
PMA a Company of WEST Control Solutions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KS 90-1/DP 
Komunikace PROFIBUS-DP 

pro regulátory KS90-1 a KS90-1 prog 
 
 

Připojení ke sběrnici jako PROFIBUS-DP slave 
 

Cyklický přenos více než 50 vstupních  
a výstupních hodnot 

 

Volitelný výběr přenášených dat 
 

Přenos procesních dat a parametrů 
 

Podpora acyklických služeb DPV1 
 

Využití jako decentralizované vstupy a výstupy 
 

Minimální montážní hloubka 
 

Jednoduché uvedení do provozu Plug&Go 
 

 

Vlastnosti 
 

♦ BluePort
 regulátor / programátor 

s komunikací PROFIBUS-DP 
♦ Jednoduchý přístup k procesním da-

tům pomocí předdefinovaných dato-
vých modulů 

♦ Možnost přenosu volitelných pro-
cesních signálů a parametrů, lze 
snadno zvolit pomocí programu  

 BlueControl 

♦ Délku přenosu lze optimálně adap-
tovat podle potřeby 

♦ Acyklické DPV1 – funkce pro pře-
nos parametrů a přístup do/z vizuali-
začních a inženýrských stanic 

♦ Dva formáty dat  (Integer / Float) 
♦ Využití jako decentralizované vstupy 

a výstupy (vnucené V/V) 
♦ Možnost jednoduchého připojení ke 

sběrnici pomocí Sub-D konektoru 
♦ Zobrazení a vyhodnocení chyb ko-

munikace 
♦ Rozšířené možnosti diagnostiky 
♦ Přístup ke všem datům v přístroji 

pomocí kanálu parametrů pro DPV0 
♦ Zálohování funkce regulátoru 
 

Použití 
 

 Plynové a elektrické pece 
 Plynové a olejové hořáky 
 Stroje na zpracování plastů 
 Sušárny 
 Tepelné procesy 

 

Popis 
 
Volitelná výbava PROFUBUS-DP 
umožňuje připojit regulátor KS 90-1 do 
obvodu komunikační sběrnice 
PROFIBUS-DP. Přístroj tak lze použít 
jako decentralizovaný průmyslový pro-
cesní regulátor napojený na nadřazený 
PLC nebo PC. PLC cyklicky zadává žá-
danou hodnotu a řídící pokyny a regulá-
tor vrací údaje regulované veličiny. 
Veškeré regulační funkce a s nimi spo-
jené úlohy monitorování a úpravy měře-
ných signálů jsou regulátorem provádě-
ny nezávisle na PLC. Tím je zajištěna 
vysoká provozní bezpečnost a jedno-
dušší projektování a uvedení do provo-
zu. 
 

Displej a ovládání 
Displej regulátoru je výborně čitelný a 
kontrastní za všech světelných podmí-
nek. Stavová řádka informuje o provoz-
ních podmínkách, lze ji využít pro tex-
tové informace nebo bargraf. 
 

Komunikační BluePort a BlueControl 
software 
Pomocí servisního komunikačního por-
tu, přístupného z čela přístroje, a inže-
nýrského softwaru lze regulátor rychle a 
jednoduše nastavit pro danou regulační 
úlohu bez zdlouhavého studia návodu k 
použití. Připojení se provádí 

 

 
 
pomocí PC adapteru (viz příslušenství) 
do sériového portu počítače (RS232). 
Program obsahuje i simulátor regulátoru 
a v základní verzi je k dispozici zdarma. 
Téměř všechna nastavení je rovněž 
možné provést tlačítky čelního panelu. 
 

Decentralizované vstupy a výstupy 
Kromě regulačních funkcí jsou veškeré 
vstupy a výstupy regulátoru přímo pří-
stupné nadřazenému systému. 
Technické informace o regulátoru 
KS90-1 a KS90-1Prog včetně technic-
kých údajů vstupů, výstupů a regulač-
ních funkcí jsou uvedeny 
v samostatných katalogových listech. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Komunikace PROFIBUS-DP 
Technické údaje dle IEC 61158,  
EN 50170 sv. 2 
Čtení a zápis všech procesních hodnot, 
parametrů a konfiguračních dat (pro 
DPV0). 
Acyklické služby DPV1 pro nadřazený 
přístroj (master) třídy 1 a 2 jsou podpo-
rovány od DP firmwaru verze 2. 
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Formát dat 
Reálná čísla jako např. regulovaná veli-
čina a žádaná hodnota jsou přenášeny ve 
formátu REAL nebo v 16ti-bitovém 
formátu s pevnou řádovou čárkou (Fix-
Point) - formát je možno zvolit. Procesní 
data a zvolené parametry jsou zapisová-
ny a čteny cyklicky. 
 
Kanál parametrů 
Navíc jsou všechny procesní hodnoty, 
parametry a konfigurace přístupné pro-
střednictvím kanálu parametrů. Tato da-
ta jsou přenášena na vyžádání během 
několika cyklů. 
 
Konfigurovatelné datové moduly 
Procesní data, která mají přenášena cyk-
licky, jsou definována uživatelem při 
konfiguraci sběrnice. Jsou možné násle-
dující volby: 

• Objekty s předdefinovaným 
rozsahem (Moduly A), funkce 
plug&go 

• Objekty, jejichž význam je de-
finován pomocí inženýrského 
softwaru KS90-1: 
- využívající datový formát 

FixPoint (Moduly B) 
- využívající datový formát 

Float (Moduly C) 
Moduly A.1 až A.4 mohou být použity 
každý pouze jednou. 
 
Modul A.1: Obecný – regulátor (FixP): 
 
Procesní data 
Čtení Bytů Zápis Bytů 
Regulovaná veličina 
(C.Inp) 
Akční veličina (Ypid) 
Žádaná hodnota 
(SP.ef) 

6 Žádaná hodnota 
(SP) 
Akční veličina 
(Yman) 
 

6 

 
Modul A.2: Obecný – regulátor (Float): 
 
Procesní data 
Čtení Bytů Zápis Bytů 
Regulovaná veličina 
(C.Inp) 
Akční veličina (Ypid) 
Žádaná hodnota 
(SP.ef) 

12 Žádaná hodnota 
(SP) 
Akční veličina 
(Yman) 
 

12 

 
Modul A.3: Obecný – stav / řízení: 
 
Procesní data 
Čtení Bytů Zápis Bytů 
Stavové hodnoty 4 Řídící hodnoty 4 

 
Modul A.4: Obecný – kanál parametrů: 
 
Procesní data 
Čtení Bytů Zápis Bytů 
Odpověď (vyžádaná 
data ) 

8 Žádaná data 
 

8 

 

Příklad konfigurace pro SIMATIC


S7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moduly B: Vstupní / výstupní data (FixP): 
 
Modul Slov Proměnná Typ 

B.1 1 IN1 FixP 
B.2 2 IN1…IN2 FixP 
B.3 4 IN1…IN4 FixP 
B.4 8 IN1…IN8 FixP 
B.5 16 IN1…IN16 FixP 
B.6 1 OUT1 FixP 
B.7 2 OUT1… OUT2 FixP 
B.8 4 OUT1… OUT4 FixP 
B.9 8 OUT1… OUT8 FixP 
B.10 16 OUT1… OUT16 FixP 

 
Moduly C: Vstupní/ výstupní data (Float): 
 
Modul Slov Proměnná Typ 

C.1 2 IN1 Float 
C.2 4 IN1…IN2 Float 
C.3 8 IN1…IN4 Float 
C.4 2 OUT1 Float 
C.5 4 OUT1… OUT2 Float 
C.6 8 OUT1… OUT4 Float 

 
Celkem může být definováno až 115 by-
tů přenášených vstupních a výstupních 
dat. 
 
PŘENÁŠENÁ DATA 
 
Stavové hodnoty (Modul A.3) 
• Provoz automat / manuál 
• Regulátor vyp / zap 
• Alarmy a výstupy regulátoru 
• Zdroj žádané hodnoty 
• Chyby a stavové informace 
• Načtené binární vstupy 
• Stav programátoru (je-li definován) 
 
Řídící hodnoty (Modul A.3) 
• Přepnutí automat / manuál 
• Vypnutí regulátoru, přepnutí žáda-

né hodnoty 
• Vnucení binárních vstupů 
• Vnucení binárních výstupů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Přepnutí místní / dálkové ovládání 
• Funkce programátoru (je-li defino-

ván) 
 

IN1…IN16 (moduly B, C) 
Data, která mají být čtena z regulátoru 
KS90-1DP (≤57), mohou být definována 
pomocí inženýrského softwaru Blue-
Control. Je možné přenášet signály a pa-
rametry. 
 

OUT1…OUT16 (moduly B, C) 
Data, která mají být zapisována do regu-
látoru KS90-1DP (≤57), mohou být de-
finována pomocí inženýrského softwaru 
BlueControl. Je možné přenášet signály 
a parametry. 
 

FUNKCE DPV1 
Rozšířené DPV1 funkce sběrnice 
PROFIBUS DP mohou být využity pro 
standardní acyklický přenos parametrů 
atd.  
KS90-1 podporuje acyklické DPV1 
služby: 
• jedno připojení k DP nadř. zařízení – 

master třídy 1 (např. PLC): 
Čtení, zápis, alarm, potvrzení alarmu. 

• dvě připojení k DP nadř. zařízení – 
master třídy 2 (např. ovláda-
cí/inženýrská stanice): 
Inicializace, zrušení, čtení, zápis. 

 

Komunikace mezi softwarem BlueCon-
trol a přístrojem KS90-1 je možná po-
mocí služeb DPV1 (dostupné pro komu-
nikační karty PROFIBUS od firmy 
Hilscher, např. CIF50-PB, CIF60-PB). 
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FUNKCE 
 
Decentralizované vstupy a výstupy 
Všechny vstupy a výstupy regulátoru 
jsou přímo přístupné přes jim vyhraze-
nou oblast paměti. Ty z nich, které nej-
sou použity pro regulační funkci je tedy 
možno využít jako přídavné distribuova-
né vstupy / výstupy. Jejich hodnoty jsou 
přenášeny po přepočtu na fyzikální veli-
činy. 
 
Vnucené vstupy 
Všechny fyzické vstupy lze po komuni-
kační lince přepsat. Tak lze např. defi-
novat některé do regulace vstupující sig-
nály po sběrnici, nebo provádět výpočty 
korekcí žádané hodnoty nebo regulované 
veličiny v PLC. 
 
Zálohování regulační funkce: 
Regulátory KS90-1 mohou být využity 
pro zálohování regulační funkce řídícího 
automatu. Při normálním provozu jsou 
regulační výstupy zadávány z PLC.  
Regulátory slouží k změření a zpracová-
ní regulovaných veličin a jako výstup 
akčních veličin (včetně indikace těchto 
hodnot).  
Při poruše, výpadku řídícího automatu 
nebo komunikace, přejímají regulátory 
samostatně a beznárazově regulační úlo-
hu. 

Elektrické připojení KS90-1/DP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normální provoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provoz v případě poruchy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnostika / chování při poruše: 
Při poruše nadřazeného PLC nebo ko-
munikace regulátor KS90-1/DP pracuje 
nezávisle dál s posledními přenesenými 
údaji, nebo přejde do vypnutého stavu 
(lze nakonfigurovat). Při ztrátě komuni-
kace může regulátor aktivovat limitní 
signál. Chyby v komunikaci PROFIBUS 
mohou být signalizovány pomocí LED 
diod a jsou ukládány jako chybová hlá-
šení do seznamu poruch: 
dp.1 sběrnice nepřístupná 
dp.2 chyba parametru 
dp.3 chyba konfigurace 
dp.4 nedochází k výměně platných dat 
 

Připojení sběrnice: 
Připojení sběrnice na svorky umístěné 
vzadu: 
- Plochými noži AMP (Faston) 

1x6,3mm nebo 2x2,8mm dle DIN 
46 244 

- nebo šroubovací svorky 
Doporučuje se použití adapteru (viz pří-
slušenství) s konektorem Sub-D. 

Adresy: 
0...126 (přednastavení 126) 
Off: komunikace po sběrnici zakázána 
 
Koncové odpory sběrnice: 
Musí být osazeny v konektoru. 
 
Kabel: 
Dle IEC 61158, typ A. (EN 50170 sv. 2) 
 
Přenosové rychlosti a vzdálenosti: 
Automatické zjištění přen. rychlosti. 
 

Rychlost Max. vzdálenost 
 

9,6 … 93,75 kbit/s 1200 m 
187,5 kbit/s 1000 m 
500 kbit/s 400 m 
1,5 Mbit/s 200 m 
3 … 12 Mbit/s∗ 100 m 
 

∗ nutný Sub-D adapter ! 
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Příslušenství 
 

Inženýrská sada 
 
Obsahuje: 
• Soubor GSD 
• Příručka, popis komunikace 
• Aplikační příklady pro Step7 pro 

zjednodušení uvádění do provozu 
• Funkční bloky pro Step7, slouží pro 
čtení a zápis parametrů a konfigurace 
pomocí kanálu parametrů 

 
 
 

Rozměry (mm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 
 
 
 
 
 

KS 90-1/DP 
Ploché nožové konektory 0 
Šroubovací konektory 1 
90...250Vac, 4 relé 0 
24Vac/18..30Vdc, 4 relé 1 
90...250Vac, 3 relé + mA/V/log. 2 
24Vac/18..30Vdc, 3 relé + mA/V/log. 3 
90...250Vac, 2 relé + 2x mA/V/log. 4 
24Vac/18..30Vdc, 2 relé +2x mA/V/log. 5 
Bez volitelné výbavy 0 
Modbus RTU + zdroj + di2/3, OUT5/6 1 
PROFIBUS-DP + zdroj + di2/3, OUT5/6 2 
INP1 a INP2 0 
INP1, INP2 a INP3 1 
Regulátor 0 
Programový regulátor s 8 programy 1 
Programový regulátor s 16 programy 2 
Standardní konfigurace 0 
Konfigurace dle zadání 9 
Návod k použití česky 0 
Návod k použití německy D 
Návod k použití anglicky E 
Návod k použití francouzsky F 
Standardní regulátor 0 
Certifikát UL U 
Certifikát DIN 3440 D 
 
 
 
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ Objednací číslo 
 
Proudový transformátor 50 Aac 9404 407 50001 
USB/TTL adapter pro připojení PC 9407 998 00003 
Adapter pro montáž na DIN lištu 9407 998 00061 
 

Inženýrský software MINI www.pma-online.de 
Inženýrský software BASIC 9407 999 11001 
Inženýrský software EXPERT 9407 999 11011 
 
Inženýrská sada KS90-1/DP německy 9407 999 10511 
Inženýrská sada KS90-1/DP anglicky 9407 999 10501 
Připojovací adapter Sub-D pro Faston konektory 9407 998 07001 
Připojovací adapter Sub-D pro šroubovací konektory 9407 998 07011 
 
 

 
 
 
 
 
 
0303 Změny technických údajů vyhrazeny 
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