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Tato příručka doplňuje stručný návod k použití, přiložený ke každému přístroji při dodání.
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 Profess spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň
POZOR: TENTO MEZINÁRODNÍ SYMBOL NEBEZPEČÍ JE UMÍSTĚN U ZADNÍ
SVORKOVNICE PŘÍSTROJE.

PŘED INSTALACÍ A UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU JE NEZBYTNÉ TUTO
PŘÍRUČKU PŘEČÍST!

POZOR: TENTO SYMBOL OZNAČUJE, ŽE PŘÍSTROJ JE CHRÁNĚN DVOJITOU
IZOLACÍ.

POZOR: V TÉTO PŘÍRUČCE POPSANÉ PŘÍSTROJE JSOU URČENY PRO VNITŘNÍ
POUŽITÍ, PRO PROSTŘEDÍ KATEGORIE II, STUPNĚ ZNEČISTĚNÍ 2.

Důrazně doporučujeme použití ochranného přístroje s hlídáním minimální nebo
maximální meze, který při dosažení přednastavených hodnot procesu zařízení odpojí,
aby se zabránilo možnému poškození zařízení nebo výrobků.
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Záruka a podmínky pro vrácení přístroje
Tato informace je určena pro použití s publikovanými obchodními podmínkami výrobce. Tyto
přístroje jsou dodávány firmou West Control Solutions v rámci záruky, uvedené v následujících
odstavcích. Záruky platí jen pro nákup těchto výrobků jako nového zboží, přímo od West Control
Solutions nebo jeho distributorů, zástupců nebo prodejců a vztahují se pouze na prvního
kupujícího, který kupuje za účelem jiným než k dalšímu prodeji.
Záruka
Na tyto přístroje platí záruka, že neobsahují žádné funkční vady materiálu a zpracování po dobu
tří let od okamžiku, kdy opustí výrobní továrnu West Control Solutions a že po tuto dobu
odpovídají specifikaci, uvedené v příslušném návodu k obsluze nebo datovém listu.
NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, KTERÉ PŘESAHUJÍ
ZÁRUKY ZDE NEBO DÁLE UVEDENÉ. DALŠÍ OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST
TĚCHTO PŘÍSTROJŮ PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY NENÍ ZARUČENA.
Omezení
Výrobce nenese odpovědnost za žádné náhodné škody, následné škody, zvláštní škody nebo
jakékoliv jiné škody, náklady nebo výdaje a to pouze s výjimkou nákladů na opravu nebo výměnu,
jak je popsáno dále. Přístroje musí být instalovány a udržovány v souladu s pokyny výrobce.
Záruku nelze uplatnit na poškození v důsledku koroze . Za vhodnost pro danou aplikaci je
zodpovědný uživatel.
Pro uplatnění záruční reklamace musí být přístroj vrácen s uhrazenou přepravou dodavateli v
průběhu záruční doby. Musí být řádně zabalen, aby během dopravy nedošlo k jeho poškození
elektrostatickým výbojem (ESD) nebo jinou formou.
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1.

Instalace

1.1

Vybalení

Regulátor vyjměte z obalu, obal zachovejte pro pozdější použití.
Přístroj je dodáván včetně těsnění čelního rámečku a fixační spony. Přiložen je i stručný návod
k použití. Po vybalení přístroj prohlédněte, při zjištění poškození nebo neúplnosti ihned
kontaktujte dodavatele.

1.2

Instalace
Pozor! Instalaci a uvedení přístroje do provozu smí provádět jen osoby
s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, které přejímají odpovědnost
za to, že instalace přístroje je bezpečná a je v souladu s v místě
nasazení platnými předpisy pro instalaci elektrických přístrojů a jejich
bezpečnost.

1.3

Výřez v panelu

Montážní panel musí být tuhý s tloušťkou max. 6 mm.

Pozn.: Při montáži n přístrojů těsně vedle sebe je rozměr
montážního otvoru (96n – 4) mm.
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Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, aby nedošlo
k nadměrnému oteplení přístroje.

Pozn.: Pro účinné IP66 utěsnění vůči vlhkosti a prachu musí být těsnění dobře
přitlačeno k panelu a všechny čtyři jazýčky fixační spony zachyceny ve stejných
drážkách západky.

1.4

Čistění

Čelní panel čistěte teplou mýdlovou vodou a okamžitě osušte.
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2.

Elektrické zapojení
Pozor! Zapojení přístroje by mělo být prováděno jen osobami s příslušnou
elektrotechnickou kvalifikací. Instalaci provádějící technik je odpovědný za
bezpečnou konfiguraci přístroje. Je nutno dodržet v místě instalace platné
předpisy, týkající se instalace elektrických zařízení a a bezpečnosti.

2.1

Předcházení problémů s rušením

Zapalovací transformátory, obloukové svářečky , motorové pohony , mechanické kontakt relé a
elektromagnety jsou příklady zařízení, která v typickém průmyslovém prostředí generují elektrické
rušení. Aby se minimalizovaly jeho účinky, musí být dodržovány následující pokyny:
Je-li přístroj instalován ve stávajícím vybavení, je vhodné zkontrolovat jeho zapojení s cílem
zajistit, že byly dodrženy jeho správné postupy. Rušení generující zařízení by měly být umístěny
do samostatného rozvaděče. Pokud to není možné, je nutno je oddělit o největší možnou
vzdálenost. Mechanické kontakty relé je vhodné nahradit polovodičovými relé . Pokud
mechanická relé nelze nahradit, je vhodné je od regulátoru pomocí polovodičových relé izolovat.
Lze uvážit i samostatné napájení regulátorů přes izolační transformátor. Transformátor může
odstranit i rušení, šířené v obvodech síťového napájení.

2.2

Síťové napájení

U síťového napájení (verze regulátoru s napájením 100…230 Vac) je vhodné zajistit, any nulový
vodič napájení byl na nulovém (zemním) potenciálu.

2.3

Izolace a ochrana kabelů

Přívodní vodiče k regulátoru mohou nést signály čtyř různých napěťových úrovní:
1.
2.
3.
4.

Analogové vstupy a výstupy, (např. termočlánek, Pt100, mA, mV nebo V signál)
Reléové výstupy
Logické výstupy pro řízení SSR
Síťové napájení
Pozor! Společně mohou být vedeny pouze vodiče stejné napěťové úrovně.
Pokud je nutné vést paralelně vodiče dvou různých úrovní, je nutno mezi nimi zachovat
odstup alespoň 150 mm. Pokud je nutné vodič křížit, pak jen pod úhlem 90°.

2.4

Stíněné kabely

Všechny analogové signály by měly být přivedeny stíněnými kablíky. Tak lze eliminovat indukci
elektrického rušení do přívodů. Přívodní vodiče by měly být co nejkratší. Stínění by mělo být
uzemněno jen v jednom bodě, nejlépe v místě snímače nebo převodníku.

2.5

Potlačení rušení u jeho zdroje

Pokud jsou správné postupy zapojení dodrženy, není obvykle žádná další ochrana proti rušení
nutná . Někdy v těžkém průmyslovém prostředí je množství rušení tak velké, že musí být
potlačeno přímo u zdroje . Mnoho výrobců stykačů a relé již s nimi dodává filtry k potlačení rušení.
U přístrojů, k nimž filtr dodáván není, můžete použít RC členy a/nebo varistory (MOV).
Cívky: U indukčních cívek se k potlačení přechodových špiček doporučuje použít varistor (MOV).
Zapojte jej paralelně k cívce, co nejblíže. Ochranu je možno ještě doplnit RC členem.
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Kontakty: Při sepnutí nebo rozepnutí kontaktů může vzniknou oblouk, který způsobuje rušení a
ničí kontakty. Oblouk se dá potlačit vhodně dimenzovaným RC obvodem. U obvodů do 3 A
použijte kombinaci rezistoru 47 Ω a kondenzátoru 0,1 µF (1000 V). U obvodů 3-5 A použijte dva
tyto členy paralelně.

2.6

Umístění čidel (termočlánek nebo Pt100)

Pokud je teplotní čidlo vystaveno korozivním nebo abrazivním podmínkám, je nutno jej chránit
příslušnou jímkou. Čidlo je nutno umístit tak, aby měřilo skutečnou teplotu média:
V kapalinách – do místa největšího proudu.
.
Ve vzduchu – do místa s největší cirkulací.
Pozor! Umístěním čidla do místa hodně vzdáleného od topného elementu vytváří
dopravní zpoždění, značně zhoršující kvalitu regulace.
U dvouvodičově připojených odporových teploměrů je nutno třetí svorku vstupu propojit spojkou
(viz dále detaily připojení). Dvouvodičově lze odporové teploměry připojovat jen při délce přívodů
max. do 3 m. K potlačení vlivu odporu přívodů je nutno použít výhradně třívodičové připojení.
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2.7

Zapojení zadní svorkovnice

Regulátory obou velikostí, 1/8 DIN i 1/16 DIN, mají stejnou zadní svorkovnici se svorkami ve třech
řadách, označenými A, B a C, 1-6.
Vodiče se do svorek zapojují většinou až po montáži regulátoru do rozvaděče. Na přívody použijte
měděné vodiče, s výjimkou přímého připojení termočlánku.
Pozor!
Nepřipojujte síťové napájení do rozvaděče před kompletním dokončením
zapojování.
Pozor!
Z údaje na štítku přístroje ověřte správnou úroveň napájecího napětí před jeho
připojením.
Pozn.:
Dále uvedené schéma obsahuje všechny možné kombinace zapojení.
Skutečné zapojení je odvislé na verzi regulátoru.

Konfigurační zásuvka (zespodu přístroje)
Pozor! Nikdy nepřipojujte přímo konektor USB!
Adapter USB pro připojení do konfigurační zásuvky obdržíte od svého dodavatele.
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3.

Postup při zapnutí
Pozor! Ověřte, že přístroj je správně zapojen. Před prvním zapnutím napájení
odpojte výstupy. Napájecí napětí musí souhlasit s údajem na štítku přístroje.
Napájecí napětí je 100-240 Vac nebo 24/48 Vac/dc. Jeho úroveň pečlivě ověřte.

3.1

Postup při zapnutí

Po zapnutí napájení provede přístroj test svých funkcí, na displeji se objeví úvodní obrazovka a
rozsvítí se všechny LED indikátory. Pokud je regulátor zapnut poprvé, spustí se v režimu
zjednodušeného nastavení s parametrem  na spodním displeji.
Pozn.:
Před prvním použitím regulátoru je nutno postupně projít všemi parametry režimu
zjednodušeného nastavení.
Následující odstavce příručky popisují nastavení regulátoru (při prvním zapnutí napájení) v režimu
zjednodušeného nastavení.
Při všech následujících zapnutí přejde regulátor po počátečním testu do běžného provozního
režimu.
Jakýkoli další přístup do režimu zjednodušeného nastavení nebo režimu pokročilého nastavení je
chráněn heslem.

3.2

Samooptimalizace

Z režimu zjednodušeného nastavení lze provést samooptimalizaci regulačních parametrů.
Předladění

Samooptimalizace na žádané hodnotě

Samooptimalizace se nespustí, pokud:
• Regulátor je nastaven na reléovou regulaci ZAP/VYP ( = )
• Je zapnut gradient žádané hodnoty
• Regulovaná veličina je v pásmu 5% z rozsahu u žádané hodnoty

3.3

Čelní panel

MaxVU Příručka uživatele
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3.4

Základní navigace

• Pro procházení mezi parametry nebo ovládacími režimy stiskněte
nebo .
• Pro volbu a editaci parametru nebo volbu režimu ovládání stiskněte .
• Pro editaci zvolený parametr je zobrazen na spodním displeji a bliká.
• Hodnotu parametru nastavte tlačítky
nebo .
• Pro uložení nové hodnoty stiskněte do 60 s tlačítko , jinak je změna ignorována.
Na displejích je zobrazována zkratka a hodnota editovaného parametru.

3.5

Konfigurace regulátoru

Regulátor lze nastavit čelními tlačítky nebo pomocí konfiguračního programu. K PC se připojuje
buď pomocí konfigurační zásuvky (zespodu přístroje) nebo pomocí volitelné linky RS485.
Pozor! Do konfigurační zásuvky nikdy nepřipojujte přímo konektor USB!
Může dojít k poškození přístroje.

3.6

Ovládací režimy – struktura menu

Regulátor má tři základní ovládací režimy – provozní režim, režim zjednodušeného nastavení a
režim pokročilého nastavení.
•

Provozní režim –

se používá pro normální regulaci. Na horním displeji je vždy zobrazena
regulovaná veličina.

•

Režim zjednodušeného nastavení – poskytuje přístup k nejdůležitějším parametrům

•

Režim pokročilého nastavení – poskytuje přístup ke všem parametrům pomocí sub-menu.
Pro režim zjednodušeného nastavení podržte tlačítko
a stiskněte
Pro režim pokročilého nastavení podržte tlačítko
a stiskněte .

.

Regulátor si zjistí svou volitelnou výbavu a potlačí parametry, které pro danou sestavu
přístroje nemají význam.
U verze přístroje „Extruder“ se některé parametry liší od standardního provedení. Menu
parametrů verze „Extruder“ bude popsáno později.

3.7

Návrat do provozního režimu

3.8

Zámek režimů nastavení

Podržte tlačítko
a stiskněte .
Ze sub-menu musíte toto zopakovat dvakrát – jednou pro návrat do základního menu režimu
pokročilého nastavení () a podruhé pro přechod do provozního režimu.
Pro přístup do režimů nastavení (po prvním zapnutí) a pokročilého nastavení lze zadat
samostatné přístupové kódy.
 Přístupový kód režimu zjednodušeného nastavení – počáteční hodnota .
 Přístupový kód režimu pokročilého nastavení – počáteční hodnota .
Pro zobrazení přístupových kódů podržte při zapnutí napájení tlačítko

3.9

.

Alternativní použití regulátoru.

Tento přístroj je určen především pro regulační úlohy regulace teploty s teplotním čidlem
připojeným přímo nebo jako analogový signál. Přístroj lze však využít i pro jiné aplikace.
V takovém případě mají parametry označené „Topení“ (HEAT) význam inverzního výstupu,
použitého k zvyšování regulované veličiny a parametry označené „Chlazení“ (COOL) význam
přímého výstupu, snižujícího regulovanou veličinu.
11
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Jako příklad lze uvést regulaci vlhkosti. Výstup Topení (HEAT) ovládá zvlhčovač a výstup
Chlazení (COOL) sušení.
U některých regulátorů se výstup HEAT označuje jako primární a COOL jako sekundární.

3.10

Poruchová hlášení a alarmy.
Spodní
displej
Aktivní alarm
Přídrž výstupů

Vstup přes rozsah
Vstup pod rozsah
Přerušení čidla
Nekalibrovaný vstup
Ruční akční veličina
Gradient žádané hodnoty
Regulace vypnuta
Prodleva regulace
Samooptimalizace

Chyba při
samooptimalizaci

4.

Horní
displej

Význam a zobrazení

Jeden nebo více alarmů je aktivních
Střídá se s reg. veličinou (Zobrazení lze upravit – viz )
Jeden nebo více výstupů je přidrženo a žádný alarm aktivní.

Střídá se s reg. veličinou.
Regulovaná veličina je > 5% přes rozsah, tj. přes maximum.

Regulovaná veličina je > 5% pod rozsah, tj. pod minimum.


 Detekováno přerušení čidla regulované veličiny nebo přívodů.
Zvolený vstupní rozsah nebyl kalibrován.


Ruční akční veličina (-100% až 100%).

Gradient žádané hodnoty aktivní. Střídá se s reg. veličinou.

Regulační výstupy vypnuty  = .

Pro zapnutí regulace nastavte  = On.
Při nastavení zpožděného startu regulace ().

Samooptimalizace probíhá.

Při selhání optimalizace se zobrazí chybový kód. Vypněte nastavením na .
Odstup žádané hodnoty od regulované veličiny je menší než

5% vstupního rozsahu.
Je aktivní gradient žádané hodnoty.

Je nastavena reléová regulace ( nebo  = )

Je zvolen provoz na ruční ovládání

Optimalizační pulz nelze spustit.

Přerušení čidla.

Časovač
v chodu.

Vypnutá regulace nebo manuální režim

( = nebo = )


Režim zjednodušeného nastavení (po prvním zapnutí)

Po prvním zapnutí přejde přístroj automaticky do režimu zjednodušeného nastavení.
Menu režimu zjednodušeného nastavení poskytuje snadný přístup k nejčastěji potřebným
parametrům.
Vstup do režimu zjednodušeného nastavení je chráněn přístupovým kódem – viz 3.8 – Zámek
režimů nastavení.
Přístupový kód

Parametr

Typ vstupu
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Spodní
displej




Přístupový kód do režimu zjednodušeného nastavení.
Počáteční hodnota 10.

Horní
displej

Význam a zobrazení
Termočlánek J. Počáteční nastavení tC_J
Termočlánek K
Pt100
Termočlánek B
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Fyz. jednotka teploty
Rozlišení displeje

























Horní mez vstupního
rozsahu





Dolní mez vstupního
rozsahu





Výstup 1



Výstup 2
Výstup 3




Alarm 1



Alarm 2



Žádaná hodnota



Samooptimalizace



** Nikoli u verze “Extruder”.










Termočlánek C
Termočlánek L
Termočlánek N
Termočlánek R
Termočlánek S
Termočlánek T
0 - 20 mA dc **
4 - 20 mA dc **
0 – 50 mV dc
10 – 50 mV dc **
0 – 5 V dc **
1 – 5 V dc **
0 – 10 V dc **
2 – 10 V dc **
°C nebo °F. Počáteční nastavení .
Počet desetinných míst. (2 nebo 3 des. místa nelze u
termočlánků). Přednastaveno 
Pro vstup proud nebo napětí - nastavení horní meze vstupního
rozsahu. Pro o ostatní typy vstupů - omezení rozsahu
zvoleného vstupu. (V režimu zjednodušeného nastavení je
viditelné jen pro typ vstupu napětí nebo proud.)
Počáteční nastavení je maximum zvoleného rozsahu.
Pro vstup proud nebo napětí - nastavení dolní meze vstupního
rozsahu. Pro o ostatní typy vstupů - omezení rozsahu
zvoleného vstupu. (V režimu zjednodušeného nastavení je
viditelné jen pro typ vstupu napětí nebo proud.)
Počáteční nastavení je maximum zvoleného rozsahu.
Topení, chlazení, alarm 1, alarm 2, oba alarmy nebo alarm
smyčky.
Přednastaveno je .

Stejné možnosti jako u výstupu 1. Přednastaveno je .
Stejné možnosti jako u výstupu 1. Přednastaveno je .
Hodnota alarmu 1 (v rozpětí minima a maxima rozsahu).

Při  je alarm vypnut. (Přednastaven je max alarm).
Hodnota alarmu 2 (v rozpětí minima a maxima rozsahu).

Při  je alarm vypnut. (Přednastaven je min alarm).
Nastavení žádané hodnoty v mezích žádané hodnoty.

Přednastaveno je .
  – regulace s nastavenými parametry nebo ruční ovládání.
 – start předladění

 – samooptimalizace na žádané hodnotě
 Přednastaveno je 

Důležité upozornění: Pokud v režimu zjednodušeného nastavení neprojdete celým
menu parametrů a neopustíte jej s uložením hodnot, bude po každém dalším zapnutí
napájení následovat automatický přechod do režimu zjednodušeného nastavení.
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Důležité upozornění: Pokud je parametr  (popsán dále v návodu) nastaven na  a
žádaná hodnota ponechána na přednastavené , je první nastavení regulátoru hotovo.
Výstupy regulátoru jsou aktivní s žádanou hodnotou na 0.

5.

Provozní režim

Při provozním režimu je na horním displeji vždy zobrazena hodnota regulované veličiny (teploty).
Možnosti ovládání se zadávají parametrem  v sub-menu displeje , zobrazení údajů na
displejích v sub-menu operátora .

5.1

Ovládání při nastavení „základní režim blokován“

Na horním displeji je regulovaná veličina, na spodním žádaná hodnota nebo ruční akční veličina.
Regulovaná veličina PV

Regulovaná veličina PV

Žádaná hodnota SP

Akční veličina P

 = 

Základní režim blokován

 =  (Auto)






Stav alarmu





Stav výstupů





 =  (Manuál)

5.2

** (ne u verze „Extruder“)


Maximum reg. veličiny





Minimum reg. veličiny





Vypnutí regulace






Ruční ovládání



Zbývající čas
Čas prodlevy









Nastavení žádané hodnoty možné.
Nastavení ruční akční veličiny možné.
Při aktivních alarmech – 
= Aktivní alarm 1
= Aktivní alarm 2
= Aktivní alarm smyčky
Při aktivních výstupech – 
= Výstup 1
= Výstup 2
= Výstup 3

Zobrazení nejvyšší hodnoty regulované
veličiny od posledního zapnutí napájení
nebo resetu (jen čtení).
Reset stisknutím .
Zobrazení nejnižší hodnoty regulované
veličiny od posledního zapnutí napájení
nebo resetu (jen čtení).
Reset stisknutím .
Regulační výstupy vypnuty
Reg. výstupy aktivní – PID nebo ZAP/VYP
regulace
Automatická regulace
Ruční ovládání (xxx na spodním displeji)
Aktivní při spuštěném časovači **
Aktivní při spuštěné prodlevě **

když  je
















Ovládání při nastavení „základní režim aktivován“

Při povoleném základním režimu lze na regulátoru nastavit jen žádanou hodnotu nebo při
ovládání na ruku velikost výstupu.
Na horním displeji je regulovaná veličina, na spodním žádaná hodnota nebo ruční akční veličina.
Regulovaná veličina PV

Regulovaná veličina PV

Žádaná hodnota SP

Akční veličina P

MaxVU Příručka uživatele
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Aktivní parametr
Nastavení žádané hodnoty možné.
Nastavení ruční akční veličiny možné.

 =  (Auto)
 =  (Manuál)




Parametry, které jsou při povoleném základním režimu skryté, jsou dostupné přes sub-menu
režimu pokročilého nastavení.

5.3

Srovnání ovládání při aktivovaném a blokovaném základním režimu

 = 

Základní režim povolen

Parametr

Sub-menu 
(viditelné nebo skryto)
Viditelné (při aktivním alarmu) v 
Viditelné v 
Viditelné v 
Viditelné v 
Viditelné v 
Viditelné v 
Viditelné v  (jen u standardní verze)
Viditelné v  (jen u standardní verze)

Zobrazení na displeji







Není zobrazeno




 = 

Základní režim blokován

Parametr









Zobrazení na displeji
Záleží na nastavení  (při aktivovaných alarmech)
Záleží na nastavení  (při aktivovaných alarmech)
Záleží na nastavení 
Záleží na nastavení 
Záleží na nastavení 
Záleží na nastavení 
Záleží na nastavení  (při spuštěném časovači)
Záleží na nastavení  (při aktivované prodlevě)
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Sub-menu 
(viditelné nebo skryto)
 nebo 
 nebo 
 nebo 
 nebo 
 nebo 
 nebo 
 nebo 
 nebo 
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6.

Režim pokročilého nastavení ()

Režim pokročilého nastavení poskytuje přístup k všem parametrům regulátoru, včetně těch,
přístupných i v režimu zjednodušeného nastavení.
Rychlejší přístup k parametrům poskytuje režim zjednodušeného nastavení.
V sub-menu displej lze zvolit reset všech parametrů na výchozí tovární nastavení.
Přístup do režimu pokročilého nastavení je chráněn přístupovým kódem.
V režimu pokročilého nastavení je na spodním displeji zobrazeno .
Přístupový kód



Přístupový kód do režimu pokročilého nastavení.
Přednastaveno = 20



Režim pokročilého nastavení je rozdělen na sub-menu, která jsou níže popsána.
Po vstupu so sub-menu se na displeji zobrazují parametry a jejich hodnoty.
Hodnota
Parametr
Sub-menu

Spodní
displej

Uživatele



Vstup
Kalibrace
Výstup





Regulace
Žádaná hodnota
Alarm

6.1

Horní
displej







Komunikace



Displej
Operátor
Info





Význam a zobrazení
Poskytuje přístup k parametrům uživatele včetně parametrů
základního režimu a ručního ovládání.
Nastavení typu čidla a rozsahu.
Zadání dvou kalibračních bodů.
Nastavení funkce až tří výstupů.
Nastavení parametrů pro PID a ZAP/VYP regulaci a
optimalizaci.
Nastavení žádané hodnoty a časovačů.
Nastavení mezí pro alarmy a přerušení čidla.
Modbus adresa, přenosová rychlost a parita – jen při výbavě
komunikací RS485.
Nastavení přístupových kódů a základního režimu.
Nastavení viditelnosti parametrů provozního režimu.
Verze firmware, výrobní číslo a datum výroby.

Sub-menu Uživatel ()
Parametr

Spodní
displej

Horní
displej

Stav alarmu





Stav výstupů





Maximum reg. veličiny





Minimum reg. veličiny



Vypnutí regulace






Ruční ovládání






MaxVU Příručka uživatele

Význam a zobrazení
Zobrazeno při aktivních alarmech - 
 = alarm 1;  = alarm 2
 = alarm smyčky
Zobrazeno při sepnutí výstupů – 
 = výstup 1;  = výstup 2;  = výstup 3
Nejvyšší a nejnižší hodnota regulované veličiny
je zaznamenána od posledního zapnutí napájení
nebo resetu. Reset stisknutím , poté zadejte
 a potvrďte stisknutím
 = regulační výstupy vypnuty
 = reg. výstupy aktivní – PID nebo ZAP/VYP
Automatická regulace nebo ruční ovládání
 = regulace
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Počáteční
nastavení




6.2

Sub-menu Vstup ()
Parametr

Spodní
displej

Horní
displej







Význam a zobrazení
Termočlánek J.
-200 … 1200ºC (-328 … 2192ºF)
-128.8 … 537.7ºC (-199.9 … 999.9ºF)
Termočlánek K
-240 … 1373ºC (-400 … 2503ºF)
-128.8 … 537.7ºC (-199.9 … 999.9ºF)
Pt100
-199 … 800ºC (-328 … 1472ºF)
-128.8 … 537.7ºC (-199.9 … 999.9ºF)
Termočlánek B
100 … 1824ºC (211 … 3315ºF)

Termočlánek C



0 … 2320ºC (32 … 4208ºF)

Termočlánek L
0 … 762ºC (32 … 1403ºF)
0.0 … 537.7ºC (32.0 … 999.9ºF)
Termočlánek N
0 … 1399ºC (32 … 2551ºF)
Termočlánek R
0 … 1795ºC (32 … 3198ºF)
Termočlánek S
0 … 1762ºC (32 … 3204ºF)
Termočlánek T
-240 … 400ºC (-400 … 752ºF)
-128.8 … 400ºC (-199.9 … 752.0ºF)
0 - 20 mA dc **
4 - 20 mA dc **
0 – 50 mV dc
10 – 50 mV dc **
0 – 5 V dc **
1 – 5 V dc **
0 – 10 V dc **
2 – 10 V dc **



Typ vstupu








Fyz. jednotka teploty
Rozlišení displeje


















Horní mez vstupního
rozsahu





Dolní mez vstupního
rozsahu





Vstupní filtr





Kompenzace studeného
konce






Počáteční
nastavení



Volba °C nebo °F.



Počet desetinných míst. (2 nebo 3 des. místa
nelze u termočlánků).



Pro vstup proud nebo napětí - nastavení horní
meze vstupního rozsahu. Pro o ostatní typy
vstupů - omezení rozsahu zvoleného vstupu.
Pro vstup proud nebo napětí - nastavení dolní
meze vstupního rozsahu. Pro o ostatní typy
vstupů - omezení rozsahu zvoleného vstupu.
OFF nebo 0.5 až 100.0 s po skocích 0.5 s.
Aktivuje interní kompenzaci studeného konce.
Při volbě  je nutno pro termočlánky zajistit
externí kompenzaci.

maximum
zvoleného
rozsahu
minimum
zvoleného
rozsahu



** Nikoli u verze “Extruder”.
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6.3

Sub-menu Kalibrace ()
Parametr

Spodní
displej

Význam a zobrazení

Ofset



Posun nahoru nebo dolů v celém rozsahu o zadanou
hodnotu.

Spodní kalibrační bod



Spodní bod pro korekci ve dvou bodech.

Spodní ofset



Ofset spodního bodu.

Horní kalibrační bod



Horní bod pro korekci ve dvou bodech.

Horní ofset



Ofset horního bodu.

Počáteční
nastavení


Minimum
rozsahu


Maximum
rozsahu


Postup kalibrace ofsetem nebo ve dvou bodech je popsán v odstavci Kalibrační režim.

6.4

Sub-menu Výstup ()
Parametr

Spodní
displej

Horní
displej









Výstup 1



Invertování výstupu 1
při alarmu



Přídrž výstupu 1
při alarmu











































Invertování LED indikátoru
výstupu 1 při alarmu
Výstup 2
Invertování výstupu 2
při alarmu
Přídrž výstupu 2
při alarmu
Invertování LED indikátoru
výstupu 2 při alarmu
Výstup 3
Invertování výstupu 3
při alarmu
Přídrž výstupu 3
Při alarmu
Invertování LED indikátoru
výstupu 3 při alarmu

MaxVU Příručka uživatele

Význam a zobrazení

Počáteční
nastavení

Volba funkce výstupu 1: Topení, chlazení, alarm
1, alarm 2, alarm 1 nebo 2 nebo alarm smyčky
(bez reakce po dvojnásobek integrační doby).



Přímý – výstup při alarmu spíná ()
Inverzní – výstup při alarmu rozepne ()
Aktivace () nebo vypnutí přídrže ().
( = alarmem aktivovaný výstup je nutno pro
vypnutí resetovat)
Přímý – LED při alarmu svítí ()
Inverzní – LED při alarmu zhasne ()
Stejné možnosti jako u výstupu 1
Stejné možnosti jako u invertování výstupu 1
při alarmu
Stejné možnosti jako u přídrže výstupu 1
při alarmu
Stejné možnosti jako u invertování LED
indikátoru výstupu 1 při alarmu
Stejné možnosti jako u výstupu 1
Stejné možnosti jako u invertování výstupu 1
při alarmu
Stejné možnosti jako u přídrže výstupu 1
při alarmu
Stejné možnosti jako u invertování LED
indikátoru výstupu 1 při alarmu
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6.5

Sub-menu Regulace ()
Parametr
Pásmo proporcionality
topení
Pásmo proporcionality
chlazení
Integrační časová
konstanta
Derivační časová
konstanta
Mrtvé pásmo

Odstup spínání ZAP/VYP
Čas pro aktivaci alarmu
smyčky

Pracovní bod
Doba cyklu topení
Doba cyklu chlazení
Blokování výstupů topení
a chlazení

Spodní
displej

V jednotkách displeje. 0.0 () nebo
0,5% až 999,9% vstupního rozsahu.
V jednotkách displeje. 0.0 () nebo

0,5% až 999,9% vstupního rozsahu.
Integrační časová konstanta algoritmu PI nebo PID.

 s až  min  s nebo .
Derivační časová konstanta algoritmu PD nebo PID.

 s až  min  s nebo .
V jednotkách displeje, rozsah -20% až +20%

proporcionálního pásma topení a chlazení.
Odstup spínání ZAP/VYP V jednotkách displeje,

rozsah 0.1% až 10% vstupního rozsahu.
Zobrazeno jen při zvolené regulaci ZAP/VYP
(tj pokud  nebo  = ).

Nastavení času pro aktivaci alarmu.
(Při PID regulaci je aktivační čas 2x integr. čas. konstanta)
Pracovní bod proporcionální složky.
Rozsah nastavení 0 až 100% (regulace topení),

-100% až 100% (regulace topení/chlazení).
Doba cyklu proporcionálního řízení spínacích výstupů.

Rozsah nastavení 0,1 až 512,0 s.





Omezení výstupu topení



Omezení výstupu chlazení



Stav po zapnutí



Samooptimalizace
Start/Stop



6.6

Počáteční
nastavení

Význam a zobrazení

Blokování současné aktivace výstupů topení a chlazení.
Horní mez primárního výstupu topení v %.
Rozsah nastavení 0 až 100%.
Horní mez sekundárního výstupu chlazení v %.
Rozsah nastavení 0 až 100%.
 = Po zapnutí přechází do stejného stavu
regulace jako při ztrátě napájení.

=
Po
zapnutí přechází vždy do stavu regulace


jako při ztrátě napájení.
 = platí stávající PID parametry

nebo ruční ladění.

 = start předladění.

 = samooptimalizace na žádané hodnotě.





















Sub-menu Žádaná hodnota ()
Parametr

Spodní
displej

Počáteční
nastavení

Význam a zobrazení
 = Aktivuje prodlevu a časovač, platí až po

Aktivace časovače



Prodleva



příštím zapnutí napájení nebo spuštění regulace.
 = Prodleva a časovač jsou blokovány,
ale gradient blokován není.
Prodleva od příštího sepnutí napájení nebo spuštění
regulace, nastavení v rozsahu  až 
(hodiny, minuty) nebo .
Až do dosažení času prodlevy je regulace zablokována.
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Parametr

Gradient žádané hodnoty

Výdrž

Horní mez žádané
hodnoty
Dolní mez žádané
hodnoty

Spodní
displej

Význam a zobrazení

Gradient (v fyz. jednotkách za hod.) ze současné úrovně
regulované veličiny na žádanou hodnotu. Rozsah nastavení

od  až  (hodiny, minuty) nebo .
Žádaná hodnota se mění zadaným gradientem.
Doba, po níž je žádaná hodnota držena na stejné úrovni od
okamžiku prvního dosažení cílové hodnoty. Rozsah
nastavení
od  až  (minuty, vteřiny) nebo .

Při  pokračuje regulace na žádané hodnotě až do
ručního vypnutí.


Přípustné maximum nastavení žádané hodnoty.



Přípustné minimum nastavení žádané hodnoty.

Počáteční
nastavení




Horní mez
rozsahu
Dolní mez
rozsahu

Standardní žádaná hodnota

Ü
¡
¢
ä

6.7

Po zapnutí napájení nebo spuštění regulace regulátor čeká, dokud neuplyne zadaný čas
prodlevy .
Žádaná hodnota nabíhá z aktuální hodnoty regulované veličiny na cílovou hodnotu zadaným
gradientem.
Pokud gradient není zadán, změní se žádaná hodnota na cílovou skokem. Po dosažení
cílové žádané hodnoty se spouští časovač výdrže ().
Po vypršení času výdrže regulátor vypne. Pokud není čas výdrže zadán, regulace pokračuje
nepřetržitě.

Sub-menu Alarm ()
Parametr

Funkce alarmu 1

Hodnota alarmu 1
Hystereze alarmu 1

MaxVU Příručka uživatele

Spodní
displej


Horní
displej






Význam a zobrazení

Počáteční
nastavení

Nastavení funkce alarmu 1:
Vypnuto, maximum a minimum regulované
veličiny, odchylka nebo šířka pásma.



Nastavení mezní hodnoty pro Alarm 1:
 Rozsah nastavení od minima do maxima vstupního rozsahu
nebo vypnuto .
Hystereze spínání pro Alarm 1:

Rozsah nastavení od nuly do maxima vstupního rozsahu.
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Parametr
Funkce alarmu 2
Hodnota alarmu 2
Hystereze alarmu 2
Blokování alarmu

Spodní
displej

Význam a zobrazení






Indikace alarmu



Alarm přerušení čidla



6.8

Horní
displej





Stejné jako pro Alarm 1











Počáteční
nastavení

Blokování alarmu při náběhu po zapnutí nebo po
změně žádané hodnoty.
Vypnuto, zapnuto pro alarm 1, 2, nebo 1 i 2.
Aktivuje zobrazení alarmu v provozním režimu.
Při aktivním alarmu bliká 
Vypnuto, zapnuto pro alarm 1, 2, nebo 1 i 2.
 = při detekci přerušení čidla aktivuje oba

alarmy.







Sub-menu Komunikace ()
Parametr

6.9

Spodní
displej

Modbus adresa



Přenosová rychlost



Parita



Počáteční
nastavení

Význam a zobrazení
Modbus adresa 1 ař 255.
Přenosová rychlost v kb/s.
Nastavení  (1200).  (2400),  (4800),
 (9600),  (19200),  (38400).
Kontrola parity: ,  nebo .





Sub-menu Displej ()
Parametr
Přístupový kód režimu
zjednodušeného
nastavení
Přístupový kód režimu
pokročilého nastavení

Spodní
displej



Základní režim ovládání
Aktivován / blokován



Reset na počáteční
nastavení



6.10

Počáteční
nastavení

Význam a zobrazení
Zadání přístupového kódu režimu zjednodušeného
nastavení: až  nebo .
Zadání přístupového kódu režimu pokročilého nastavení:
 až  nebo .
Při aktivovaném základním režimu může obsluha pouze
měnit žádanou hodnotu a v provozu ručního ovládání
nastavit výstupní akční veličinu.
Všechny parametry přejdou na počáteční nastavení.
Stiskněte , poté zvolte .





Sub-menu Operátor ()
Parametr

Maximum reg. veličiny
Minimum reg. veličiny
Stav alarmů
Stav přídrže výstupů
Automatická regulace
Ruční ovládání
Zbývající čas výdrže
Zbývající čas prodlevy

Spodní
displej









Horní
displej

Význam a zobrazení

Zobrazení nebo skrytí parametru v provozním
režimu. Viz sub-menu Uživatel ().
Zobrazení nebo zakrytí v provozním režimu.
Zobrazení nebo zakrytí v provozním režimu.

Zobrazení nebo skrytí parametru v provozním

režimu. Viz sub-menu Uživatel ().
Zobrazení nebo skrytí parametru v provozním
režimu. Viz sub-menu Žádaná hodnota ().
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Počáteční
nastavení
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6.11

Sub-menu Info ()
Parametr
Revize přístroje
Typ firmware
Verze firmware
Výrobní číslo 1
Výrobní číslo 2
Výrobní číslo 3
Datum výroby

7.

Spodní
displej

Význam a zobrazení
Označení revize hardware a software.
Kódové označení firmware.
Číslo verze firmware.
První 4 číslice výrobního čísla
Prostřední 4 číslice výrobního čísla
Poslední 4 číslice výrobního čísla
Datum výroby (mmrr)









Sub-menu verze „Extruder“

Regulátor verze Extruder má vůči standardnímu přístroji odlišná sub-menu Výstup, Regulace,
Žádaná hodnota a Alarm. Ostatní sub-menu jsou se standardním přístrojem identická.

7.1

Sub-menu Výstup () verze „Extruder“
Parametr

Spodní
displej

Horní
displej










Výstup 1



Invertování výstupu 1
při alarmu



Přídrž výstupu 1
při alarmu











































Invertování LED indikátoru
výstupu 1 při alarmu
Výstup 2
Invertování výstupu 2
při alarmu
Přídrž výstupu 2
při alarmu
Invertování LED indikátoru
výstupu 2 při alarmu
Výstup 3
Invertování výstupu 3
při alarmu
Přídrž výstupu 3
Při alarmu
Invertování LED indikátoru
výstupu 3 při alarmu
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Význam a zobrazení

Počáteční
nastavení

Přidána funkce nelineárního chlazení.



Přímý – výstup při alarmu spíná ()
Inverzní – výstup při alarmu rozepne ()
Aktivace () nebo vypnutí přídrže ().
( = alarmem aktivovaný výstup je nutno pro
vypnutí resetovat)
Přímý – LED při alarmu svítí ()
Inverzní – LED při alarmu zhasne ()
Stejné možnosti jako u výstupu 1
Stejné možnosti jako u invertování výstupu 1
při alarmu
Stejné možnosti jako u přídrže výstupu 1
při alarmu
Stejné možnosti jako u invertování LED
indikátoru výstupu 1 při alarmu
Stejné možnosti jako u výstupu 1
Stejné možnosti jako u invertování výstupu 1
při alarmu
Stejné možnosti jako u přídrže výstupu 1
při alarmu
Stejné možnosti jako u invertování LED
indikátoru výstupu 1 při alarmu
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7.2

Sub-menu Regulace () verze „Extruder“
Parametr
Pásmo proporcionality
topení
Pásmo proporcionality
chlazení
Integrační časová
konstanta
Derivační časová
konstanta
Mrtvé pásmo

Odstup spínání ZAP/VYP
Čas pro aktivaci alarmu
smyčky

Pracovní bod
Výdrž soft startu
Žádaná hodnota soft
startu
Doba cyklu topení
Doba cyklu chlazení
Blokování výstupů topení
a chlazení

Spodní
displej

V jednotkách displeje. 0.0 () nebo
0,5% až 999,9% vstupního rozsahu.
V jednotkách displeje. 0.0 () nebo

0,5% až 999,9% vstupního rozsahu.
Integrační časová konstanta algoritmu PI nebo PID.

 s až  min  s nebo .
Derivační časová konstanta algoritmu PD nebo PID.

 s až  min  s nebo .
V jednotkách displeje, rozsah -20% až +20%

proporcionálního pásma topení a chlazení.
Odstup spínání ZAP/VYP V jednotkách displeje,

rozsah 0.1% až 10% vstupního rozsahu.
Zobrazeno jen při zvolené regulaci ZAP/VYP
(tj pokud  nebo  = ).

Nastavení času pro aktivaci alarmu.
(Při PID regulaci je aktivační čas 2x integr. čas. konstanta)
Pracovní bod proporcionální složky.
Rozsah nastavení 0 až 100% (regulace topení),

-100% až 100% (regulace topení/chlazení).
 () až  hodin

Cílová žádaná hodnota soft startu.

Rozsah nastavení: Horní a dolní mez rozsahu.
Doba cyklu proporcionálního řízení spínacích výstupů.

Rozsah nastavení 0,1 až 512,0 s.





Omezení výstupu topení



Omezení výstupu chlazení



Minimum teplota pro
chlazení
Pevná délka pulzu
chlazení
Min. prodleva chlazení
Úprava charakteristiky
nelineárního chlazení

Počáteční
nastavení

Význam a zobrazení

Blokování současné aktivace výstupů topení a chlazení.
Horní mez primárního výstupu topení v %.
Rozsah nastavení 0 až 100%.
Horní mez sekundárního výstupu chlazení v %.
Rozsah nastavení 0 až 100%.





















Rozsah nastavení 0 až 100%.





1 až 9999 s





1 až 9999 s





0 až 9999 (fyz. jednotek)



 = Po zapnutí přechází do stejného stavu

Stav po zapnutí

Samooptimalizace
Start/Stop





regulace jako při ztrátě napájení.

  = Po zapnutí přechází vždy do stavu regulace




jako při ztrátě napájení.
 = platí stávající PID parametry
nebo ruční ladění.
 = start předladění.
 = samooptimalizace na žádané hodnotě.
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7.3

Sub-menu Žádaná hodnota () verze „Extruder“
Parametr

Gradient žádané hodnoty
Horní mez žádané
hodnoty
Dolní mez žádané
hodnoty

7.4

Spodní
displej

Význam a zobrazení

Gradient (v fyz. jednotkách za hod.) ze současné úrovně
regulované veličiny na žádanou hodnotu. Rozsah nastavení

od  až  (hodiny, minuty) nebo .
Žádaná hodnota se mění zadaným gradientem.


Přípustné maximum nastavení žádané hodnoty.



Přípustné minimum nastavení žádané hodnoty.

Počáteční
nastavení


Horní mez
rozsahu
Dolní mez
rozsahu

Sub-menu Alarm () verze „Extruder“
Parametr

Funkce alarmu 1

Hodnota alarmu 1
Hystereze alarmu 1
Funkce alarmu 2
Hodnota alarmu 2
Hystereze alarmu 2
Blokování alarmu

Spodní
displej








Význam a zobrazení

Počáteční
nastavení

Nastavení funkce alarmu 1:
Vypnuto, maximum a minimum regulované
veličiny, odchylka nebo šířka pásma.



Nastavení mezní hodnoty pro Alarm 1:
Rozsah
nastavení
od minima do maxima vstupního rozsahu

nebo vypnuto .
Hystereze spínání pro Alarm 1:

Rozsah nastavení od nuly do maxima vstupního rozsahu.





Indikace alarmu



Volba alarmu na LED
indikátoru



Alarm přerušení čidla
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Horní
displej

Stejné jako pro Alarm 1















Blokování alarmu při náběhu po zapnutí nebo po
změně žádané hodnoty.
Vypnuto, zapnuto pro alarm 1, 2, nebo 1 i 2.








Aktivuje zobrazení alarmu v provozním režimu.
Při aktivním alarmu bliká 
Vypnuto, zapnuto pro alarm 1, 2, nebo 1 i 2.



Volba alarmů, které budou indikovány na LED
indikátoru alarmu.
Žádný, alarm 1, 2, nebo 1 i 2.



 = při detekci přerušení čidla aktivuje oba

alarmy.
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7.5

Ü
¡
¢

7.6

Funkce Soft start verze „Extruder“

Po zapnutí napájení probíhá regulace na žádanou hodnotu soft startu, danou parametrem
.
Poté systém čeká na této teplotě po dobu . Během této doby je použita délka cyklu ¼
parametrem zadané hodnoty a použit limit výstupního výkonu .
Po uplynutí doby výdrže soft startu pokračuje regulace na cílovou žádanou hodnotu.

Funkce Nelineární chlazení verze „Extruder“

Při chlazení vodou je počáteční efekt chlazení silnější, např. změna z chlazení 0% na -10% má
větší efekt než změna z -70% na -80%. Charakteristika nelineárního chlazení je zvolena tak, aby
působení chladicího efektu v rozmezí 0% až -70% bylo mírnější.
Ü Délka pulzu chlazení je stanovena parametrem .
¡ Stanovena je i minimální prodleva mezi pulzy chlazení parametrem .
¢ Nastavením parametru  na hodnotu větší než 0 se určuje tvar charakteristiky chlazení.
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8.

Ruční nastavení regulačních parametrů

8.1

Dvoustavová regulace (PID parametry topení)

Dále popsaná jednoduchá metoda je kompromisem mezi požadavkem na rychlé dosažení žádané
hodnoty a požadavkem malého překmitu regulované veličiny při startu regulace nebo po změnách
žádané hodnoty.
Touto metodou se určí hodnoty pásma proporcionality topení (), integrační () a derivační
časové konstanty () tak, aby takto nastavený PID algoritmus dával přijatelné výsledky pro
většinu běžných aplikací.
Tato metoda je vhodná jen pro regulační okruhy bez poruch a velkých fluktuací
regulované veličiny.
Nejprve ověřte, že nastavení horní (SPuL) a dolní (SPLL) meze žádané hodnoty je pro danou
aplikaci bezpečné. Meze případně upravte.
Žádanou hodnotu nastavte na běžnou provozní úroveň (nebo trochu níž, pokud by překmit nad
tuto úroveň mohl technologii ohrozit).
Zvolte reléovou regulaci ZAP/VYP (tj. nastavte  = ).
Spusťte regulaci. Regulovaná veličina začne oscilovat okolo žádané hodnoty. Zaznamenejte
špičkové hodnoty prvního cyklu P (tj. rozdíl mezi nejvyšší hodnotou prvního překmitu a nejnižší
hodnotou prvého sestupu pod žádanou hodnotu) a dobu cyklu oscilací T v minutách – viz
obrázek.

Vypočítejte a nastavte regulační parametry:




8.2

= (P / vstupní rozsah) * 100 (vstupní rozsah je rozdíl mezi horní a dolní mezí rozsahu)
= T (min.)
= T (min.) / 6

Třístavová regulace (PID parametry topení a chlazení)

Postupujte podle předchozího popisu pro dvoustavovou regulaci a stanovte parametry , 
a .
Parametr  nastavte na stejnou hodnotu jako  a regulační algoritmus změňte na
třístavový. Pokud má proces při přechodu do fáze chlazení tendenci oscilovat, zvyšte hodnotu
. Pokud je proces v oblasti chlazení příliš zatlumený, hodnotu  snižte.
Pokud dochází při přechodu z fáze topení do chlazení a naopak k výkyvům regulované veličiny,
nastavte parametr mrtvého pásma  na kladnou hodnotu a metodou pokus-omyl pak zjistěte
jeho optimální velikost.

MaxVU Příručka uživatele
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8.3

Jemné ruční doladění

Pro každý proporcionálně řízený výstup se zadává parametr doby cyklu.
Nastavení doby cyklu má vliv na kvalitu regulace; kratší doby cyklu umožňují přesnější
regulaci, ale při použití výstupních relé časté spínání omezuje jejich životnost.
Pokud má regulovaná veličina velké překmity nebo osciluje, zvětšete pásmo proporcionality.
Pokud regulovaná veličina reaguje pomalu nebo ani nedosáhne žádané hodnoty, pásmo
proporcionality snižte.
Snižujte hodnotu integrační časové konstanty (tím zvětšujete účinek integrační složky), dokud
nezačne být proces nestabilní. Poté časovou konstantu opět zvětšujte až do dosažení jeho
stability.
Při testech vždy ponechávejte dostatečnou dobu na ustálení.
Počáteční hodnotu derivační časové konstanty nastavte mezi ¼ až 1/10 integrační časové
konstanty. Pokud je proces nestabilní nebo osciluje, hodnotu snižte.
Pokud jste takto nastavili všechny parametry a stále dochází k ofsetu mezi žádanou a
regulovanou veličinou, proveďte korekci nastavením pracovního bodu proporcionální složky:
Pokud je regulovaná veličina pod žádanou hodnotou, nastavte vyšší hodnotu pracovního bodu,
pokud je nad žádanou hodnotou, nastavte hodnotu nižší.

9.

Režim kalibrace

Regulátor umožňuje provést korekci chyby čidla nebo jiných systémových chyb. Korekce se
provádí v režimu kalibrace, použít lze dvě korekční metody.

9.1

Korekce v jednom bodě - ofsetem

K měřené vstupní hodnotě se připočítává v celém jejím rozsahu hodnota ofsetu. Kladný ofset se
přičítá, záporný odečítá. Tato korekce ofsetem se používá při konstantní chybě v celém měřicím
rozsahu, nebo když je pro uživatele důležitá správná hodnota jen v jednom bodě.
Pro použití korekce ofsetem jednoduše zadejte hodnotu parametru ofset v sub-menu kalibrace.

Příklad kladného ofsetu:
Pokud je měřená hodnota 27,8 a má být
správně 30, je chyba -2,2; ofset +2,2
tedy tuto chybu zkoriguje.
Stejný ofset se připočítává k měřené
hodnotě v celém rozsahu měření, při
vstupu 100,0 bude tedy korigovaná
hodnota na displeji 102,2.
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9.2

Korekce ve dvou bodech

Tato metoda se používá, pokud chyba není v celém rozsahu stejná.
Zadávají se dva ofsety ve dvou bodech rozsahu a tak eliminují chybu nuly i chybu rozpětí
rozsahu:
1. Změřte chybu ve spodním bodě rozsahu.
2. Změřte chybu v horním bodě rozsahu.
3. V sub-menu kalibrace nejprve zadejte hodnoty spodního kalibračního bodu.
a. Zadejte hodnotu spodního kalibračního bodu
b. Zadejte hodnotu spodního ofsetu
4. Dále zadejte hodnoty horního kalibračního bodu.
a. Zadejte hodnotu spodního kalibračního bodu
b. Zadejte hodnotu spodního ofsetu
Příklad kladného spodního ofsetu a
záporného horního ofsetu:
Pokud je na počátku rozsahu správná
hodnota +0,5 a na displeji je chybně
0,0, pak ofset +0,5 hodnotu zkoriguje
na +0,5.
Na konci rozsahu místo indikované
hodnoty 100,0 má být správně 98,3.
Chybu korigujeme ofsetem -1,7.
Charakteristika mezi oběma body je
lineární.
Pro korekci zvolte body co nejblíže počátku a konci měřicího rozsahu. Tak
dosáhnete největší přesnosti korekce.

MaxVU Příručka uživatele
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10.

Komunikace

10.1

Podporovaný protokol

Přístroj může být volitelně vybaven sériovou komunikační linkou RS 485 s protokolem Modbus
RTU. Bližší informace o tomto protokolu zájemce nalezne na http://www.modbus.org/.

10.2

Konfigurace RS 485

Adresu RS 485, přenosovou rychlost a formát přenosu lze nastavit tlačítky čelního panelu v submenu Komunikace.
Přenosová rychlost:
Parita:
Formát přenosu:
Adresa:

4800, 9600, 19200 nebo 38400 b/s
Žádná (přednastaveno), sudá, lichá
Vždy 8 bitů na znak (1 byte)
Viz adresování RS 485

Pro úspěšnou komunikaci musí být master nastaven stejně.

10.3

Adresování RS 485

Přístroji musí být přiřazena unikátní adresa v rozmezí 1 až 255. Adresa je používána pro
rozeznání přístroji určených dotazů (query). Ostatní dotazy na lince, kromě globálních, jsou
přístrojem ignorovány.
Globální dotazy s adresou 0 jsou přijaty bez ohledu na nastavenou adresu, ale přístroj na ně
neodpovídá.

10.4

Vrstvy komunikace

Dotazy (nebo povely) jsou zasílány z řídicího přístroje (master) do podřízeného (slave). Podřízený
přístroj odpovídá řídicímu:

Celá zpráva dotazu nebo odpovědi je tvořena prodlevou mezi zprávami, následovanou sekvencí
znaků. Prodleva musí být alespoň jako 3,5 doby znaku – vyslání zprávy nelze spustit dříve, než
uplyne doba nutná pro přenos tří znaků od přijetí posledního znaku předchozí zprávy.
Doba přenosu tří znaků je cca 0,75 ms při rychlosti 38400 b/s, 1,5 ms při 19200 b/s,
3 ms při 9600 b/s a 6 ms při rychlosti 4800 b/s.
Data mají binární kódování, významem nejnižší znak je přenášen první. Adresové pole dotazu
obsahuje adresu podřízeného přístroje. Dále následuje funkční znak a datové znaky, případně
paritní znak. Pro paritní znak je použit standardní Modbus RTU polynom 216+215+22+1.
Prodleva

Adresa – 1 znak

Funkce – 1 znak
29

Data - n znaků

Parita – 2 znaky
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10.5

Podporované funkce Modbus

Modbus definuje několik typů funkcí. Přístrojem jsou podporovány tyto funkce:
Kód funkce
decimálně (hex)
03 (0x03)
04 (0x04)

Význam

Popis

Čtení paměti a vstupních
registrů

08 (0x08)
16 (0x10)

Diagnostika
Zápis více registrů

Čtení aktuální binární hodnoty daného
počtu parametrů na daných adresách. Až
64 parametrů jedním dotazem.
Použito pro zpětnovazební test komunikace.
Zápis až 253 datových bytů na daný rozsah
adres.

11.

Modbus adresy parametrů

Viz anglický originál.

12.

Konfigurační PC program

12.1

Vlastnosti

•

Konfigurační menu jsou přehledně uspořádány v levém sloupci, příslušné parametry vpravo.

•

Konfiguraci lze nahrát, uložit nebo vytisknout použitím ikon

• Konfiguraci lze z přístroje stáhnout nebo do něj nahrát ikonami
•

.
.

K usnadnění nastavení přístroje lze použít funkci rádce.

• Přístroj lze k PC připojit přes konfigurační port nebo volitelnou RS 485 linkou.
Konfigurační port je podobný mikro USB konektoru, ale nesmí se přímo připojit k USB portu PC
nebo nabíječky. Vždy je nutno použít příslušný PC adapter, dodávaný jako příslušenství přístroje.

MaxVU Příručka uživatele
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12.2

Spuštění programu
Po spuštění programu zvolte správný typ přístroje – standard nebo extruder.

Klikněte na tlačítko Read from Device a zvolte příslušný komunikační port.
Konfigurační port jen s příslušným PC adapterem nebo RS 485 u přístroje s volitelnou
výbavou.
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13.

Identifikace termočlánků

Jednotlivé typy termočlánků se označují barevným kódem vodičů a vnější izolace Existuje několik
standardů barevných kódů, ve většině zemí se nyní používá mezinárodní standard IEC584-3.
Dále uvedená tabulka uvádí přehled barevných kódů u nejčastěji
používaných typů termočlánků. V tabulce je použit formát:

+ vodič
- vodič

Stínění

Podporované termočlánky:
Typ
Termočlánek J.
Termočlánek K
Pt100
Termočlánek B
Termočlánek C
Termočlánek L
Termočlánek N
Termočlánek R
Termočlánek S
Termočlánek T
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-200 … 1200ºC (-328 … 2192ºF)
-240 … 1373ºC (-400 … 2503ºF)
-199 … 800ºC (-328 … 1472ºF)
100 … 1824ºC (211 … 3315ºF)
0 … 2320ºC (32 … 4208ºF)
0 … 762ºC (32 … 1403ºF)
0 … 1399ºC (32 … 2551ºF)
0 … 1795ºC (32 … 3198ºF)
0 … 1762ºC (32 … 3204ºF)
-240 … 400ºC (-400 … 752ºF)
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Rozsahy
-128.8 … 537.7ºC (-199.9 … 999.9ºF)
-128.8 … 537.7ºC (-199.9 … 999.9ºF)
-128.8 … 537.7ºC (-199.9 … 999.9ºF)

0.0 … 537.7ºC (32.0 … 999.9ºF)

-128.8 … 400ºC (-199.9 … 752.0ºF)

14.

Technická specifikace

VSTUP

Termočlánek
Odporový teploměr
Proud / napětí
Přesnost

Vzorkování
Impedance
Detekce přerušení čidla

Izolace

J, K, C, R, S, T, B, L, N
Pt100 třívodičově
0…20 mA, 4…20 mA, 0…50 mV, 10…50 mV,
0…5 V, 1…5 V, 0…10 V, 2…10 V
Termočlánek ±0,25% z rozsahu, ± 1 digit
(±1°C pro teplotní kompenzaci)
Pt100 ±0,25% z rozsahu, ±1 digit
Proud/napětí ±0,2% z rozsahu, ±1 digit
4x za 1 s
> 10 MΩ, kromě proud 5 Ω a napětí 45 kΩ
< 2 s (kromě rozsahů proudu a napětí z nuly),
u termočlánků, Pt100 a mV rozsahů je aktivován
max. alarm, u mA a V rozsahů min. alarm,
regulační výstupy vypnuty
Vstup oddělen od výstupů (kromě řídicího výstupu SSR) alespoň
základní izolací. Pokud je na výstupy připojeno napětí o
nebezpečné úrovni, nesmí být obvody vstupu obsluze přístupné.
Jinak je nutné použít doplňkovou izolaci nebo vstup uzemnit.
Izolace vůči obvodu napájení je základní.

VÝSTUPY A VOLITELNÁ VÝBAVA
Relé
Životnost
Izolace

1 spínací kontakt, 2 A, 250 VA
> 150 000 sepnutí při nominálním zatížení do odporové zátěže
Základní izolace od vstupu a výstupů SSR

SSR
Izolace

> 10 V @ 20 mA
Neodděleno od vstupu a ostatních SSR výstupů

Komunikace

2-vodičové RS485, 1200 až 38400 b/s,
Modbus RTU
Základní izolace od vstupu a SSR výstupů
Základní izolace od obvodů napájení a výstupních relé

Izolace

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Použití
Teplota
Vlhkost
Nadmořská výška
Napájení

Krytí čelního panelu
Certifikáty
EMC
El. bezpečnost
Rozměry
Montážní hloubka
Hmotnost

Jen vnitřní prostředí, instalováno ve vhodném rozvaděči
0…55 °C (skladování -20…80 °C)
20…95% rel., bez kondenzace
< 2000 m
100…240 Vac 50/60 Hz (síťová verze)
24 Vdc/ac +10%/-15%, AC 50/60 Hz (nn verze)
IP 65 (za panelem IP 20)
CE, UL & cUL
Vyhovuje EN 61326 (vyzařování & odolnost)
Vyhovuje ČSN EN 61010 a UL61010-1
stupeň znečistění 2, izolační třída II
1/16 DIN: 48x48 mm
1/8 DIN: 48x96 mm
67 mm při použití čelního těsnění
1/8 DIN 0,12 kg, 1/16 DIN 0,08 kg
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15.

Glosář některých pojmů

Efektivní žádaná hodnota (Actual Setpoint)

Efektivní žádaná hodnota je v daném čase platná žádaná hodnota. Pokud je aktivní gradient
žádané hodnoty, může se od cílové žádané hodnoty lišit. Efektivní žádaná hodnota stoupá nebo
klesá rychlostí dle zadaného gradientu, než dosáhne cílové žádané hodnoty.

Hystereze alarmu (Alarm Hysteresis)

Hystereze alarmu je nastavitelné pásmo, kterým musí hlídaná veličina projít, aby byl alarm změnil
svůj stav, jak je ukázáno na následujících obrázcích:

Pásmo hystereze je u alarmu maxima pod nastavenou hodnotou alarmu, u alarmu minima nad
nastavenou hodnotou alarmu.
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Funkce alarmu (Alarm Operation)

Funkce alarmu jsou znázorněny na následujících obrázcích, spolu s funkcemi výstupů:

Blokování alarmu (Alarm Inhibit)

Aktivace alarmu je blokována po zapnutí napájení nebo po změně žádané hodnoty a to až do
okamžiku, kdy alarm přejde do neaktivního stavu. Poté již alarm funguje normálně.

Integrační časová konstanta (Automatic Reset)

Integrace se v regulačním algoritmu používá pro automatickou úpravu proporcionální složky při
kompenzování změn v zatížení regulační smyčky. Lze ji nastavit v rozmezí 1 s až 99 min 59
s nebo vypnuto (hodnota vyšší než 99 min 59 s – na displeji se zobrazí ).
Snižování časové konstanty zvětšuje vlivnost integrační složky. Při volbě reléové regulace
ZAP/VYP se parametr integrační časové konstanty nezobrazuje.
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Samooptimalizace (Auto-Tune)

Viz Předladění a Samooptimalizace na žádané hodnotě

Pásmo alarmu (Band Alarm Value)

Tento parametr se používá pouze pokud je jako funkce alarmu zvoleno pásmo. Parametr udává
velikost pásma se středem na žádané hodnotě. Pokud hodnota regulované veličiny toto pásmo
opustí, je aktivován alarm. Pásmo lze nastavit od 1 do plného rozsahu žádané hodnoty.

Základní režim ovládání (Basic Setpoint Control)

Pokud je povolen základní režim ovládání, může uživatel pouze měnit žádanou hodnotu nebo při
ručním ovládání velikost výstupu. Jakékoli jiné nastavení je nutno provést v režimu pokročilého
nastavení.

Pracovní bod (Bias – Manual Reset)

Parametr udává pevný ofset proporcionální složky, kompenzující změnu zátěže regulační smyčky.
Ofset se vyjadřuje v procentech výstupního výkonu a lze jej nastavit v rozmezí 0% až 100% při
nastavené dvoustavové regulaci (topení), nebo -100% až +100% při nastavené třístavové regulaci
(topení / chlazení). Při zvolení reléové regulace ZAP/VYP se parametr neuplatňuje. Pokud se
proces ustálí pod žádanou hodnotou, zvyšováním ofsetu lze chybu kompenzovat, při ustálení nad
žádanou hodnotou lze ofset snížit. Nižší ofset také přispívá k menšímu překmitu při startu
regulace.

Beznárazové přepínání (Bumpless Transfer)

Beznárazové přepínání se používá k zabránění náhlých změn výstupního výkonu při přepínání
mezi automatickou regulací a ručním ovládáním. Při přepnutí z automatické regulace na ruční
ovládání je jako počáteční ruční výkon použita poslední hodnota výstupu z automatické regulace.
Tuto hodnotu pak může obsluha tlačítky změnit. Při přepnutí z ručního ovládání do automatu je
jako první hodnota výkonu použita poslední ručně nastavená. Na hodnotu danou regulačním
algoritmem se pak výkon mění postupně rychlostí podle nastavené integrační časové konstanty.
Při vypnuté integraci beznárazové přepínání nefunguje.

Kalibrace ve dvou bodech (Calibration – 2 point)

Kalibrace ve dvou bodech používá dva korekční body, obvykle jeden na horním a druhý na dolním
konci rozsahu. Pro tyto body se pak zadává ofset, který opraví nepřesnosti v celém rozsahu
měření.

Kalibrace v jednom bodě (Calibration – 1 point)

Kalibrace v jednom bodě používá jen jeden korekční bod, obvykle v místě provozní hodnoty
regulované veličiny. Pro tento bod se zadává ofset, který platí v celém měřicím rozsahu.

Typ regulace (Control Type)

Typ regulačního algoritmu se určuje parametry výstupů Out1, Out2 a Out3. Při zadání topení
() je působení výstupu inverzní, při zadání chlazení () přímé – když teplota stoupá, je
nutno více chladit.

Regulátor (Controller)

Zařízení, který reguluje procesní veličinu pomocí PID nebo reléového (ZAP/VYP) algoritmu. Bývá
obvykle vybaveno i alarmovým výstupem a další volitelnou výbavou, včetně komunikace.
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Pásmo proporcionality chlazení (Cool Proportional Band)

Vyjadřuje zesílení proporcionální složky regulačního algoritmu, jak velké rozpětí vstupního signálu
vybudí výstup chlazení z 0% na 100%. Zadává se v jednotkách vstupu ekvivalentních k 0.5% až
999,9% (nebo ZAP/VYP) vstupního rozsahu. Výstup chlazení je vždy opačný k výstupu topení.
Parametr pásma proporcionality chlazení je platný jen při nakonfigurování výstupu chlazení.

Doba cyklu (Cycle Time)
Doba cyklu proporcionálního řízení spínacího výstupu. Zadává se pro topení  a chlazení 
a to jen pokud jsou nakonfigurovány výstupy topení a chlazení a zvolen proporcionální regulační
algoritmus. Rozsah zadání je 0,1 s až 512 s po krocích 0,1 s. Při krátké době cyklu je regulace
lepší, ale při použití mechanických spínacích prvků za cenu jejich kratší životnosti.

Alarm regulační odchylky (Deviation Alarm)

Pokud je funkce alarmu nastavena na alarm regulační odchylky, udává kladná hodnota alarmu
pásmo nad aktuální žádanou hodnotou a záporná hodnota pásmo pod aktuální žádanou
hodnotou. Pokud hodnota regulované veličiny opustí toto pásmo, je alarm aktivován.

Omezení výstupu topení a chlazení (Heat or Cool Output Power Limit)

Parametry lze použít pro omezení maximálního výkonu výstupů topení a chlazení. Rozsah
nastavení je 0% až 100%. Při regulaci ZAP/VYP se parametry neuplatňují.

Pásmo proporcionality topení (Heat Proportional Band)

Vyjadřuje zesílení proporcionální složky regulačního algoritmu, jak velké rozpětí vstupního signálu
vybudí výstup topení z 0% na 100%. Zadává se v jednotkách vstupu ekvivalentních k 0.5% až
999,9% (nebo ZAP/VYP) vstupního rozsahu.

Vstupní filtr (Input Filter Time Constant)

Parametr slouží k nastavení časové konstanty filtru na vstupu regulované veličiny. Filtr slouží
k potlačení nadměrných fluktuací a uplatňuje se u všech funkcí, vztažených k regulované veličině
(regulace hlídání mezí apod.). Rozsah nastavení je 0,0 s (filtr vypnut) až 100,0 s po krocích 0,5 s.

Vstupní rozsah a rozpětí vstupu (Input Range and Input Span)
Vstupní rozsah je plný neomezený vstupní rozsah daný nastavením parametru typu vstupu 
v sub-menu vstupu.
Rozpětí vstupu je omezený pracovní rozsah vstupu, daný nastavením parametrů horní a dolní
mez rozsahu. Rozpětí vstupu je použito jako základ pro výpočty parametrů vztažených
k vstupnímu rozsahu (např. pásma proporcionality).

Výstup s přídrží (Latching Relay)

Jedná se o výstup, který po svém vybuzení potřebuje resetovací signál, aby se vrátil zpět do
klidového stavu. Tento typ výstupu je použit u alarmů a poruchových hlášení. Aby bylo možno
takový výstup deaktivovat, musí pominout alarmový nebo poruchový stav, který jej aktivoval a
poté přiveden resetovací signál (z klávesnice nebo po komunikační lince).

Alarm regulační smyčky (Loop Alarm Enable)

Alarm regulační smyčky detekuje závady regulačního obvodu pomocí kontinuálního sledování
odezvy regulované veličiny na zásahy regulačních výstupů.
Alarm regulační smyčky se zapíná přiřazením alarmu některému z výstupů. Funkce opakovaně
testuje, zda regulační výstup nedosáhne své minimální nebo maximální hodnoty. V tom případě je
spuštěn vnitřní časovač, který testuje reakci regulované veličiny, pokud reakce v daném čase ‚T‘
nedosáhne přednastavené hodnoty ‚V‘, je spuštěn alarm.
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I po aktivovaném alarmu jsou regulovaná veličina a regulační výstup nadále testovány. Jestli se
regulovaná veličina začne měnit správným směrem nebo pokud výstup opustí svou mezní
hodnotu, je alarm zrušen.
Pro PID algoritmus je doba časovače T nastavena na dvojnásobek integrační časové konstanty.
U algoritmu ZAP/VYP je použit čas zadaný parametrem .
Hodnota V je 2°C.
Správná funkce alarmu regulační smyčky závisí na rozumném nastavení PID parametrů.
Funkce je blokována při ručním ovládání a během předladění. Po přepnutí do automatické
regulace nebo ukončení procesu předladění je opět automaticky odblokována.

Ruční ovládání (Manual Mode)
Přepnutí z automatické regulace na ruční ovládání se provede nastavením parametru  = .
Přepínání oběma směry je beznárazové.
Při ručním ovládání je na horním displeji regulovaná veličina a na spodním výstupní výkon ve
formátu Pxxx, kde xxx vyjadřuje výstupní výkon v %. Tlačítky
a
lze výkon nastavit na
požadovanou úroveň a to v rozmezí 0% až 100% u regulace topení, nebo -100% až +100% u
třístavové regulace topení/chlazení.
Při ručním ovládání je nutno postupovat se zvýšenou pozorností, výstupní výkon regulátoru je
ovládán obsluhou, regulační algoritmus nemá žádný vliv. Proces v provozně bezpečném stavu
tedy musí udržet obsluha.
Při ručním ovládání není výstupní výkon omezen parametry omezení výstupu.

Reléová regulace ZAP/VYP (On-Off Control)

Při reléové regulaci přístroj pracuje jako termostat, jeho výstup spíná a vypíná při přechodu
regulované veličiny přes žádanou hodnotu. Nutným důsledkem reléové regulace jsou oscilace
regulované veličiny okolo žádané hodnoty. Reléová regulace se zvolí nastavením parametru
pásma proporcionality  () na .

Odstup spínání ZAP/VYP (On-Off Hysteresis)

Při nastavení jednoho nebo obou regulačních výstupů na regulaci ZAP/VYP lze nastavit odstup
spínání jako pásmo okolo žádané hodnoty. Nastavení v % rozsahu vstupu je možné v rozmezí
0,1% až 10%, přednastaveno je 0,5%. Vhodným nastavením lze zabránit kmitání relé, příliš velká
hodnota zvýší amplitudu oscilací regulované veličiny.

PID regulace (PID control)

Proporcionální, integrační a derivační složka regulačního algoritmu PID zajišťují stabilní a přesnou
regulaci procesní veličiny na žádané hodnotě. Trvalé oscilace, charakteristické pro reléovou
regulaci, jsou působením integrační a derivační složky potlačeny.
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Mrtvé pásmo (Overlap / Deadband)

Parametr mrtvé pásmo definuje u třístavové regulace topení/chlazení určitou část
proporcionálních pásem topení a chlazení, v nichž jsou oba výstupy aktivní (regulátor může
současně topit i chladit) nebo jsou oba blokovány (současné topení a chlazení je vyloučeno, mezi
fází topení a chlazení je mrtvé pásmo). Rozsah nastavení je -20% až +20%, při kladných
hodnotách pásma jsou výstupy aktivní, při záporných blokovány.
U dvoustavové regulace (jen topení) nebo pokud je u třístavové regulace zvolen u topení reléový
algoritmus ZAP/VYP, parametr mrtvého pásma se nezadává. Je-li u třístavové regulace zvolen
reléový algoritmus ZAP/VYP pro chlazení, má tento parametr vliv na posun odstupu spínání
výstupu chlazení k vymezení jeho polohy vůči proporcionálnímu pásmu topení. Při nastavení
parametru mrtvého pásma na 0% je vypínací hrana výstupu chlazení přesně v poloze nulového
výstupu topení.
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Předladění (Pre-tune)

Funkce předladění provádí aproximaci PID regulačních parametrů ještě před prvním dosažením
žádané hodnoty. Předladění se spouští za studeného stavu během prvního ohřevu. Regulátor
nejprve sepne výstup topení na maximum a čeká, dokud regulovaná veličina nedosáhne přibližně
poloviny nastavené žádané hodnoty. Poté výstup topení vypne (u třístavové regulace současně
zapne chlazení na plný výkon) a sleduje dosažení vrcholu první oscilace regulované veličiny.
Z naměřeného průběhu jsou stanoveny optimální hodnoty pásma proporcionality, integrační a
derivační časové konstanty.

Proces předladění skončí a dál probíhá regulace na žádanou hodnotu s takto nastavenými
regulačními parametry.
Předladění je vhodné provést při zátěži na teplotě okolí a žádanou hodnotu nastavit tak, aby i při
jejím překmitu nedošlo k ohrožení technologie.
Předladění se nespustí, pokud je zvolena reléová ZAP/VYP regulace, pokud je regulátor přepnut
na ruční ovládání, pokud je aktivní gradient žádané hodnoty nebo odstup žádané hodnoty od
regulované veličiny je menší než 5% vstupního rozsahu. (V případě potřeby lze horní a dolní mez
vstupního rozsahu omezit parametry  a .)

Alarm maxima regulované veličiny (Process High Alarm Value)

Pokud je funkce alarmu nastavena na maximum regulované veličiny, udává parametr Hodnota
alarmu mezní hodnotu regulované veličiny, při jejímž překročení bude alarm aktivován.
Hodnotu meze lze nastavit v rozpětí horní a dolní meze rozsahu.

Alarm mimima regulované veličiny (Process Low Alarm Value)

Pokud je funkce alarmu nastavena na minimum regulované veličiny, udává parametr Hodnota
alarmu mezní hodnotu regulované veličiny, při jejímž podkročení bude alarm aktivován.
Hodnotu meze lze nastavit v rozpětí horní a dolní meze rozsahu.

Regulovaná veličina (Process Variable PV)

Regulovaná veličina je fyzikální veličina, měřená na hlavním vstupu regulátoru. Běžně to bývá
teplota měřená termočlánkem nebo odporovým teploměrem, nebo tlak, hladina či průtok,
převedený příslušným převodníkem na analogový napěťový nebo proudový signál. Rozsah
analogových signálů lze upravit parametry horní a dolní meze rozsahu.
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Derivační časová konstanta (Rate - Derivative)

Derivační časovou konstantu lze nastavit v rozmezí 0 s (vypnuto) až 99 min 59 s.
Udává vlivnost reakce na rychlost změny regulované veličiny. Při volbě reléové regulace
ZAP/VYP se parametr derivační časové konstanty nezobrazuje.

Horní mez vstupního rozsahu (Scale Range Upper Limit)

Tento parametr se používá u napěťových a proudových vstupů k nastavení měřítka ve fyzikálních
jednotkách. Je nastavitelný v rozmezí -1999 až 9999. Lze jej nastavit i pod hodnotu Dolní meze
rozsahu (ale ne blíže než 100 jednotek), pak je smysl vstupu inverzní.
U termočlánků a odporového teploměru parametr slouží k omezení plného rozsahu čidla
(nastavení regulačního rozsahu). Veškeré funkce vztažené ke vstupnímu rozsahu pak počítají
s tímto omezeným rozpětím. Rozsah nastavení je dán plným rozsahem zvoleného čidla, nejmenší
rozpětí mezi horní a dolní mezí rozsahu je 100 stupňů.

Dolní mez vstupního rozsahu (Scale Range Lower Limit)

Tento parametr se používá u napěťových a proudových vstupů k nastavení měřítka ve fyzikálních
jednotkách. Je nastavitelný v rozmezí -1999 až 9999. Lze jej nastavit i nad hodnotu Horní meze
rozsahu (ale ne blíže než 100 jednotek), pak je smysl vstupu inverzní.
U termočlánků a odporového teploměru parametr slouží k omezení plného rozsahu čidla.
Veškeré funkce vztažené ke vstupnímu rozsahu pak počítají s tímto omezeným rozpětím. Rozsah
nastavení je dán plným rozsahem zvoleného čidla, nejmenší rozpětí mezi horní a dolní mezí
rozsahu je 100 stupňů.

Žádaná hodnota (Setpoint)

Cílová hodnota, na níž má regulátor regulovanou veličinu udržovat. Lze ji nastavit v rozmezí,
daném nastavením mezí žádané hodnoty.

Horní mez žádané hodnoty (Setpoint Upper Limit)

Maximální hodnota, na níž je obsluze povoleno nastavit žádanou hodnotu. Měla by být nastavena
tak, aby obsluha nemohla nastavit hodnoty nebezpečné pro provoz technologie.
Horní mez nelze nastavit níž, než je nastavena aktuální žádaná hodnota.

Dolní mez žádané hodnoty (Setpoint Lower Limit)

Minimální hodnota, na níž je obsluze povoleno nastavit žádanou hodnotu. Měla by být nastavena
tak, aby obsluha nemohla nastavit hodnoty nebezpečné pro provoz technologie.
Dolní mez nelze nastavit nad aktuální nastavení žádané hodnoty.

Gradient (Ramp Rate)

Gradient je rychlost změny žádané hodnoty, kterou se pohybuje ke své cílové hodnotě. Pokud je
gradient nastaven, je počáteční žádaná hodnota při zapnutí regulátoru nebo přepnutí z ručního
ovládání do automatické regulace na aktuální hodnotě regulované veličiny. Od této hodnoty bude
žádaná hodnota postupně stoupat nebo klesat ke své cílové hodnotě zadaným gradientem.
Gradient žádané hodnoty se používá k omezení náhlých rázů při skokových změnách žádané
hodnoty. S aktivním gradientem žádaná hodnota po novém nastavení postupně stoupá nebo
klesá ke své nové cílové hodnotě.

Proporcionální (modulační) regulace (Time Proportional Control)

Proporcionálního řízení výkonu se u spínacího výstupu dosáhne cyklováním zapnutí a vypnutí
výstupu v dobou cyklu daném časovém úseku. Pro požadovaný výstupní výkon určí regulační
algoritmus příslušnou dobu sepnutí a vypnutí výstupu. Například při nastavené době cyklu 32 s a
požadavku na výstupní výkon 25% bude doba sepnutí 8 s a vypnutí 24 s. Spínací výstup pak
ovládá stykač nebo řídí polovodičové relé SSR.
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Samooptimalizace na žádané hodnotě (Tune at Setpoint)

Pro následný proces samooptimalizace je velmi důležité, aby parametry horní a dolní meze
rozsahu  a  byly nastaveny správně, protože mají velký vliv na průběh samooptimalizace.
Samooptimalizace se nespustí, pokud je zvolen reléový ZYP/VYP algoritmus nebo pokud je
aktivní gradient žádané hodnoty.
Po spuštění samooptimalizace regulátor testuje ustálený stav po dobu cca 5 minut. Poté v čase
T0 provede změnu akční veličiny o 20% a to směrem dolů pokud byla předtím větší než 20% a
směrem nahoru, pokud byla původní akční veličina menší než 20%.
Po reakci regulované veličiny o 1% ze vstupního rozsahu je v čase T1 akční veličina vrácena na
původní velikost.

Regulovaná veličina dosáhne své maximální odchylky a začne se vracet zpět na žádanou
hodnotu. Po dosažení 0,3% zotavení z max. odchylky je z naměřené charakteristiky proveden
výpočet optimálních regulačních parametrů.

MaxVU Příručka uživatele
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16.

Objednací čísla
MV Formát
1/16 DIN, 48 x 48 mm
1/8 DIN, 96 x 48 mm

0
1
0

- 2

1
2
3
4
5
6

M
L
OUT2
SSR
Relé
Relé
SSR
Relé
Relé

U0

6
8

Napájení
110…240Vac
24 Vac/dc
Výstupy OUT1
SSR
SSR
Relé
SSR
SSR
Relé

-

OUT3
Relé
Relé
Relé

A
A
R
A
A
R

A
R
R
A
R
R

0
0
0
R
R
R
0
C
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Návod k obsluze
Česky a anglicky
Česky a francouzsky
Česky a německy
Česky a italsky
Česky a španělsky
Česky a čínsky

Volitelná patice 2
Prázdná
Komunikace RS485
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