé Logický Relé 2 Logický Spojitý 
Signální přístroj, přímý Ü  0 Signální přístroj, přímý Ü 
Signální přístroj, inversní Ü  1 Signální přístroj, inverzní Ü 
Dvoustavový reg., přímý Ü 2 Dvoustavový reg.,přímý Ü 
Dvoust. reg., inverzní Ü 3 Dvoust. reg., inverzní Ü 
Ovladač  Ü  4 Ü Ovladač 
Třístavový regulátor ¡ 5 Třístavový regulátor ¢ 
Třístavový ovladač ¡ 6 Třístavový ovladač ¢ 
Tříst. krokový ovladač ¡ 7 Ü Regulátor přímý 
 £ 8 Ü Reg. inverzní 
Třístavový krokový regulátor ¡ 9  £ 

 Stupnice / Reakce  
  na poruchu ¨ 
0 °C / jako když X >> W 
1 °C / jako když X << W 
2 °F / jako když X >> W 
3 °F / jako když X << W 

 Typ vstupu 
0 typ L 0...900 °C 6 Pt100 y 
1 typ J 0...900 °C 7 0-20mA lineární 
2 typ K 0..1350 °C 8 4-20mA lineární 
3 typ N 0..1350 °C 9 0-10V lineární 
4 typ S 0..1760 °C 
5 typ R 0..1760 °C 

Stisknutím tlačítek I a 
D je možno kód měnit. 
Po stisknutí M se údaj 
zapamatuje a zobrazí se 
Con2. 
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Regulační funkce a jejich parametry 
 

 Signální přístroj, přímý Dvoustavový regulátor, inverzní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Třístavový regulátor Třístavový krokový regulátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spojitý regulátor, inverzní Spojitý regulátor, přímý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Limitní kontakt, relativní, Limitní kontakt, absolutní, 
 v klidu sepnutý v klidu sepnutý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nastavované hodnoty mezí jsou Nastavované hodnoty mezí jsou 
 vztaženy k regulační odchylce (X-W) vztaženy k regulované veličině (X) 
 
Hlídání topného proudu HCA (u dvou- a třístavových regulátorů a ovladačů) 
Pokud je konfigurován limitní kontakt spolu s hlídáním topného proudu, je relé 3 
aktivováno, dojde-li k překročení limitní hodnoty nebo poruchovému stavu hlídání topného 
proudu (funkce OR). Poruchové stavy jsou: 
Relé "topení" sepnuto, ale topný proud < HCA: Přerušení topného článku   
Relé "topení" vypnuto, ale topný proud > 0.4A: Zkrat topného článku   
Relé "topení" sepnuto, ale topný proud > HCA: Přetížení topného článku 
 
“  Červená dioda HCA na čelním panelu indikuje poruchu topení, i když při konfiguraci 

není hlídání topného proudu zvoleno. 
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Změna konfigurace 
+ Z regulátoru na ovladač: Nastavte W a SP2 na 0 
+  Z ovladače na regulátor: Nastavte W a SP2 na "----" Výstupy budou vypnuty, 

funkce náběhu na 2. žádanou hodnotu nebo programátor blokována. 
+  Při změně konfigurace vstupu je nutno všechny na typu vstupu a rozsahu 

závislé parametry upravit! 
 
Význam konfiguračního čísla  Con2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ U typu 9404 407 6.... náběh s gradientem Ü Vysvětlení funkce - viz předchozí strana 
 
 

Návrat z konfigurační úrovně 
 
 
 
 
 
 
 

 Inicializace 
 

+ Pokud nedošlo k změně konfigurace, inicializace neprobíhá. 
+ Konfigurační úroveň nelze opustit timeoutem! 
 

Chování při startu 1 a po výpadku napájecího napětí 2 (programátor/náběh) 
Při konfiguraci ovladač není možné použít programátor nebo náběh. 

1 

Žádaná hodnota Reg. veličina X  
W < SP2 X < SP2 Efektivní žádaná hodnota stoupá z X na SP2 
W < SP2 X > SP2 Start na SP2 
W > SP2 X < SP2 Start na SP2 
W > SP2 X > SP2 Efektivní žádaná hodnota klesá z X na SP2 

2 Programátor: W2 bliká, program možno znovu odstartovat tlačítkem M 
Náběh na 2. žádanou hodnotu: Funkce náběhu se automaticky znovu spustí. 

 

Stisknutím tlačítek I a D je možno kód 
měnit. Po stisknutí M se údaj zapamatuje a 
konfigurace je ukončena. 

 Kom. linka 
0 žádná 
1 2400 Bd 
2 4800 Bd 
3 9600 Bd 
4 19200 Bd  Programátor 

0 Náběh na 2. žádanou hodnotu ∗ 
1 Programátor 

 Výstup 
0 Spínací 
1 0...20 mA 
2 4...20 mA 

 Hlídání topného proudu Ü 
0 Přerušení nebo zkrat 
1 Přetížení 

Regulátor v 
úrovni 
konfigurace 

Regulátor v  
úrovni 
operátora 
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Programátor: 
Start: 
sepnutí kontaktu, 
LED W2 svítí. 
Stop: 
rozpojení kontaktu. 
 

 řídící kontakt W/W2 
 

+ Při spuštěném programu nelze měnit parametry InL a InH. 
+ Pokud je parametr SP2 vypnut (D na "----"), nelze programátor spustit. 
 
 

Náběh: 
Start: 
sepnutí kontaktu, 
LED W2 svítí. 
Stop: 
rozpojení kontaktu. 
 
 řídící kontakt W/W2 
 

+ Při spuštění regulátoru se sepnutým řídícím kontaktem W/W2 začíná okamžitě náběh 
na 2. žádanou hodnotu. Pokud je Pt2 nastaven na 0, mění se žádaná hodnota na 
SP2 skokem (možno použít jako havarijní žádanou hodnotu). 

+ Pokud je parametr SP2 nastaven na "----", nelze náběh spustit. 
 

Gradient (pouze u 9404 407 6….): 
 
Start: 
• po zapnutí napájení 
• po změně žádané 
 hodnoty 
• po přepnutí 
 z W2 na W 
Stop: • po dosažení žádané hodnoty 
 • po přepnutí z W na W2 (následuje náběh) 
 

+ Pokud je parametr Gr nastaven na "----", nelze funkci gradientu spustit. 
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Úroveň parametrů 
V úrovni parametrů se regulátor přizpůsobuje regulovanému obvodu nastavením 
příslušných parametrů. Pouze parametry, které jsou platné pro danou konfiguraci přístroje, 
se zobrazují a je možno je nastavit: 
 

Stisknutím tlačítek I a D je možno hodnotu měnit (čím déle 
tím rychleji). Po stisknutí M nebo po dvou vteřinách se údaj 
zapamatuje, tlačítkem M se rovněž přechází na další parametr. 

 
 

 

+ Úroveň nastavení parametrů se opouští po timeoutu 30 s nebo stisknutím M po 
nastavení posledního parametru. 

 

Parametr Symbol Rozsah nastavení 
Druhá žádaná hodnota W2 (funkce náběhu) SP2 W0...W100 ∗ 
Čas t2 (funkce náběhu) Pt2 0...9999 min. 
Třetí žádaná hodnota W3 SP3 W0...W100 
Čas t3 Pt3 0...9999 min. 
Čtvrtá žádaná hodnota W4 SP4 W0...W100 
Čas t4 Pt4 0...9999 min. 
Pátá žádaná hodnota W5 SP5 W0...W100 
Čas t5 Pt5 0...9999 min. 
Dolní mezní hodnota LCL rel. 1...9999, abs. x0...9999 ∗ 
Horní mezní hodnota LCH rel. 1...9999, abs. x0...9999 ∗ 
Spínací diference lim. kontaktu XSd Sd 1....9999 ¡ 
Topný proud HC pouze indikace 
Mezní hodnota topného proudu HCA 0…30A ∗ 
Blokování ovládání Loc 0...3 (viz blokování) 
 

∗ Označené parametry možno vypnout tlačítkem D (nastavení displeje na  "----") 
 

Blokování funkcí - (parametr Loc): 
Loc Displej a ovládání 
 0 Zobrazení X a W, změny W a samooptimalizace 
 1 Zobrazení X a W a změny W 
 2 Pouze zobrazení X a W 
3 Pouze zobrazení X (spodní displej zhasnut) 

 

+ Po nastavení Loc > 0 se následující parametry na displeji nezobrazí a nelze je 
tedy ani měnit. 
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Parametr Symbol Rozsah nastavení 
Dolní mez rozsahu žádané hodnoty W0 SPL X0...(W100 - 1) 
Horní mez rozsahu žádané hodnoty W100 SPH (W0 + 1)...X100 
Gradient změny žádané hodnoty Gr 0,1...999,9 za min. ∗ 
Proporcionální pásmo Xp1 (topení) Pb1 0,1...999,9 % 
Proporcionální pásmo Xp2 (chlazení) Pb2 0,1...999,9 % 
Integrační čas. konstanta Tn ti 0...9999 s (0=int. složka vypnuta) Ü 
Derivační čas. konstanta Tv td 0...9999 s (0=der. složka vypnuta) 
Doba přeběhu akčního členu tt 20…300 s 
Neutrální pásmo Xsh SH 0,2...20% 
Spínací frekvence topení t1 0,4...999,9 s 
Spínací frekvence chlazení t2 0,4...999,9 s 
Poloha desetinné čárky ¡  dP 0 nebo 1 (0 = bez desetinné čárky) 
Počátek měřícího rozsahu X0 ¢ InL -999...(X100-1) ¡ U TC a Pt100 
Konec měřícího rozsahu X100 ¢ InH (X0+1)...9999 ¡ rozsah pevný 
Adresa komunikační linky Adr 0...99 (viz Con1) 
 

Hodnoty v % jsou vztaženy k zvolenému rozsahu měření Xh = X100 - X0 
∗ Označené parametry možno vypnout tlačítkem D (nastavení displeje na  "----") 
Ü 3-stavový krokový regulátor: Při nastavení ti = 0 a Pb = 100.0 je zpětná vazba 

vypnuta. 
¡ Pouze u vstupů 0/4...20 mA, 0...10 V nebo Pt100 
¢ Možno nastavit pouze u vstupů 0/4...20 mA nebo 0...10 V. Při změně těchto hodnot je 

nutno upravit i meze nastavení žádané hodnoty a limitní meze. 
+ U regulátoru lze SP2 vypnout nastavením na "----". Tím je funkce náběhu na 2. 

žádanou hodnotu a programátor blokována a parametry SP3...SP5 a Pt2...Pt5 
se nezobrazí. Parametry je možno měnit i pokud je funkce náběhu nebo 
programátoru v činnosti. 

+ Při vypnutí LCL / LCH nastavením na "----" se parametr Sd nezobrazuje. 
+ Hlídání topného proudu lze vypnout nastavením HCA na "----". Pak se ani 

parametr HC nezobrazuje. 
 
 
 

Návrat z úrovně parametrů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přístroj v úrovni 
parametrů 
(E = poslední 
parametr) 

Regulátor v 
úrovni 
konfigurace 3 

Regulátor v  
úrovni 
operátora 1 
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Úroveň operátora (regulátor) 
 

Dále je popsáno následující ovládání regulátoru: 
q Indikace a nastavení žádané hodnoty q Řídící vstupy W/W2 a R/L 
q Indikace poruchy, překročení limitu q Vypínání relé výstupu 1 
q Indikace stavu relé q Hlídání topného proudu 
q Samooptimalizace q Vypnutí výstupů 
 
 
 

Regulovaná veličina 
 
Žádaná hodnota 

 
 

Stisknutím I a D je možno žádanou 
hodnotu měnit (čím déle tím rychleji). 
Po stisknutí M nebo 2 vteřinách se údaj 
zapamatuje. 
 
+ Parametrem Loc lze ovládání blokovat. 
+ Pokud svítí W2, je ve funkci náběh na 2. žádanou hodnotu, programátor nebo 

režim dálkového ovládání. Žádanou hodnotu nelze tlačítky měnit. 
 

Indikace stavu poruchového relé 
Dioda LC indikuje stav poruchového (limitního) relé, pokud nejsou meze překročeny, 
dioda svítí. Funkce je závislá na konfiguraci (Con1 - limit relativní/absolutní) a nastavení 
parametrů LCL a LCH. U vstupu pro TC nebo Pt100 je po poruše (FbF nebo POL) funkce 
relé cca 5 s blokována. Při vypnutí výstupů (W = "----") dioda nesvítí. 
 

Indikace stavu regulačních relé 
Diody H a C indikují stav regulačních relé pro topení a chlazení. Při vypnutí výstupů (W = 
"----") diody nesvítí. 
 

Vypínání a opětovné zapínání výstupů 
Vypnutí: Vypnutí žádané hodnoty W tlačítkem D (displej "----"). Pokud provedeme 
vypnutí trvalým stisknutím tlačítka, zůstane pro opětovné zapnutí platná původní žádaná 
hodnota. Pokud tiskneme tlačítko přerušovaně s intervaly > 2 s,  zůstane pro opětovné 
zapnutí platná žádaná hodnota před posledním přerušením. Vypnutí způsobí: 
• všechny reléové výstupy a logický výstup (svorky 17/18) se vypnou, 
• spojitý výstup přejde do stavu 0 mA, 
• funkce náběhu na 2. žádanou hodnotu je blokována a 
• indikace alarmů LC a HCA vypnuta. 
Zapnutí:Stisknutím tlačítka I. Žádaná hodnota se nastaví na poslední platnou před 
vypnutím, regulace započne po cca 2 vteřinách. Novým stisknutím tlačítka můžeme 
žádanou hodnotu obvyklým způsobem měnit. 
 
 

Termočlánek: 
Obrácená polarita nebo 
měřená teplota < - 30°C. 
Pt100: 
Zkrat čidla nebo měřená 
teplota <-130°C. 

TC a Pt100: 
Přerušení čidla 
Vstup 4...20 mA: 
Proud < 2 mA. 
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Vypnutí relé 1 
Pokud je využíván logický výstup, je možno činnost relé 1 vypnout rozpojením vnitřní 
spojky REL1 (viz obr. v odstavci Montáž). 
 

Hlídání topného proudu 
Topný proud se měří proudovým transformátorem obj.č. 9404 407 50001 nebo třífázovým 
transformátorem obj.č. 9404 407 50021. Funkce hlídání topného proudu se volí v 
konfigurační úrovni (Con1) a parametry HCA a HC zadávají v úrovni zadání parametrů. 
 

Řídící vstupy W/W2 a L/R 
Řídící vstup W/W2 
Start nebo stop funkce náběhu na 2. žádanou hodnotu nebo programátoru. 
Volba funkcí v úrovni konfigurace, parametrů funkcí v úrovni zadání parametrů. 
Řídící vstup L/R 
Přepínání místního a dálkového ovládání. Při dálkovém ovládání svítí symbol W2, 
regulátor se ovládá přes komunikační linku, tlačítka čelního panelu blokována. 
 
 

Optimalizační pomůcka pro ruční zadání regulačních parametrů: 
 

Odezva na skokovou změnu  Charakteristiky regulátoru: 
 

Y = akční veličina 
Yh = regulační rozsah 
Tu = doba zpoždění (s) 
Tg = doba zotavení (s) 
Vmax= Xmax/Tg = ∆X/∆t 
 = max. rychlost 

 nárůstu regulované 
 veličiny (°C/s) 

Xmax= maximum reg. 
  veličiny 
Xh = rozsah nastavení 
  regulátoru 
 = InH - InL 

 
 

 
 

2- nebo 3-stavový regulátor: 
t1 resp. t2: ≤ 0.25 Tu 
 

Optimální hodnoty nastavení: 
Regulace Pb1(%) td(s) ti(s) 
DPID a DPI 1,7K 2Tu 2Tu 
PD 0,5K Tu ∞ (=0) 
PI 2,6K 0 6Tu 
P   K 0 ∞ (=0) 
Krokový reg. 1,7K Tu 2Tu 
 

 
 

Parametr Regulace Vyrovnání poruch Chování při startu 

Pb1 
větší větší tlumení pomalejší pomalejší zkracování pracovního cyklu 
menší menší tlumení rychlejší rychlejší zkracování pracovního cyklu ∗ 

ti 
větší menší tlumení pomalejší pomalejší změna pracovního cyklu 
menší větší tlumení rychlejší rychlejší změna pracovního cyklu ∗ 

td 
větší menší tlumení rychlejší dřívější vypnutí pod žádanou hodnotou 
menší větší tlumení pomalejší pozdější vypnutí pod žádanou hodnotou ∗ 

 

∗ Při oscilacích nutno zvětšit Pb1 
 

%100
max ∗∗= Tu
Xh

V
K
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Samooptimalizace 
Po spuštění obsluhou se regulátor pokusí stanovit si optimální regulační parametry a to s 
ohledem na rychlé vyrovnání na žádanou hodnotu bez překmitu. 
+ Pro samooptimalizaci musí být parametr Loc nastaven na 0 
 (při Loc > 0 je samooptimalizace blokována). 
+ Parametry ti a td jsou samooptimalizací uvažovány pouze jsou-li před jejím 

startem > 0. 
Start samooptimalizace: Kdykoli současným stiskem tlačítek M a I . Na horním displeji 
střídavě bliká symbol AdA a údaj regulované veličiny. Samooptimalizační proces regulátor 
nastartuje sám po splnění těchto podmínek: 
• Rozdíl regulovaná veličina ↔ žádaná hodnota musí být ≤ 10 % rozsahu žádané 

hodnoty Wh (při inverzní regulaci musí být regulovaná veličina pod žádanou 
hodnotou, při přímé regulaci nad žádanou hodnotou). 

• Rozdíl regulovaná veličina ↔ žádaná hodnota musí být ≤ 2 % rozsahu regulované 
veličiny Xh. 

Příklady procesu samooptimalizace pro různé startovní podmínky jsou uvedeny na 
následující straně. Platí pro dvou- nebo třístavovou inverzní regulaci. 
Po úspěšné samooptimalizaci přestane blikat symbol AdA a regulátor pokračuje v regulaci 
s novými regulačními parametry. 
Zrušení samooptimalizace: Proces samooptimalizace může být operátorem kdykoli 
přerušen stiskem tlačítka M. Regulátor reguluje dál s původními parametry. 
Pokud se na displeji objeví symbol AdF, podmínky regulačního 
obvodu neumožnily samooptimalizaci provést. Regulátor vypne 
výstupy, aby nedošlo k překročení žádané hodnoty a po odkvitování 
tlačítkem M pokračuje v regulaci s původními parametry. 
 

Problém Displej Příčina Odstranění 
Okamžité 
přerušení 

Reg. inverzní AdF reg. veličina příliš vysoko zvýšit žádanou hodnotu 
Reg. přímý AdF reg. veličina příliš nízko snížit žádanou hodnotu 

Přerušení po skokové 
změně AdF 

chybná reakce změnit konfiguraci (přímý-inverzní) 
rozdíl X-W příliš malý zmenšit rozsah Xh ∗ 

Přerušení po cca 1 hod. AdF regul. obvod nereaguje ověřit čidlo, regulovaný proces 
Nedojde ke skokové změně 
výstupu AdA↔X 

rozdíl X↔W nestačí zmenšit rozsah žád. hodnoty Wh ∗ 
X trvale nestabilní ověřit proces, poruchy a pod. 

 

* Regulační rozsah Xh = InH - InL 
* Rozsah žádané hodnoty Wh = SPH - SPL 
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Start: Topení sepnuto 
Regulátor vypne topení (a). Pokud je 
regulovaná veličina po dobu 1 min. 
konstantní (b), topení opět sepne (c). 
Po dosažení inflexního bodu 
přechodové charakteristiky je 
samooptimalizace ukončena a 
regulátor pracuje s nově stanovenými 
parametry. 
 
 
 

Start: Topení vypnuto 
Regulátor čeká po dobu 1.5 min. (a), 
pak sepne topení (b). Po dosažení 
inflexního bodu přechodové 
charakteristiky je samooptimalizace 
ukončena a regulátor reguluje s nově 
stanovenými parametry. 
 
 
 

Start: Na žádané hodnotě 
Regulátor vypne topení (a). Pokud je 
regulovaná veličina po dobu 1 min. 
konstantní (b) a regulační odchylka > 
10 % z W100 - W0, topení opět sepne 
(c). Po dosažení inflexního bodu 
přechodové charakteristiky je 
samooptimalizace ukončena a 
regulátor reguluje s nově stanovenými 
parametry. 
 
Třístavový regulátor 
Parametry pro topení i chlazení jsou 
stanoveny najednou. Regulátor sepne 
topení (a). Po dosažení inflexního 
bodu přechodové charakteristiky jsou 
stanoveny parametry topení Pb1, ti, 
td a t1. Regulátor reguluje na 
žádanou hodnotu (b). Pak sepne 
chlazení (c). V inflexním bodě 2 se 
stanoví parametry chlazení Pb2 a t2 
a samooptimalizace ukončí. Regulace 
pokračuje s nově stanovenými 
parametry. 
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Korekce měřené hodnoty 
Pokud na př. nelze regulovanou veličinu měřit v požadovaném místě, může dojít ke 
kladnému nebo zápornému rozdílu měřené a skutečné hodnoty. Regulátor umožňuje tuto 
chybu korigovat.Korekci lze využít i pro přizpůsobení hodnoty regulované veličiny 
místním podmínkám nebo okolním přístrojům. 
 

Vstupní signály 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V 
Parametr InL určuje číselné vyjádření počátku rozsahu regulované hodnoty (0%).  
Parametr InH určuje číselné vyjádření konce rozsahu regulované hodnoty (100%). 
Obě hodnoty je možno příslušně upravit. Průběh mezi mezními hodnotami je lineární. 
 

Korekce u termočlánků a Pt100 (pouze u regulátorů 9404 407 6....) 
Je možno použít dvou korekčních metod:  
Paralelní korekce CP 
posuvem o konstantní hodnotu v kladném nebo 
záporném směru. 
Korekce gradientem CG 
změnou sklonu charakteristiky v počátečním bodě 
(0°C/32°F). 
  

” Při nastavení korekce jsou 
 výstupy regulátoru vypnuty ! n = bez korekce 
 

Volba korekční metody - nastavení korekce:  
• Vypněte napájení a vysuňte modul regulátoru z krytu 
• Spojte drátovou spojku A (→ Montáž) 
• Regulátor opět zasuňte do krytu a zapněte napájení. Regulátor provede svou inicializaci 

a na displeji se objeví symbol CP resp. CG: 
 
 

Tlačítkem M zvolte jednu 
z metod. Tlačítky I a D 
nastavte požadovanou 
hodnotu korekce. 
Potvrzení tlačítkem M. 
Druhá metoda je vypnuta 
("----"). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivní 
paralelní 
korekce 

Aktivní 
korekce 
gradientem 

Bez 
korekce 
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Určení korekční hodnoty je možno provést dvěma způsoby 12. Zvolte vhodnější pro 
daný případ: 
 

1 Požadovaná hodnota korekce je známa: 
CP CG 

 
 
 
 
 
 

2 Indikace regulované veličiny musí odpovídat měřené teplotě: 
 

CP CG 
 
 
 
 
 
 
 

+ Potvrďte korekční hodnotu nebo indikovanou regulační veličinu stisknutím M. 
+ Vypněte přístroj, rozpojte spojku A a přístroj opět zapněte. 
 
 

Příklady: 
 

Paralelní korekce, čidlo odpojeno 
 
 

 

Korekce je 3,6°C. 
 
 
Korekci lze nastavit 
tlačítky I a D. 
 
 
Korekce je 0. 
 
 
Korekci lze nastavit 
tlačítky I a D. 
 
 
Korekce je -6,8°C. 

 
 
 

 

Korekce gradientem při teplotě 1250°C 
 
 
 

Na displeji měřená 
teplota 1253°C. 
 
Korekci lze nastavit 
tlačítky I a D. 
 
Na displeji 
teplota bez korekce. 
 
 
Korekci lze nastavit 
tlačítky I a D. 
 
Na displeji korigovaná 
teplota 1247°C. 
 
 
 

 
 
 

Odpojte čidlo. Korekční 
hodnota je na displeji. 

Odpojte čidlo. Hodnota na displeji odpovídá: 
Konec rozsahu +/- korekční hodnota. Správnou 
hodnotu teploty pro konec rozsahu je nutno 
předem určit. 

Připojte čidlo nebo zdroj 
signálu. Hodnota na displeji 
odpovídá měřené teplotě +/- 
korekční hodnota. 

Připojte čidlo nebo zdroj signálu. Hodnota na 
displeji odpovídá měřené teplotě +/- korekční 
hodnota. Zajistěte, aby rozdíl mezi měřenou 
teplotou a 0°C / 32°F byl co největší. 
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Ovladač - úroveň operátora 
Funkce vypínání relé 1, hlídání topného proudu a řídícího kontaktu L/R jsou stejné 
jako u regulátoru. Řídící kontakt W/W2 je nefunkční. Způsob ovládání je následující: 
 
 

Regulovaná veličina (pouze u 3-stavového krokového ovladače) 
 

Indikace/nastavení akční veličiny (u všech ostatních ovladačů) 
 

p Akční veličina pro topení: H… p pro chlazení: C… 
Tlačítky I a D je možno akční veličinu měnit. Provedená změna je aktivní po 2 vteřinách 
nebo stisknutí tlačítka M. U třístavového krokového ovladače dojde k okamžitému 
nastavení servomotoru. 
 

U dvou- nebo třístavového ovladače se akční veličina určuje podle vztahu: 
 
 
 
 

Doba cyklu (Tzap+Tvyp při y = 50%) se zadává jako parametr t1 nebo t2. 
 

+ Pokud svítí symbol W2, je ovladač v režimu dálkového ovládání (řídící kontakt L/R 
sepnut). Nastavení akční veličiny tlačítky není možné. 

 

Indikace stavu relé 
Limit kontakt je nefunkční, dioda LC nesvítí. Diody H a C indikují stav relé topení a 
chlazení. Při vypnutých výstupech (H    0) a u spojitých ovladačů diody nesvítí. 
 

Vypínání a opětovné zapínání výstupů 
Vypnutí: Nastavením akční veličiny na H    0 tlačítkem D. 
Vypnutí způsobí: • Všechny reléové výstupy a logický výstup (svorky 17/18) se vypnou, 
 • spojitý výstup přejde do stavu 0 mA. 
Zapnutí: Zvýšením akční veličiny tlačítkem I. U třístavových ovladačů je možno výstup 
pro topení a chlazení nastavovat tlačítky I a D. 
 

Komunikační linka 
Regulátor může být vybaven TTL komunikační linkou. Ke komunikačnímu modulu s 
rozhraním RS422/485 a s možností přenosu dat až na 1 km lze připojit až čtyři přístroje s 
rozhraním TTL. Informace o komunikaci včetně komunikačního protokolu jsou uvedeny v 
návodu ke komunikačnímu modulu. 
 

Závady a jejich odstranění 
Regulátor nevyžaduje žádnou údržbu. V případě poruchy ověřte napájení a jeho přívody, 
správné zapojení všech přívodů správnou funkci čidel, nastavení konfigurace a parametrů 
pro danou regulační úlohu. 
Pokud ani poté regulátor nepracuje správně, je nutno jej vypnout a vyměnit. 
 

Čištění 
Čelní panel přístroje se čistí jemným suchým hadříkem. Nepoužívejte žádný čistící 
prostředek ani rozpouštědlo! 
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