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Je důrazně doporučeno používat nezávislé ochranné zařízení s funkcí úplného
vypnutí při dosažení přednastavených (obvykle příliš vysokých nebo příliš nízkých)
hodnot, aby bylo zabráněno škodám na zařízení nebo materiálu.

VAROVÁNÍ

TENTO MEZINÁRODNÍ SYMBOL NEBEZPEČÍ JE VYTIŠTĚN POBLÍŽ
SVORKOVNICE VZADU NA PŘÍSTROJI. JE DŮLEŽITÉ PŘEČÍST SI A
POROZUMĚT TOMUTO MANUÁLU JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM INSTALACE NEBO
PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU.
Výrobky popisované tímto manuálem jsou určeny pro vnitřní použití, přepěťová
kategorie II, stupeň znečištění 2.

Překlad z německého originálu firmy PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH
Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění
 PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň
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Záruční podmínky
Tyto výrobky jsou prodávány společností PMA se záručními podmínkami uvedenými v následujících
odstavcích. Záruční doba je prodloužena jen v případě prodeje nového zboží, buď přímo od PMA nebo od
jeho distributorů, obchodních zastoupení a dalších prodejců o dobu do okamžiku prvního prodeje za účelem
jiným než je další prodej.

Záruka
Zaručuje se, že tyto výrobky jsou bez funkčních vad materiálu a zpracování v okamžiku, kdy opouštějí
výrobní závod a odpovídají technickým podmínkám, uvedených v referenčních příručkách, které se na ně
vztahují.
ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, KTERÉ
ROZŠIŘUJÍ ZÁRUKY NA TOMTO MÍSTĚ A VÝŠE UVEDENÉ, SE NEUZNÁVAJÍ.
PMA NEDÁVÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI VÝROBKŮ K
URČITÉMU ÚČELU.

Omezení záruky
PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH nenese odpovědnost za jakékoliv nahodilé škody,
následné škody, mimořádné škody nebo za jakékoliv jiné škody, náklady nebo výdaje, s výjimkou nákladů
nebo výdajů na opravu nebo výměnu, jak je uvedeno výše. Výrobky musí být instalovány a udržovány v
souladu s pokyny uvedenými v Příručce uživatele. Neposkytuje se žádná záruka na poškození vlivem
koroze. Za vhodnost použití výrobků pro stanovený účel odpovídá uživatel. Při uplatnění záruky musí být
výrobky poslány výrobci v průběhu záruční doby, na náklady odesilatele.
Výrobky musí být patřičně zabaleny, aby bylo zabráněno poškozením vlivem statické elektřiny nebo jinými
vlivy během transportu.
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Jak používat tento manuál
Každá z částí této příručky je strukturovaná, aby podávala informace o všech otázkách instalace a použití
výrobku:
Část 1: Úvod – podává stručný popis výrobní řady.
Část 2: Instalace – obsahuje instrukce krok za krokem, jak přístroj rozbalit, instalovat a namontovat do
panelu.
Část 3: Zásuvné moduly – vysvětluje instalaci rozšiřujících zásuvných modulů.
Část 4: Elektrické zapojení – poradí správné postupy při zapojování, jak se bránit rušení, zapojovací
schémata a připojení vstupů a výstupů.
Část 5: Zapnutí – vysvětlí, co se děje při zapnutí a podá stručné vysvětlení významu displejů a tlačítek.
Část 6: Chybová hlášení – vysvětluje různá chybová a varovná hlášení.
Část 7: Pracovní režimy – obsahuje popis všech pracovních režimů, společných pro celou výrobní řadu.
Zahrnuje rovněž Režim výběru (Select Mode) pro přístup k nastavovacím, konfiguračním,
optimalizačním a informačním parametrům.
Část 8: Funkce regulátoru ECO 24 – obsahuje popisy menu specifických pro tyto tři regulátory modelové
řady. Jedná se o menu Konfiguračního, Nastavovacího a Provozního režimu. Podrobně vysvětluje
nastavení žádané hodnoty a použití manuální regulace.
Část 9: Manuální ladění – poradí s manuálním nastavením regulačních parametrů PID.
Část 10: Kalibrační režim- obsahuje instrukce jak - krok za krokem - přístroj kalibrovat. Tato část je
zamýšlena pro inženýrské použití.
PŘÍLOHA 1: Vysvětlení pojmů – vysvětluje termíny použité v tomto manuálu a funkce výrobků.
PŘÍLOHA 2: Technická specifikace – obsahuje technickou specifikaci pro všechny přístroje modelové
řady.
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1 Úvod
Tyto přístroje jsou mikroprocesorem řízené měřiče, jednosmyčkové regulátory a programové regulátory,
určené pro měření, zobrazování nebo regulaci fyzikálních veličin jako je teplota, tlak, průtok nebo hladina,
měřených nejrůznějšími senzory. Regulační funkce, nastavení alarmů a další parametry se jednoduše
vkládají pomocí tlačítek na čelním panelu, nebo pomocí počítače s nainstalovaným konfiguračním
softwarem. Regulátory se snadno přizpůsobují regulované soustavě pomocí automatických ladicích funkcí.
Data jsou uložena v paměti EEPROM, bezpečné před výpadkem napájecího napětí.
Vstupy jsou uživatelsky konfigurovatelné, určené pro přímé připojení termočlánkových a odporových čidel.
K většině modelů lze rovněž připojit standardně používané lineární proudové i napěťové signály.
Pokud je přístroj vybaven spojitým výstupním modulem, může být takový lineární výstup použit pro přenos
měřené nebo žádané hodnoty nějakému jinému zařízení, třeba zapisovači nebo PLC.
Napájecí napětí je buď 100-240 Vst, 50/60 Hz, nebo 24-48 V (st i ss). Lze jej specifikovat v okamžiku
nákupu, následná změna už není možná.
Indikace alarmu je standardně u všech přístrojů, na některých modelech jsou možné až tři alarmové výstupy.
Typ alarmu1 může být zvolen jako vysoká nebo nízká měřená hodnota, odchylka měřené hodnoty od
žádané (aktivní směrem nahoru nebo dolů od žádané hodnoty nebo v obou směrech), nebo detekce poruchy
regulační smyčky. Tyto alarmy mohou být přiřazeny libovolnému výstupu.
Stav alarmů je indikován kontrolkami LED a hlášením na displeji.
Regulátory mohou být nastaveny pro reléovou, dvoustavovou, třístavovou nebo spojitou regulaci.
Všechny implementace proporcionální regulace používají algoritmus PID.
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2 Instalace
2.1 Rozbalení
1. Vyjměte výrobek z jeho obalu. Obal si ponechejte pro pozdější použití, pokud bude třeba výrobek
přepravit do jiného místa nebo poslat dodavateli k opravě/testování.
2. Přístroj je dodáván s těsněním a s montážním rámečkem. Rovněž je dodáván jedno nebo vícejazyčný
zkrácený manuál. Prověřte zásilku, jestli je kompletní a nepoškozená. Pokud není, okamžitě
kontaktujte přepravce.

2.2 Instalace
VAROVÁNÍ
Instalaci a konfiguraci smí provést pouze pracovník technicky kompetentní a s příslušným
oprávněním. Musí být dodrženy předpisy pro elektrickou instalaci a bezpečnost.

48 mm

110 mm

48 mm

ECO24

10 mm

Obr. 1 – Základní rozměry
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2.3 Výřez do panelu
Panel musí být pevný, s tloušťkou max. 6,0 mm. Rozměry výřezů jsou na spodním obrázku. Přístroje
mohou být instalovány těsně vedle sebe do společného výřezu. V tom případě je šířka takového výřezu
(pro n přístrojů):
přístroje 1/16 DIN: (48n - 4) mm

45mm
+0,5 - 0,0
45mm
+0,5 - 0,0

Obr. 2 – Montážní otvor

2.4 Montáž do panelu
VAROVÁNÍ:
Nesundávejte těsnění, mohlo by to mít za následek nedostatečné uchycení a utěsnění přístroje
v panelu.
Poznámka:
Jazýčky montážního rámečku mohou zaklapnout do západek buďto na bocích, nebo na spodní a horní straně
krytu přístroje. Pokud instalujete několik přístrojů v těsné montáži do společného otvoru, použijte západky
na spodní a horní straně.
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Obr. 3 – Montáž do panelu

VAROVÁNÍ
Zajistěte, aby se teploty uvnitř panelu pohybovaly v povolených mezích a aby byla zajištěna
dostatečná cirkulace vzduchu kvůli chlazení.
Jakmile je přístroj instalován na své místo, může být, pokud je to nutné, následně vyjmut ze svého krytu, jak
je popsáno v části Instalace/vyjmutí zásuvných modulů.
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3 Zásuvné moduly
3.1 Rozšiřující moduly a jejich funkce
K dispozici je celá řada zásuvných modulů, pomocí kterých lze přístrojům této řady přidat další vstupy,
výstupy nebo komunikační možnosti. Tyto moduly mohou být nainstalovány přímo při výrobě, ale stejně
tak mohou být přidány/vyměněny v provozních podmínkách. Moduly se instalují do čtyř pozic - slotů,
umístěných mezi hlavní obvodové desky přístroje. Sloty jsou označeny jako slot 1, 2, 3 a A. Instalace
modulů je detailně popsána dále.
Poznámka:
Moduly určené pro slot 1 nemohou být instalovány do slotů 2 a 3. Některé moduly určené pro sloty 2 a 3
mohou být instalovány pouze do jedné z těchto dvou pozic. Podrobnosti viz. Tab 1 – zásuvné moduly.

Obr. 4 – Pohled na otevřený přístroj zezadu

3.2 Autodetekce zásuvných modulů
Přístroj automaticky rozpoznává, které rozšiřující moduly a v kterém slotu jsou vloženy. Podle toho se
adekvátně upravují menu, aby odpovídala hardwarovým možnostem. Přehled modulů, které jsou aktuálně
v přístroji instalovány, je uveden v příslušném seznamu, viz. Informační režim.
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Tabulka 1. – Možnosti umístění modulů do jednotlivých pozic
Modulobjednací číslo
& Funkce
VOLBA - SLOT 1
Výstupní modul 1
ECO24 PO1-C10
Reléový výstup
ECO24 PO1-C50
Výstup pro
polovodičový spínač SSR
ECO24 PO1-C80
Výstup pro triac
ECO24 PO1-C21
Spojitý výstup mA/V DC
VOLBA - SLOT 2
Výstupní modul 2
ECO24 PO2-C10
Reléový výstup
ECO24 PO2-C50
Výstup pro
polovodičový spínač SSR
ECO24 PO2-C80
Výstup pro triac
ECO24 PO2-C21
Spojitý výstup mA/V DC
VOLBA - SLOT 3
Výstupní modul 3
ECO24 PO2-C10
Reléový výstup
ECO24 PO2-C50
Výstup pro
polovodičový spínač SSR
ECO24 PO2-C21
Spojitý výstup mA/V DC
VOLBA - SLOT A
binární vstup nebo
komunikační modul
ECO24 PA1-W06 RS485
Komunikace
ECO24 PA1-W03
Binární vstup
přepínání žádané hodnoty
SOFTWARE &
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ECO24 PS1-CON
Konfigurační software a adapter
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3.3 Příprava instalace nebo vyjmutí zásuvných modulu
VAROVÁNÍ
Předtím, než přístroj vyjmete z krytu, se přesvědčete, že je přístroj vypnutý a na jeho svorkovnici
není přivedeno žádné napětí.
1. Vyjměte přístroj z krytu tak, že stisknete boční hrany čelního rámečku (jsou zde spáry pro lepší
uchopení) a přístroj táhnete směrem dopředu. Tím se přístroj uvolní ze zadních konektorů uvnitř
krytu a zjednáte si přístup k obvodovým deskám.
2. Povšimněte si orientace přístroje s ohledem na jeho vrácení zpět do krytu. Pozice hlavních
obvodových desek a zásuvných modulů je znázorněna dále.

3.4 Instalace/vyjmutí zásuvných modulů
Pokud je přístroj vyjmutý z krytu:
K instalaci nebo vyjmutí modulu do slotu 1 a A je třeba opatrně oddělit procesorovou (CPU) a zdrojovou
desku. Toho dosáhnete uvolněním procesorové a zdrojové desky z lišt na přední straně tak, že opatrně
nadzdvihnete prvně horní a potom spodní plastové opěry. Tak můžete uvolnit desky od čela. Pokud
instalujete nebo vyjímáte moduly ze slotů 2 nebo 3, není tento krok nutný, protože tyto sloty jsou přístupné
i bez oddělení hlavních desek.

Obr. 5 – Umístění zásuvných modulů

VAROVÁNÍ
Věnujte pozornost tomu, abyste nepoškodili plochý kabel, který spojuje desku displeje a procesoru.
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Vložte nebo vyjměte modul z konektoru příslušného slotu. Umístění je vyobrazeno dole. Výstupky na
každém modulu musí zapadnout do výřezů v hlavních deskách naproti konektorům.

Obr. 6 – Konektory volitelných modulů
VAROVÁNÍ
Ověřte správnou orientaci modulů a zejména, jestli jsou všechny kontakty zasunuty správně do patice.

3.5 Vrácení přístroje do krytu
Jakmile jsou moduly správně na svých místech, může být přístroj následujícím způsobem vrácen do svého
krytu:
1. Pokud je třeba, sesaďte opět procesorovou a zdrojovou desku. Výstupky modulů musí zapadnout do
příslušných otvorů na straně proti konektoru. Umístěte společně desky do jejich pozice v lištách
čelního panelu.
2. Zasuňte procesorovou a zdrojovou desku do vodicích lišt krytu.
3. Pomalu, mírným tlakem zasuňte přístroj zpátky do konektoru uvnitř jeho krytu.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že je přístroj správně orientován. Pokud není, mechanická zarážka jej nedovolí zasunout
do konektoru. V takovém případě NESMÍTE odpor, který klade, překonat násilím.
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4 Elektrické zapojení
Průmyslové prostředí je charakteristické značným elektromagnetickým rušením. Aby byl tento vliv
minimalizován doporučuje se, tak jako u každého jiného přístroje, dodržovat pravidla uvedená dále.

4.1 Pokyny pro instalaci
Zapalovací transformátory, obloukové svářečky, mechanické kontakty relé a cívek, to všechno jsou zdroje
elektrického rušení typické pro průmyslové prostředí. Proto MUSÍ být dodrženy následující instrukce:
1. Pokud je přístroj instalován do již existujícího zařízení, musí se ověřit, zda stávající elektrická
instalace odpovídá správné praxi.
2. Součástky, které vytvářejí rušení, by měly být umístěny odděleně. Pokud to není možné, umístěte je
co nejdále od přístroje.
3. Pokud je to možné, vyhněte se použití elektromechanických relé a nahraďte je polovodičovými
(SSR, solid-state relay). Jestliže taková náhrada není možná, můžete polovodičové relé použít k
oddělení přístroje od elektromechanického relé.
4. Zvažte možnost použití samostatného izolačního transformátoru pro napájení elektronických
zařízení. Odstraní rušení, které do přístrojů proniká napájecím vstupem.

4.2 Střídavé napájení – ochranný vodič (pro verze 100—240 Vss)
Je dobrou praxí ověřit, zda je ochranný vodič správně uzemněn. Pomůže to zajistit, aby přístroj odváděl
maximální výkon.

4.3 Oddělení vodičů
Vstupy a výstupy se dělí podle potenciálu do následujících čtyř skupin:
1.
2.
3.
4.

analogový vstup a výstup (např. termočlánkový, Pt100, Vss, mVss nebo mAss)
reléové a triakové výstupy
SSR drivery
střídavé napájení
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VAROVÁNÍ
Společně mohou být vedeny pouze vodiče, které propojují vstupy/výstupy stejné skupiny.
Pokud je potřeba, aby vodiče různé skupiny vedly stejným směrem, udržujte mezi nimi vzdálenost alespoň
150 mm.
Pokud je NUTNÉ, aby se vodiče různé skupiny křížily, zajistěte, aby svíraly mezi sebou úhel 90°, aby byl
vzájemný vliv minimalizován.

4.4 Použití stíněných vodičů
Všechny analogové signály musí být vedeny stíněnými kabely4. To pomáhá k omezení indukovaného
rušení. Délka připojovacích vývodů musí být co nejmenší, aby bylo stínění co nejúčinnější. Stínění musí být
uzemněno pouze na jednom konci. Doporučené místo pro uzemnění je na straně senzoru, snímače nebo
převodníku.

4.5 Odrušení
V obvyklém případě není při dodržení správné elektroinstalační praxe žádné další odrušení zapotřebí. V
těžkých průmyslových provozech však bývá rušení často tak velké, že musí být omezováno přímo v
místech, kde vzniká. Většina výrobců relé a stykačů k nim dodává tzv. přepěťové ochrany. Pokud tato
součástka není od výrobce k dispozici, lze ji nahradit RC členy a varistory (MOV, Metal Oxid Varistor).
Indukční cívky – Pro odstranění rušení, které vzniká v indukčních zátěžích, se doporučuje paralelně
zapojený MOV, fyzicky umístěný co nejblíže cívce. Je vhodné k němu přidat paralelní RC člen.

Obr. 7 – Potlačení přechodových rušivých dějů u indukční cívky
Spínací kontakty – při spínání a rozpínání může mezi kontakty vznikat jiskření. To vede ke vzniku rušení a
rovněž k poškozování kontaktů. Připojení správně dimenzovaného RC členu může jiskření omezit.
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Pro obvody do 3 A se doporučuje kombinace rezistoru 47 Ohm a kondenzátoru 100 nF/1000 V. Pro obvody
od 3 do 5 A se doporučuje zapojit dva takové paralelně.

Obr. 8 – Odrušení elektromagnetického kontaktu

4.6 Umístění čidel (termočlánek nebo Pt100)
Pokud je teplotní čidlo instalováno v korozívním nebo v abrazívním prostředí, musí být chráněno
odpovídající jímkou. Tato sonda musí být umístěna tak, aby snímala skutečnou teplotu procesu. V plynech
a kapalinách to většinou bývá místo s nejrychlejším prouděním.
VAROVÁNÍ
Umístění čidla do potrubí ve větší vzdálenosti od místa ohřevu vede ke zvýšení dopravního zpoždění a
následnému snížení kvality regulace.
Pro dvouvodičově zapojené odporové čidlo teploty (Pt100) je nutné místo třetího vodiče použít propojku.
Celková délka dvouvodičových přívodů by neměla překročit 3 m. Rozhodně se doporučuje používat
třívodičové zapojení.

4.7 Svorkovnice a zapojení
Svorkovnice je zobrazena na Obr. 9.
Elektrické zapojení se obvykle provádí na přístroji upevněném v panelu. Musí být (s výjimkou připojení
termočlánků) použity měděné vodiče. Pro připojovací svorky je vhodný elektrikářský šroubovák, nejlépe
křížový šroubovák o rozměrech PH1. Můžete použít i plochý šroubovák šíře 5mm nebo 5,5mm.
VAROVÁNÍ
ABY BYLO ZABRÁNĚNO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESMÍ BÝT NAPÁJECÍ
VODIČE PŘIPOJENY K ROZVODNÉMU PANELU, DOKUD NENÍ ZAPOJENÍ KOMPLETNÍ.

17
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VAROVÁNÍ
PŘEDTÍM, NEŽ ZAPNETE NAPÁJENÍ, PŘESVĚDČTE SE, ZDA ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ
UVEDENÉMU NA ŠTÍTKU PŘÍSTROJE.
Poznámka:
Níže uvedené schéma zapojení ukazuje všechny možné kombinace. Skutečné zapojení závisí na konkrétním
modelu přístroje a na tom, jaké zásuvné moduly obsahuje.

Obr. 9 – Svorkovnice přístroje

4.8 Zapojení napájecího napětí – síťové napájení
Přístroje napájené síťovým napětím pracují v rozsahu od 100 do 240 Vst (+/-10%) 50/60 Hz. Spotřeba je 7,5
VA. Síťové napětí (pracovní a střední vodič) připojte podle ilustrace přes dvojpólový odpojovač (umístěný
pokud možno v blízkosti zařízení) a 1 A pomalou pojistku. Pokud má přístroj kontakty reléového výstupu
připojeny na napájecí napětí, doporučuje se i tyto kontakty připojit a jistit stejným způsobem, ale od
napájení přístroje by měly být odděleny.

9

L

10

N

Obr. 11 – Připojení síťového napájení

ECO 24 Návod k použití

18

VAROVÁNÍ
NEŽ ZAPNETE NAPÁJENÍ, PŘESVĚDČTE SE, ZDA ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ UVEDENÉMU NA
ŠTÍTKU PŘÍSTROJE.
VAROVÁNÍ
Přístroj je navržen pro instalaci do zařízení, které zajišťuje odpovídající ochranu
před úrazem elektrickým proudem.

4.9 Zapojení napájecího napětí – 24/48 V
Přístroje s napájecím napětím 24/48 V pracují v rozsahu napětí od 20 do 48 Vst nebo od 22 do 55 Vss.
Spotřeba při střídavém napájení je max. 7,5 VA, při stejnosměrném max. 5 W. Zapojení přes dvojpólový
odpojovač (umístěný pokud možno v blízkosti zařízení) a 315 mA pomalou pojistku.

9
10
Obr. 12 – Připojení napájení 24/48 V
VAROVÁNÍ
NEŽ ZAPNETE NAPÁJENÍ, PŘESVĚDČTE SE, ZDA ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ UVEDENÉMU NA
ŠTÍTKU PŘÍSTROJE.

4.10 Univerzální vstup - termočlánek
K propojení termočlánku a přístroje použijte pouze termočlánkové nebo kompenzační vedení
odpovídajícího typu, pokud možno v jednom celku (bez propojek). Pokud bude použit nesprávný typ
vedení, dojde k chybě měření. Správnou polaritu prověřte podle tabulky barevného značení
termočlánkových vedení.

4
5
Obr. 13 – Termočlánkový vstup
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4.11 Univerzální vstup – Pt100
Obě odporové a společnou větev třívodičového odporového čidla zapojte podle obrázků. U dvojvodičového
čidla použijte namísto třetí větve drátovou propojku (svorky 4,5). Dvojvodičové zapojení může být použito
jen pokud délka vedení nepřesáhne 3 m. Vodiče by měly být v jednom celku (bez propojek).

PT100 – 3 vodičové zapojení

PT100 – 2 vodičové zapojení

Obr. 14 – Odporový vstup

4.12 Univerzální vstup - Vss, mVss, mAss
Podle obrázků zapojte lineární, stejnosměrný, napěťový nebo proudový vstup. Pečlivě zkontrolujte polaritu.

4
5
6
mV
V
Obr. 15 – Lineární vstup pro V, mV a mA
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mA

4.13 Slot A – sériová komunikační linka RS485
Pokud je do slotu A instalován modul sériové komunikační linky RS485, zapojí se podle následujícího
vyobrazení. Polaritu vodičů A (Rx/Tx +) a B (Rx/Tx -) pečlivě zkontrolujte.

11

B
RS485

12

A

Obr. 19 – Slot A, modul komunikace RS485

4.14 Slot A – modul digitálního vstupu
Pokud je do slotu A vložen modul digitálního vstupu, může být připojen buď k bezpotenciálovým
kontaktům spínače nebo relé, anebo na napěťový signál kompatibilní s napěťovými úrovněmi TTL.
Zapojení je vyobrazeno níže.

11
12
Obr. 20 – Slot A, digitální vstup

4.15 Slot 1 – reléový modul
Pokud je do slotu 1 vložen modul reléového výstupu, zapojí se podle následujícího vyobrazení. Kontakty
relé jsou dimenzovány pro max. 2 A, 120/240 Vst, odporová zátěž.

Obr. 21 – Slot 1, reléový modul

21

ECO 24 Návod k použití

4.16 Slot 1 - SSR driver
Pokud je do slotu 1 instalován výstupní modul SSR driver, zapojí se podle následujícího vyobrazení. SSR
driver je spínaný zdroj napětí 0-10 Vss, impedance zátěže musí být nejméně 500 Ohm. Od vstupů a
ostatních SSR driverů není galvanicky oddělený.

1
2
3
Obr. 22 – Slot 1, SSR driver

4.17 Slot 1 - triakový modul
Pokud je do slotu 1 instalován modul triakového výstupu, zapojí se podle následujícího vyobrazení.
Triakový výstup je dimenzován pro proud 0,01 až 1 A, 240 Vst, 50/60 Hz.

1
2
Obr. 23 – Slot 1, triakový modul
VAROVÁNÍ
TENTO MODUL NESMÍ BÝT INSTALOVÁN DO POZICE SLOT 3 (VOLITELNÝ MODUL 3).
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4.18 Slot 1 – lineární modul (V, mV mA)
Pokud je do slotu 1 instalován lineární výstupní modul, proudový a napěťový, zapojí se podle následujícího
vyobrazení.

1
2
3
Obr. 24 – Slot 1, lineární modul (V, mV, mA)

4.19 Slot 2 – reléový modul
Pokud je do slotu 2 vložen modul reléového výstupu, zapojí se podle následujícího vyobrazení. Kontakty
relé jsou dimenzovány pro max. 2 A, 120/240 Vst, odporová zátěž.

Obr. 25 – Slot 2, reléový modul
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4.20 Slot 2 - SSR driver
Pokud je do slotu 2 instalován výstupní modul SSR driver, zapojí se podle následujícího vyobrazení. SSR
driver je spínaný zdroj napětí 0-10 Vss, impedance zátěže musí být nejméně 500 Ohm. Od vstupů a
ostatních SSR driverů není galvanicky oddělený.

13
14
15
Obr. 27 – Slot 2, SSR driver

4.21 Slot 2 - triakový modul
Pokud je do slotu 2 instalován modul triakového výstupu, zapojí se podle následujícího vyobrazení.
Triakový výstup je dimenzován pro proud 0,01 až 1 A, 240 Vst, 50/60 Hz.

13
14
Obr. 28 – Slot 2, triakový modul
VAROVÁNÍ
TENTO MODUL NESMÍ BÝT INSTALOVÁN DO POZICE SLOT 3 (VOLITELNÝ MODUL 3).
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4.22 Slot 2 – lineární modul (V, mV mA)
Pokud je do slotu 2 instalován lineární výstupní modul, proudový a napěťový, zapojí se podle následujícího
vyobrazení.

13
14
15
Obr. 29 – Slot 2, lineární modul (V, mV, mA)

4.23 Slot 3 – reléový modul
Pokud je do slotu 3 vložen modul reléového výstupu, zapojí se podle následujícího vyobrazení. Kontakty
relé jsou dimenzovány pro max. 2 A, 120/240 Vst, odporová zátěž.

Obr. 30 – Slot 3, reléový modul
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4.24 Slot 3 - SSR driver
Pokud je do slotu 3 instalován výstupní modul SSR driver, zapojí se podle následujícího vyobrazení. SSR
driver je spínaný zdroj napětí 0-10 Vss, impedance zátěže musí být nejméně 500 Ohm. Od vstupů a
ostatních SSR driverů není galvanicky oddělený.

16
17
18
Obr. 31 – Slot 3, SSR driver

4.25 Slot 3 – lineární modul (V, mV mA)
Pokud je do slotu 3 instalován lineární výstupní modul, proudový a napěťový, zapojí se podle následujícího
vyobrazení.

16
17
18
Obr. 32 – Slot 3, lineární modul (V, mV, mA)
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5 Zapnutí
VAROVÁNÍ
ZAJISTĚTE, ABY BYLY DODRŽENY NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNÉ POSTUPY
Přístroj musí být napájen ze zdroje napětí v souladu s označením, které se nachází na štítku na boku
přístroje. Přístroje smí být napájeny buď napětím 100 až 240 Vst, nebo 24/48 Vss nebo Vst. Před zapnutím
přístroje pečlivě zkontrolujte napájecí napětí a zapojení.
VAROVÁNÍ
Pokud přístroj zapínáte poprvé, odpojte všechny výstupy.

5.1 Procedura zapnutí
Jakmile je přístroj zapnut, automaticky se spustí samokontrolní test, během kterého svítí všechny segmenty
a LED. Poté se přístroj přepne do Provozního režimu.

5.2 Čelní panel, přehled
Spodní ilustrace zobrazuje typické čelní panely. Každý z modelů řady se od těchto příkladů mírně odlišuje.
Popis kontrolek čelního panelu viz Tab. 2.

Obr. 34 – Čelní panel

5.3 Displej
Regulátory jsou vybaveny dvojřádkovým displejem, LED kontrolkami pro zobrazení automatické
optimalizace regulačních parametrů, alarmu a stav výstupů. V Provozním režimu se na horním displeji
zobrazuje měřená hodnota, zatímco na spodním žádaná hodnota. Viz Čelní panel.
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5.4 Funkce LED kontrolek
Tab. 2 – funkce LED kontrolek

LED

Funkce

SVÍTÍ: Nastavovací režim

BLIKÁ: manuální režim

SVÍTÍ: automatické ladění (Self Tune)

BLIKÁ: automatické předladění (Pre-Tune)

BLIKÁ: aktivní alarm

SVÍTÍ: kladný výstupní výkon (topení)

SVÍTÍ: záporný výstupní výkon (chlazení)

5.5 Tlačítka
Každý přístroj z řady má buď tři nebo čtyři tlačítka, která se používají pro navigaci v menu a pro
nastavování hodnot parametrům. Viz Čelní panel.
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6 Chybové stavy
Pokud vznikne nějaká chyba, zobrazí se příslušné upozornění.
Tab. 3 – chybové stavy
Horní
displej

Spodní
displej

Chybový stav

  Přístroj je třeba nakonfigurovat a nastavit. Objeví se při prvním
zapnutí nebo při změně hardwarové konfigurace. Pro vstup do
Konfiguračního režimu stiskněte L, potom pomocí I nebo D
vložte vstupní kód a potvrďte L.
Aby bylo možné se vrátit do Provozního režimu, musí proběhnout
kompletní konfigurace1.
běžné
Vstupní hodnota více než 5% přes měřicí rozsah2
 
zobrazení
běžné
Vstupní hodnota více než 5% pod měřicí rozsah3

zobrazení
běžné
Přerušení čidla nebo vstupního obvodu
zobrazení
  Porucha modulu ve slotu 1
 Porucha modulu ve slotu 2
 Porucha modulu ve slotu 3
 Porucha modulu ve slotu A
Tato funkce nezaručuje správnou konfiguraci, pouze ji napomáhá zajistit tím, že vyžaduje, aby byl přístroj
uživatelem před použitím nakonfigurován. Použití Nastavovacího režimu není vynuceno, ale může být pro
správné použití přístroje nezbytné.
2
Objeví se i tehdy, pokud by měl horní displej ukázat hodnotu větší než 9999.
3
Objeví se i tehdy, pokud by měl horní displej ukázat hodnotu menší než -1999.
1

7 Pracovní režimy
7.1 Režim výběru (Select Mode)
Tímto postupem je možné přejít do všech pracovních režimů, které jsou v regulátoru dostupné – viz tab. 5.
7.1.1 Vstup do Režimu výběru
Přidržte tlačítko L a stiskněte I. Tím se z jakéhokoliv režimu dostanete do Režimu výběru.
7.1.2 Navigace v Režimu výběru
Tlačítky I a D vyberte požadovaný režim a potvrďte tlačítkem L. Aby bylo zabráněno neautorizovanému
přístupu do Konfiguračního, Nastavovacího a Optimalizačního režimu, jsou chráněny kódem. Viz Tab. 6.
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Tab. 5 – přehled režimů

Režim

Horní

Spodní

displej

displej

Popis

Provozní režim

Výchozí režim po zapnutí přístroje, určený pro
  běžnou práci.

Nastavovací
režim

Určen pro přizpůsobení přístroje aplikaci,
  nastavení regulačních parametrů apod.

Konfigurační
režim

Určen pro nakonfigurování přístroje pro prvotní
  použití nebo po reinstalaci.

Informační
režim

Určen pro ověření hardware, firmware a
  výrobních informací přístroje.

Optimalizační
režim

Určen pro nastavení ladicích funkcí Pre-Tune
  a/nebo Self-Tune u PID regulátorů.

Poznámka:
Uvedené režimy se v detailech liší, podle modelové skupiny.

7.2 Přístupové kódy (Unlock Codes)
Než je povolen přístup do Konfiguračního, Nastavovacího a Optimalizačního režimu, objeví se na displeji
. Tehdy musí být pomocí tlačítek I a D zadán správný přístupový kód. Chybné zadání vede
k návratu do Režimu výběru.
Tab. 6 – přístupové kódy
Spodní displej

Horní displej





Popis
Výchozí hodnoty přístupových kódů jsou:
Optimalizační režim = 0, Nastavovací režim = 10,
Konfigurační režim = 20

Poznámka:
Přístupové kódy se dají uvnitř režimu, do kterého povolují přístup, změnit.

7.3 Optimalizační režim
Optimalizační režim se používá pro zpřístupnění funkcí Pre-Tune a Self-Tune, které uživateli pomohou při
nastavování regulačních parametrů: šířka pásma proporcionality, integrační a derivační složka. Viz Tab. 7.
Funkce předladění Pre-Tune může být použita pro přibližné nastavení regulačních PID parametrů. Funkce
automatického ladění Self-Tune může být použita pro průběžnou optimalizaci naladění. Předladění může
být pomocí parametru Apt , který naleznete v Nastavovacím režimu, nastaveno tak, že se spouští
automaticky po každém zapnutí přístroje.
Kontrolka bliká když je funkce předladění aktivní a trvale svítí
, když je aktivní funkce průběžného
ladění. Pokud jsou aktivní obě funkce, kontrolka AT bliká, dokud není předladění skončeno, potom svítí.
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7.3.1 Navigace v Optimalizačním režimu
Pro vyvolání následujícího parametru stiskněte L. Pomocí I a D nastavte požadovanou hodnotu
parametru. Pro návrat do Režimu výběru (Select Mode) přidržte L a stiskněte I.
Tab. 7 – optimalizační režim
Parametr

Spodní
displej

Předladění
(Pre-Tune)

 nebo  V těchto případech
nelze funkci Pre-Tune aktivovat:
a) Je aktivní rampová funkce.
b) Měřená hodnota je od žádané
vzdálená méně než 5%
pracovního rozsahu.
c) Šířka pásma proporcionality
primárního nebo sekundárního
výstupu = 0.
 nebo  Pokud je nastavena
šířka pásma proporcionality
primárního výstupu = 0, funkci
Self-Tune nelze použít.
 0 až 9999

Automatické
ladění (SelfTune)
Přístupový kód
(Automatic
tune mode
lock code)

Horní displej, rozsah nastavení

Výchozí
hodnota

Kdy se
zobrazí



vždy



vždy



vždy

Poznámka:
Pokud není v průběhu 2 minut stlačeno žádné tlačítko, přístroj se přepne do Provozního režimu.

7.4 Informační režim
V tomto režimu se dají získat údaje o přístroji, zejména o nainstalovaných výměnných modulech. Jeho
parametry jsou určeny pouze pro čtení.
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7.4.1 Navigace v Informačním režimu
Pro vyvolání následujícího parametru stiskněte L. Pro návrat do Režimu výběru (Select Mode) přidržte L
a stiskněte I.
Tab. 8 - parametry Informačního režimu
Parametr

Spodní
displej

Horní
displej

Typ vstupu
(Input Type)




 univerzální vstup

vždy

Osazení slotu 1
(Option 1
module type)




vždy

Osazení slotu 2
(Option 2
module type)




 neosazený
relé

 SSR driver
 triak
 lineární
 neosazený
 relé

Osazení slotu 3
(Option 3
module type)




Osazení slotu A
(Auxiliary
option module
type)
Firmware
Číslo verze
(Issue No.)
Změnové
číslo (Product Rev
Level)
Datum výroby
(Date of
manufacture)
Výrobní číslo 1
(Serial number 1)
Výrobní číslo 2
(Serial number 2)
Výrobní číslo 3
(Serial number 3)

Možné hodnoty

 SSR driver
 triak
 lineární
 neosazený
relé


 SSR driver
 lineární
  neosazený
komunikace RS485
 digitální vstup
 číslo typu firmware
 číslo verze firmware

Kdy se
zobrazí

vždy

vždy

vždy

vždy

 změnové číslo
 kód data výroby (mmrr)
 první čtyřčíslí výrobního čísla
 prostřední čtyřčíslí výrobního čísla
 poslední čtyřčíslí výrobního čísla

Poznámka:
Pokud není v průběhu 2 minut stlačeno žádné tlačítko, přístroj se přepne do Provozního režimu.
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7.5 Přehled přístupových kódů
Pro případ zapomenutí přístupového kódu existuje možnost jejich přečtení.
7.5.1 Vstup a navigace v režimu přehledu přístupových kódů
Stiskněte a přidržte tlačítka I a v L okamžiku zapnutí napájecího napětí, dokud se na displeji neobjeví
. Tak se vstoupí do režimu přehled přístupových kódů. Tlačítkem L se krokuje mezi jednotlivými
kódy.
Tab. 9 – přístupové kódy
Plné jméno
parametru

Horní
displej

Spodní
displej

Popis

Configuration
Lock Code

 kód

Zobrazení přístupového kódu do
Konfiguračního režimu.

Setup Lock Code

 kód

Zobrazení přístupového kódu do
Nastavovacího režimu.

Automatic Tune
Lock-code

 kód

Zobrazení přístupového kódu do
Optimalizačního režimu.

Poznámka:
Pokud není déle jak 2 minuty stlačeno žádné tlačítko, přístroj se vrátí do Provozního režimu. Pro okamžité
opuštění režimu postačí přístroj na okamžik vypnout.

8 Funkce regulátoru ECO 24
Tyto regulátory v sobě spojují technickou funkcionalitu, provozní flexibilitu a snadnou obsluhu.
•
•
•
•
•
•
•
•

řízení topení/chlazení
automatická optimalizace
automatická detekce hardwaru
rampová funkce
alarmové funkce
dvě žádané hodnoty
RS485, protokol Modbus a ASCII
konfigurace pomocí PC

8.1 Konfigurační režim
Tento režim se většinou používá pouze pro prvotní nastavení přístroje před jeho uvedením do provozu, nebo
v případě, že dojde k nějakým zásadním změnám. Konfigurační parametry musí být správně nastaveny
předtím, než se začnou nastavovat parametry v Nastavovacím režimu a dříve než je přístroj nasazen v
provozu.
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8.1.1 Vstup do Konfiguračního režimu
VAROVÁNÍ
Nastavování dále uvedených parametrů smí provádět pouze technicky kompetentní pracovníci
s příslušným oprávněním.
Do Konfiguračního režimu se vstoupí z Režimu výběru (Select Mode). Přidržte tlačítko L a stiskněte I.
Dostanete se do Režimu výběru. (Na spodním displeji se zobrazí .) Pak použijte tlačítka I a D
k výběru konfiguračního menu. (Na horním displeji se zobrazí .) Potvrďte tlačítkem L.
Poznámka:
Vstup do tohoto režimu je chráněn pomocí přístupového kódu.
8.1.2 Procházení parametry
Mezi jednotlivými parametry (jsou popsány dále) se prochází pomocí tlačítka L.
Poznámka:
Zobrazují se pouze parametry, které odpovídají aktuální hardwarové konfiguraci.
8.1.3 Změna hodnoty parametru
Pomocí L vyberte požadovaný parametr a tlačítky I nebo D mu nastavte novou hodnotu.
Jakmile je hodnota parametru změněna, začne displej blikat. Znamená to, že je vyžadováno potvrzení nové
hodnoty. Pokud není nová hodnota parametru do 10 sekund potvrzena, vrátí se zpět na původní hodnotu.
Pro potvrzení nové hodnoty stiskněte H.
nebo
Pro zamítnutí změny hodnoty a přikročení k dalšímu parametru stiskněte L.
Pro návrat do Režimu výběru přidržte tlačítko L a stiskněte I.
Poznámka:
Pokud není déle jak 2 minuty stlačeno žádné tlačítko, přístroj se vrátí do Provozního režimu.
Tab. 10 – parametry Konfiguračního režimu
Plný název
parametru

Spodní
displej

Typ vstupu
a rozsah

 

(Input type
and Range)

Horní
displej

Popis

Výchozí
hodnota

Kdy se
zobrazí



vždy



termočlánek typu B:
100...1824 ºC
termočlánek typu B:
211...3315 ºF
typ C: 0...2320 ºC



typ C: 32...4208ºF



typ J: -200...1200ºC



typ J: -328...2192ºF

.

typ J: -128.8…537.7ºC
s desetinnou tečkou
typ J: -199.9…999.9ºF
s desetinnou tečkou



.
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( pro
USA)

Plný název
parametru

Spodní
displej

Horní
displej


Popis



typ K: -400...2503ºF

.



typ K: -128.8...537.7 ºC
s desetinnou tečkou
typ K: -199.9...999.9ºF
s desetinnou tečkou
typ L: 0...762ºC



typ L: 32...1403ºF

.



typ L: 0.0...537.7ºC
s desetinnou tečkou
typ L: 32.0...999.9ºF
s desetinnou tečkou
typ N: 0...1399ºC



typ N: 32...2551ºF



typ R: 0...1759ºC



typ R: 32...3198ºF



typ S: 0...1762ºC



typ S: 32...3204ºF



typ T: -240...400ºC



typ T: -400...752ºF

.



typ T: -128.8...400.0ºC
s desetinnou tečkou
typ T: -199.9…752.0ºF
s desetinnou tečkou
PtRh20% - PtRh40%:
0…1850 ºC
PtRh20% - PtRh40%:
32...3362 ºF
Pt100: -199...800ºC



Pt100: -328...1472ºF

.

Pt100: -128.8...537.7ºC
s desetinnou tečkou
Pt100: -199.9...999.9ºF
s desetinnou tečkou

.

.

.



.

Výchozí
hodnota

Kdy se
zobrazí

typ K: -240...1373ºC
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Plný název
parametru
   

Spodní
displej

Horní
Popis
displej
 0...20 mAss
 4...20 mAss

Výchozí
hodnota

Kdy se
zobrazí

Výchozí
hodnota
max. měřicí
rozsah
(1000 u
lineárních
rozsahů)
min. měřicí
rozsah (0 u
lineárních
rozsahů)

Kdy se
zobrazí
vždy

pozice desetinné tečky
na displeji, pro jiné než
teplotní rozsahy
0 = XXXX
1 = XXX.X
2 = XX.XX
3 = X.XXX
primární regulace
(topení nebo chlazení)
primární a sekundární
regulace
(topení i chlazení)



 =
mV, V
nebo mA



vždy

opačné působení pro řízení topení
(Reverse Acting)
přímé působení -pro
řízení chlazení (Direct
Acting)



vždy

 0...50 mVss
. 10...50 mVss


0...5 Vss



1...5 Vss

 0...10 Vss
 2...10 Vss

Plný název
parametru
Horní mez
pracovního
rozsahu
(Scale Range
Upper Limit)
Spodní mez
pracovního
rozsahu
(Scale Range
Lower Limit)
Pozice
desetinné tečky
(Decimal point
position)

Spodní
displej


Horní
Popis
displej
spodní mez pracovního rozsahu +100
až max. měřicí rozsah



min. měřicí rozsah až horní mez
pracovního rozsahu -100

 




Typ regulace
(Control Type)






Řídicí činnost
primárního
výstupu
(Primary
Output Control
Action)
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vždy

Plný název
parametru
Typ alarmu 1
(Alarm 1Type)

Spodní
displej


Horní
displej


Výchozí
hodnota


Kdy se
zobrazí
vždy

 Hodnota leží uvnitř pracovního
rozsahu. Parametr se opakuje i v
Nastavovacím režimu.

horní mez
pracovního
rozsahu


= 



Hodnota leží uvnitř pracovního
rozsahu. Parametr se opakuje i v
Nastavovacím režimu.

spodní mez
pracovního
rozsahu

 =




kladná nebo záporná odchylka od

žádané hodnoty Parametr se opakuje
i v Nastavovacím režimu.

 =




pásmo kolem žádané hodnoty o šířce
1 LSD1 až plný rozsah Parametr se
opakuje i v Nastavovacím režimu.



 =




vždy



vždy

 obdobně jako u alarmu 1 Parametr
se opakuje i v Nastavovacím režimu.

horní mez
pracovního
rozsahu

 =


obdobně jako u alarmu 1 Parametr
se opakuje i v Nastavovacím režimu.

spodní mez
pracovního
rozsahu

 =






Alarm 1, horní
mez (Process
High Alarm 1
value)*
Alarm 1,
spodní mez
(Process Low
Alarm 1
value)*
Alarm 1,
odchylka
(Deviation
Alarm 1
Value*)
Alarm 1, šířka
pásma (Band
Alarm 1
value)*
Alarm 1,
spínací
hystereze
(Alarm 1
Hysteresis*)
Typ alarmu 2
(Alarm 2
Type)
Alarm 2, horní
mez (Process
High Alarm 2
value)*
Alarm 2,
spodní mez
(Process Low
Alarm 2
value)*

Popis
vysoká měřená hodnota
(Process High Alarm)
nízká měřená
hodnota (Process
Low Alarm)
odchylka od žádané
hodnoty (Deviation
Alarm)
pásmo kolem
žádané hodnoty
(Band Alarm)
bez alarmu
(No alarm)

 1 LSD až 100% z rozsahu, na
„bezpečné“ straně od alarmové
hodnoty Parametr se opakuje i v
Nastavovacím režimu.




jako u alarmu 1

1

LSD, less significant digit, nejméně významná číslice – zde ve významu nejmenší hodnoty, která se může
zobrazit na displeji přístroje.
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Plný název
parametru
Alarm 2,
odchylka
(Deviation
Alarm 2
Value)*
Alarm 2, šířka
pásma (Band
Alarm 2
value*)
Spínací
hystereze
alarmu 2
(Alarm 2
Hysteresis)*
Smyčkový
alarm (Loop
Alarm Enable)
Časová
konstanta
smyčkového
alarmu (Loop
Alarm Time)*
Blokování
alarmu (Alarm
Inhibit)

Spodní
displej


Horní
Popis
displej
obdobně jako u alarmu 1 Parametr
se opakuje i v Nastavovacím režimu.

Výchozí
hodnota


Kdy se
zobrazí
 =




obdobně jako u alarmu 1 Parametr
se opakuje i v Nastavovacím režimu.



 =


 obdobně jako u alarmu 1 Parametr
se opakuje i v Nastavovacím režimu.



vždy

detekce poruchy v regulační smyčce
disA(vypnutá) nebo
EnAb(zapnutá)
 1 sekunda až 99 minut
59 sekund
Nastavuje se, jen když šířka pásma
proporcionality primárního
regulačního výstupu = 0.
  žádné
 alarm 1



vždy

.

 =




vždy




není






alarm 2



alarm 1 a alarm 2

Použití prvního  
(tj.
instalovaného

ve slotu 1)
výstupu
(Output 1
Usage)
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primární, řízení topení
(Primary (Heat) Power)
sekundární, řízení
chlazení
(Secondary (Cool)
Power)
alarm 1, přímé
působení (Alarm 1,
Direct)
alarm 1, opačné
působení (Alarm 1,
Reverse)
alarm 2, přímé
působení (Alarm 2,
Direct)
alarm 2, opačné
působení (Alarm 2,
Reverse)
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ne pro
lineární
výstup
ne pro
lineární
výstup
ne pro
lineární
výstup
ne pro
lineární
výstup

Plný název
parametru

Spodní
displej

Horní
displej












Rozsah
prvního,
lineárního
výstupu
(Linear Output
1 Range)

 

Horní rozsah
pro přenos,
lineární
výstup 1
(Retransmit
Output 1
Scale
maximum)
Spodní
rozsah pro
přenos,
lineární
výstup 1
(Retransmit
Output 1
Scale
minimum)









Popis

Výchozí
hodnota

Kdy se
zobrazí
ne pro
lineární
výstup
ne pro
lineární
výstup
ne pro
lineární
výstup

smyčkový alarm, přímé
působení (Loop Alarm,
Direct)
smyčkový alarm,
opačné působení (Loop
Alarm, Reverse)
logický součet alarmu 1
a 2, přímé působení
(Logical Alarm 1 OR
Alarm 2, Direct)
logický součet alarmu 1
a 2, opačné působení
(Logical Alarm 1 OR
Alarm 2, Reverse)
logický součin alarmu 1
a 2, přímé působení
(Logical Alarm 1 AND
Alarm 2, Direct)
logický součin alarmu 1
a 2, opačné působení
(Logical Alarm 1 AND
Alarm 2, Reverse)
přenos žádané
hodnoty (Retransmit
SP Output)
přenos měřené
hodnoty (Retransmit
PV Output)
0 – 5 Vss

ne pro
lineární
výstup
ne pro
lineární
výstup
ne pro
lineární
výstup



0 – 10 Vss
2 – 10 Vss
0 – 20 mAss

 4 – 20 mAss
 až 
Zobrazovaná hodnota, při které
bude výstupní veličina (proud
nebo napětí) maximální (100%).

 až 
Zobrazovaná hodnota, při které
bude výstupní veličina (proud
nebo napětí) minimální (0%).
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pouze
lineární
výstup
pouze
lineární
výstup
=


horní mez
pracovního
rozsahu

=


spodní mez
pracovního
rozsahu

=
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Plný název
parametru

Spodní
displej

Horní
displej

Popis

Výchozí
hodnota

Kdy se
zobrazí

Použití
výstupu 2
(Output 2
Usage)
Rozsah
druhého,
lineárního
výstupu
(Linear Output
2 Range)
Lin. výstup 2,
horní rozsah
pro přenos
(Retransmit
Output 2 Scale
maximum)
Lin. výstup 2,
spodní rozsah
pro přenos
(Retransmit
Output 2 Scale
minimum)
Použití
výstupu 3
(Output 3
Usage)
Rozsah třetího,
lineárního
výstupu
(Linear Output
3 Range)
Lin. výstup 3,
horní rozsah
pro přenos
(Retransmit
Output 3 Scale
maximum)
Lin. výstup 2,
spodní rozsah
pro přenos
(Retransmit
Output 3 Scale
minimum)
Režim displeje
(Display
Strategy)

 jako u výstupu 1

 (pro.
řízení topení i
chlazení,
jinak) A2_d



není


 jako u výstupu 1

horní mez
pracovního
rozsahu

=


jako u výstupu 1

spodní mez
pracovního
rozsahu

 =


 jako u výstupu 1




není


 jako u výstupu 1



 =


 jako u výstupu 1

horní mez
pracovního
rozsahu

 =


jako u výstupu 1

spodní mez
pracovního
rozsahu

 =




vždy

 jako u výstupu 1





 , , , ,  nebo 
(Viz Provozní režim)
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=


Plný název
parametru

Spodní
displej

Horní
displej

Popis

Výchozí
hodnota

Kdy se
zobrazí

Komunikační
protokol
(Comms
Protocol)





ASCII

Mm

vždy

Mm

Modbus bez parity

MM

Modbus s lichou
paritou
Modbus se sudou
paritou
1.2 kb/s
2.4 kb/s
4.8 kb/s
9.6 kb/s
19.2 kb/s
jedinečná adresa
přístroje, z rozsahu 1255 (Modbus),
1-99 (Ascii)

.

 =




 =


VV

vždy

MM
Přenosová
rychlost
(Bit rate)

 .
.
.
.
.
 

Komunikační
adresa
(Communications
Address)
Povolení pro
 
zápis přes kom.
(CommunicaVV
tions Write
Enable)
Použití
 
digitálního
vstupu (Digital
Input Usage)


Přístupový kód
(Configuration Mode
Lock Code)



pouze čtení
čtení i zápis

přepínání mezi první a 
druhou žádanou
hodnotou (Setpoint 1 /
Setpoint 2 Select)
přepínání mezi
automatickou a
manuální regulací
(Automatic / Manual
Select)
 až 


 =


vždy

Poznámka:
Alarmové parametry označené * jsou přístupné rovněž v Nastavovacím režimu.
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8.2 Nastavovací režim
Tento režim se používá po ukončení konfigurace a tehdy, když jsou zapotřebí změny v nastavení. Může
ovlivnit rozsahy nastavení provozních parametrů.
Poznámka:
Vstup do tohoto režimu je chráněn pomocí přístupového kódu.
8.2.1 Vstup do Nastavovacího režimu
Pro vstup do Režimu výběru přidržte tlačítko L a stiskněte I. (Na spodním displeji se zobrazí ).
Pomocí tlačítek I a D nalezněte Nastavovací režim. (Na horním displeji se zobrazí .).
Potvrďte tlačítkem L.
8.2.2 Procházení parametry
K procházení jednotlivými parametry (viz následující tabulka) použijte tlačítko L.
8.2.3 Změna hodnoty parametru
Pomocí tlačítek I a D nastavte parametru požadovanou hodnotu. Jakmile je hodnota změněna, efekt je
bezprostřední. Žádné potvrzení není třeba.
Poznámka:
Pokud není během 2 minut stisknuto žádné tlačítko, přístroj se vrátí do Provozního režimu.
Tab. 11 – parametry Nastavovacího režimu
Parametr

Spodní
displej

Horní displej rozsah
nastavení

Časová konstanta
vstupního filtru (Input
Filter Time constant)
Kompenzace vstupu
(Process Variable
Offset)
Primární výstupní
výkon (topení)
(Primary (Heat)
power)
Sekundární výstupní
výkon (Secondary
(Cool) power)



0.0 (filtrace vypnuta), 0.5 
až 100.0 sekund v
krocích po 0.5 s
+/-vstupní rozsah


vždy



aktuální výstupní výkon
primárního výstupu (%
topení) pouze ke čtení

vždy



aktuální výstupní výkon N/A
sekundárního výstupu (%
chlazení) pouze ke čtení

 =


Šířka pásma
proporcionality
primárního výstupu
(Primary Output
Proportional Band)
Šířka pásma
proporcionality
sekundárního výstupu
(Secondary Output
Proportional Band)



0.0% (reléová ) a 0.5%
až 999.9% vstupního
rozsahu

.

vždy



0.0% (dvoupolohová
regulace) a 0.5% až
999.9% vstupního
rozsahu

.

 =
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Výchozí
hodnota

N/A

Kdy se
zobrazí

vždy

Parametr

Spodní
displej

Horní displej rozsah
nastavení

Výchozí
hodnota

Kdy se
zobrazí

Integrační časová
konstanta (Automatic
Reset (Integral Time
Constant))
Derivační časová
konstanta (Rate
(Derivative Time
Constant))
Přesah/pásmo
necitlivosti
(Overlap/Deadband)



1 s až 99 min 59 s a
vypnuto

.

 není
.



0 s až 99 min 59 s

.

 není
.



-20% až +20% součtu
šířek pásma
proporcionality
primárního a
sekundárního výstupu
0% (-100% pro řízení
topení i chlazení) až
100%
0,1% až 10,0%
vstupního rozsahu



 není
.



 není
.

.

 není
.



0,1% až 10,0%
vstupního rozsahu

.

 = .



0,1% až 10,0%
vstupního rozsahu

.

 a
 = .



aktuální žádaná hodnota
až Horní mez pracovního
rozsahu
Spodní mez pracovního
rozsahu až aktuální
žádaná hodnota
0% to 100% plného
výkonu

Horní mez
pracovního
rozsahu
Spodní mez
pracovního
rozsahu


vždy

0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128, 256 nebo 512
sekund ne pro lineární
výstup
0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128, 256 nebo 512
sekund ne pro lineární
výstup



 = 
nebo 
nebo 



 = 
nebo 
nebo 

Bias

(Manual Reset (Bias))
Spínací hystereze
primárního výstupu
(Primary Output
ON/OFF Differential)
Spínací hystereze
sekundárního výstupu
(Secondary Output
ON/OFF Differential)
Spínací hystereze
primárního a
sekundárního
výstupu (Primary and
Secondary Output
ON/OFF Differential)
Horní mez žádané
hodnoty (Setpoint
Upper Limit)
Spodní mez žádané
hodnoty (Setpoint
Lower limit)
Maximální výkon
primárního výstupu
(Primary (Heat)
Output Upper Power
Limit)
Čas cyklu prvního
výstupu (Output 1
Cycle Time)



Čas cyklu druhého
výstupu (Output 2
Cycle Time)
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 není
.
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Parametr

Spodní
displej

Horní displej rozsah
nastavení

Výchozí
hodnota

Kdy se
zobrazí

Čas cyklu třetího
výstupu (Output 3
Cycle Time)





 = 
nebo 
nebo 

Alarm 1, horní mez
(Process High Alarm
1 value*)



0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128, 256 nebo 512
sekund ne pro lineární
výstup
v rozmezí pracovního
rozsahu

horní mez
pracovního
rozsahu

 =


Alarm 1, spodní mez
(Process Low Alarm
1 value*)
Alarm 1, odchylka
(Deviation Alarm 1
Value*)
Alarm 1, šířka pásma
(Band Alarm 1
Value*)
Alarm 1, spínací
hystereze (Alarm 1
Hysteresis*)
Alarm 2, horní mez
(Process High Alarm
2 Value*)
Alarm 2, spodní mez,
(Process Low Alarm
2 Value*)
Alarm 2, odchylka
(Deviation Alarm 2
Value)
Alarm 2, šířka pásma
(Band Alarm 2
Value*)
Alarm 2, spínací
hystereze (Alarm 2
Hysteresis*)
Časová konstanta
smyčkového alarmu
(Loop Alarm Time*)



v rozmezí pracovního
rozsahu

spodní mez
pracovního
rozsahu

 =




kladná nebo záporná

odchylka od žádané
hodnoty
pásmo kolem žádané

hodnoty o šířce 1 LSD až
plný rozsah
až 100% vstupního

rozsahu

 = 



v rozmezí pracovního
rozsahu

 =




v rozmezí pracovního
rozsahu



kladná nebo záporná
odchylka od žádané
hodnoty
pásmo kolem žádané

hodnoty o šířce 1 LSD až
plný rozsah
až 100% vstupního

rozsahu

 = 

.

 =


Zapnutí Auto PreTune (Auto Pre-Tune
enable /
disable)
Povolení ruční
regulace (Manual
Control select
enable / disable)



1 sekunda až 99 minut
59 sekund Nastavuje se,
jen když šířka pásma
proporcionality
primárního regulačního
výstupu = 0.
 vypnuto nebo
 zapnuto



vždy

 vypnuto nebo
 zapnuto



vždy
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horní mez
pracovního
rozsahu
spodní mez
pracovního
rozsahu


 =

vždy

 =


 =

vždy

Parametr

Spodní
displej

Horní displej rozsah
nastavení

Výchozí
hodnota

Kdy se
zobrazí

Zapnutí rampové
funkce (Setpoint
ramping enable /
disable)
Nastavení rampové
funkce, strmost
náběhu (SP Ramp
Rate Value)
Žádaná hodnota
(SP Value)
Žádaná hodnota 1
(SP1 Value)



 vypnuto nebo
 zapnuto



vždy



1 až 9999
jednotek/hod nebo
vypnuto (prázdný
displej)
uvnitř povoleného
rozsahu
uvnitř povoleného
rozsahu “  ” indikuje
aktivní žádanou hodnotu.

vypnuto
(prázdný
displej)

 = 

min.
hodnota
min.
hodnota

vždy

Žádaná hodnota 2
(SP2 Value)






uvnitř povoleného
rozsahu “  ” indikuje
aktivní žádanou hodnotu.

Přístupový kód
 0 až 9999
(Set-up Lock Code)
**následuje první z provozních parametrů.

min.
hodnota



používá se
dvojí
žádaná
hodnota
používá se
dvojí
žádaná
hodnota
vždy

Poznámka:
Alarmové parametry označené * jsou dosažitelné i v Konfiguračním režimu.
Poznámka:
**Jakmile se zobrazí všechny parametry Nastavovacího režimu, následuje první z provozních parametrů,
bez opuštění Nastavovacího režimu. Záleží na strategii displeje a také na výběru režimu automatické/ruční
regulace.

8.3 Provozní režim
Tento režim je určen pro běžnou práci s přístrojem. Je přístupný z Režimu výběru (Select Mode) a je to
obvyklý režim, který následuje po zapnutí přístroje. Který z jeho parametrů se bude zobrazovat, záleží na
tom, jestli se využívá dvojí žádaná hodnota, rampová funkce a na zvolené strategii nastavení žádané
hodnoty.
VAROVÁNÍ
V BĚŽNÉM PROVOZU NESMÍ OBSLUHA VYJMOUT PŘÍSTROJ Z JEHO KRYTU A ROVNĚŽ
NESMÍ MÍT PŘÍSTUP KE SVORKOVNICI, ABY BYLO ZABRÁNĚNO MOŽNÉMU KONTAKTU
S ČÁSTMI POD ŽIVOTU NEBEZPEČNÝM ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM.
POZOR
Než začnete přístroj používat, nastavte správně všechny parametry Konfiguračního a Nastavovacího
režimu.
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8.3.1 Rozšířený provozní režim
Pomocí PC s nainstalovaným konfiguračním softwarem lze Provozní režim rozšířit o další parametry, které
jsou jinak přístupné jen v Nastavovacím režimu. Tyto dodatečně přidané parametry se zařadí za standardní
provozní parametry.
8.3.2 Navigace v Provozním režimu
K pohybu mezi jednotlivými parametry použijte tlačítko L. Pokud se má hodnota zobrazeného parametru
změnit, použijte k tomu tlačítka I a D.
Poznámka:
Všechny parametry tohoto režimu jsou obsluze volně přístupné. To, které z nich se skutečně zobrazí, a zda je
možné je i nastavovat, záleží na konfiguraci a nastavení přístroje. Např. při použití strategie displeje 6 jsou
všechny provozní parametry určeny pouze ke čtení a jejich změna je možná jen v Nastavovacím režimu.
Tab. 12 Provozní parametry
Horní displej
Měřená
hodnota
(PV Value)
Měřená
hodnota
(PV Value)
Měřená
hodnota
(PV Value)
Okamžitá
žádaná hodnota
(Actual SP
Value)
Žádaná
hodnota
(SP Value)

Spodní
displej
aktivní
žádaná
hodnota
(Active SP
Value)
okamžitá
žádaná
hodnota
(Actual SP
Value)
prázdný
prázdný



Žádaná
hodnota
(SP1Value)



Druhá
žádaná hodnota
(SP2 Value)
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Kdy se zobrazí

Popis

strategie displeje
1a2
(počáteční
zobrazení)

měřená hodnota a cílová aktivní
žádaná hodnota
Žádanou hodnotu může obsluha
nastavovat, je-li strategie displeje 2

strategie displeje
3a6
(počáteční
zobrazení)

měřená hodnota a okamžitá aktivní
žádaná hodnota (např. rampová
žádaná hodnota)
Pouze pro čtení

strategie displeje 4
(počáteční
zobrazení)
strategie displeje 5
(počáteční
zobrazení)

měřená hodnota
Pouze pro čtení

strategie displeje
1, 3, 4, 5 a 6,
Jestliže digitální
vstup není
nastaven pro
přepínání hodnot.
Je-li digitální
vstup nastaven
pro přepínání
žádaných hodnot
().
Je-li digitální
vstup nastaven
pro přepínání
žádaných hodnot
().

cílová žádaná hodnota
nastavitelná, kromě strategie
displeje 6
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cílová aktivní žádaná hodnota
Pouze pro čtení

první (cílová) žádaná hodnota
Znak _označuje právě vybranou
žádanou hodnotu.
nastavitelná, kromě strategie
displeje 6
druhá (cílová) žádaná hodnota
Znak _označuje právě vybranou
žádanou hodnotu.
nastavitelná, kromě strategie
displeje 6

Horní displej

Spodní
displej

Okamžitá

žádaná
hodnota
(Actual SP
Value)
Rychlost

náběhu na
žádanou
hodnotu
(SP Ramp Rate
Value)
Stav alarmů

(Alarm
Status)

Kdy se zobrazí

Popis

Pokud je aktivní
rampová funkce.

okamžitá aktivní žádaná hodnota
(např. rampová žádaná hodnota).
Pouze pro čtení

Pokud je aktivní
rampová funkce.

nastavení rampové funkce, strmost
náběhu v měřených jednotkách za
hodinu
nastavitelná, kromě strategie
displeje 6

Pokud je nějaký
alarm aktivní.
Rovněž bliká
kontrolka ALM.

Na horním displeji se zobrazuje,
který z alarmů je aktivní, neaktivní
se nezobrazí.
Alarm 1 aktivní



Alarm 2 aktivní



Smyčkový alarm
(Loop Alarm
Active)

Poznámka:
Pokud je použit rozšířený Provozní režim, dále následují parametry, které do něj byly přidány.

8.4 Nastavení žádané hodnoty
Žádaná hodnota může být nastavena v rozmezí definovaném parametry Horní mez žádané hodnoty
(Setpoint Upper Limit) a Spodní mez žádané hodnoty (Setpoint Lower Limit), obsažených v Nastavovacím
režimu. Pokud byla v Konfiguračním režimu nastavena strategie displeje 6, nelze v Provozním režimu
žádanou hodnotu nastavovat. Stiskněte tlačítko L. (Na spodním displeji se zobrazí SP.) Pomocí tlačítek I
a D nastavte požadovanou hodnotu.

8.5 Nastavení rychlosti náběhu (Ramp Rate)
Rychlost lineárního náběhu na žádanou hodnotu (tzv. rampová funkce) může být nastavena v rozsahu 1 až
9999. Zvýšení hodnoty nad 9999 způsobí to, že horní displej zůstane prázdný a rampová funkce bude
vypnuta. Po snížení hodnoty se znovu objeví číselné údaje a rampová funkce bude znovu aktivní.
Pomocí tlačítka L nalezněte parametr .
Pomocí tlačítek I a D nastavte požadovanou hodnotu.
VAROVÁNÍ
RAMPOVÁ FUNKCE VYPÍNÁ FUNKCI AUTOMATICKÉHO LADĚNÍ PRE-TUNE. FUNKCE
SELF-TUNE ZAČNE PŮSOBIT AŽ PO POTÉ, KDY JE NÁBĚH NA ŽÁDANOU HODNOTU
DOKONČEN.
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8.6 Režim ruční regulace
Aby bylo možné zvolit režim ruční regulace, musí být v Konfiguračním režimu aktivována funkce .
V režimu ruční regulace kontrolka MAN trvale bliká.
8.6.1 Výběr/zrušení režimu ruční regulace
Tlačítkem H se přepíná mezi automatickou a ruční regulací. V režimu ruční regulace se hodnota výstupního
výkonu nastavuje pomocí tlačítek I a D.
Poznámka:
Pokud je parametr  vypnut v okamžiku, kdy se přístroj nachází v režimu ruční regulace, zůstane
přístroj v tomto režimu zamknutý a tlačítkem Auto/Man už nelze mezi režimy regulace přepínat. K návratu
do automatické regulace je potřeba v Nastavovacím režimu parametr  (alespoň dočasně) přepnout.

9 Manuální optimalizace regulačních parametrů
9.1 Regulátory s jedním (primárním) regulačním výstupem
Před začátkem ladění je třeba ověřit, zda jsou parametry horní mez žádané hodnoty (Setpoint Upper Limit,
) a spodní mez žádané hodnoty (Setpoint Lower Limit, ) nastaveny v bezpečných úrovních. Pro
určení hodnot primárního pásma proporcionality (Primary Proportional Band, ), integrační konstanty
(Integral Time Constant, ) a derivační konstanty (Derivative Time Constant, ) lze použít
následující jednoduchý postup.
Poznámka:
Tento postup je použitelný pouze pro takové procesy, ve kterých nedochází k velkému kolísání měřené
hodnoty. Pro celou řadu procesů nabízí přijatelný základ, od kterého je možno přistoupit k jemnému
doladění.
1. Žádanou hodnotu nastavte na běžnou provozní hodnotu (popř. na nižší hodnotu, pokud hrozí
nebezpečí překmitu, který by mohl způsobit škodu).
2. Nastavte dvoupolohovou regulaci ( = 0).
3. Zapněte zařízení. Měřená hodnota bude oscilovat kolem žádané. Poznamenejte si (a) mezi
vrcholovou hodnotu (P) prvního cyklu (rozdíl mezi nejvyšší hodnotou prvního překmitu a nejnižší
hodnotou následného propadu) a (b) periodu této oscilace (T) v minutách. Viz. Obr. 35.
4. Regulační PID parametry mají být nastaveny takto:
 = P x 100 / pracovní
 = T minut
 = T/6 minut

rozsah

Poznámka:
Po nastavení parametrů vraťte přístroj do Provozního režimu, abyste zabránili neautorizovaným změnám
nastavení.
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Obr. 35 – Manuální optimalizace

9.2 Regulátory s primárním a sekundárním regulačním výstupem
Před začátkem ladění je třeba ověřit, zda jsou parametry horní mez žádané hodnoty (Setpoint Upper Limit,
) a spodní mez žádané hodnoty (Setpoint Lower Limit, ) nastaveny v bezpečných úrovních.
Pro určení hodnot Šířky pásma proporcionality primárního výstupu (Primary Proportional Band, ),
Šířky pásma proporcionality sekundárního výstupu (Secondary Proportional Band (Pb_S), Integrační časové
konstanty (Integral Time Constant, ) a Derivační časové konstanty (Derivative Time Constant, ),
lze použít následující jednoduchý postup.
Poznámka:
Tento postup je použitelný pouze pro takové procesy, ve kterých nedochází k velkému kolísání měřené
hodnoty. Pro celou řadu procesů nabízí přijatelný základ, od kterého je možno přistoupit k jemnému
doladění.
1. Použijte pouze primární regulační výstup a postupem uvedeným v předchozí části jej nalaďte.
2. Nastavte parametru  stejnou hodnotu jako  a sledujte činnost regulátoru, když používá oba
regulační výstupy. Pokud se v pásmu proporcionality sekundárního výstupu projeví tendence k
oscilacím, je třeba hodnotu  zvýšit. Pokud se v tomto pásmu zdá být proces zatlumený, hodnotu
 snižte.
3. Pokud po nastavení všech PID parametrů dochází k neklidu měřené hodnoty v okamžiku, kdy se
regulační výstupy střídají v činnosti, je potřeba nastavením kladné hodnoty parametru přesah/pásmo
necitlivosti (Overlap/Deadband) vnést určitý přesah. Správnou hodnotu nastavte metodou pokusu a
omylu, dokud není dosaženo uspokojivého výsledku.

9.3 Manuální doladění
Každému časově proporcionálnímu výstupu může být pomocí samostatného parametru nastaven čas cyklu.
Poznámka:
Nastavení času regulačního cyklu má vliv na činnost přístroje; kratší čas cyklu znamená přesnější regulaci,
ale zkrácení životnosti elektromechanických součástí.
1. Pokud dochází k překmitům nebo k nadměrným oscilacím měřené hodnoty, zvyšte šířku pásma
proporcionality.
2. Pokud je odezva pomalá nebo měřená hodnota nemůže dosáhnout žádanou hodnotu, snižte šířku
pásma proporcionality.
3. Zvětšujte integrační složku (reset), až měřená hodnota začne být nestabilní, pak ji mírně snižte, až se
stabilita opět obnoví.

49

ECO 24 Návod k použití

Poznámka:
Ponechejte regulátoru i procesu dostatek času ke stabilizaci.
4. Derivační složku () nastavte mezi 1/4 a 1/10 hodnoty integrační složky (Reset).
5. Snižujte derivační složku (), dokud nezačne docházet k překmitům nebo nadměrným oscilacím
měřené hodnoty.
Poznámka:
Derivační složka může způsobit nestabilitu.
6. Pokud po dokončení všech uvedených nastavení stále existuje odchylka od žádané hodnoty, použijte
k jejímu odstranění ruční nastavení pracovního bodu (, Manual Reset):
Měřená hodnota je menší než žádaná – nastavte kladnou hodnotu.
nebo
Měřená hodnota je větší než žádaná – nastavte zápornou hodnotu.

10 Kalibrační režim
VAROVÁNÍ
KALIBROVÁNÍ JE POTŘEBA POUZE U PŘÍSTROJŮ V JEJICHŽ KALIBRAČNÍM
NASTAVENÍ VZNIKLA CHYBA. VIZ OVĚŘENÍ KALIBRACE NÍŽE.
VÝSTRAHA
Kalibraci smí provádět pouze technicky kompetentní pracovníci s příslušným oprávněním.
Kalibrace je prováděna během výroby a za normálních okolností není v průběhu životnosti přístroje žádná
další potřeba.

10.1 Vybavení potřebné pro ověření nebo kalibraci univerzálníhovstupu.
Pro každý typ vstupu je potřeba vhodný signálový zdroj. Pro ověření přesnosti přístroje nebo pro kalibraci
jsou potřeba signálové zdroje s přesností lepší než ±0,05% podle následujícího seznamu.
1. zdroj lineárních signálů s rozsahy: 0 až 50 mV ss, 0 až 10 V ss a 0 až 20 mA ss,
2. simulátor termočlánků, všechny typy, s referenčním bodem 0°C, patřičnými funkcemi a s
kompenzovanými (nebo ekvivalentními) vývody
3. odporová dekáda s třívodičovým (nebo ekvivalentním) připojením.

10.2 Ověření kalibrace
1. Na přístroji nastavte požadovaný typ vstupu.
2. Zapojte správně vstupní přívody a přístroj zapněte. Nechte přístroj zapnutý nejméně pět minut pro
odporové a lineární rozsahy a třicet minut pro termočlánkové rozsahy.
3. Po uplynutí doby potřebné pro stabilizaci ověřte kalibraci připojením příslušného signálového zdroje
a ověřením v několika hlavních bodech.
4. Tento test opakujte pro všechny požadované typy vstupu.
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10.3 Kalibrace
Kalibrace se provádí v pěti úsecích, jak je popsáno v Tab. 30, každý úsek odpovídá příslušnému vstupnímu
rozsahu přístroje.
VAROVÁNÍ
Před kalibrací jakéhokoliv termočlánkového rozsahu MUSÍ být nejprve zkalibrován úsek 50 mV.
Tab. 30 –Úseky kalibrace


50 mV



10 V



20 mA



Pt100 (200 Ohm)



termočlánky (je třeba termočlánek typu K, vztažný bod 0°C)

Postup kalibrace:
Za použití odpovídajícího propojení přiveďte na vstup přístroje zdroj kalibračního signálu podle dříve
uvedeného seznamu. V okamžiku zapnutí stiskněte a přidržte tlačítka L a D, až se na displeji objeví .
Poznámka:
V případě, že příslušný úsek dosud nebyl kalibrován, displej začne blikat.
Pro začátek kalibrace stiskněte H.
V průběhu kalibrace se na displeji na několik sekund zobrazí .
Pokud je vstup špatně zapojen, nebo je na něj přiveden zjevně špatný signál, kalibrace je přerušena a na
displeji se objeví . Předchozí kalibrační nastavení zůstane zachováno.
Jestliže byla kalibrace úspěšná, na displeji se zobrazí  bez blikání.
Abyste přikročili k dalšímu úseku, stiskněte L.
Tento postup opakujte pro každý typ, dokud nejsou zkalibrovány všechny úseky.
Pro odchod z Kalibračního režimu přístroj vypněte.
Poznámka:
Pokud není v průběhu pěti minut stisknuto žádné tlačítko, přístroj ukončí Kalibrační režim automaticky.
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11 Příloha 1 – vysvětlení pojmů
Alarm, spínací hystereze (Alarm Hysteresis):
Nastavitelné pásmo na „bezpečné“ straně od alarmové meze, skrz které se musí měřená hodnota dostat, aby
se změnil stav alarmu, jak je ukázáno na spodním diagramu. Viz také Alarm, typy alarmu (Alarm operation).

Obr. 37 – Spínací hystereze alarmu
ECO 24 Návod k použití

52

Alarm, typy alarmu (Alarm operation): Činnost alarmu je pro každý jeho typ ukázána níže, spolu se
stavem alarmového relé (pokud je nakonfigurováno).

Obr. 38 – Činnost alarmu
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Viz také Alarm, spínací hystereze (Alarm Hysteresis), Alarm, blokování alarmu (Alarm Inhibit), Alarm 1,
šířka pásma (Band Alarm 1 Value), Alarm 1, odchylka (Deviation Alarm 1 Value), Logické kombinace
alarmů (Logical Combination of Alarms), Alarm při poruše regulačního obvodu – smyčkový alarm (Loop
Alarm Enable), Alarm 1, horní mez (Process High Alarm 1 Value) a Alarm 1, spodní mez (Process Low
Alarm 1 Value).
Alarm, blokování alarmu (Alarm Inhibit):
Tato funkce blokuje nežádoucí alarm, který vznikne při zapnutí přístroje nebo při změně žádané hodnoty,
dokud nepřestane být aktivní. Poté alarm funguje běžným způsobem. Viz také Alarm, typy alarmu (Alarm
operation).
Integrační časová konstanta (Automatic Reset):
Regulační parametr, který automaticky posunuje pracovní bod pásma proporcionality tak, aby kompenzoval
vliv kolísání zátěže. Je nastavitelný v rozsahu 1 sekunda až 99 minut 59 sekund a VYPNUTO (hodnota
větší než 99 minut 59 sekund – na displeji se objeví OFF). Snížení času zvýší vliv integrační složky. Tento
parametr není přístupný, pokud je primární výstup nastaven pro dvoupolohovou regulaci. Výchozí hodnota
je pět minut (5.00), zobrazení na displeji . Viz také Šířka pásma proporcionality primárního výstupu
(Primary Proportional Band), Šířka pásma proporcionality sekundárního výstupu (Secondary Proportional
Band), Derivační časová konstanta (Rate), PID regulace, a Ladění (Tuning).
Automatické předlaďování (Auto Pre-Tune):
Parametr, kterým se povoluje automatické předladění regulačních parametrů při každém zapnutí přístroje
( =zakázáno,  = povoleno). Tato funkce je užitečná, pokud se regulovaný proces významně mění
při každém spuštění. V tom případě Auto Pre-Tune zajistí předladění parametrů při startu procesu. Funkce
automatického ladění (Self-Tune) může být použita také, a sice pro automatické doladění. Ve výchozím
nastavení je funkce zakázána, zobrazení na displeji Apt. Viz také Předladění (Pre-Tune), Automatické
ladění (Self-Tune) a Ladění (Tuning).
Alarm 1, šířka pásma (Band Alarm 1 Value):
Parametr, platný pouze když je alarm 1 nastavený jako pásmový alarm, definuje šířku pásma se středem na
žádané hodnotě. Alarm je aktivní, pokud se měřená hodnota nachází mimo toto pásmo. Hodnota může být
nastavena v rozmezí 1 až 100% z rozsahu. Výchozí hodnota je 5, zobrazení na displeji . Viz také
Alarm, typy alarmu (Alarm operation), Alarm 2, šířka pásma (Band Alarm 2 Value) a Vstupní rozsah (Input
Span).
Alarm 2, šířka pásma (Band Alarm 2 Value):
Obdobný jako Alarm 1, šířka pásma. Platný pouze když je alarm 2 nastavený jako pásmový alarm. Výchozí
hodnota je 5, zobrazení na displeji . Viz také Alarm, typy alarmu (Alarm operation), Alarm 1, šířka
pásma (Band Alarm 1 Value) a Vstupní rozsah (Input Span).
Bias (Manual Reset):
Parametr, vyjádřený jako procento výstupního výkonu a nastavitelný v rozsahu 0% až 100% (pouze
primární regulační výstup) nebo -100% až +100% (primární i sekundární výstup). Tento parametr není
platný, když je primární výstup nastaven pro dvoupolohovou regulaci. Pokud se měřená hodnota nachází
pod žádanou, je třeba k odstranění této odchylky nastavit kladnou hodnotu. Pokud je měřená hodnota nad
žádanou, použije se záporná hodnota. Nižší hodnota rovněž pomáhá redukovat překmit při počátečním
náběhu. Výchozí hodnota je 25%, zobrazení na displeji . Viz také Dvoupolohová regulace (On-Off
Control) a PID regulace.
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Plynulý přechod (Bumpless Transfer):
Termín „Bumpless Transfer“ označuje metodu, která je použita pro zabránění náhlým změnám výstupní
hodnoty při přepínání mezi automatickou a ruční regulací. Při přechodu od automatické k ruční regulaci je
jako výchozí výstupní hodnota nastavena předchozí z automatického režimu. Poté ji obsluha může
nastavovat podle potřeby. Při přechodu z ruční k automatické regulaci je jako výchozí výstupní hodnota
nastavena předchozí z ruční regulace. Správné výstupní hodnoty, dané regulačním algoritmem, se poté
dosáhne postupným přechodem. Viz také Manuální regulace (Manual Mode).
Povolení zápisu pomocí komunikační linky (Communications Write Enable):
Tímto parametrem se povoluje/zakazuje změna hodnot parametrů prostřednictvím komunikační linky
RS485, pokud je k dispozici. Hodnoty parametru jsou pouze čtení (read only) a čtení/zápis (read/write).
Výchozí nastavení je VV (čtení/zápis), zobrazení na displeji .
CPU:
Zkratka pro centrální výpočetní jednotku (Central Processing Unit), označuje zabudovaný mikroprocesor,
který řídí všechna měření, alarmy a regulační funkce přístroje.
Proporcionální regulace (Current Proportioning Control):
Může být použita u přístrojů s lineárním, proudovým nebo napěťovým výstupem. To zajistí 4-20 mA, 0-20
mA, 0-5 V, 0-10 V nebo 2-10 Vss PID výstup. Dvoupolohovou regulaci nelze s tímto typem výstupu použít.
Viz také Dvoupolohová regulace (On-Off Control), PID regulace, Šířka pásma proporcionality primárního
výstupu (Primary Proportional Band), Derivační časová konstanta (Rate), Šířka pásma proporcionality
sekundárního výstupu (Secondary Proportional Band) a Časově proporcionální regulace (Time
Proportioning Control).
Čas cyklu (Cycle Time):
Parametr, který u časově proporcionálních výstupů definuje trvání periody, během které poměr mezi dobou
zapnutí a vypnutí výstupu odpovídá požadované výstupní PID hodnotě. ,  a  jsou k dispozici,
pokud jsou výstupy 1, 2 nebo 3 definovány jako časově proporcionální. Rozsah přípustných hodnot je 0,5,
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 nebo 512 sekund. Kratší čas cyklu znamená lepší regulaci, ale za cenu snížení
životnosti elektromechanických spínacích zařízení (např. relé), pokud se použijí. Výchozí hodnota je 32, a
zobrazení na displeji ,  a . Viz také PID regulace a Časově proporcionální regulace (Time
Proportioning Control).
Pásmo necitlivosti (Deadband): Viz Přesah/mrtvé pásmo (Overlap/Deadband).
Derivační složka (Derivative): Viz Derivační časová konstanta (Rate).
Alarm 1, odchylka (Deviation Alarm 1 Value):
Parametr, platný pouze když je alarm 1 nastavený jako odchylka od žádané hodnoty. Definuje její hodnotu
buď jako odchylka směrem nahoru (kladná hodnota) nebo dolů (záporná hodnota). Alarm je aktivní, pokud
se měřená hodnota odchýlí od žádané více, než činí nastavená hodnota. Výchozí hodnota je 5, zobrazení na
displeji . Viz také Alarm, typy alarmu (Alarm operation) a Alarm 2, odchylka (Deviation Alarm 2
Value).
Alarm 2, odchylka (Deviation Alarm 2 Value):
Obdobný jako Alarm 1, odchylka. Platný pouze když je alarm 2 nastavený jako odchylka od žádané
hodnoty. Výchozí hodnota je 5, zobrazení na displeji  . Viz také Alarm, typy alarmu (Alarm operation)
a Alarm 1, odchylka (Deviation Alarm 1 Value).
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Spínací hystereze dvoupolohové regulace (Differential, On-Off Hysteresis):
Parametr, kterým se nastavuje spínací hystereze, použitá v případě, že jeden nebo druhý regulační výstup je
nastaven pro dvoupolohovou regulaci. Parametr je nastavitelný v rozmezí 0,1% až 100% vstupního rozsahu.
Výchozí hodnota je 0,5%. Správným nastavením se zabrání kmitání výstupního relé. Příliš vysoká hodnota
zvýší amplitudu oscilací měřené hodnoty kolem žádané. Zobrazení na displeji je difp pro primární, 
pro sekundární a  pro primární a sekundární výstup. Viz také Vstupní rozsah (Input Span) a
Dvoupolohová regulace (On-Off Control).
Přímé/opačné působení regulačních výstupů (Direct/Reverse Operation of Control Outputs):
Přímé působení se typicky používá pro řízení chlazení; dvoupolohový výstup (On-Off) je zapnutý, pokud
měřená hodnota překročí žádanou. Proporcionální přímo působící výstup zvýší procentuální hodnotu akční
veličiny, když se zvyšuje měřená hodnota uvnitř pásma proporcionality. Opačné působení (Reverse
operation) se typicky používá pro řízení topení; dvoupolohový výstup (On-Off) bude vypnutý, pokud
měřená hodnota překročí žádanou. Proporcionální přímo působící výstup sníží procentuální hodnotu akční
veličiny, když se zvyšuje měřená hodnota uvnitř pásma proporcionality. Sekundární výstup bude působit
přímo, pokud bude primární nastaven jako opačně působící. Sekundární výstup bude působit opačně, pokud
bude primární nastaven jako přímý. Viz také Dvoupolohová regulace (On-Off Control), PID regulace, Šířka
pásma proporcionality primárního výstupu (Primary Proportional Band) a Šířka pásma proporcionality
sekundárního výstupu (Secondary Proportional Band).
Strategie displeje (Display Strategy):
Je to parametr, který uživateli umožňuje volbu parametrů, které se zobrazují v běžném provozu. Může to být
měřená hodnota + žádaná hodnota, měřená hodnota + nastavitelná žádaná hodnota, měřená hodnota +
aktuální10 žádaná hodnota, pouze měřená hodnota, pouze žádaná hodnota. Strategie 6 dovolí v Provozním
režimu pouze čtení žádané hodnoty, její změna je možná pouze v Nastavovacím režimu. Viz také Měřená
hodnota (Process Variable), Žádaná hodnota (Setpoint) a Lineární náběh na žádanou hodnotu (Setpoint
Ramping).
10

Rozdíl se projeví, pokud je aktivní rampová funkce.

Časová konstanta vstupního filtru (Input Filter Time Constant):
Tento parametr je použit k odfiltrování rušivých impulsů od měřené hodnoty. Filtrem upravená měřená
hodnota je použita pro všechny funkce, které se od její hodnoty odvíjejí (alarmy, regulace, atd.). Časová
konstanta je nastavitelná od 0,0 sekund (vypnuto) do 100,0 sekund po skocích 0,5 sekund. Výchozí hodnota
je 2,0 sekund, zobrazovaný kód . Viz také Měřená hodnota (Process Variable).
Typ vstupu (Input Range):
Je to typ a zároveň rozsah vstupu, jak je nastaveno parametrem InPt v Konfiguračním režimu. Viz také
Vstupní rozsah (Input Span).
Vstupní rozsah (Input Span):
Je to rozpětí vstupního (pracovního) rozsahu. Limitní hodnoty jsou definovaných parametry Spodní mez
pracovního rozsahu (Scale Range Lower Limit) a Horní mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper
Limit). Takto uživatelsky upravený rozsah je použit jako základ pro výpočty vztažené ke vstupnímu
rozsahu, (např. šířka pásma proporcionality). Viz také Typ vstupu (Input Range), Spodní mez pracovního
rozsahu (Scale Range Lower Limit) a Horní mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit).
Integrační složka (Integral): Viz Integrační časová konstanta (Automatic Reset).
LED (Light Emitting Diode) :
světelné diody. LED jsou použity v kontrolkách (např. pro indikaci alarmu). Spodní i horní
sedmisegmentové displeje jsou rovněž LED.
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Přístupové kódy (Lock Codes):
Tyto parametry definují čtyřmístné číselné kódy, které jsou vyžadovány pro vstup do Konfiguračního (20),
Nastavovacího (10) a Optimalizačního (0) režimu. Výchozí hodnoty jsou uvedeny v závorkách, parametry
se na displeji zobrazí jako ,  a .
Logické kombinace alarmů (Logical Combination of Alarms):
Dva alarmy mohou být kombinovány logickými operátory A/NEBO. Jako logický alarm může být použit
libovolný vhodný výstup. Může být konfigurován jako opačně (Reverse-acting) nebo přímo (Direct acting)
působící. Viz také Alarm, typy alarmu (Alarm operation).
Tab. 31 - Logický alarm
logický součet: Alarm 1 NEBO Alarm 2
přímé působení

opačné působení

AL1 VYP., AL2 VYP.:

RELÉ VYP.

AL1 VYP., AL2 VYP.:

RELÉ ZAP.

AL1 ZAP., AL2 VYP.:

RELÉ ZAP.

AL1 ZAP., AL2 VYP.:

RELÉ VYP.

AL1 VYP., AL2 ZAP.:

RELÉ ZAP.

AL1 VYP., AL2 ZAP.:

RELÉ VYP.

AL1 ZAP., AL2 ZAP.:

RELÉ ZAP.

AL1 ZAP., AL2 ZAP.:

RELÉ VYP.

logický součin: Alarm 1 A Alarm 2
přímé působení

opačné působení

AL1 VYP., AL2 VYP.:

RELÉ VYP.

AL1 VYP., AL2 VYP.:

RELÉ ZAP.

AL1 ZAP., AL2 VYP.:

RELÉ VYP.

AL1 ZAP., AL2 VYP.:

RELÉ ZAP.

AL1 VYP., AL2 ZAP.:

RELÉ VYP.

AL1 VYP., AL2 ZAP.:

RELÉ ZAP.

AL1 ZAP., AL2 ZAP.:

RELÉ ZAP.

AL1 ZAP., AL2 ZAP.:

RELÉ VYP.

Alarm při poruše regulačního obvodu – smyčkový alarm (Loop Alarm Enable):
Pomocí tohoto parametru může uživatel povolit nebo zakázat smyčkový alarm. Je to speciální druh alarmu,
který detekuje chyby v regulačním obvodu trvalým monitorováním odezvy měřené hodnoty na výstupní
hodnotu. Smyčkový alarm může být navázán na jakýkoliv vhodný výstup. Pokud je v činnosti, kontroluje,
jestli není některý z regulačních výstupů na své minimální nebo maximální hodnotě. Pokud ano, je spuštěn
interní časovač. Pokud se měřená hodnota během časového intervalu „T“ nezkoriguje o hodnotu „V“, alarm
se spustí. Poté se opakovaně ověřují měřená i výstupní hodnota. Pokud se měřená hodnota začne měnit
správným směrem, nebo pokud se výstupní hodnota sníží, alarm je vypnut. Hodnota „T“ je dvojnásobek
integrační konstanty pro PID regulaci. Pro dvoupolohovou regulaci je potřeba správnou hodnotu nastavit
pomocí parametru Časová konstanta smyčkového alarmu (Loop Alarm Time). Hodnota „V“ závisí na typu
vstupu. Pro teplotní vstupy, V = 2°C nebo 3°F. Pro lineární vstupy, V = 10 nejméně významných míst. Pro
jeden regulační výstup (pouze primární) je minimální hodnota 0% výstupního výkonu, pro dva (primární i
sekundární) –100%. Správná funkce smyčkového alarmu závisí na správném nastavení parametrů PID. V
průběhu ruční regulace a automatického předlaďování (Pre-Tune) je smyčkový alarm automaticky vypnut.
Po návratu do režimu automatické regulace a po ukončení algoritmu ladění je smyčkový alarm opět
automaticky zapnut. Viz také Časová konstanta smyčkového alarmu (Loop Alarm Time), Manuální regulace
(Manual Mode), Dvoupolohová regulace (On-Off Control), Předladění (Pre-Tune), a Měřená hodnota
(Process Variable).

57

ECO 24 Návod k použití

Časová konstanta smyčkového alarmu (Loop Alarm Time):
Pokud je použita dvoupolohová regulace a současně je zapnutý smyčkový alarm, určuje tento parametr dobu
trvání mezních podmínek, po jejímž uplynutí bude alarm aktivován. Může být nastavena v rozsahu od 1
sekundy až 99 minut 59 sekund. Tento parametr je v Nastavovacím režimu vynechán, pokud není vybrána
dvoupolohová regulace, nebo když není smyčkový alarm zapnut. Výchozí nastavení je 99:59 a kód displeje
je Lati. Viz také Alarm při poruše regulačního obvodu – smyčkový alarm (Loop Alarm Enable).
mA ss (mADC):
Je to zkratka pro stejnosměrný proud v rozsahu mA (miliampéry). Používá se pro označení ss vstupního
proudového rozsahu a ss lineárního proudového výstupu. Typicky se jedná o rozsahy 0 až 20 mA nebo 4 až
20 mA.
Manuální regulace (Manual Mode):
Tento parametr určuje, zda obsluze bude umožněna ruční regulace. Pokud je v Nastavovacím režimu tato
možnost povolena, stisknutí tlačítka AM v obslužném režimu bude mít za následek přechod k ruční
regulaci. Horní displej bude zobrazovat měřenou hodnotu a spodní displej výstupní výkon ve formátu Pxxx,
kde xxx je procento maximálního možného výstupního výkonu. Hodnota výstupního výkonu se nastavuje
tlačítky nahoru a dolů. Hodnotu lze nastavit v rozmezí od 0% do 100% pro přístroje, které používají pouze
primární regulační výstup a od -100% do +100% pro regulátory s primárním i sekundárním výstupem
(topení i chlazení). Tento režim je nutno používat obezřetně, protože ne regulační algoritmus PID, ale
obsluha nastavuje úroveň výstupní veličiny. Obsluha MUSÍ udržovat regulovanou veličinu na požadované
úrovni ručně. Viz také Plynulý přechod (Bumpless Transfer) a PID regulace.
Kompenzace vstupu (Process Variable Offset):
Tento parametr je použit k modifikování měřené hodnoty a je nastavitelný v rozmezí ± rozpětí vstupního
rozsahu. Používejte tento parametr pouze když je potřeba vykompenzovat chybu v měření. Kladné hodnoty
se k měřené hodnotě přičítají a záporné odečítají. Parametr MUSÍ být používán opatrně, protož nastavení
tohoto parametru je ve skutečnosti kalibrační nastavení. Nesprávné použití tohoto parametru může vést k
tomu, že zobrazovaná hodnota nemá žádný rozumný vztah ke skutečné hodnotě. Na čelním panelu není
nijak indikováno, zda je tento parametr použit. Výchozí hodnota je 0 a zobrazení na displeji . Viz také
Vstupní rozsah (Input Span) a Měřená hodnota (Process Variable).
Dvoupolohová regulace (On-Off Control):
Pokud je použita dvoupolohová regulace, regulační výstup se úplně otevírá nebo zavírá, když se měřená
hodnota rovná žádané, podobně jako termostat ústředního topení. Nevyhnutelně dochází k určitému kmitání
měřené hodnoty. Dvoupolohová regulace může být uskutečněna pouze s použitím časově proporcionálního
regulačního výstupu (relé, triak, SSR driver), a to nastavením šířky pásma proporcionality na nulu.
Dvoupolohová regulace může být použita u samotného primárního výstupu, když primárního i sekundárního
(topení/chlazení) výstupu, nebo pouze u sekundárního, kde primární je nastaven jako proporcionální. Viz
také Spínací hystereze dvoupolohové regulace (Differential, On-Off Hysteresis), PID regulace, Měřená
hodnota (Process Variable), Šířka pásma proporcionality primárního výstupu (Primary Proportional
Band), Šířka pásma proporcionality sekundárního výstupu (Secondary Proportional Band), Žádaná
hodnota (Setpoint) a Časově proporcionální regulace (Time Proportioning Control).
Hystereze dvoupolohové regulace (On-Off Differential (Hysteresis):
- viz Spínací hystereze dvoupolohové regulace (Differential, On-Off Hysteresis).
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Přesah/pásmonecitlivosti (Overlap/Deadband):
Tento parametr definuje část primárního a sekundárního pásma proporcionality (PbP + PbS), ve kterém jsou
aktivní oba výstupy (přesah) nebo žádný z výstupů není aktivní (mrtvé pásmo). Je nastavitelný v rozsahu od
- 20% do +20% ze součtu těchto dvou pásem proporcionality. Kladná hodnota = přesah, záporná hodnota =
mrtvé pásmo. Tento parametr se nepoužije, pokud je primární výstup nastavený jako dvoupolohový, nebo
pokud není sekundární výstup. Zobrazuje se jako OL a výchozí hodnota je 0%. Pokud je sekundární výstup
nastavený jako dvoupolohový, má tento parametr význam posunutí spínací hystereze sekundárního vstupu,
aby vznikl buď přesah, nebo mrtvé pásmo. Pokud přesah/mrtvé pásmo = 0, „vypínací“ hrana pásma
hystereze sekundárního výstupu se kryje s bodem, ve kterém je výstupní hodnota primárního výstupu = 0%.
Viz také Spínací hystereze dvoupolohové regulace (Differential, On-Off Hysteresis), Dvoupolohová
regulace (On-Off Control), Šířka pásma proporcionality primárního výstupu (Primary Proportional Band)
a Šířka

Obr. 39 – Přesah a pásmo necitlivosti
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PID regulace:
Zkratka (Proporcionalita, Integrace a Derivace) pro regulační metodu, která přesně udržuje žádanou úroveň
regulované veličiny, např. teplotu. Zabraňuje oscilacím, typickým pro dvoupolohovou regulaci tím, že
neustále upravuje výstupní veličinu tak, aby udržovala regulovanou veličinu stabilní a na žádané hodnotě.
Viz také Integrační časová konstanta (Automatic Reset), Dvoupolohová regulace (On-Off Control), Šířka
pásma proporcionality primárního výstupu (Primary Proportional Band), Měřená hodnota (Process
Variable), Derivační časová konstanta (Rate), Šířka pásma proporcionality sekundárního výstupu
(Secondary Proportional Band), Žádaná hodnota (Setpoint) a Ladění (Tuning).
PLC:
Zkratka (Programmable Logic Controller) pro programovatelný logický automat. Mikroprocesorové
zařízení, používané pro řízení strojů. Hodí se zejména pro sekvenční řízení a používá programovací
techniku „Ladder Logic“. Některé PLC mají možnost základní PID regulace, ale mají sklon být drahé a se
sníženou jakostí regulace. Viz také PID regulace.
Předladění (Pre-Tune):
Regulační parametr, pomocí kterého se proces počátečního náběhu na žádanou hodnotu záměrně upraví tak,
aby bylo možné předladit regulační parametry PID ještě před dosažením žádané hodnoty. V průběhu
předladění je nejprve regulované soustavě dodáván plný výkon, dokud se měřená hodnota nedostane na
poloviční vzdálenost k žádané hodnotě. V tomto bodě je výkon snížen na nulu, což způsobí zákmit. V
okamžiku, kdy je dosaženo vrcholu tohoto zákmitu, algoritmus předladění vypočítá přibližné konstanty PID,
pásmo proporcionality, integrační a derivační složku. Tento proces je zobrazen na spodním obrázku.
Jakmile je předladění kompletní, začne být výstupní výkon určován algoritmem PID s použitím právě
získaných hodnot. Předladění chrání před překmitnutím žádané hodnoty v případech, že je regulátor nový,
anebo když se změní regulovaná soustava. Jako jednorázové operace je předladění automaticky ukončeno,
jakmile je kompletní, ale může být pomocí parametru Automatické předladění (Auto Pre-Tune)
nakonfigurováno aby se spouštělo při každém zapnutí regulátoru. Předladění se nespustí, pokud je primární
nebo sekundární výstup regulátoru nastaven pro dvoupolohovou regulaci, v průběhu lineárního náběhu na
žádanou hodnotu (rampová funkce), nebo pokud je měřená hodnota od žádané vzdálena méně než 5% ze
vstupního rozsahu. Viz také Automatické předlaďování (Auto Pre-Tune), Integrační časová konstanta
(Automatic Reset), Dvoupolohová regulace (On-Off Control), Vstupní rozsah (Input Span), PID regulace,
Šířka pásma proporcionality primárního výstupu (Primary Proportional Band), Měřená hodnota (Process
Variable), Derivační časová konstanta (Rate), Šířka pásma proporcionality sekundárního výstupu
(Secondary Proportional Band), Automatické ladění (Self-Tune), Žádaná hodnota (Setpoint), Lineární
náběh na žádanou hodnotu (Setpoint Ramping) a Ladění (Tuning).

Obr. 40 – Předladění
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Omezení výkonu primárního výstupu (Primary Output Power Limit):
Tento parametr má význam maximální povolené úrovně vstupní hodnoty primárního regulačního výstupu a
může být použit pro ochranu regulované soustavy. Může být nastaven v rozsahu 0% až 100%. Tento
parametr se neuplatní, pokud je primární výstup nastaven pro dvoupolohovou regulaci. Zobrazení na displeji
je . Viz také Dvoupolohová regulace (On-Off Control).
Šířka pásma proporcionality primárního výstupu (Primary Proportional Band):
Je to část vstupního rozsahu, ve kterém je výstupní hodnota primárního regulačního výstupu úměrná měřené
hodnotě. Může být nastavena v rozsahu 0,0% (dvoupolohová regulace) až 999,9%. Výchozí hodnota je
5,0% a zobrazení na displeji . Viz také Dvoupolohová regulace (On-Off Control), Vstupní rozsah (Input
Span), Přesah/mrtvé pásmo (Overlap/Deadband), PID regulace, Šířka pásma proporcionality sekundárního
výstupu (Secondary Proportional Band) a Ladění (Tuning).
Alarm 1, horní mez (Process High Alarm 1 Value):
Tento parametr, přístupný jen když byl první alarm nastaven pro hlídání vysoké měřené hodnoty (Process
High Alarm), definuje měřenou hodnotu, nad níž bude alarm 1 aktivní. Jeho hodnota může být nastavena v
rozmezí Horní mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit) a Spodní mez pracovního rozsahu
(Scale Range Lower Limit). Výchozí hodnota je Horní mez pracovního rozsahu a zobrazení na displeji
. Viz také Alarm, typy alarmu (Alarm operation), Alarm 2, horní mez (Process High Alarm 2 Value),
Měřená hodnota (Process Variable), Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range Lower Limit) a Horní
mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit).
Alarm 2, horní mez (Process High Alarm 2 Value):
Tento parametr je přístupný jen když byl druhý alarm nastaven pro hlídání vysoké měřené hodnoty (Process
High Alarm). Je podobný, jako Alarm 1, horní mez. Výchozí hodnota je Horní mez pracovního rozsahu a
zobrazení na displeji . Viz také Alarm, typy alarmu (Alarm operation), Alarm 1, horní mez (Process
High Alarm 1 Value), Měřená hodnota (Process Variable), Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range
Lower Limit) a Horní mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit).
Alarm 1, spodní mez (Process Low Alarm 1 Value):
Tento parametr, přístupný jen když byl první alarm nastaven pro hlídání nízké měřené hodnoty (Process
Low Alarm), definuje měřenou hodnotu, pod níž bude alarm 1 aktivní. Jeho hodnota může být nastavena v
rozmezí Horní mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit) a Spodní mez pracovního rozsahu
(Scale Range Lower Limit). Výchozí hodnota je Spodní mez pracovního rozsahu a zobrazení na displeji
. Viz také Alarm, typy alarmu (Alarm operation), Alarm 2, spodní mez (Process Low Alarm 2 Value),
Měřená hodnota (Process Variable), Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range Lower Limit) a Horní
mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit).
Alarm 2, spodní mez (Process Low Alarm 2 Value):
Tento parametr je přístupný jen když byl druhý alarm nastaven pro hlídání nízké měřené hodnoty (Process
Low Alarm). Je podobný, jako Alarm 1, spodní mez. Výchozí hodnota je Spodní mez pracovního rozsahu a
zobrazení na displeji . Viz také Alarm, typy alarmu (Alarm operation), Alarm 1, spodní mez (Process
Low Alarm 1 Value), Měřená hodnota (Process Variable), Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range
Lower Limit) a Horní mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit).
Měřená hodnota (Process Variable):
Měřená hodnota (Process Variable - PV) je měřena primárním vstupem přístroje. Může to být jakákoliv
veličina, který může být převedena na elektrický signál, vhodný pro vstup přístroje. Obvykle je to teplota,
měřená termočlánky nebo Pt100, nebo tlak, hladina, průtok, apod., měřené čidly s převodem na lineární
stejnosměrný signál, např. 4-20 mA. Lineární signály mohou být pomocí parametrů Spodní mez pracovního
rozsahu (Scale Range Lower Limit) a Horní mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit) upraveny
tak, aby se měřená hodnota zobrazovala přímo ve fyzikálních jednotkách. Viz také Vstupní rozsah (Input
Span), Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range Lower Limit) a Horní mez pracovního rozsahu (Scale
Range Upper Limit).
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Kompenzace (Offset):
- viz Kompenzace vstupu (Offset).
Derivační časová konstanta (Rate)
Tento regulační parametr je nastavitelný v rozsahu 0 sekund až 99 minut 59 sekund a určuje, jaká bude
odezva výstupní hodnoty na rychlost změny regulované veličiny. Tento parametr NEMÁ být použit pro
řízení polohy ventilu, kde by mohl způsobit předčasné opotřebení kvůli neustálým drobným korekcím.
Parametr se nepoužije, pokud je primární regulační výstup nastaven pro dvoupolohovou regulaci. Výchozí
hodnota je 0.0 a zobrazení na displeji . Viz také Dvoupolohová regulace (On-Off Control), PID
regulace, Měřená hodnota (Process Variable) a Ladění (Tuning).
Přenos hodnot (Retransmit Output):
Může být použit pro předávání lineárního stejnosměrného, napěťového nebo proudového signálu, který je
úměrný měřené nebo žádané hodnotě, jinému zařízení, např. zapisovači nebo PLC. Výstupu může být
nastaveno měřítko, aby přenášel libovolnou část pracovního rozsahu. Viz také Vstupní rozsah (Input Span),
Měřená hodnota (Process Variable) a Žádaná hodnota (Setpoint).
Horní rozsah pro přenos, lineární výstup 1 (Retransmit Output 1 Scale Maximum):
Tento parametr může být použit u lineárního výstupu, instalovaného ve slotu 1, k předávání analogového
signálu, úměrného buď měřené, nebo žádané hodnotě, jinému zařízení. Horní rozsah pro přenos definuje
(měřenou nebo žádanou) hodnotu, při které bude výstup na své maximální hodnotě. Např. pro výstup 0-5 V
je to 5 V. Může být nastaven v rozsahu -1999 až 9999; poloha desetinné tečky je vždy stejná jako u měřené
hodnoty. Pokud je nastavena hodnota nižší než Spodní rozsah pro přenos, je mezi přenášenou (měřenou
nebo žádanou) hodnotou a výstupní hodnotou vztah nepřímé úměry. Výchozí hodnota je Horní mez
pracovního rozsahu a zobrazení na displeji . Viz také Měřená hodnota (Process Variable), Přenos
hodnot (Retransmit Output), Retransmit Output 1 Scale Minimum, Horní mez pracovního rozsahu (Scale
Range Upper Limit) a Žádaná hodnota (Setpoint).
Spodní rozsah pro přenos, lineární výstup 1 (Retransmit Output 1 Scale Minimum):
Tento parametr může být použit u lineárního výstupu, instalovaného ve slotu 1, k předávání analogového
signálu, úměrného buď měřené, nebo žádané hodnotě, jinému zařízení. Spodní rozsah pro přenos definuje
(měřenou nebo žádanou) hodnotu, při které bude výstup na své minimální hodnotě. Např. pro výstup 0-5 V
je to 0 V. Může být nastaven v rozsahu -1999 až 9999; poloha desetinné tečky je vždy stejná jako u měřené
hodnoty. Pokud je nastavena hodnota vyšší než Horní rozsah pro přenos, je mezi přenášenou (měřenou nebo
žádanou) hodnotou a výstupní hodnotou vztah nepřímé úměry. Výchozí hodnota je Spodní mez pracovního
rozsahu a zobrazení na displeji . Viz také Měřená hodnota (Process Variable), Přenos hodnot
(Retransmit Output), Retransmit Output 1 Scale Maximum, Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range
Lower Limit) a Žádaná hodnota (Setpoint).
Horní rozsah pro přenos, lineární výstup 2 (Retransmit Output 2 Scale Maximum):
Tento parametr definuje maximální měřenou nebo žádanou hodnotu pro přenos druhým výstupem. Je
podobný jako Horní rozsah pro přenos, lineární výstup 1. Výchozí hodnota je Horní mez pracovního
rozsahu a zobrazení na displeji . Viz také Měřená hodnota (Process Variable), Přenos hodnot
(Retransmit Output), Spodní rozsah pro přenos, lineární výstup 2 (Retransmit Output 2 Scale Minimum),
Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range Lower Limit) a Žádaná hodnota (Setpoint).
Spodní rozsah pro přenos, lineární výstup 2 (Retransmit Output 2 Scale Minimum):
Tento parametr definuje minimální měřenou nebo žádanou hodnotu pro přenos druhým výstupem. Je
podobný jako Spodní rozsah pro přenos, lineární výstup 1. Výchozí hodnota je Spodní mez pracovního
rozsahu a zobrazení na displeji . Viz také Měřená hodnota (Process Variable), Přenos hodnot
(Retransmit Output), Spodní rozsah pro přenos, lineární výstup 2 (Retransmit Output 2 Scale Minimum),
Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range Lower Limit) a Žádaná hodnota (Setpoint).
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Horní rozsah pro přenos, lineární výstup 3 (Retransmit Output 3 Scale Maximum):
Tento parametr definuje maximální měřenou nebo žádanou hodnotu pro přenos třetím výstupem. Je
podobný jako Horní rozsah pro přenos, lineární výstup 1. Výchozí hodnota je Horní mez pracovního
rozsahu a zobrazení na displeji . Viz také Měřená hodnota (Process Variable), Přenos hodnot
(Retransmit Output), Spodní rozsah pro přenos, lineární výstup 3 (Retransmit Output 3 Scale Minimum),
Horní mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit) a Žádaná hodnota (Setpoint).
Spodní rozsah pro přenos, lineární výstup 3 (Retransmit Output 3 Scale Minimum):
Tento parametr definuje minimální měřenou nebo žádanou hodnotu pro přenos třetím výstupem. Je podobný
jako Spodní rozsah pro přenos, lineární výstup 1. Výchozí hodnota je Spodní mez pracovního rozsahu a
zobrazení na displeji . Viz také Měřená hodnota (Process Variable), Přenos hodnot (Retransmit
Output), Spodní rozsah pro přenos, lineární výstup 3 (Retransmit Output 3 Scale Minimum), Spodní mez
pracovního rozsahu (Scale Range Lower Limit) a Žádaná hodnota (Setpoint).
Reset:
-

viz Integrační časová konstanta (Automatic Reset).

Horní mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit):
Tento parametr může být u lineárních vstupů použit pro to, aby byla měřená hodnota zobrazena přímo ve
fyzikálních jednotkách. Definuje hodnotu, která se zobrazí při maximálním vstupním signálu. Je
nastavitelný v rozsahu -1999 až 9999 a může být nastaven na hodnotu alespoň o 100 menší než Spodní mez
pracovního rozsahu, v tom případě je mezi měřenou a zobrazovanou hodnotou vztah nepřímé úměry. Pro
termočlánky a Pt100 je tento parametr použit pro omezení pracovního rozsahu shora. Všechny funkce,
odvozené od rozpětí pracovního rozsahu pracují právě s takto omezeným pracovním rozsahem. Parametr
může být nastaven uvnitř vstupního rozsahu daného konfiguračním parametrem inpt, s výjimkou do 100
stupňů od hodnoty Spodní mez pracovního rozsahu. Výchozí hodnota je pro lineární vstupy 1000 a pro
teplotní čidla maximum jejich rozsahu. Zobrazení na displeji je . Viz také Vstupní rozsah (Input Span),
Měřená hodnota (Process Variable) a Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range Lower Limit).
Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range Lower Limit):
Tento parametr může být u lineárních vstupů použit pro to, aby byla měřená hodnota zobrazena přímo ve
fyzikálních jednotkách. Definuje hodnotu, která se zobrazí při minimálním vstupním signálu. Je nastavitelný
v rozsahu -1999 až 9999 a může být nastaven na hodnotu alespoň o 100 větší než Horní mez pracovního
rozsahu, v tom případě je mezi měřenou a zobrazovanou hodnotou vztah nepřímé úměry. Pro termočlánky a
Pt100 je tento parametr použit pro omezení pracovního rozsahu zdola. Všechny funkce, odvozené od rozpětí
pracovního rozsahu pracují právě s takto omezeným pracovním rozsahem. Parametr může být nastaven
uvnitř vstupního rozsahu daného konfiguračním parametrem inpt, s výjimkou do 100 stupňů od hodnoty
Horní mez pracovního rozsahu. Výchozí hodnota je pro lineární vstupy 0 a pro teplotní čidla minimum
jejich rozsahu. Zobrazení na displeji je . Viz také Vstupní rozsah (Input Span), Měřená hodnota (Process
Variable) a Horní mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit).
Šířka pásma proporcionality sekundárního výstupu (Secondary Proportional Band):
Je to část vstupního rozsahu, ve kterém je výstupní hodnota sekundárního regulačního výstupu úměrná
měřené hodnotě. Může být nastavena v rozsahu 0,0% (dvoupolohová regulace) až 999,9%. Výchozí hodnota
je 5,0% a zobrazení na displeji . Viz také Dvoupolohová regulace (On-Off Control), Vstupní rozsah
(Input Span), Přesah/mrtvé pásmo (Overlap/Deadband), PID regulace, Šířka pásma proporcionality
primárního výstupu (Primary Proportional Band) a Ladění (Tuning).
Automatické ladění (Self-Tune):
Automatické ladění se používá pro optimální ladění regulátoru v provozu; používá rozpoznávací algoritmus,
který sleduje regulační odchylky. Na spodním obrázku jsou uvedeny ty, které jsou pro teplotní aplikace
typické: při náběhu na žádanou hodnotu, při její změně a při působení vnějších vlivům.
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Obr. 41 – Funkce samooptimalicace
Regulační odchylky jsou stínovány a překmity jsou pro názornost zveličeny. Algoritmus Self-Tune před
výpočtem nových hodnot PID sleduje celý cyklus zákmitu. Pokud kmitání pokračuje, jsou vypočítány nové
hodnoty PID a regulátor okamžitě přechází na optimální regulaci. Pokud je regulátor vypnut, hodnoty PID
jsou uchovány v paměti přístroje pro další použití. Tyto hodnoty však nemusí být ve všech případech
správné, např. když je regulátor úplně nový, nebo když se regulovaná soustava změnila. V těchto případech
může uživatel použít funkci předladění (Pre-Tune). Použití nepřetržitého ladění však není vhodné pro
aplikace, ve kterých často dochází k umělému ovlivňování regulované soustavy, např. když se očekává časté
ponechávání otevřených pecních dveří na delší dobu. Automatické ladění nemůže být spuštěno, jestliže je
regulátor nastaven pro dvoupolohovou regulaci. Viz také Dvoupolohová regulace (On-Off Control),
Předladění (Pre-Tune), PID regulace, a Ladění (Tuning).
Žádaná hodnota (Setpoint):
Je to cílová hodnota, na které má regulátor udržovat regulovanou veličinu tím, že mění a přizpůsobuje
výstupní hodnotu. Regulátory mohou mít jednu nebo dvě žádané hodnoty. (Která z nich pak bude vybrána
jako aktuální, závisí na stavu digitálního výstupu, kterým lze mezi nimi přepínat. Přepínat lze také pomocí
komunikační linky RS485.) Dvě žádané hodnoty ( a ) mohou být lokální (vnitřní), zatímco některé
modely mohou mít jednu lokální (vnitřní) žádanou hodnotu (Local SetPoint - ) a jednu dálkově
ovládanou (externí) žádanou hodnotu (Remote SetPoint - ). Modely s dálkovým ovládáním žádané
hodnoty mají digitální vstup pro přepínání a lineární, proudový, napěťový nebo odporový vstup pro
zadávání hodnoty RSP. Rozsah nastavení je v rozmezí od Spodní meze žádané hodnoty do Horní meze
žádané hodnoty. Výchozí hodnota je Spodní mez pracovního rozsahu a zobrazení na displeji , , ,
 nebo . Viz také Měřená hodnota (Process Variable), Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range
Lower Limit), Spodní mez žádané hodnoty (Setpoint Lower Limit) a Horní mez žádané hodnoty (Setpoint
Upper Limit).
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Horní mez žádané hodnoty (Setpoint Upper Limit):
Tento parametr má význam nejvyšší hodnoty, na kterou může být nastavena žádaná hodnota. Má být
nastaven tak, aby žádaná hodnota byla udržována pod takovou úrovní, která může způsobit poškození.
Rozsah nastavení je mezi hodnotami Horní mez pracovního rozsahu a Spodní mez pracovního rozsahu. Jeho
hodnota nemůže být posunuta mimo okamžitou žádanou hodnotu. Výchozí hodnota je Horní mez
pracovního rozsahu a zobrazení na displeji . Viz také Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range
Lower Limit), Horní mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit), Žádaná hodnota (Setpoint) a
Spodní mez žádané hodnoty (Setpoint Lower Limit).
Spodní mez žádané hodnoty (Setpoint Lower Limit):
Tento parametr má význam nejmenší hodnoty, na kterou může být nastavena žádaná hodnota. Má být
nastaven tak, aby žádaná hodnota byla udržována nad takovou úrovní, která může způsobit poškození.
Rozsah nastavení je mezi hodnotami Horní mez pracovního rozsahu a Spodní mez pracovního rozsahu. Jeho
hodnota nemůže být posunuta mimo okamžitou žádanou hodnotu. Výchozí hodnota je Spodní mez
pracovního rozsahu a zobrazení na displeji . Viz také Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range
Lower Limit), Horní mez pracovního rozsahu (Scale Range Upper Limit), Žádaná hodnota (Setpoint) a
Horní mez žádané hodnoty (Setpoint Upper Limit).
Lineární náběh na žádanou hodnotu (Setpoint Ramping):
Tímto parametrem se zapíná nebo vypíná funkce lineárního náběhu na žádanou hodnotu, která je může být
použita pro ochranu před velkými změnami žádané hodnoty. Pokud je zapnuta, nastavuje se strmost náběhu
(Setpoint Ramp Rate), která určuje rychlost, kterou se aktuální žádaná hodnota pohybuje směrem k cílové
hodnotě, pokud byla žádaná hodnota nastavena nebo aktivní žádaná hodnota změněna. Při zapnutí bude
aktuální žádaná hodnota rovna počáteční měřené hodnotě. Aktuální žádaná hodnota bude stoupat/klesat
nastavenou strmostí, dokud nebude dosaženo cílové žádané hodnoty. Ve výchozím nastavení je funkce
vypnuta, zobrazení na displeji je . Viz také Měřená hodnota (Process Variable), Žádaná hodnota
(Setpoint) a Strmost náběhu na žádanou hodnotu (Setpoint Ramp Rate).
Strmost náběhu na žádanou hodnotu (Setpoint Ramp Rate):
Je to rychlost, kterou se aktuální žádaná hodnota pohybuje směrem k cílové žádané hodnotě, pokud byla
zapnuta funkce lineárního náběhu na žádanou hodnotu. Výchozí nastavení je vypnuto (prázdný displej) a
zobrazení na displeji . Viz také Žádaná hodnota (Setpoint) a Lineární náběh na žádanou hodnotu
(Setpoint Ramping).
SSR:
Solid State Relay. Externí zařízení, vyrobené s použitím dvou křemíkových usměrňovačů, které může být ve
většině aplikací použito jako náhrada mechanických relé (pouze pro střídavé napětí). Jako polovodičová
součástka netrpí SSR při spínání elektrického proudu degradací kontaktů. Proto je možné použít mnohem
kratší spínací cykly, což má za následek vynikající jakost regulace. SSR se ovládá speciálním výstupem
(SSR driver), což je časově proporční napětí 10 Vss. Viz také Čas cyklu (Cycle Time), Časově
proporcionální regulace (Time Proportioning Control), Triak (Triac).
Časově proporcionální regulace (Time Proportioning Control):
Časově proporcionální regulace je dosaženo spínáním výstupu – jedním zapnutím a jedním vypnutím během
intervalu přednastavené délky, v případě, že se měřená hodnota nachází uvnitř pásma proporcionality.
Regulační algoritmus určuje poměr časů zapnutí a vypnutí, aby bylo dosaženo výstupní hodnoty potřebné ke
zkorigování odchylky mezi měřenou a žádanou hodnotou. Např. pro čas cyklu 32 sekund a výstupní
hodnotu 25% budou časy zapnutí 8 sekund a následného vypnutí 24 sekund. Časově proporcionální regulace
může být použita - podle hardwarové konfigurace - u reléového, triakového a SSR driver výstupu pro
primární i sekundární regulační výstup. Viz také Časově proporcionální regulace (Time Proportioning
Control), Čas cyklu (Cycle Time), PID regulace, Šířka pásma proporcionality primárního výstupu (Primary
Proportional Band), Měřená hodnota (Process Variable), Šířka pásma proporcionality sekundárního
výstupu (Secondary Proportional Band), Žádaná hodnota (Setpoint), SSR a Triak (Triac).
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Ladění (Tuning):
PID regulátory musí být vyladěny podle regulované soustavy, aby bylo docíleno optimální jakosti regulace.
Ladění se podle okolností provádí ručně nebo s použitím funkcí regulátoru pro automatické ladění. Pokud je
regulátor nastaven pro dvoupolohovou regulaci, naladění není potřeba. Viz také Integrační časová konstanta
(Automatic Reset), Automatické předlaďování (Auto Pre-Tune), Dvoupolohová regulace (On-Off Control),
PID regulace, Předladění (Pre- Tune), Šířka pásma proporcionality primárního výstupu (Primary
Proportional Band), Derivační časová konstanta (Rate), Automatické ladění (Self-Tune) a Šířka pásma
proporcionality sekundárního výstupu (Secondary Proportional Band).
Triak (Triac):
Malá vnitřní polovodičová součástka, která může být použita namísto mechanického relé v případech, kdy
se má spínat malý střídavý proud, do 1 A. Podobně jako relé, výstup je časově proporcionální dávkovaný,
ale je možné použít mnohem kratší spínací cykly, což má za následek vynikající jakost regulace. Jako
polovodičová součástka netrpí SSR při spínání elektrického proudu degradací kontaktů.Nemůže být
použit pro spínání stejnosměrného proudu. Viz také Čas cyklu (Cycle Time), SSR, Časově proporcionální
regulace (Time Proportioning Control).
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12 Příloha 2- technické parametry
12.1 Univerzální vstup
12.1.1 Všeobecné technické parametry vstupu
Vzorkovací
rychlost vstupu:

čtyři
měření/sekundu

Časová konstanta
vstupního filtru
Rozlišení vstupu

0,0 (vypnuto), 0,5 až 100,0 sekund s krokem 0,5 sekundy

Vstupní
Impedance:
Izolace:
Kompenzace
vstupu:
Zobrazení měřené
hodnoty:

přibližně 14 bitů Vždy nejméně čtyřikrát lepší, než se zobrazí na
displeji.
10 Vss:
47 kΩ
20 mAss:
5Ω
ostatní rozsahy:
více než 10 MΩ
Univerzální vstup je izolovaný od všech výstupů (kromě SSR
driver) při 240 Vst.
nastavitelná ±vstupní rozsah
Zobrazuje se 5% přes vstupní rozsah a 5% pod vstupním
rozsahem.

12.1.2 Termočlánky
Dostupné termočlánkové rozsahy
Typ

Rozsah
min. /°C
-200

Rozsah
max. /°C
1200

Rozsah
min. /°F
-328

Rozsah
max. /°F
2192

Rozlišení

-128,8
-240
-128,8

537,7
400
400,0

-199,9
-400
-199,9

999,9
752
752,0

0,1
1
0,1

K
K
L
L
N

-240
-128,8
0
0,0
0

1373
537,7
762
537,7
1399

-400
-199,9
32
32,0
32

2503
999,9
1403
999,9
2551

1
0,1
1
0,1
1

B
R
S
C
PtRh20% PtRh40%

100
0
0
0
0

1824
1759
1762
2320
1850

211
32
32
32
32

3315
3198
3204
4208
3362

1
1
1
1
1

J (výchozí
nastavení)
J
T
T
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Poznámka:
Pro vymezení pracovního rozsahu mohou být použity konfigurační parametry Horní mez pracovního
rozsahu (Scale Range Upper Limit) a Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range Lower Limit).
Funkční charakteristiky termočlánkového vstupu
Kalibrace:
Ochrana při
přerušení senzoru:

Přesnost měření:

v souladu s BS4937, NBS125 a IEC584
Detekce poruchy přibl. do dvou sekund. Vypnutí regulačních
výstupů (výkon 0%); alarm ve stavu, jako když je měřená hodnota
přes rozsah.
±0,1% měřicího rozsahu ±1 LSD.
POZNÁMKA: zmenšená přesnost u typu “B” mezi 100 -600°C
(212 -1112°F).
POZNÁMKA: pro termočlánek PtRh 20% - PtRh 40% je přesnost
0,25% a pod 800°C je přesnost zmenšená.

Přesnost
linearizace:
Kompenzace
srovnávacího
konce:

Pro rozsahy 0,1°C lepší než ±0,2°C, ve všech bodech, (typicky
±0,05°C). Pro rozsahy 1°C lepší než ±0,5°C, ve všech bodech.
Lepší než ±0,7°C, pro referenční podmínky. Lepší než ±1°C, pro
provozní podmínky.

Teplotní stabilita:

0,01% z rozsahu/°C změny teploty okolí

Vliv napájecího
napětí:

neměřitelný

Vliv relativní
vlhkosti:

neměřitelný

Vliv odporu
termočlánku:

výstupní odpor 100 Ω: chyba <0,1% z rozsahu
výstupní odpor 1000 Ω: chyba <0,5% z rozsahu

12.1.3 Odporová čidla (Resistance Temperature Detector - RTD)
Dostupné odporové rozsahy

Rozsah
min. /°C
-128,8

Rozsah
max. /°C
537,7

Rozsah
min. /°F
-199,9

Rozsah
max. /°F
999,9

Rozlišení
0,1

-199

800

-328

1472

1 (výchozí)

Poznámka:
Pro vymezení pracovního rozsahu mohou být použity konfigurační parametry Horní mez pracovního
rozsahu (Scale Range Upper Limit) a Spodní mez pracovního rozsahu (Scale Range Lower Limit).
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Funkční charakteristiky odporového vstupu
Typ a zapojení:

Pt100, třívodičové zapojení

Kalibrace:
Kompenzace odporu
vodičů:
Proud senzorem:

v souladu s BS1904 a DIN43760.
automatická

Ochrana při
přerušení senzoru:

Detekce poruchy přibl. do dvou sekund. Vypnutí regulačních
výstupů (výkon 0%); alarm ve stavu, jako když je měřená hodnota
přes rozsah.
±0,1% z rozsahu ±1 LSD
Pro rozsahy 0,1°C lepší než ±0,2°C, ve všech bodech, (typicky
±0,05°C). Pro rozsahy 1°C lepší než ±0,5°C, ve všech bodech.
0,01% z rozsahu/°C změny teploty okolí
neměřitelný

Přesnost měření:
Přesnost linearizace:
Teplotní stabilita:
Vliv napájecího
napětí:
Vliv relativní
vlhkosti:
Vliv odporu
termočlánku:

150 µA (přibližně)

neměřitelný
odpor vodičů 50 Ω: chyba <0,5% z rozsahu

12.1.4 Lineární rozsahy
Dostupné lineární rozsahy

0 – 20 mA
4 – 20 mA (výchozí)

0 – 50 mV
10 – 50 mV

0–5V
1–5V
0 – 10 V
2 – 10 V

Funkční charakteristiky lineárních rozsahů
Horní mez rozsahu:
Spodní mez
rozsahu:
Minimální rozsah:
Ochrana při
přerušení senzoru:
Přesnost měření:
Teplotní stabilita:
Vliv napájecího
napětí:
Vliv relativní
vlhkosti:
Ochrana vstupu:

–1999 až 9999, desetinná tečka podle potřeby
–1999 až 9999
1
Pouze pro rozsahy 4 – 20 mA, 1 – 5 V a 2 – 10 V. Detekce poruchy
přibl. do dvou sekund. Vypnutí regulačních výstupů (výkon 0%);
alarm ve stavu, jako když je měřená hodnota pod rozsah.
±0,1% z rozsahu ±1 LSD
0,01% z rozsahu/°C změny teploty okolí
neměřitelný
neměřitelný
pro ss.proudové rozsahy až do 1 A při správné polaritě
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12.2 Digitální vstupy
Typ:

Max. prodleva vstupu při zapnutí:

beznapěťový nebo TTL kompatibilní
připojení ke kontaktům externího
spínače nebo relé:
obvod otevřen = nastaven SP1 (nebo
automatická regulace) (min. odpor = 5000
Ω), obvod uzavřen = nastaven SP2 (nebo
ruční regulace) (max. odpor = 50 Ω)
2,0 až 24 V. = nastaven SP1(nebo
automatická regulace) –0,6V až 0.8 V =
nastaven SP2 (nebo ruční regulace)
0,25 sekund

Max. prodleva vstupu při vypnutí:

0,25 sekund

Beznapěťový provoz:

Napěťové úrovně TTL:

12.3 Výstup
12.3.1 Typy výstupních modulů
Zásuvné moduly do slotu 1:
Zásuvné moduly do slotu 2:
Zásuvné moduly do slotu 3:

relé, SSR driver, triak a stejnosměrný
lineární
relé, dvojité relé, SSR driver, triak a
stejnosměrný lineární
relé, SSR driver, stejnosměrný napájecí
zdroj pro převodník lineární a

12.3.2 Všeobecné technické parametry výstupů
Relé:

SSR driver:

Typ kontaktů:
Zatížitelnost regulačního
výstupu:

přepínací (SPDT)
2 A při 120/240 Vst, odporová
zátěž (120 Vst AC pro řízení
motorizovaných pohonů -VMD)
Limitní jednotky mají výstup
1vždy 5 A relé s blokováním
(latching).
2 A při zátěž
120/240 Vst, odporová
>500,000 sepnutí při napětí/proudu
jmenovitém
>100,000 sepnutí při napětí/proudu
jmenovitém
jmenovité napětí 240 V
min. 10 V při zatížení 20 mA

Zatížitelnost alarmového
výstupu:
Životnost regulačních /
alarmových výstupů:
Životnost
limitního výstupu:
Izolace:
Výstupní napětí:
Izolace:
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Není izolován od vstupů a ostatních
SSR driverů.
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Triak:

Lineární:

Rozsah provozních napětí:
Proudová zatížitelnost:
Neopakovatelný špičkový
proud (16.6ms):
Min. napěťová strmost ve
vypnutém stavu při
jmenovitém napětí:
Max. zbytkový proud při
jmenovitém napětí:
Max. úbytek napětí v
sepnutém stavu při
jmenovitém proudu:
Max. opakovatelné napětí, ve
vypnutém stavu:
Rozlišení:
Rychlost obměny:
Rozsahy:

Impedance zátěže:

20 – 280 Vrms (47 – 63 Hz)
0,01 – 1 Arms (v sepnutém stavu
při 25°C); přes 40°C se lineárně
snižuje na 0,5A při 80°C.
25 Ap
500 V/µs
1 mArms
1,5 Vp
600 Vdrm
osm bitů během 250 mS (typicky
10 bitů po 1 sekundě a > 10 bitů po
>1 sekundě)
v každém prováděcím cyklu
regulačního algoritmu
0 – 10 V 0 – 5 V
0 – 20 mA 4 – 20 mA
2 – 10 V
(výchozí)
0 – 20 mA a 4 – 20 mA: max.500
Ω
0 – 5 V, 0 – 10 V a 2 – 10 V:
min.500 Ω
ochrana před zkratem

Přesnost:

±0,25% (proudové rozsahy při 250
Ω, napěťové při 2 kΩ) Se zvyšující
se zátěží se lineárně snižuje na
±0,5% (při max. povoleném
zatížení).
Pokud je použit jako regulační přesah 2% pro rozsahy 4 až 20 mA
výstup:
a 2 až 10 V (3,68 až 20,32 mA a
1,84 až 10,16 V)
Izolace:
od všech ostatních vstupů a
výstupů, jmenovité napětí 240V
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12.4 Regulace
Typa automatického ladění:

předladění (Pre-Tune), automatické
ladění (Self-Tune)

Šířka pásma proporcionality:

0 (vypnuto), 0,5% -999,9% pracovního
rozsahu s krokem 0,1%

Integrační časová konstanta
(Reset):
Derivační časová konstanta (Rate):
Bias (Manual Reset):

1 s – 99 min 59s a vypnuto

Mrtvé pásmo/přesah:
Hystereze dvoupolohové regulace:
Automatická/ruční regulace:
Čas regulačního cyklu:
Rozsah žádané hodnoty:
Max. žádaná hodnota:
Min. žádaná hodnota:
Řízený náběh na žádanou hodnotu
(rampová funkce):

0 (vypnuto) -99 min 59 s
Přidá se v každém prováděcím cyklu
regulačního algoritmu. Nastavitelný v
rozsahu 0 až 100% výstupního výkonu (pro
jeden regulační výstup) nebo -100% až
+100% (dva regulační výstupy).
–20% až +20% ze součtu Šířka pásma
proporcionality1 + Šířka pásma
proporcionality 2
0,1% až 10,0% pracovního rozsahu
uživatelsky volitelná s plynulým přechodem
(bumpless transfer) v obou směrech
volitelný od 0,5s do 512 sekund s binárním
krokem
Omezen Horní mezí žádané hodnoty a
Spodní mezí žádané hodnoty.
Omezena Horní mezí žádané hodnoty a
Horní mezí pracovního rozsahu.
Omezena Spodní mezí žádané hodnoty
a Spodní mezí pracovního rozsahu.
Rychlost náběhu volitelná od 1 do 9999
jednotek za hodinu a bez omezení.
(Zobrazované hodnoty mohou obsahovat
desetinnou tečku, podle nastavení.)

12.5 Alarmy
Maximální počet alarmů:
Kombinace alarmů:
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dva “softwarové” alarmy plus jeden
smyčkový
logický součet nebo součin alarmů
směrovaný k libovolnému vhodnému
hardwarovému výstupu

72

12.7 Referenční podmínky
Teplota okolí:
Relativní vlhkost:
Napájecí napětí:
Vnitřní odpor signálového zdroje:
Odpor připojovacího vedení:

20°C ±2°C
60 - 70%
100 – 240 Vst 50 Hz ±1%
<10 Ωpro termočlánkový vstup
nesymetrie <0,1Ω (Pt100)

12.8 Provozní podmínky
Teplota okolí (provozní):

0°C až 55°C.

Teplota okolí (skladovací):
Relativní vlhkost:
Nadmořská výška:
Napájecí napětí:

–20°C to 80°C.
20% -95% bez kondenzace
do 2000 m n.h.m
buď 100 – 240 Vst +-10% 50/60 Hz nebo
20 -48Vst 50/60 Hz, 22 – 55 Vss
max.5 W/7,5 VA
max. 1000 Ω (termočlánek)
max. 50Ω/vodič, symetrické

Příkon:
Vnitřní odpor zdroje:
Odpor připojovacího vedení PT100:

12.9 Normy
Shoda:

CE, cULus

EMC:

EN 61326*

Bezpečnost:

EN 61010 a UL 3121

Těsnění čelního panelu:

IP 66

Poznámka:
*Při rušení indukovaným vf polem 10V/m s 80% amplitudovou modulací 1kHz v rozsazích 465–575 MHz a
630–660 MHz se přesnost snižuje na 0,25%.

12.10 Fyzické parametry
Rozměry:

Hloubka:
Šířka čelního panelu:
Výška čelního panelu:

Montáž:
Výřez do panelu:
Svorkovnice:
Hmotnost:

110 mm
48 mm
48 mm
do panelu, pomocí upevňovacího třmenu
45 mm x 45 mm
šroubová (kombinovaná hlava)
max. 0,21kg
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU
ECO24

-

-

-

0 0

Universální vstup
Pt100 nebo mV
Termočlánek
DC mA
DC Volt
Volitelný modul 1

Universální vstup
konfigurovaný pro

Žádný
Reléový výstup
SSR/logický výstup
Spojitý výstup

0 – 10V
0 – 20mA
0 – 5V
2 – 10V
4 – 20mA

1
2
3
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Přímý výstup na triak
Volitelný modul 2
Žádný
0
Reléový výstup
1
SSR/logický výstup
2
0 – 10V
3
0 – 20mA
4
Spojitý výstup
0 – 5V
5
2 – 10V
6
4 – 20mA
7
Přímý výstup na triak
8
Volitelný modul 3
Žádný
0
Reléový výstup
1
SSR/logický výstup
2
0 – 10V
3
0 – 20mA
4
Spojitý výstup
0 – 5V
5
2 – 10V
6
4 – 20mA
7
Volitelný modul A
Žádný
0
RS485
1
Digitální vstup
2
Napájení
100 - 240 VAC
0
24 - 48 VUC
2
Barva LED displejů
Horní i dolní displej červený (na vyžádání)
0
Horní i dolní displej zelený (na vyžádání)
1
Horní displej červený a dolní zelený (standardní provedení)
2
Horní displej zelený a dolní červený (na vyžádání)
3
Stručný přehled obsluhy
Německy
Anglicky

Konfigurační souprava
CD, kabel a adaptér ECO24-PS1-CON

Upozornění!
Z důvodu rozmístění nelze
kombinovat spojitý výstup
jako volitelný modul 1
s reléovým výstupem jako
volitelným modulem 3.

0
8

Kompletní návod k obsluze v českém jazyce je součástí dodávky.
Pozn.: Objednací kódy jednotlivých čidel u univerzálního vstupu a rozsahů u
spojitých výstupů označují pouze přednastavení příslušné konfigurace přístroje, které
lze kdykoli změnit.
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OBJEDNACÍ ČÍSLO
Volitelný modul 1
Reléový výstup
ECO24-P01-C10
SSR/logický výstup ECO24-P01-C50
Spoj. výstup mA/Vdc ECO24-P01-C21
Přímý výst. na triak ECO24-P01-C80
Volitelný modul 2
Reléový výstup
ECO24-P02-C10
SSR/logický výstup ECO24-P02-C50
Spoj. výstup mA/Vdc ECO24-P02-C21
Přímý výst. na triak ECO24-P02-C80
Volitelný modul 3
Reléový výstup
ECO24-P02-C10
SSR/logický výstup ECO24-P02-C50
Spoj. výstup mA/Vdc ECO24-P01-C21
Volitelný modul A
Reléový výstup
ECO24-PA1-W03
SSR/logický výstup ECO24-PA1-W06
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