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KS 50   Kompaktní průmyslový regulátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Určen především pro regulaci 
teploty elektricky vytápěných 
strojů (plastikářské, balící 
stroje a pod.) 
 
Jednoduché ovládání, výrazný 
LED displej 
 
Snadná montáž, spolehlivá 
funkce i v extrémním prostředí 
 
Dokonalý regulační algoritmus, 
optimalizace regulačních 
parametrů 
 
Ochrana topných článků 
automatickou redukcí výkonu 
při náběhu 
 
Chod technologie zajištěn i při 
poruše čidla teploty 
 

 
 
VŠEOBECNĚ 
Kompaktní průmyslový regulátor KS 50 
patří k nové mikroprocesorové generaci 
regulátorů, určených především pro 
přesnou a cenově výhodnou regulaci 
teploty a to zejména u strojů na 
zpracování plastů, balících strojů a 
temperovacích zařízení (na př. vyhřívání 
forem a pod.). Zabudované funkce 
redukce výkonu při náběhu a regulace 
průměrnou hodnotou akční veličiny při 
poruše čidla prodlužují životnost 
topných článků a omezují výrobní 
prostoje. 
Pomocí sériové linky je umožněna i 
komunikace s nadřazeným počítačem 
nebo řídícím systémem 
 

 
Použitím moderních technologií  bylo 
možno redukovat počet elektronických 
součástek a tím i vlastní oteplení 
přístroje na minimum. Moderní výrobní 
metody zaručují vysoký standart kvality 
a velmi krátké dodací lhůty. 
 
Regulátor KS 50 splňuje požadavky 
evropských norem EN 50081-1 a EN 
50082-2 a je vyroben v souladu s  
normou elektrické bezpečnosti IEC348 
(VDE 0411). Tím splňuje požadavky 
pro osvědčení CE. Každý přístroj je před 
vyskladněním podroben izolačnímu 
testu napětím 3 kV. 

POPIS 
Zásuvný modul 
Regulátor KS 50 je konstruován jako 
zásuvný modul, což umožňuje jeho 
případnou rychlou výměnu bez 
jakéhokoli nářadí. Přívody se připojují 
zezadu na robustní konektorové nože. 
 
Dvě hardwarová provedení, volná 
možnost konfigurace 
Přístroj se dodává v provedení jako 
spínací regulátor se třemi relé a jedním 
logickým výstupem a může být doplněn 
sériovou komunikační linkou. Vstupy, 
regulační a poruchové funkce jsou volně 
konfigurovatelné. 
Regulátor je standardně vybaven 
samooptimalizací, funkcí  náběhu na 
druhou žádanou hodnotu, přídavným 
vstupem pro hlídání topného proudu a 
síťovým zdrojem.
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Jednoduché ovládání 
Veškeré ovládání se provádí třemi 
robustními tlačítky. Jejich jednoznač-ná 
funkce a automatické zrychlení změny 
nastavované hodnoty při delším stisknutí 
umožňují rychlé a spolehlivé ovládání 
regulátoru. 
 
Jasná koncepce ovládání, možnost 
zablokování změny parametrů 
Ovládání regulátoru je pro uživatele 
výhodným způsobem rozděleno do tří 
úrovní: 
 
Úroveň operátora s indikací regulované 
veličiny a možností nastavení žádané 
hodnoty. Stiskem tlačítka je možno 
displej přepnout na indikaci velikosti 
topného proudu a nastavení jeho limitní 
hodnoty, ev. tuto funkci rozšířit o 
indikaci reg. veličiny a topného proudu 
nebo reg. veličiny a akční veličiny. 
Úroveň parametrů pro nastavení 
regulačních parametrů, mezních hodnot 
a pod. 

Obr. 1:  Princip ovládání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úroveň konfigurace pro volbu  
regulačního algoritmu, vstupu, 
poruchových funkcí. 
 
Vnitřním spínačem je možno 
neoprávněný přístup do úrovně 
parametrů a konfigurace zablokovat. 
 
Blokování displeje a ovládání 
Zablokovat je možno rovněž zobrazení 
žádané hodnoty v úrovni operátora. V 
úrovni parametrů lze stanovit rozsah 
povolené změny žádané hodnoty 
(parametry W0, W100). 
 
Hlídání poruchy čidla 
Obvod hlídání poruchy vstupního čidla 
zajišťuje zvýšenou provozní bezpečnost 
regulační smyčky. Při poruše čidla je 
možno zvolit nejvhodnější reakci 
regulátoru: 
- jako když reg. vel. > žádaná hodn., 
- jako když reg. vel. < žádaná hodn., 
- vypnutí výstupů, 
- nastavení výstupů na průměrnou 

hodnotu . 
Termočlánek 
Hlídá se přerušení čidla a jeho 
přepólování. 
Odporový teploměr 
Hlídá se přerušení nebo zkrat čidla a 
přívodních vodičů. 
Proud 4...20 mA 
Hlídá se pokles proudu I < 2mA. 

 
Korekce měřené hodnoty 
U termočlánku nebo odporového 
teploměru lze měřenou hodnotu upravit 
nebo nastavit na určitou velikost i při 
odpojeném čidlu. Pokud na př. nelze reg. 
veličinu měřit v požadovaném místě, 
může dojít k nežádoucímu zkreslení 
měřené a skutečné hodnoty. Regulátor 
umožňuje tuto chybu korigovat dvěma 
způsoby (viz obr. 2). Při paralelní 
korekci CP posuvem o konstantní 
hodnotu v kladném nebo záporném 
směru, při korekci gradientem CG 
změnou sklonu charakteristiky v 
počátečním bodě 0°C. 
 
Obr. 2:  Korekce měřené hodnoty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indikace a hlídání topného proudu 
Regulátor má vstup pro připojení 
externího proudového transformátoru.  
Hodnotu topného proudu a jeho limit je 
možno zobrazit a nastavit v úrovni 
operátora. Porucha topného proudu je 
indikována červenou LED diodou a 
aktivuje dle volby jedno ze dvou 
poruchových relé (zvolit je možno i 
jestli relé při poruše spíná nebo rozpíná). 

 
Při zvolení "hlídání přerušení nebo 
zkratu topného článku" je jako 
porucha vyhodnocen stav, kdy relé 
topení (ev. log. výstup) je aktivováno a 
topný proud nedosáhne nastavené meze, 
nebo relé topení (log. výstup) není 
aktivováno proud přesahuje 0.4 A.  
 
Při volbě "hlídání překročení topného 
proudu"  je jako porucha vyhodnocen 
stav, kdy relé topení (ev. log. výstup) je 
aktivováno a hodnota topného proudu 
přesáhne nastavenou mez. 
 
Volba "hlídání přerušení nebo zkratu 
topného článku, bez poruchy při 
vypnutí výstupů" umožňuje vypnout 
výstupy regulátoru (nastavením žádané 
hodnoty na "----") a manipulovat s 
obvodem topného proudu (na př. při 
výměně formy a pod.), aniž by došlo k 
vyhodnocení poruchy. 
 
Regulační funkce 
Regulátor je možno konfigurovat jako 
signální přístroj, dvoustavový nebo 
třístavový regulátor či ovladač. Při 
konfiguraci ovladač přístroj pracuje bez 
vstupního signálu jako spínač s 
nastavitelnou relativní dobou sepnutí 
(0...100%). 
 
Vypnutí výstupů 
Výstupy regulátoru je možno zablokovat 
nastavením žádané hodnoty pod dolní 
mez (všechny výstupy přejdou do stavu 
jako bez napájení). 
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Poruchové funkce 
Dvě poruchová relé je možno 
konfigurovat jako: 
a) relativní lim. kontakt pro hlídání 
regulační odchylky (rozdíl regulované a 
žádané hodnoty), 
b) absolutní lim. kontakt pro hlídání 
mezních hodnot reg. veličiny (nezávisle 
na nastavení žádané hodnoty), 
c) rel. lim. kontakt s blokováním. Hlídání 
regulační odchylky je deaktivováno 
během náběhu regulace nebo změny 
žádané hodnoty. 
d) hlídání vstupního čidla 
e) hlídání topného proudu 
Funkci limitního kontaktu s hlídáním 
vstupního čidla a topného proudu je 
možno kombinovat. 
Funkce náběhu na druhou žádanou 
hodnotu 
Externím kontaktem W/W2 je možno 
přepnout na 2. žádanou hodnotu W2 
(na př. havarijní žádaná hodnota, 
aktivovaná po výpadku napájení). Dobu 
lineárního přechodu mezi původní a 
aktivovanou 2. žádanou hodnotou je 
možno rovněž nastavit. 
 
Programátor 
Regulátor umožňuje programovou 
regulaci teplotního trendu s možností 
zadání čtyř segmentů (žádaná hodnota a 
příslušný čas). Výchzím bodem startu 
programové regulace (nebo novém startu 
po výpadku napájení) je původní žádaná 
hodnota (viz obr. 7). 

Obr. 3:  Funkce náběhu na žádanou hodnotu zadaným gradientem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4: Redukce výkonu při náběhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce náběhu s funkcí Boost (Con3=03..) 
 
 
 
 
 
 
 

Funkce náběhu na žádanou hodnotu 
zadaným gradientem 
Požadovaný gradient je možno zadat 
jako parametr Gr (viz obr. 3). Při startu 
regulace, po každé změně žádané 
hodnoty nebo přepnutí řídícím 
kontaktem z W2 na W dochází k změně 
žádané hodnoty zadanou rychlostí, na př. 
5°C/min (při tom LED indikátor W2 
bliká). Nastavením parametru Gr na "----
" se dá tato funkce vypnout. 
 
Redukce výkonu při náběhu 
Výkonové topné články s izolací MgO2 
je nutno při náběhu nejprve sníženým 
výkonem vysušit. Nastavením parametrů 
YA, SPA a PtA lze tuto funkci zajistit 
(viz obr. 4). 
Regulátor nejprve najíží redukovaným 
výkonem YA (na př. na 40%) na 
mezihodnotu SPA (na př. 90°C) a na ní 
čeká zadanou dobu (PtA). Poté vyjíždí 
na žádanou hodnotu W. 

Funkce Boost 
Tato funkce umožňuje krátkodobé 
zvýšení žádané hodnoty, např. pro 
rozehřátí 'zamrzlých' zbytků materiálu 
při startu plastikářského stroje. Funkci 
lze zvolit pouze za podmínky, že není 
zvolena komunikační linka, neboť se 
spouští kontaktem L/R. Funkci boost lze 
kombinovat s funkcí náběhu i gradientu. 
 
Regulace průměrnou hodnotou při 
poruše čidla 
Aby při poruše čidla nedocházelo k 
nepříjemným výpadkům výroby, 
regulátor udržuje teplotu při výpadku 
čidla poslední průměrnou hodnotou 
výstupu. Na displeji regulované veličiny 
je porucha čidla indikována symbolem 
"FbF", na spodním displeji se zobrazí 
poslední platná hodnota akční veličiny, 
kterou je možno dle potřeby změnit. 
Poruchu čidla ohlásí poruchová relé 1 
nebo 2. Jakmile po výměně čidla 
regulátor zjistí opět platnou měřenou 
hodnotu, pokračuje automaticky v plné 
regulaci.

Průměrná hodnota výstupu je 
regulátorem vyhodnocována v 
odstupech 1 minuty, pokud hodnota 
regulované veličiny leží v toleranci, 
kterou je možno zadat (parametrem 
LYH, na př. Xw = " 2K). Aby nedošlo k 
nežádoucímu přetopení, je možno 
průměrnou hodnotu výstupu omezit 
parametrem YH. 
Po změně konfigurace přístroje nebo po 
obnovení napájení po výpadku je 
průměrná hodnota výstupu vynulována 
na 0% a znovu vyhodnocována.   
 
Samooptimalizace 
Optimální nastavení regulačních 
parametrů patří k standardní výbavě 
regulátoru a nastavuje optimální 
parametry pro rychlý náběh a 
bezpřekmitovou regulaci. Spouští se 
stisknutím tlačítka nebo automaticky (je-
li parametr AAdA=1). Automatická 
samooptimalizace je spuštěna po zapnutí 
napájení nebo pokud regulační odchylka 
přesáhne ±5K. 
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a) optimalizace při náběhu Po skokové 
změně výstupního signálu regulátor 
zjistí odezvu regulačního obvodu a určí 
optimální nastavení pro Xp1,ti1, td1 a 
t1. U konfigurace třístavového 
regulátoru jsou parametry pro "topení" a 
"chlazení" vyhodnocovány zvlášť 
(chlazení: Xp2, ti2, td2 a t2). Pro rychlé 
regulační smyčky je vhodnější zvolit 
pulsní metodu, aby se zamezilo 
překmitu (AdAP=1). 
b) optimalizace na žádané hodnotě 
Tato metoda slouží k urychlení postupu 
určování reg. parametrů při změně 
zpracovávaného materiálu, nebo 
množství. Stiskem tlačítka (nebo 
automaticky při velké regulační 
odchylce) dojde k určení optimálních

Obr. 5: Rozměry (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hodnot reg. parametrů pro topení i 
chlazení pulsní metodou. 
 
KS50 se sériovou komunikační linkou 
Pomocí externího modulu RS 422/485 je 
možno připojit až 4 regulátory na 
komunikační linku. Propojovací kablíky 
nezi regulátory a komunikačním 
modulem jsou 1 m dlouhé. 
Max. přenosová rychlost je 19 200 Bd. 
 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
VSTUPY 
Termočlánek 
Typy L,J,K,N,S,R dle DIN IEC584. 
Rozsahy viz údaje pro objednávku. 
Vstupní odpor: ≥ 1 MΩ 
Displej ve °C nebo °F 
Chyba ≤ 3K ± 1 číslice (≤ 1K ± 1 číslice 
u typů L, J, K do tepl. 700 °C) 
Hlídání obvodu proudem ≤ 1 mA, 
chování při poruše možno konfigurací 
zvolit. 
Indikace přepólování: Je-li měřená hodn. 
nižší než poč. rozsahu o 30 °C. 
Teplotní kompenzace zabudována, 
připojení termočlánků kompenzačním 
vedením až na svorky. 
Přídavná chyba: ≤ 1 K/10 K změny 
teploty svorek. 
 
Odporový teploměr 
Pt 100 dle DIN/IEC751 
Rozsah: -99,9 ... 500 °C, 
lineární s teplotou. 
Chyba : ≤ 1K ± 1 číslice 
Zapojení třívodičové bez kompenzace 
odporu vodičů, při dvouvodičovém 
zapojení nutno kompenzovat na odpor 
přívodních vodičů. 
Odpor přívodů: ≤ 30 Ω 

 
Hlídání vstupního obvodu na přerušení 
čidla, kabeláže nebo zkrat, chování při 
poruše možno konfigurací zvolit. 
 
Stejnosměrný  proud 
0/4....20 mA, lineární 
Vstupní odpor: 15 Ω 
Chyba: ≤ 0.1 % 
Meze indikace volitelné v rozmezí 
-999....9999, poloha des. tečky volitelná. 
Hlídání vstupního obvodu u rozsahu 
4...20 mA: Porucha při I ≤ 2 mA, 
chování při poruše možno konfigurací 
zvolit. 
Stejnosměrné napětí 
0....10 V, lineární 
Vstupní odpor: ≥ 110 kΩ 
Chyba: ≤ 0.1 % 
Meze indikace volitelné v rozmezí 
-999....9999, poloha desetinné tečky 
volitelná. 
 
Vstup pro proudový transformátor 
Rozsah : 0...30 A/0...30 mAstř 
Transformátor viz přídavné přístroje. 
Vstupy pro čidlo a proudový 
transformátor nejsou galvanicky 
izolovány. 
 
Řídící vstupy L/R a W/W2 
Binární vstupy přes optočleny, 
galvanicky oddělené od ostatních 
vstupů, výstupů a obvodu napájení. 
Jmen. napětí 24 Vss externí 
Log. "0": -3...+5 V 
Log. "1": 15...30 V 
Odběr cca 5 mA 
 
Komunikační linka 
Ve spojení s komunikačním modulem 
RS 422 nebo RS 485 (viz přídavné 
přístroje). 
Adresa regulátoru: 0...99 
Přenosová rychlost: 2400, 4800, 9600 
nebo 19200 Bd

 
VÝSTUPY 
Logický výstup 
pro přímé napojení polovodičového 
výkonového spínače. 
Log. "1": ≥ 13 V do zátěže ≥ 500 Ω, 
nebo 10 mA do zátěže ≤ 500 Ω 
Log. "0": 0 V 
Logický výstup je galvanicky spojen se 
vstupy a elektronikou regulátoru. 
Do série je možno připojit až 3 
výkonové spínače stejného typu s log. 
"1" = 3...4 V. 
Možnost blokování nastavením W "---" 
 
Reléové výstupy (Relé 1, 2 a 3) 
Bezpotenciálové spínací kontakty. 
Zatížitelnost kontaktů: 
Max. 500 VA, 250 Vstř, 1 A, ohmická 
zátěž, min. 10 Vss, 0.05 A, 1 VA. 
 
Funkce relé jsou konfigurovatelné (viz 
konfigurační kód Con1). 
Při nastavení žád. hodnoty W na "----" je 
možno výstupy vypnout (výjimka při 
Con3: xx2x). 
 
NAPÁJENÍ 
230 Vstř/115 Vstř; +20...-15%, 
48...62 Hz, spotřeba cca 5 VA 
 
TYP REGULACE 
Konfigurovatelný jako: 
- signální přístroj s 1 nebo 2 alarmy 
- dvoustavový DPID regulátor se 2 

alarmy 
- ovladač topení 
- třístavový DPID/DPID regulátor s 1 

nebo 2 alarmy 
- ovladač topení/chlazení 
 
Regulační parametry 
nastavitelné (viz tabulka parametrů) s 
možností samooptimalizace. 
 
Spínací diference u ovladačů: 0.2 %
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PORUCHOVÉ FUNKCE 
Alarm 1 a Alarm 2 konfigurovatelný 
jako: 
- relativní nebo absolutní limitní kontakt 
- relativní limitní kontakt s blokováním 

při náběhu nebo změně žádané 
hodnoty 

- hlídání vstupního čidla 
- hlídání topného proudu. 
Zvolit lze i funkci relé - při poruše 
aktivováno nebo klidovém stavu. 
 
HLÍDÁNÍ TOPNÉHO PROUDU 
Indikace topného proudu 0...30,0 Aeff při 
ohmické zátěži, přes externí proudový 
transformátor (viz přídavné přístroje) s 
převodem 30A/30mAstř, nebo při 
vícezávitovém protažení vodiče topného 
proudu transformátorem na př. 2x 15A / 
30mAstř. 
 
Rozsah indikace: Volitelný 1,0..99,0A 
umožňuje použití i jiných proudových 
transformátorů. 
Chyba indikace: ± 5% 
 
Mezní hodnota proudu nastavitelná v 
rozmezí rozsahu, možno využít pro 
aktivování poruchového relé 1 nebo 2. 
Indikace poruchy topného proudu 
červenou LED diodou. 
 
Při hlídání zkratu nebo přerušení 
topného článku dioda svítí, když topný 
proud je nižší než nastavená mez nebo 
dojde-li ke zkratu výkonového spínače. 
Mezní úroveň indikace je ≥ 1,3% z 
rozsahu t.j. např. ≥ 0.4 A při rozsahu 
0...30 A. 
Při hlídání překročení topného proudu 
dioda svítí, je-li hodnota topného proudu 
vyšší než nastavená mez. 
 
ŽÁDANÁ HODNOTA 
Dolní i horní mez volby žádané hodnoty 
W0...W100 je možno v rámci rozsahu 
měření X0...X100 libovolně nastavit. 
 
DISPLEJ 
Displejové pole: 
Dva červené čtyřmístné LED displeje. 
Výška číslic: 
Regulovaná veličina X: 10 mm, 
Žádaná hodnota W: 7.6 mm. 
Rozsah displejů: -999...9999 
LED indikátory 
Žlutý W2: Indikace druhé žádané 
hodnoty W2, zapnutého programátoru 
nebo dálkového ovládání. 

Obr. 6: Regulační a limitní funkce 
 

Signální přístroj a 
dvoustavový regulátor 

 
 
 
 
 

 
Znázorněn inverzní provoz 

Při přímém provozu relé sepnuto, když X>W 
 

Relativní limitní kontakt 
(vztažený k žádané hodnotě) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Horní nebo spodní limit je možno vypnout, spínací 
diferenci Sd je možno zvolit. 
 
 
3 LED indikátory stavu relé 
Žlutý vlevo nahoře: Topení zapnuto 
Žlutý vpravo nahoře: Chlaz. zapnuto 
Zelený pro Alarm 1: svítí ve stavu bez 
poruchy 
Červený pro hlídání topného proudu: 
Svítí při proudu mimo mez. 
 
Indikace poruchy vstupního obvodu 
"FbF" na horním displeji - přerušení 
čidla, "POL" - přepólování 
 
 
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
 
Přípustná teplota 
Pro provoz: 0...60 °C 
Pro jmen. přesnost: 0...55 °C 
Pro dopravu a skladování: -20...60 °C 
 
Třída klimatické odolnosti 
KUF dle DIN 40040 
Rel. vlhkost: ≤ 75% roční průměr, 
nekondenzující. 
 
VLIVY NA FUNKCI PŘÍSTROJE 
 
Napájecí napětí 
Bez vlivu, při výpadku napájení bez 
ztráty dat (uchovány v EEPROM). 
 
Chvění a rázy 
Vibrační zkouška Fc: 
Dle DIN 68-2-6 (10...150 Hz) 
Provozní test 1g nebo 0.075 mm 
Rázová zkouška Ea 
dle DIN 68-2-27 (15 g, 11 ms). 

 
 

Třístavový regulátor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Absolutní limitní kontakt 
(nezávislý na žádané hodnotě) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Při překročení limitu jsou relé aktivována. 
X0 - počátek rozsahu, X100 - konec rozsahu. 
 
 
ELEKTROMAGN. ODOLNOST 
Splňuje požadavky norem EN 50081-1 a 
EN 50082-2 pro použití v průmyslovém 
prostředí i obytných oblastech bez 
omezení. 
 
Elektrostatické výboje 
Test dle IEC801-2 
Napětí: 8 kV, 4 kV na svorky 
 
Vysokofrekvenční rušení 
Test dle IEC801-3 
Frekvence: 80...1000 MHz, 10V/m 
Vliv: ≤7 K 
 
VF rušení do vstupních a výstupních 
vodičů:  
Test dle IEC801-6 
Frekvence: 0,15...80 MHz, 10 V 
Test dle IEC801-4 
Zkušební napětí 2 kV na napájecí a 
signálové vodiče 
Test dle IEC801-5 
Zkušební napětí na napájecí vodiče: 
1 kV symetricky, 2 kV asymetricky 
Zkušební napětí na signálové vodiče: 
0.5 kV symetricky, 1 kV asymetricky 
 
Nízkofrekvenční magn. pole 
Test dle IEC1000-4-8 
Frekvence: 50 Hz 
Síla pole: 30 A/m 
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
Kryt přístroje: Zásuvná jednotka, 
montáž zepředu. 
Materiál: Makrolon 9415 obtížně 
vznětlivý, samozhášející. 
Třída vznětlivosti: UL 94 VO 
Čelní rozměry: 48 mm x 96 mm 
Montážní hloubka: 111 mm 
 
Krytí 
dle DIN 40 050 (IEC529) 
Čelo: IP 54 (vertikální poloha ±15°) 
Kryt: IP 20 
Připojovací svorky: IP 00 
 
Certifikát CE 
Dle evropských předpisů pro 
elektromagnetickou kompatibilitu 
93/44/EWG 
 
Elektrická bezpečnost 
Test dle VDE 0411 a IEC348 
 
Elektrické připojení 
Ploché nože dle DIN 46244 pro 
nástrčky 1x6.3 mm nebo 2x2.8 mm 
 
Způsob montáže: 
Do panelu, upevnění dvěmi vzpěrkami 
(nahoře a dole nebo po stranách) 
 
Váha: cca 0.45 kg 
 
Příslušenství: Návod k použití a dvě 
montážní vzpěrky 

PŘÍDAVNÉ PŘÍSTROJE 
 
Komunikační modul a připojovací 
kabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na komunikační modul je možno 
připojit až čtyři regulátory, event. v 
kombinaci s regulátory KS 4290 nebo 
indikátory DIGITAL 380. Připojení se 
provádí 1 m dlouhými kablíky, které je 
nutno samostatně objednat. 
Sériovou linku RS 422/485 (konektor 
typ D) je možno použít až na vzdálenost 
1 km. Komunikační protokol odpovídá 
ISO 1745. 
 
Napájení: 
230 V nebo 115 Vstř, dle objednávky 
Tolerance: +10...-15% 
Frekvence: 48...62 Hz 
Příkon: cca 5 VA 
 
Připojení: 
Šroubovací svorky pro drát 2.5 mm2, 
nebo ohebný vodič 1.5 mm2 
 
Montáž: 
Na lištu NS35 (typ U) nebo NS32 (C) 
 
Krytí: 
IP 00, přístroj určen k zabudování 
 
Přípustná teplota: 
Provozní rozsah: 0...60 °C 
Doprava a skladování: -20...+60 °C 
Rel. vlhkost: ≤ 75% roční průměr, 
nekondenzující 
 
Montážní poloha: Libovolná 
 
Váha: cca 0.37 kg 
 
Rozměry: 158x78x60 mm 
 
Příslušenství: Návod k použití 

 
 
Proudový transformátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedno- nebo třífázový, obě tyto verze je 
možno instalovat na standartní lištu. 
Držák pro montáž jednofázového 
transformátoru na lištu je nutno objednat 
zvlášť (na př. Phoenix). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry 
Jednofázový měnič: 38 x 38 x 20 mm 
Třífázový měnič: 137 x 77 x 86 mm 
 
Váha 
Jednofázový měnič: 70 g 
Třífázový měnič: 310 g 
 
 
ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 
PŘÍDAVNÝCH PŘÍSTROJŮ 
 
Jednofázový transformátor 
0...30 A, včetně držáku pro montáž na 
panel 9404 407 50001 
Třífázový transformátor 
3 x 10A nebo 3 x 30A (podle způsobu 
zapojení) 9404 407 50021  
Interface modul 
(pro max. 4 regulátory) 
230 VAC 9404 429 98001 
115 VAC 9404 429 98011 
Připojovací kabel 9404 407 50011 
(délka 1 m, pro 1 regulátor) 
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KONFIGURACE REGULÁTORU 
Konfigurace regulátoru se stanoví trojicí čtyřmístných kódů, jejichž význam je dále uveden. Nastavenou konfiguraci přístroje je 
možno kdykoli opět změnit, neoprávněný přístup do úrovně konfigurace lze zablokovat. 
 
Konfigurační kód Con1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Typ vstupu 
Termočlánek L 0...900°C  0 0 
Termočlánek J 0...900°C  0 1 
Termočlánek K 0..1350°C  0 2 
Termočlánek N 0..1300°C  0 3 
Termočlánek S 0..1760°C  0 4 
Termočlánek R 0..1760°C  0 5 
Pt 100 DIN/IEC-99,9...500,0°C  2 0 
Pt 100 DIN/IEC-200...850,0°C  2 1 
0...20 mA, lineární  3 0 
4...20 mA, lineární  3 1 
0...10 V, lineární   3 2  
  
Regulační funkce       Přiřazení výstupů 
Signální přístroj, přímý    0  Log. výs. Relé 1 Relé 2 Relé 3 
Signální přístroj, inverzní    1 
Dvoustavový DPID regulátor, přímý    2 0  ------- Topení Alarm 2 Alarm 1 
Dvoustavový DPID regulátor, inverzní    3 1 Topení Alarm 2  -------- Alarm 1 
Ovladač "topení"     4 
Třístavový regulátor DPID/DPID    5 2  ------- Topení Chlazení Alarm 1 
Ovladač "topení/chlazení"    6 3 Topení Alarm 2 Chlazení Alarm 1  
 
 
 
Konfigurační kód Con2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Alarm 1        Alarm 2 
Bez funkce alarmu  0    relé při alarmu deaktivováno 
Porucha čidla   1   0 Bez limitní funkce 
Porucha čidla nebo limitní funkce  2   1 Relativní limitní kontakt 
Porucha čidla nebo lim.funkce nebo topný proud 3   2 Relativní limitní kontakt s blokováním 
Porucha čidla nebo topný proud  4   3 Absolutní limitní kontakt 
Topný proud   5   4 Relativní limitní kontakt vzhledem k W1 
SSR - zkrat   6    relé při alarmu aktivováno 

5 Bez limitní funkce 
Alarm 1       6 Relativní limitní kontakt 
relé při alarmu deaktivováno     7 Relativní limitní kontakt s blokováním 
Bez limitní funkce   0  8 Absolutní limitní kontakt 
Relativní limitní kontakt   1  9 Relativní limitní kontakt vzhledem k W1 
Relativní limitní kontakt s blokováním   2   
Absolutní limitní kontakt   3   Alarm 2 
Relativní limitní kontakt vzhledem k W1   4 0  Bez funkce alarmu 
relé při alarmu aktivováno    1  Porucha čidla 
Bez limitní funkce   5 2  Porucha čidla nebo limitní funkce 
Relativní limitní kontakt   6 3  Porucha čidla nebo lim.funkce nebo topný proud 
Relativní limitní kontakt s blokováním   7 4  Porucha čidla nebo topný proud 
Absolutní limitní kontakt   8 5  Topný proud 
Relativní limitní kontakt vzhledem k W1   9 6  SSR – zkrat  
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Konfigurační kód Con3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Seriová linka / rychlost přenosu      Údaj teploty/reakce na poruchu vstupu 
bez komunikační linky  0   0 °C / jako když X > W 
2400 Bd    1   1 °C / jako když X < W 
4800 Bd    2   2 °C / výstupy regulátoru vypnuty 
9600 Bd    3   3 °C / regulace průměrnou hodnotou výstupu 
19600 Bd   4    

4 °F / jako když X > W 
5 °F / jako když X < W 

Programátor      6 °F / výstupy regulátoru vypnuty 
Náběh na 2. žádanou hodnotu (1 segment)   0  7 °F / regulace průměrnou hodnotou výstupu 
Programová regulace trendu na 4 segmenty   1   
Náběh na 2. žádanou hodnotu s redukcí výkonu   2 
Náběh a funkce Boost   3  Hlídání topného proudu 

0 Hlídání přerušení nebo zkratu topného článku 
(při nastavení žád. hodnoty na "----" alarm blokován) 

1 Hlídání překročení topného proudu 
(při nastavení žád. hodnoty na "----" alarm blokován) 

2 Hlídání přerušení nebo zkratu topného článku, bez 
poruchy při vypnutí výstupů 
(při nastavení žád. hodnoty na "----" zůstává relé 
alarmu aktivováno - platí poze při konfiguraci "relé při 
alarmu deaktivováno", viz Con2). 

  
 
 
 
 
Obr. 8: Schema připojení 
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Seznam parametrů 
Parametry které nemají pro zvolenou konfiguraci (kódy Con1, Con2 a Con3) smysl, se v úrovni zadání parametrů neobjeví 
 
Parametr  Symbol Rozsah nastavení  
   
Druhá žádaná hodnota W2  SP2 W0...W1001) 
Čas t2 přechodu z W na W2  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. 
 
Redukovaný výkon při náběhu  YA 5....100%2) 
Žádaná hodn. reduk. náběhu  SPA W0...W100 
Prodleva    PtA 0...9999 min. 
Dolní mezní hodnota Alarm 1  LCL1 relativní 1...9999 

absolutní x0...99991) 
Horní mezní hodnota Alarm 1  LCH1 relativní 1...9999 

absolutní x0...99991) 
Dolní mezní hodnota Alarm 2  LCL2 relativní 1...9999 

absolutní x0...99991) 
Horní mezní hodnota Alarm 2  LCH2 relativní 1...9999 

absolutní x0...99991) 
Spínací diference xsd   Sd 1...9999 
Topný proud   HC pouze indikace 
Mezní hodnota top. proudu  HCA1) 0<(1,5xHCH)<99,9 A1) 
Blokování ovládání Loc

3) 0...6 (viz tabulka) 

 
Parametr Symbol Rozsah nastavení  
   
Rozsah topného proudu  HCH 1,0....99,9 A 
Dolní mez nastavení žádané  SPL X0...(W100-1) 
hodnoty W0 
Horní mez nastavení žádané  SPH (W0+1)...X100 
hodnoty W100 
Časová konstanta filtru  tF 0,0...999,9 s 
Gradient změny žád. hodnoty  Gr 0,1..999,9/min1) 
Metoda samooptimalizace  AdAP 0: krok a puls, 1: puls 
Start samooptimalizace  AAdA 0: ručně,  
   1: automaticky a ručně 
Proporc. pásmo Xp1 (topení)  Pb1 0,1...999,9 %2) 
Proporc. pásmo Xp2(chlazení)  Pb2 0,1...999,9 %2) 
Integrační čas. konst.Tn1 (top.)  ti1 0...9999s (0=int.vyp.) 
Integrační čas. konst. Tn2 (chl.)  ti2 0...9999s (0=int.vyp.) 
Derivační čas. konst. Tv1 (top.)  td1 0...9999s (0=der.vyp.) 
Derivační čas. konst. Tv2 (chl.)  td2 0...9999s (0=der.vyp.) 

Spínací frekvence topení  t1 0,4...999,9 s 
Spínací frekvence chlazení  t2 0,4...999,9 s 
Dolní neutrální pásmo  SH1 0,0...999,9 
Horní neutrální pásmo  SH2 0,0...999,9 
Výstupní akční veličina  Y pouze indikace 
Limit prům. akční veličiny  YH 5...100%2) 
Tolerance prům. akční vel.  LYH 0,1...10 
Poloha desetinné tečky  dP 0 nebo 14) 
   (0 = bez des.tečky) 
Počátek měřícího rozsahu X0  InL -999...99995) 
Konec měřícího rozsahu X100  InH -999...99995) 
Adresa komunikační linky  Adr 0...99 
 

1) Je možno vypnout tlačítkem D (na displeji "----").  2) Hodnoty v % jsou vztaženy k rozsahu X0...X100. 
3) Po nastavení Loc 1, 2 ,3  nebo 4 se parametry, kterých se blokování týká 4) Pouze u vstupu 0/4...20 mA, 0...10 V a Pt100. 
    nezobrazují.      5) Pouze u vstupu 0/4...20 mA, 0...10 V. 
 
Obr. 7: Druhá žádaná hodnota W2 a funkce programátoru 
 
 
 
 
 
 

 
externí kontakt 

 

 
Blokování displeje a ovládání 
 

Symbol Displej Možno nastavit 
Loc 0: X,W / HC,HCA W, HCA, (W2) a samooptim. 
Loc 1: X,W / HC,HCA W, HCA, (W2) 
Loc 2: X,W / HC,HCA         nic 
Loc 3: X         nic 
Loc 4: X,W / HC,HCA         W 
Loc 5: X,W / X,HC / HC,HCA / X,Y W, HCA, (W2) a samooptim. 
Loc 6: X,W / X,HC / HC,HCA / X,Y W, HCA a samooptimalizaci  
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Údaje pro objednávku - Průmyslový regulátor KS 50 
 

 
9 

 
4 

 
0 

 
4 

 
 

 
4 

 
0 

 
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
Bez korekce měřené veličiny  7 
S korekcí měřené veličiny  8 
Spínací regulátor s třemi relé a log. výstupem  2  
Jako kód 2, ale se seriovou komunikační linkou  3 
Základní konfigurace     0 0 
Konfigurace dle zadání     9 9 
 
Příslušenství 
Zaslepovací panel z černého plastu, 48 x 96 mm 9404 723 11231 
Štítky a fyzikálními veličinami (sada 27 ks) 9404 140 65781 

 
 
Objednací číslo 
Objednací číslo je dvanáctimístné a volí 
se buď se základní konfigurací "00" 
nebo konfigurací dle zadání "99".  Při 
objednání základní konfigurace je 
přístroj dodán s kódem  Con1 = 0053, 
Con2 = 2150, Con3 = 0002. Při 
objednání konfigurace dle zadání je 
třeba tři čtyřmístné konfigurační kódy 
zadat. Konfiguraci však může uživatel 
kdykoli sám změnit. 
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