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KS 98-1
Multifunkční regulátor
Všechny automatizační funkce v jednom přístroji
Řízení, výpočty, regulace, programátor,
ovládání, vizualizace, zpracování alarmů
Rozsáhlá knihovna funkčních bloků
Grafický dvoubarevný LCD displej
Analogové a binární vstupy a výstupy
s možností rozšíření zásuvnými moduly
nebo interní sběrnicí CANopen
Krytí čelního panelu IP 65
Komunikační linka na čelním panelu i zadní svorkovnici

VŠEOBECNĚ
Nová verze multifunkčního regulátoru
KS 98-1 zohledňuje mnohaletou
zkušenost výrobce i připomínky
uživatelů předchozího modelu.
Nový dvoubarevný grafický displej
s vysokým rozlišením umožňuje
bezpečné ovládání i za nepříznivých
světelných podmínek
a při pohledu z úhlu.
Funkční knihovna přístroje je rozšířena
a přizpůsobena podle požadavků
uživatelů, např.:
• Ovládací menu přístroje lze
individuálně přizpůsobit dané aplikaci
a jazyku uživatele.
• Blokování nežádoucích operací
(heslem a/nebo řídícími signály
v závislosti na stavu technologie)
zabraňuje chybám obsluhy.
• Možnost použití textů v jazyku
uživatele brání nedorozumění a
chybám obsluhy.
• Automatická nebo ruční přímá volba
ovládacích stránek a způsob rolování
v jejich seznamu zjednodušují
a zrychlují reakci obsluhy.
• K zvýraznění událostí a upozornění
obsluhy lze využít změny barvy a
režimu displeje (zelený/červený;
přímý/inverzní).

• Stránka alarmů obsahuje seznam
událostí v pořadí jejich výskytu,
kvitování alarmů tlačítky čelního
panelu.
• Trendový displej s funkcí lupy.
• Zobrazení mezí na sloupkových
displejích.
• Zobrazení a ovládání regulátorů
v kaskádě.

POPIS
Schopnost pružné adaptace
automatizačních systémů na rozmanitý
počet a typ požadovaných vstupů a
výstupů je základním předpokladem pro
optimalizaci decentralizovaných aplikací
ve smyslu jejich funkčnosti, dostupnosti
a ceny.
Navíc je možné se obejít bez přídavných
převodníků signálu a s tím souvisejících
nákladů na instalaci, jsou-li požadované
vstupy přímo součástí řídící jednotky
(regulátoru).
Jednoduchý inženýrský nástroj,
obsahující i simulátor a záznam trendů,
umožňuje uživateli i bez hlubších
znalostí programování vytvořit vlastní
regulační a řídící strukturu a důkladně ji
před vlastním nasazením pomocí PC
odladit.

Integrovaný samooptimalizační
algoritmus umožní spolehlivé odladění
PID regulačních parametrů, a to i u
obtížně regulovatelných procesů.
Komunikační linka na čelním panelu
zajišťuje snadné a rychlé připojení na
PC.
Decentralizovaná řešení snižují
investiční náklady a zvyšují
transparentnost systémů. Možnost
připojení na široce rozšířené průmyslové
sběrnice jako je PROFIBUS nebo
INTERBUS dovoluje implementovat
logicky a prostorově distribuované
aplikace s místním ovládáním a
vizualizací.
Decentralizované rozšíření vstupů
a výstupů
Přidáním dalšího komunikačního
rozhraní CANopen do multifunkčního
regulátoru KS 98-1 vznikají tyto
možnosti vzájemného propojení:
• Rozšíření vstupů a výstupů pomocí
modulárního systému RM200.
• Připojení osmi- nebo šestnáctismyčkových regulátorů KS800/816.
• Výměna a sdílení dat s dalšími
moduly KS98-1.
• Pomocí sběrnice CANopen je možné
i přímé připojení dalších čidel,
akčních členů nebo jiných zařízení.
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Obr. 1: Lokální rozšíření vstupů/výstupů sběrnicí CANopen

Modulární I/O systém RM200
Popis systému a jeho I/O modulů je
uveden v samostatném katalogovém
listu.
I/O moduly desky C
Analogové vstupy
R_INP: Odporová čidla
TC_INP: Termočlánky, mV, mA
U_INP: Napětí (Rvst > 1 GΩ)
Analogové výstupy
U_OUT: Standardní napěťové signály
I_OUT: Standardní proudové signály
DIDO: Kombinované binární moduly
Oba kanály mohou být konfigurovány
nezávisle jako binární vstup nebo
výstup. Logickou úroveň lze invertovat.

Výměna dat na sběrnici CANopen je
řízena CAN mastrem. Počet účastníků
sběrnice je závislý na množství
přenášených dat, doporučuje se použít
max. 6 CAN uzlů (1 master a 5
podřízených stanic). Podrobný popis
komunikace a jejích funkcí je uveden
v příručce uživatele KS 98-1.

Obr.2: Integrované rozšíření I/O

Integrované rozšíření vstupů
a výstupů (modulární deskou C)
Pomocí modulární desky C mohou být
vstupy a výstupy multifunkčního
regulátoru KS98-1 přizpůsobeny
požadované aplikaci. Deska C je
zabudována v přístroji a obsahuje 4
patice pro libovolné osazení
jednotlivými vstupně / výstupními
moduly s výjimkou omezení z hlediska
vlastního příkonu (viz dále).
Moduly jsou dvoukanálové (výjimky viz
schéma připojení). Mohou být buď
přímo osazeny v přístroji nebo dodány
samostatně. Uživatel může provést jejich
instalaci nebo výměnu bez jakékoli
nutnosti rekalibrace.

VSTUPY A VÝSTUPY
Vstup INP1 je univerzální a umožňuje
přímé připojení všech běžných
průmyslových čidel a signálů.
Všechny ostatní vstupy jsou určeny pro
proudové nebo napěťové signály nebo
odporový vysílač. Jednotlivé skupiny
vstupů a výstupů jsou navzájem
galvanicky odděleny (viz obr. 12).
Všechny binární vstupy a výstupy mají
prahovou úroveň 0/24 V a galvanické
oddělení pomocí optočlenů.

F_INP: Frekvence & čítač
Zvolit lze následující funkce:
• Binární vstup
• Čítač frekvence
Pro měření signálů otáček, průtoku
energie, plynů nebo kapalin, které jsou
dostupné jako frekvenční signály.
• Čítač nahoru
Pro sumarizaci průtoku energie, plynů
nebo kapalin, které jsou dostupné jako
frekvenční signály.
• Čítač nahoru / dolů
Měření rozdílu mezi dvěma
frekvenčními signály. Výsledek zůstává
nezměněn pokud jsou změny signálu
detekovány na obou vstupech zároveň.
• Čítač nahoru / dolů se směrovým
signálem
Pro připojení signálů otáčení hřídele,
systémů snímání polohy nebo měření
průtoku, které poskytují zároveň s
měřeným signálem i informaci o směru.
Signál směru musí být buď statický (0/1)
nebo shodný s měřeným signálem ale
posunut o 90°. V závislosti na směrovém
signálu probíhá při detekci sestupné
hrany čítání nahoru nebo dolů.
• Kvadraturní čítač
Stejná funkce jako v předchozím
případě, ale s dvojnásobným rozlišením.
Je měřeno dvojnásobné množství pulsů,
neboť je detekována každá změna
signálu (vzestupná i sestupná hrana).
• Řídící signály
Každý z uvedených čítačů má i svůj
odpovídající funkční blok v
inženýrském softwaru ET/KS98+, kde
jsou při návrhu struktury přístroje
přístupné také řídící vstupy STOP a
RESET.
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KNIHOVNA FUNKCÍ
Z knihovny funkcí je ve funkční
struktuře přístroje možno použít až 450
bloků. Každá funkce zabírá určitou část
operační paměti a výpočetního času.
Zvolené funkční bloky jsou
zpracovávány v pevných časových
skupinách (100, 200, 400 nebo 800 ms).
Zařazení do časové skupiny a sekvence
zpracování se určuje inženýrským
softwarem.
Stanovení výpočetní kapacity
Výpočetní kapacita a paměť
Při tvorbě funkční struktury jsou
výpočetní kapacita a obsazení paměti
zvolenými funkčními bloky sledovány
inženýrským softwarem.
Vstupy / výstupy a CANopen
Při úvahách, zda určitou aplikaci lze
pomocí KS 98-1 realizovat, je nutné
zhruba ověřit požadovaný počet a typ
vstupů, výstupů a potřebných funkčních
bloků a jejich nároky na paměť.
Vzorkovací frekvence:
INP1
200ms
INP3, INP4
100ms
INP5
800ms
INP6
400ms
di1...di12
100ms
OUT1...OUT5
100ms
do1...do6
100ms
Modulární I/O
100ms
RM200 - uzel
100ms
RM200 – blok dat 100/200/400/800ms
KS98-1 sdílení
200ms
S800/816
1,6/3,2 s
(200ms na kanál)
Modulární deska C
Z důvodu maximálního dovoleného
vlastního oteplení je počet analogových
výstupních modulů na základní desce
omezen:
• Součet příkonových faktorů (P-faktor)
nesmí překročit 100 %!
P-faktory:
R_INP / TC_INP: 5%
U_INP / F_INP: 8%
U_OUT: 25%; I_OUT: 75%
DIDO: 15%
• Max. 1 proudový výstupní modul!
• Max. 1 další napěťový výstupní
modul, je-li již použit proudový
výstupní modul (ale v rozdílné
galvanicky oddělené skupině)!

• Moduly I_OUT a U_OUT se nesmí
kombinovat s modulem U_INP ve
stejné galvanicky oddělené skupině!
Překročení uvedených omezení je
hlášeno v inženýrském softwaru.
Příklad:
Proudový výstupní modul v patici 1
nebo 2, a současně napěťový výstupní
modul v patici 3 nebo 4. Součet Pfaktorů je 95%, lze tedy přidat další
modul (buď pro odporový teploměr
nebo pro TČ/mV/mA).
KOMUNIKAČNÍ LINKA
Komunikační lince jsou přístupné
libovolné vstupní, výstupní či vnitřní
signály. Komunikační linkou RS 232 na
čelním panelu je regulátor vybaven
vždy. Tato linka slouží pouze pro
připojení PC s inženýrským softwarem.
Průmyslová linka na zadní svorkovnici
je volitelnou výbavou a lze ji využít pro
připojení regulátoru na datovou sběrnici
nebo na řídící automat.
GALVANICKÉ ODDĚLENÍ
Navzájem galvanicky oddělené skupiny
vstupů a výstupů jsou vyznačeny na
schéma zapojení na obr.12.
Signálové a měřící obvody
Funkční izolace pracovních napětí až do
50Vstř proti zemi dle EN 61010.
Obvody napájení 90-250 Vac, 24 Vuc
Bezpečná izolace, pracovní napětí
300Vstř vzájemně a proti zemi
(dle ČSN EN 61010)
DISPLEJ A OVLÁDÁNÍ
Tlačítky čelního panelu lze upravovat
konfiguraci a parametry zvolených
funkčních bloků a regulátor během
provozu ovládat.
Ovládací stránky displeje
Při použití funkčních bloků regulátoru,
kaskádního spojení regulátorů anebo
programátoru se příslušné ovládací
stránky displeje vytvářejí automaticky.
Další stránky lze vytvářet ve formě
tabulky, bargrafu nebo trendu, seznamu
alarmů nebo událostí.
Ovládací stránky se na displej přepínají
automaticky podle událostí nebo je
obsluha může zvolit ručně pomocí
základní ovládací stránky VWERT nebo
výběrem z menu.

Funkční blok VWERT umožňuje
přizpůsobit koncepci ovládání dané
aplikaci a jazyku uživatele.
Zvolené parametry struktury lze obsluze
zpřístupnit ovládacím blokem VPARA.
Přístup k zvoleným ovládacím stránkám
lze obsluze trvale nebo v závislosti na
situaci zablokovat.
Blokování ovládání
Přístroj nabízí několik možností a úrovní
blokování ovládání, přes binární vstup, v
závislosti na provozním stavu přístroje,
vnitřním spínačem nebo číselným
kódem. Blokovat lze konfiguraci,
parametry, celkové ovládání nebo
přístup k jednotlivým blokům.
INŽENÝRSKÝ SOFTWARE
ET/KS98plus
Inženýrský software ET/KS98plus je
koncipován jako grafický editor
funkčních bloků a plně odpovídá
standartu IEC 1131-3.
Základní vlastnosti
• Funkční bloky se vybírají z menu a
umisťují na pracovní plochu
• Vstupy a výstupy bloků se graficky
propojují
• Při posouvání bloků po pracovní ploše
se automaticky posouvá i propojení
• Funkční bloky lze konfigurovat a
parametrizovat
• Editorem vytvořený projekt lze
přehrát do regulátoru
• Vytvořený projekt lze chránit heslem
• Připojení na regulátor přes RS232 na
čelním panelu (pomocí PC adapteru)
• Nápověda obsahuje kompletní manuál
regulátoru
Simulátor SIM/KS 98
Program obsahuje úplný simulátor
přístroje KS98-1 včetně všech jeho
funkcí a displeje a i případných vstupů a
výstupů realizovaných po sběrnici
moduly systému RM 200.
Program slouží k testování a odladění
vytvořené struktury přístroje ještě před
vlastním do technologie.
Simulátor obsahuje i model regulované
soustavy, takže funkci a nastavení
regulačních bloků lze ověřit a odladit
v uzavřené smyčce.
Další výbavou je trendový displej, režim
„turbo“ a on-line ovládání.
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BlueControl KS 98-1
Programem Blue Control lze měnit a
nastavovat konfiguraci a parametry
jednotlivých funkčních bloků a toto
nastavení přehrávat z a do přístroje.

Obr.3: Příklad struktury multifunkčního regulátoru KS 98-1:

Downloader DL/KS98-1
Program transformuje strukturu přístroje
do datového bloku, který již nelze
upravovat a dále jednoduchý přenos
tohoto bloku do regulátoru. Takto lze
bez možnosti chyby či omylu bezpečně
přenést danou strukturu do více přístrojů
s požadovanou stejnou funkcí.

Linearizace ve °C nebo °F
Vstupní odpor: ≥ 1 MΩ
Teplotní kompenzace interní (CJC)

TECHNICKÉ ÚDAJE
VSTUPY
Podle verze a volitelné výbavy přístroje
jsou k dispozici tyto vstupy a výstupy:
Verze
Standardní
(4 relé)

DI
di1
di2

nebo
standardní
(2 relé a 2 AO)
Deska B
(vol. výbava)

Deska C
(vol. výbava)

di1
di2
di3
di4
di5
di6
di7
di8
di9
di10
di11
di12

Modulární
deska C

DO

AI

AO

OUT1
INP1
OUT2
INP5
OUT4
INP6
OUT5
INP1
OUT4
OUT1
INP5
OUT5
OUT2
INP6
do1
do2
do3
do4
do5
do6

-

-

INP3
OUT3
INP4

podle typu modulů

Univerzální vstup INP1
Mezní frekvence: fg = 1 Hz
Vzorkovací cykl: 200 ms
Termočlánky
Typ
L
J
K
N
S
R
B1)
T
W2)
E
1)
2)

Rozsah
-200...900°C
-200...900°C
-200..1350°C
-200..1300°C
-50..1760°C
-50..1760°C
0...1820°C
-200...400°C
0..2300 °C
-200...900 °C

Chyba
≤2K
≤2K
≤2K
≤2K
≤3K
≤3K
≤3K
≤2K
≤2K
≤2K

Rozlišení
0,05 K
0,05 K
0,072 K
0,08 K
0,275 K
0,244 K
0,132 K
0,056 K
0,18 K
0,038 K

Údaje platí pro rozsah 400…1820°C
W5Re/W26Re

Hlídání poruchy čidla
Hlídání čidla proudem ≤1µA
Indikace přepólování: Je-li měřená
hodnota nižší než počátek rozsahu
o 10 °C. Stav čidla lze dále zpracovat
jako logický signál.
Přídavná chyba teplotní kompenzace
≤ 0,5 K/10 K změny teploty svorek.
Externí teplotní kompenzace volitelná v
rozmezí 0…60°C.
Odporový teploměr
Pt100 dle DIN IEC 751 a teplotní
diference 2x Pt100
Rozsah
-200,0...250,0°C
-200,0…850,0°C
2x –200,0..250,0°C
2x –200,0..850,0°C

Chyba Rozlišení
≤ 0,5K 0,024K
≤ 1,0K 0,05 K
≤ 0,5K 0,024 K
≤ 0,1K 0,05 K

Linearizace ve °C nebo °F
Zapojení dvou- nebo třívodičové
Při dvouvodičovém zapojení nutná
kompenzace na odpor přívodních
vodičů.
Odpor přívodů: ≤ 30 Ω každý vodič
Měřící proud: ≤ 1 mA
Hlídání vstupního obvodu na přerušení
čidla, kabeláže nebo zkrat.
Odporový vysílač
Rozsah
0....500 Ω

Chyba Rozlišení
≤ 0,1% ≤ 0,02 Ω

Lineární odporu.
Měřící proud: ≤ 1 mA
Úprava měřítka při připojeném čidlu.
Hlídání vstupního obvodu na přerušení
čidla, kabeláže nebo zkrat, chování při
poruše možno konfigurací zvolit.

Odpor
Rozsah
0....250 Ω
0....500 Ω

Chyba
Rozlišení
≤ 0,25Ω
≤ 0,01 Ω
≤ 0,5Ω
≤ 0,02 Ω

Stejnosměrný proud 0/4…20 mA
Rozsah
0/4...20 mA

Chyba
≤ 0,1%

Rozlišení
≤ 0,08 µA

Vstupní odpor: 50 Ω
Hlídání vstupního obvodu u rozsahu
4…20 mA, porucha při I ≤ 2 mA.
Stejnosměrné napětí
Rozsah
0/2…10 V

Chyba
≤ 0,1%

Rozlišení
≤ 0,4 mV

Vstupní odpor: ≥ 100 kΩ
Vstup INP5
Vstup diferenciálního zesilovače, až 6
vstupů lze propojit v kaskádě, pokud
přístroje nejsou jinak galvanicky
spojeny. Při galvanickém spojení lze
propojit max. dva vstupy.
Vstupní signál: Stejnosměrné napětí
nebo proud, technické údaje jako u
vstupu INP1, kromě:
Mezní frekvence: fg = 0,25 Hz
Vzorkovací cykl: 800 ms
Ri pro napěťový vstup ≥ 500 kΩ
Vstup INP6
Mezní frekvence: fg = 0,5 Hz
Vzorkovací cykl: 400 ms
Odporový vysílač
Technické údaje jako u INP1, kromě:
Rozsah
(včetně přívodů)

0….1000 Ω

Chyba
≤ 0,1%

Proudový signál 0/4…20 mA
Technické údaje jako u INP1

Rozlišení
≤ 0,04 Ω
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Přídavné vstupy INP3, INP4
Galvanicky oddělené vstupy
diferenciálního zesilovače.
Vzorkovací cykl: 100 ms
Vstupní signál: Stejnosměrný proud,
technické údaje jako u INP1,
ale Ri = 43 Ω.
Binární vstupy di1…di12
Standardní výbava: di1, di2
Přídavná deska B: di3…di7
Přídavná deska C: di8…di12

Obr. 4: Ovládací stránka funkčních bloků regulátoru (CONTR, CONTR+, PIDMA)

Obr. 5: Ovládací stránka programátor (APROG)

Galvanické oddělení optočleny.
Jmen. řídící napětí: 24 Vss externí
Log. „0“ = -3….+5 V
Log. „1“ = 15….30 V
Proudový odběr: cca 6 mA
Vzájemné galvanické oddělení viz
schéma připojení - obr. 12.
Zdroj pro dvouvodičový převodník
(volitelná výbava)
Galvanicky oddělený zdroj lze použít
pro napájení dvouvodičového
převodníku nebo až čtyř binárních
vstupů.
Výstup: ≥ 17,5Vdc, max. 22mA
Nastavení výrobce:
Při konfiguraci vstupu INP1 pro proud
nebo termočlánek je zdroj vyveden na
svorkách A12 a A14. Pomocí vnitřního
spínače lze zdroj přepojit na svorky A1 a
A4, kde je možno jej využít při jakékoli
konfiguraci vstupu INP1.

Obr. 6: Ovládací stránka analogových a binárních hodnot (VWERT)

Obr. 7: Ovládací stránka trend (VTREND)

VÝSTUPY
Výstupy OUT1, OUT2, OUT4, OUT5
Dle verze buď reléový výstup, anebo
proudový / binární výstup.
Reléové výstupy
Relé s bezpotenciálovými přepínacími
kontakty.
Zatížitelnost: Max. 500 VA, 250 V,
2 A, při 48…62 Hz, ohmická zátěž,
min. 12 V, 10 mA ss nebo stř.
Počet spínacích cyklů:
800 000 pro I = 1A/2A
500 000 při U = 250 vac (odporová
zátěž).
Při připojení stykačů na kontakty relé
je nutno použít ochranné RC obvody
dle udání výrobce stykače. Bez této
ochrany mohou vzniknout přepěťové
špičky, které výrazně zvýší opotřebení
kontaktů.

Obr. 8: Ovládací stránka bargraf (VBAR)

Obr. 9: Seznam alarmů (VALARM)
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OUT1, OUT2 jako spojité proudové
výstupy
Galvanicky oddělené od vstupů,
konfigurovatelné 0 nebo 4….20 mA
Max. výstup 22 mA
Rozlišení: ≤ 6 µA / 12 bitů
Zátěž: ≤ 600 Ω
Vliv zátěže: < 0,1 %
Mezní frekvence: cca 1 Hz

Obr. 10: Struktura přístroje

OUT1, OUT2 jako binární výstupy
0/≥20 mA při zátěži ≤ 600 Ω
0/>12 V při zátěži > 600 Ω
Přídavný výstup OUT3 (deska C)
Galvanicky oddělený proudový výstup.
Technické údaje jako u OUT1 a OUT2.

Obr. 11: Rozměry (mm)

Řídící výstupy do1…do6
Přídavná deska B: do1…do4
Přídavná deska C: do5, do6
Galvanicky oddělené optočleny (viz
galvanické oddělení na obr. 12).
Uzemněná zátěž, společné kladné řídící
napětí.
Spínací výkon: 18….32 Vss; ≤ 70 mA
Úbytek napětí: ≤ 0,7 V při Imax.
Výstupy zkratuvzdorné, odolné proti
přepětí a přepólování.
Napájení 24 Vdc externí
Zbytkové zvlnění: ≤ 5%

MODULÁRNÍ DESKA C
ANALOGOVÉ VSTUPY
A/D převodník
Rozlišení: 20 000 (50 Hz) nebo 16 667
(60Hz) kroků pro zvolený měřicí rozsah.
Doba převodu: 20 ms (50Hz) nebo 16,7
ms (60Hz).
Měřicí cyklus: 100 ms na modul.
Metoda: Vyrovnání náboje
Vstupní filtr:
Analogový: 1. řádu, fg=10 Hz
Binární: 1. řádu, fg=2 Hz
MODUL PRO ODPOROVÉ VSTUPY
R_INP
(9407-998-0x201, P-faktor=5%)
Počet kanálů: 2 (při 3 a 4-vodičovém
zapojení lze použít pouze 1 kanál).
Při 2-vodičovém zapojení mohou být
kombinovány typy čidel v rámci
jednoho modulu.
Proud čidlem: ≤ 0.25 mA

Odporový teploměr
Připojení: 2, 3 nebo 4-vodičové
Čidlo

Rozsah (°C)

Pt100
Pt100
Pt1000
Pt1000
Ni100
Ni1000

-200...+850
-200...+100
-200...+850
-200...+100
-60...+180
-60...+180

Celková
chyba
≤ 2K
≤ 2K
≤ 2K
≤ 2K
≤ 2K
≤ 2K

Rozlišení
K/digit
0,071
0,022
0,071
0,022
0,039
0,039

Linearizace: ve °C nebo °F
Odpor přívodů:
Pt(-200…850°C): ≤ 30 Ω na 1 přívod
Pt(-200...100°C), Ni: ≤ 10 Ω na 1 přívod
Kompenzace odporu přívodů
3-, 4-vodičové připojení: Není nutná.
2-vodičové připojení: Kompenzaci lze
provést pomocí volby příslušné stránky
na čelním panelu přístroje se
zkratovaným čidlem. Výsledek je uložen
do paměti (zůstává uložen i po vypnutí
napájení).
Vliv odporu přívodů: Pro 3a 4-vodičové zapojení zanedbatelný

Hlídání čidla
Přerušení: Čidla nebo přívodů
Zkrat: Aktivuje se při 20K pod měřicím
rozsahem
Odpor / potenciometr
Připojení: 2, 3 nebo 4-vodičové
Počet kanálů: 2 (při 3 a 4-vodičovém
zapojení lze použít pouze 1 kanál).
Rozsah (Ω)
0...160
0...450
0...1600
0...4500

Celková
chyba
≤ 1%
≤ 1%
≤ 1%
≤ 1%

Rozlišení
Ω/digit
0,012
0,025
0,089
0,025

Charakteristika: Lineární
Kompenzace odporu přívodů, nastavení
0% a 100% tlačítky čelního panelu při
zkratovaném čidle. Výsledek je uložen
do paměti (zůstává uložen i po vypnutí
napájení).
• Proměnný odpor (pouze 2-vodičové
připojení): kalibrace 0%
• Potenciometr: kalibrace 0% a 100%
Vliv odporu přívodů: pro 3 a 4-vodičové
zapojení zanedbatelný
Hlídání čidla
Přerušení: čidla nebo přívodů

7
Obr. 12: Elektrické zapojení
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MODUL PRO TČ, mV, mA
TC_INP
(9407-998-0x211, P-faktor=5%)
Počet kanálů: 2 (diferenční vstup).
Typy čidel mohou být kombinovány
v rámci jednoho modulu.
Termočlánky
dle DIN IEC 60584 (mimo L, W(C), D)
Čidlo

Rozsah (°C)

L
-200...+900
J
-200...+900
K
-200...+1350
N
-200...+1300
S
-50...+1760
R
-50...+1760
0(400)...+1820
B(1)
T
-200...+400
W(C)
0...+2300
D
0...+2300
E
-200...+900
(1)
Hodnoty platné od 400°C

Celková
chyba
≤ 2K
≤ 2K
≤ 2K
≤ 2K
≤ 3K
≤ 3K
≤ 3K
≤ 2K
≤ 2K
≤ 2K
≤ 2K

Rozlišení
K/digit
0,080
0,082
0,114
0,129
0,132
0,117
0,184
0,031
0,277
0,260
0,063

Linearizace v °C nebo °F
Chyba linearity: Zanedbatelná
Vstupní odpor: ≥ 1MΩ
Vliv odporu zdroje: 1mV/kΩ
Teplotní kompenzace: Zabudovaná
Chyba: ≤ 0,5K/10K
Externí: 0…60 °C nebo 32…140°F
Hlídání čidla
Proud čidlem: ≤ 1 µ A
Sledování obrácení polarity: Aktivuje se
při 10K pod měřicím rozsahem.
Vstup mV
Rozsah (mV)
0...30
0...100
0...300

Celková
chyba
≤ 30 µV
≤ 100 µV
≤ 300 µV

Rozlišení
µV
1,7
5,6
17

Vstupní odpor: ≥ 1MΩ
Hlídání přerušení čidla: zabudováno
Proud čidlem: ≤1 µ A
Vstup mA
Rozsah (mA)
0/4...20

Celková
chyba
≤ 20 µA

Rozlišení
µA
2

Vstupní odpor: 10Ω
Hlídání přerušení čidla: <2mA (pouze
pro 4…20mA)
Hlídání max. proudu: >22mA

NAPĚŤOVÝ MODUL S VYSOKOU
IMPEDANCÍ U_INP
(9407-998-0x221, P-faktor=8%)
Počet kanálů: 2
Měřicí rozsahy mohou být v rámci
jednoho modulu kombinovány.
Rozsah
-50...1500 mV
0...10 V

Celková
chyba
≤ 1,5 mV
≤ 10 mV

Rozlišení
mV/digit
0,09
0,56

Charakteristika: Lineární
Vstupní odpor: > 1GΩ
Vliv odporu zdroje: ≤0,25mV/MΩ
Hlídání čidla: Není
ANALOGOVÉ VÝSTUPY
D/A převodník
Rozlišení: 12 bitů
Doba cyklu: 100 ms
NAPĚŤOVÝ VÝSTUPNÍ MODUL
U_OUT
(9407-998-0x301, P-faktor=25%)
Max. 1 modul, je-li použit proudový
výstupní modul (viz příkonové
omezení)!
Počet kanálů: 2
Rozsah signálů: 0/2…10V, -10…10V
(konfigurovatelné u každého kanálu)
Rozlišení: cca 5,4 mV/digit
Zátěž: ≥2kΩ
Vliv zátěže: ≤0,1%
PROUDOVÝ VÝSTUPNÍ MODUL
I_OUT
(9407-998-0x311, P-faktor=70%)
Max. 1 modul (viz příkonové omezení)!
Počet kanálů: 2
Rozsah signálů:
0/4…20mA, -20…20mA
(konfigurovatelné u každého kanálu)
Rozlišení: cca 11 µ A /digit
Zátěž: ≤400Ω
Vliv zátěže: ≤0,1% / 100Ω
BINÁRNÍ VSTUPY/VÝSTUPY
BINÁRNÍ V/V MODUL DIDO
(9407-998-0x401, P-faktor=15%)
Počet kanálů: 2 (konfigurovatelné jako
vstup nebo výstup na každém kanálu)
Ochrana proti přepólování.
Vstup
Proudový odběr: dle IEC 1131 Typ 1
Logická “0”: -3…5V
Logická “1”: 15…30V
Měřicí cyklus: 100 ms
Galvanické oddělení: pomocí optočlenů
Jmenovité napětí: 24 VDC externí
Vstupní odpor: 5 kΩ

Výstup
Uzemněná zátěž (společné kladné
ovládací napětí)
Spínaný signál: 18…32 VDC; ≤ 70mA
Vnitřní úbytek napětí: ≤ 0,7V
Doba cyklu: 100 ms
Galvanické oddělení: pomocí optočlenů
Ochranný odvod: Teplotní, vypíná se při
přetížení.
VSTUPNÍ MODUL PRO
FREKVENCI / ČÍTAČ F_INP
(9407-998-0x411, P-faktor=8%)
Počet kanálů: 2;
každý kanál konfigurovatelný (neplatí
pro kvadraturní čítač a čítač nahoru /
dolů)
Proudový odběr: dle IEC 1131 Typ 1
Logická “0”: -3…5V
Logická “1”: 15…30V
Galvanické oddělení: pomocí optočlenů
Jmenovité napětí: 24 VDC externí
Vstupní odpor: 12 kΩ
Volitelné funkce:
• Řídící vstup (2 kanály)
• Pulsní čítač (2 kanály)
• Měření frekvence (2 kanály)
• Čítač nahoru / dolů (1 kanál)
• Kvadraturní čítač (1 kanál)
Frekvenční rozsah : ≤ 20kHz
Tvar signálu: jakýkoli ( čtvercový 1:1
pro 20kHz)
Perioda měření: 0,1…20 s, nastavitelná
(má význam pouze pro měření
frekvence)
VLIVY PROSTŘEDÍ
Teplotní vliv: ≤ 0,1% / 10K
Vliv napájení: zanedbatelný
Souhlasné rušení:
Vliv zanedbatelný do 50Vrms
Sériové rušení:
Vliv zanedbatelný do 300 mVrms (TČ),
30 mVrms (RT), 10 Vrms (U), 5 Vrms (F)
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VSTUPY A VÝSTUPY NA
SBĚRNICI CAN
Podrobné technické informace jsou
uvedeny v katalogových listech pro
KS 800, KS 816 a RM 200.
Počet uzlů na sběrnici CAN: 6
Doporučeno, vyšší počet na vyžádání
(KS98-1, RM200, KS800/816
v libovolných kombinacích, ostatní
zařízení na vyžádání)
Rychlost přenosu:
10 / 20 / 50 / 100 / 125 / 250 / 500 / 800/
/1000 kBd (volitelné - dle délky kabelu).
Doporučení pro max. konfiguraci
(6 uzlů): ≥ 250 kBd / kabel ≤ 250 m
Délka kabelu sběrnice:
≤ 1000 / 1000 / 1000 / 500 / 250 / 250 /
100 / 50 / 25 m (závisí na zvolené
přenosové rychlosti)
Režim přenosu: Cyklický
Čas jednoho cyklu:
Závisí na zvolené rychlosti a počtu uzlů.
• RM200 ⇔ KS98+: 100 ms
• KS98+ ⇔ KS98+: ≥ 200 ms
• KS800/816 ⇔ KS98+: 1,6 / 3,2 s
(200 ms na kanál)
Detekce chyb: Automatické sledování
jednotlivých uzlů
Adresace uzlů:
KS98+: 1…24 (přednastaveno 1)
KS800/816: 2…42 (přednastaveno 2)
RM200: 2…42 (přednastaveno 32)
Maximální možnosti konfigurace
s jednotkami RM200:
≤ 16 analogových vstupů a
≤ 16 analogových výstupů na jeden
základní modul RM200.
≤ 72 binárních I/O (bez analogových
modulů), nebo
≤ 16 analogových vstupů,
≤ 16 analogových výstupů a
≤ 8 binárních I/O na jeden základní
modul RM200 (a jakákoli kombinace
v rámci těchto limitů)
Elektrické připojení
viz schéma připojení
Pozn.: Binární vstupy di1 a di2 nejsou
k dispozici.

INŽENÝRSKÝ SOFTWARE
Popsané funkce jsou podporovány:
ET/KS98plus: od verze 6.0
SIM/KS98: od verze 6.0

NAPÁJENÍ
Závisí na verzi - viz údaje pro
objednávku
Střídavé napájení
90….250 Vstř,
Frekvence: 48…62 Hz
Spotřeba:
cca 17,1VA; 9,7W (při max. osazení)
Univerzální napájení 24 Vuc
24 Vac, 48...62 Hz / 24 Vdc
Tolerance: +10...-15 % Vac /
18…31,2Vdc
Spotřeba:
AC: cca 14,1VA; 9,5W
DC: 9,1W (při max. osazení)
Chování při výpadku napájení:
Konfigurace, parametry a žádaná
hodnota: Trvale uloženo v EEPROM
Programátor, integrátor, čítač:
Uloženo v kondenzátorem zálohované
RAM (typ. 15 min.)
Hodiny:
Zálohováno kondenzátorem (typ. 2 dny).

KOMUNIKAČNÍ LINKA
RS 232 na čelním panelu
(standardní výbava)
Připojení PC přes adapter (viz
příslušenství). Pomocí inženýrského
programu ET/KS98 lze programovat
strukturu přístroje, konfigurovat a
parametrizovat.

KOMUNIKAČNÍ LINKA
TTL a RS 422 / 485
(volitelná výbava – deska B)

Kanál parametrů zajišťuje přístup k
datům konfigurace a parametrů.
Modul DPREAD DPWRITE
a
b
c
d
e

1
1
2
3
4

1
1
2
3
4

Kanál
parametrů
x
x
x
x

Formát dat (konfigurovatelný)
Reálná čísla jsou přenášena ve formátu
IEEE (REAL) nebo v šestnáctibitovém
formátu s pevnou řádovou čárkou (FIX)
a jednou číslicí za desetinnou čárkou.
Nároky na paměť
Modul
a
b
c
d
e

Čtení
FIX REAL
18
26
26
34
44
60
62
86
80
112

Zápis
FIX REAL
18
26
26
34
44
60
62
86
80
112

Diagnostika / chování při poruše
Funkce DPREAD a DPWRITE mají pro
signalizaci poruchových stavů binární
stavový výstup.
Přenosové rychlosti a vzdálenosti:
Automatická detekce přen. rychlosti.
Rychlost
9,6 kbit/s
187,5 kbit/s
500 kbit/s
1,5 Mbit/s
12 Mbit/s∗

Max. vzdálenost
1200 m
1000 m
400 m
200 m
100 m

Adresy:
0...126 (přednastavení 126)
Dálková adresace možná.

Oba typy sběrnic TTL a RS 422 / 485
jsou galvanicky oddělené a je u nich
možné volit mezi protokolem ISO 1745
nebo Modbus.
Počet regulátorů na sběrnici
RS 422/485: 32
TTL: Max. 32 komunikačních modulů
na sběrnici. Počet regulátorů je omezen
rozsahem možných adres (00…99).

Připojení sběrnice:
Šroubovací svorky pro vodiče průřezu
0,5 – 2,5 mm2. K dispozici je i adapter
(viz příslušenství) s konektorem D.

KOMUNIKAČNÍ LINKA
PROFIBUS-DP

Koncový odpor sběrnice:
Uvnitř regulátoru (zapojení vnitřním
spínačem).

Odpovídá EN 50 170, sv. 2.
Čtení a zápis všech procesních hodnot,
parametrů a konfigurace.

Kabel:
Dle EN 50 170 sv. 2 (DIN 19 245T3)

Konfigurovatelné datové moduly:
Pomocí inženýrského programu
ET/KS98 lze zvolit funkční bloky
DPREAD a DPWRITE (každý max. 4x).
Propojením vstupů a výstupů těchto
bloků se signály vnitřní struktury lze po
komunikační sběrnici PROFIBUS-DP
přenést jakýkoli signál.

Další funkce:
"Sync" a "Freeze"

Potřebné příslušenství:
Inženýrská sada PROFIBUS DP,
osahuje:
• Soubor GSD
• Příručka, popis komunikace
• Funkční bloky pro Simatic S5/S7
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DISPLEJ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

LCD-bodová matice s prosvícením,
s možností změny barvy (červená /
zelená) a režimu (přímý / inverzní)
podle události
Rozsah: 160 x 80 bodů
LED indikátory: Čtyři žluté pro indikaci
stavu logických signálů

Kryt přístroje:
Zásuvná jednotka, montáž zepředu.
Materiál: Makrolon 9415 obtížně
vznětlivý, samozhášející.
Třída vznětlivosti: UL 94 VO

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Přípustná teplota
Pro provoz: 0…60°C
Pro jmen. přesnost: 0…55°C
Pro dopravu a skladování: -20…60°C
Vliv teploty: ≤ 0,15% / 10K
Třída klimatické odolnosti
KUF dle DIN 40 040
Rel. vlhkost: ≤ 75% roční průměr,
nekondenzující.
Chvění a rázy
Vibrační zkouška Fc:
Dle DIN 68-2-6 (10…150 Hz)
V provozu: 1g nebo 0,075 mm
Mimo provoz: 2g nebo 0,15 mm
Rázová zkouška Ea
dle DIN 68-2-27 (15 g, 11 ms).

ELEKTROMAGNETICKÁ
ODOLNOST
Splňuje požadavky EN 61326-1 pro
trvalý a bezobslužný provoz.
Elektrostatické výboje
Test dle IEC 801-2
Napětí: 8 kV, 4 kV na svorky
Vysokofrekvenční rušení
Test dle ENV 50 140 (IEC 801-3)
80…1000 Mhz, 10V/m; vliv ≤ 1%
VF rušení do vodičů:
Test dle ENV 50 141 (IEC 801-6)
0,15…80 Mhz, 10 V; vliv ≤ 1%
Sled rychlých pulsů (Burst)
Test dle IEC 801-4
2 kV na napájecí a signálové vodiče;
vliv ≤ 5% event. restart
Jednotlivé pulsy (Surge)
Test dle IEC 801-5
1 kV symetricky nebo 2 kV asymetricky
na napájecí vodiče, 0.5 kV symetricky
nebo1 kV asymetricky na signálové
vodiče

Krytí
dle EN 60 529 (DIN VDE 0470)
Čelo: IP 65, kryt IP 20, připojovací
svorky IP 00
Elektrická bezpečnost
dle ČSN EN 61 010-1
Přepěťová kategorie III
Stupeň znečištění 2
Pracovní napětí 300 Vac
Zařízení třídy ochrany I
Certifikát CE
Dle evropských předpisů pro
elektromagnetickou kompatibilitu a
elektrickou bezpečnost
DIN 3440
Přístroj lze použít pro regulaci a hlídání
teploty dle DIN 3440 (1984-07)
(Reg. č. TR117705).
UL/cUL certifikát
(Typ 1, pro vnitřní použití)
Složka: E 208286
Pro splnění požadavků UL certifikátu je
nutno dodržet:
• Pro přívody použít pouze měděné
vodiče pro teplotu okolí 60/75°C.
• Připojovací svorky jsou určeny pro Cu
vodiče 0,5 – 2,5 mm2.
• Připojovací svorky se utahují
momentem 0,5-0,6 Nm
• Přístroj se instaluje na rovné plochy
krytů „Typ 1“ a výlučně ve vnitřních
prostorech.
• Maximální teplota okolí: 50°
Max. zatížení reléových výstupů:
250Vac; 2A; 500VA (ohmická zátěž)
250Vac; 2A; 360VA (indukční zátěž)
Při indukční zátěži je nutno použít
ochranný RC-obvod.

Elektrické připojení
Šroubovací svorky pro vodiče průřezu
0,5 – 2,5 mm2
Způsob montáže:
Do panelu, upevnění čtyřmi vzpěrkami
(nahoře a dole)
Montážní poloha: Libovolná
Váha: cca 0,75 kg (plné osazení)
Příslušenství:
Návod k použití a 4 montážní vzpěrky

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Inženýrský software ET/KS98plus
HW a SW platforma:
Windows 95 a vyšší
Grafické rozlišení alespoň 800x600
Ovládání myší
Simulační software SIM/KS98
Simulace KS98 na standardním PC
v prostředí Windows. Všechny funkce
KS98 jsou přístupné a navíc:
• Simulace vstupů / výstupů
• Zobrazení trendu
• Režim Turbo
PC-adapter
Kablík pro připojení PC na čelní
konektor regulátoru.

STAV PŘI DODÁNÍ
Přístroj je dodán s testovací strukturou,
která umožňuje kontrolu všech vstupů a
výstupů (nikoli rozšíření).
Přístroj lze ovládat a parametrizovat
tlačítky čelního panelu.
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K S 9 8 - 1
Základní
provedení

KS 98
KS 98 se zdrojem pro 2-vod. převodník
KS 98 se sběrnicí CANopen 1)

Napájení
a výstupy

90...250 Vstř,
24 Vuc,
90...250 Vstř,
24 Vuc,

Deska B
Komunikace

Bez komunikační linky
TTL-linka + di/do
RS 422 + di/do a hodiny
PROFIBUS-DP + di/do

Deska C
Rozšíření

Bez rozšíření
INP3, INP4, OUT3, di/do
Modulární deska bez modulů 2)
Modulární deska osazená objednanými moduly 2)

Konfigurace

Standardní konfigurace
Konfigurace dle zadání

Certifikát

Certifikát CE
UL/cUL certifikát
DIN 3440 certifikát
1)
2)

0
1
4
5
0
1
2
3
0
1
3
4
0
9
0
U
D

Ne s modulární deskou C ! Pro moduly RM200 neplatí certifikát UL/cUL !
Ne u přístroje s CANopen! Moduly nutno objednat zvlášť! Pozor na výkonové omezení!

9 4 0 7
Samostatný modul
Modul vložen do patice 1 3)
Modul vložen do patice 2 3)
Modul vložen do patice 3 3)
Modul vložen do patice 4 3)
Analogové vstupy
Pt100/1000, Ni100/1000, Odpor
Termočlánek, mV, 0/4…20mA
-50…1500mV, 0…10V
Analogové výstupy
Napěťový výstup
Proudový výstup 4)
Binární signály
Binární vstupy / výstupy
Vstup pro frekvenci / čítače
4)

0 0

0
1
2

4 relé
4 relé
2 relé + 2 analogové výstupy
2 relé + 2 analogové výstupy

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU PŘÍSLUŠENSTVÍ

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU I/O MODULŮ

3)

0 -

0

-

9 9 8

0

1
0
1
2
3
4
2 0
2 1
2 2

USB/TTL adapter pro připojení PC
Inženýrský software ET/KS98plus
Simulační software SIM/KS98
Downloader DL/KS98-1
BlueControl Basic

9407 998 00003
9407 999 06401
9407 999 08801
9407 999 06501
9407 999 13001

Inženýrská sada PROFIBUS-DP (DE) 9407 999 10011
Inženýrská sada PROFIBUS-DP (EN) 9407 999 10001
Připojovací adapter, D konektor
9407 998 00091

3 0
3 1
4 0
4 1

Při objednávce specifikujte: „osazeno v KS98“
Maximálně 1 proudový výstupní modul (viz Příkonové omezení)

Příklad objednávky KS98-1 s I/O moduly:
1. KS98-1
KS 98-1xx-x40xx-xxx
2. Moduly
Patice 1: 9407-998-01201 (Pt100)
Patice 2: 9407-998-02301 (I výstup)
Patice 3: 9407-998-03311 (U výstup)
Patice 4: Neobsazená

Přehled P-faktorů (suma ≤ 100%!)
R_INP: 5%
I_OUT:
70%
TC_INP: 5%
DIDO:
15%
U_INP: 8%
F_INP:
8%
U_OUT: 25%
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU RM MODULŮ
Komunikační jednotky
Komunikační jednotka CANopen (mimo RM225)
RM 201
Komunikační jednotka CANopen (mimo RM224-x)
RM 201-1
Základní moduly
Základní modul 3
RM 211
Základní modul 5
RM 212
Základní modul 10
RM 213
Záslepka nevyužité pozice
RM 214
Analogové vstupy
Analogové vstupy 4 x I
RM 221-0
Analogové vstupy 4 x U
RM 221-1
Analogové vstupy 2 x I, 2 x U
RM 221-2
Analogové vstupy 4 x I / zdroj
RM 222-0
Analogové vstupy 4 x U, potenciometr / zdroj
RM 222-1
Analogové vstupy 2 x I, 2 x U, potenciometr / zdroj
RM 222-2
Analogové vstupy 2 x TC, galv. izolovány
RM 224-0
Analogové vstupy 4 x TC, Pt100
RM 224-1
Analogové vstupy 1 x mV, 1 x TC, galv. izolovány
RM 224-2
Analogové vstupy 2 x tenzometr, galv. izolovány
RM 225
Analogové výstupy
Analogové výstupy 4 x I/U
RM 231-0
RM 231-1
Analogové výstupy 4 x I/U (±10V)
RM 231-2
Analogové výstupy 4 x I/2 x U(+10V) 2 x U (±10V)
Binární vstupy
Binární vstupy 4 x 24 VDC
RM 241
Binární vstupy 8 x 24 VDC
RM 242
Binární vstupy 4 x 230 VAC
RM 243
Binární výstupy
Binární výstup 8 x 24 VDC/0,5A
RM 251
Binární výstup 4 x relé, 230 V, 5 A
RM 252

0603 - Změny technických údajů vyhrazeny

9407 738
9407 738

20101
20111

9407
9407
9407
9407

738
738
738
738

21101
21201
21301
21401

9407
9407
9407
9407
9407
9407
9407
9407
9407
9407

738
738
738
738
738
738
738
738
738
738

22101
22111
22121
22201
22211
22221
22401
22411
22421
22501

9407 738
9407 738
9407 738

23101
23111
23121

9407 738
9407 738
9407 738

24101
24201
24301

9407 738
9407 738

25101
25201

