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Lees de gebruiksaanwijzing door voordat u het instrument in bedrijf neemt. Bewaar
de gebruiksaanwijzing op een plaats die te allen tijde toegankelijk is voor alle gebruikers.
Tips voor het verbeteren van deze handleiding zijn van harte welkom!
Alle benodigde instellingen en noodzakelijke interne handelingen in het instrument
zijn in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Wanneer er bij inbedrijfname toch
moeilijkheden optreden dan verzoeken wij u om geen ontoelaatbare handelingen uit
te voeren. U brengt hiermee uw garantie in gevaar! Neem s.v.p. contact op met uw
JUMO vertegenwoordiging.
Telefoon: 0294-491491
Telefax: 0294-419577
Voor technische vragen:

Telefoon: 0294-491493
E-mail: info.nl@jumo.net
Voor België:
Telefoon: 087-595300
E-mail: info@jumo.be

E

Bij retourzendingen van instrumenten, modules of elementen moeten de voorschriften conform DIN EN 100 15 “Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen”worden aangehouden. Gebruik voor transport alleen daarvoor bedoelde ESDverpakkingen.
Let erop dat voor schade die door ESD wordt veroorzaakt geen aansprakelijkheid
geldt.
ESD=Elektrostatische ontladingen
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1 Inleiding
1.1 Beschrijving
Type 703590 is een proces- en programmaregelaar met tot acht regelaar- of
vier programmakanalen. Het formaat van het instrument is 144mm x 130mm
voor een DIN-paneeluitsparing van 92mm x 92mm en een inbouwdiepte van
170mm.
Als display dient een 5“-kleurenbeeldscherm met 27 kleuren. De indeling van
het bedienoppervlak kan vrij gevormd en individueel aangepast worden. Bij
twee vrij configureerbare beeldschermindelingen is het mogelijk, teksten, proceswaarden, achtergrondafbeeldingen en icons gebruikersspecifiek te plaatsen.
Er zijn maximaal acht analoge ingangen en zes binaire ingangen evenals zes
sloten voor schakelende of analoge uitgangen beschikbaar (hiervan vier sloten
alternatief analoge ingang of uitgang).
Voor een eenvoudige configuratie via de PC is een setup-programma beschikbaar. De lineariseringen van de overige meetwaardegever zijn opgeslagen; vier
klantspecifieke lineairiseringstabellen kunnen worden geprogrammeert.
Met behulp van een wiskundige- en logische module kan het instrument aan
de verschillende opgaven worden aangepast.
Via twee seriële interfaces RS422/485 of PROFIBUS-DP is het instrument in
een dataformaat te integreren.
Modules kunnen door de gebruiker op eenvoudige wijze achter verder uitgerust worden.
De elektrische aansluiting geschiedt via de achterzijde met schroefklemmen.
Slot
Analoge ingang 1

Voedingsspanning
- AC 110…240 V
- AC/DC 20...30 V

Analoge ingang 2

Analoge ingang 3

Interface com.1
Setup / RS422/485

Analoge ingang 4
Interface com.2
RS422/485
PROFIBUS DP

Analoge ingang 5

Uitgangsplatine 1
(Standaard: 2 Relais)

Analoge ingang 6

Uitgangsplatine 2

Analoge ingang 7

Uitgangsplatine 3

Analoge ingang 8

Uitgangsplatine 4

Analoge ingangen:
- Weerstandstemperatuursensor
- Thermo-element
- Eenheidssignaal
- Weerstandspotentiometer
- Verwarmingsstroom

Uitgangsprints:
- 2 Relais (Schließer)
- 1 Relais (Wechsler)
- 2 Logische uitgang 0/5 V
- 1 Logische uitgang 0/22 V
- 1 Analoge uitgang
- 1 Voedingsspanning
Voor tweedraadsMeetomvormer
22 V/30 mA

Uitgangsplatine 5
= Standaard uitvoering
Uitgangsplatine 6

= Optie
= Toebehoren
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1 Inleiding
1.2 Typografische conventies
Waarschuwingssymbolen

V
"
E

Instructiesymbolen

Voorzichtig Dit symbool wordt gebruikt wanneer door onnauwkeurigheid of het niet opvolgen van instructies persoonlijke schade kan ontstaan!
Opgelet

Dit symbool wordt gebruikt wanneer door onnauwkeurigheid of het niet opvolgen van instructies beschadiging van apparatuur of data kan ontstaan!

Opgelet

Dit symbool wordt gebruikt wanneer er preventiemaatregelen moeten worden genomen bij het omgaan
met elementen die gevoelig zijn voor elektromagnetische ontladingen.

H

Instructie

Dit symbool wordt gebruikt wanneer u opmerkzaam
moet worden gemaakt op iets bijzonders.

v

Verwijzing

Dit symbool wijst op extra informatie in andere gebruiksaanwijzingen, hoofdstukken of paragraven.

Actieinstructie

Dit symbool geeft aan dat er een uit te voeren activiteit
wordt beschreven.

H

De afzonderlijke procedurestappen worden met dit
sterretje gemarkeerd zoals bijv.:
h Toets

Type
weergave

4

Menupunt

indrukken

Tekst uit beeldschermafbeeldingen worden cursief afgebeeld, bijv.: Programma wijzigen.

2 Instrumentuitvoering identificeren
2.1 Typeverklaring
Basistype
703590

Type 703590: Proces- en programmaregelaar

Aanvulling op basistype
Aantal regel- en programmakanalen
2

2 Regelkanalen met max. 2 programmakanalen

4

4 Regelkanalen met max. 4 programmakanalen

8

8 Regelkanalen met max. 4 programmakanalen
Uitvoering
8

Standaard met fabrieksmatige instellingen

9

Klantspecifieke programmering volgens opgave
Taal van de tekst van het instrument
1 Duits
2 Engels
3 Frans
9 Klantspecifieke taal (Italiaans, Hongaars, Tsjechisch, Russisch, Nederlands, Zweeds)
1. 2. 3. 4.

Analoge ingang

0

0

0

0 Niet vastgelegd

8

8

8

8 Universele ingang (configureerbaar)

3

3

3

3 Ingang voor zirkondioxid-sensor 0…2V
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uitgangsprint

0

0

0

0

0

0 Geen

1

1

1

1

1

1 1 Relais (wisselcontact)

2

2

2

2

2

2 1 Halfgeleider relais 230V/1A

3

3

3

3

3

3 2 Relais (sluitcontact)

4

4

4

4

4

4 1 Logische uitgang 0/22V1

5

5

5

5

5

5 1 Analoge uitgang

6

6

6

6

6

6 1 Voedingsspanning voor tweedraadsmeetomvormer 22V/30mA1

7

7

7

7

7

7 2 Logische uitgang 0/5V

8

8

8

8

-

-

1 Universele ingang

Voedingsspanning
2

3

AC 110…240V -15/+10%, 48…63Hz

2

5

AC/DC 20…30V, 48...63 Hz

Interface Com.2
0

0

Geen

5

4

RS422/RS485 met MOD-/J-Bus-protocol

6

4

PROFIBUS-DP

8

0

Ethernet (in voorbereiding)

Typetoevoegingen

703590/

–

–

–

–

/

0

0

0

Geen

0

2

0

Databuffer met batterij

0
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1

UL-herkenning

2

1

2

C-Niveauregeling

2

1

3

Registratiefunctie

2

1

4

Wiskundige- en logische module

2

1

5

Wiskundige- en logische module 9 - 16 (Voorwaarde: Typetoevoeging 214)

, ...2

Standaard uitvoering
1. Print logische uitgang 0/22V en voedingsspanning voor tweedraadsmeetomvormer zijn bouwtechnisch identiek en worden
door het instrument en het setup-programma als “logische uitgang 0/22V” geïdentificeerd .
2. Typetoevoeging achterelkaar invoeren en d.m.v. een komma scheiden.
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2 Instrumentuitvoering identificeren
2.2 Toebehoren
Externe relaismodule

Voor het gebruik tot en met twee externe relaismodulen is een interface RS422/485 nodig!
Uitvoeringen:
Voedingsspanning AC 93…263V
Bestelnr.: 70/00405292
Voedingsspanning AC/DC 20…53V
Bestelnr.: 70/00405292

PC-interface

PC interface voor setup-programma
Bestelnr.: 70/00301315

Setupprogramma

Uitvoeringen:
Setup-programma met programma-editor1
Bestelnr.: 70/00399795

PE L1 N

141

142

143

241

242 243

33411

33422

Power

K1

K2

K3

K5

K6

K7

K8

541

542 543

641

642 643

741

742

743

841

842

Setup-programma met programma-editor
en startup1
Bestelnr.: 70/00403094
Setup-programma met programma-editor, startup
en teleservice1
Bestelnr.: 70/00400012
Programmaeditor

PC-evaluatiesoftware

Programma-editor (software)1
Bestelnr.: 70/00400460

PCC+PCA (software)
voor Windows NT4.0/2000/XP

1. Vereist: Windows® 95/98/NT4.0/ME/2000, PC Pentium100,
32 MByte RAM, 15 MByte vrij op HD, CD-ROM, een vrije seriële interface
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33433

441

442

443

(L+) (L-)

K4

Error
843

RxD RxD
TxD TxD GND
97 98 99

3 Montage
3.1 Montageplaats en klimatologische voorwaarden
De voorwaarden van de montageplaats moeten overeenkomen met de in de
technische gegevens opgegeven voorwaarden -5 ... 50°C bij een relatieve
vochtigheid van ≤75% bedragen.

3.2 Afmetingen
Zijkant

Voorkant
144 ±0,2

162

130 ±0,2

18

170
188

Paneeluitsparing
conform DIN ISO 43 700

Achterkant
91,5

92 +0,8
0

91,5

92 +0,8
0

Setup-stekker

Compacte-montage
Min. afstand van de schakelpaneeluitsparing
horizontaal

min. 54mm

verticaal

min. 41mm
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3 Montage
3.3 Inbouw

h Meegeleverde afdichting van achteren op het instrument plaatsen
h Het instrument van voren in de schakelpaneeluitsparing schuiven.
h Vanaf de achterkant van het paneel de bevestigingselementen in de geleidingen aan de zijkant schuiven. Daarbij moeten de vlakke zijden van de bevestigingselementen van de behuizing aansluiten.
h De bevestigingselementen tegen de achterkant van het paneel plaatsen en
met een schroevedraaier gelijkmatig vastdraaien.

3.4 Onderhoud van de frontplaat
Reiniging

8

De frontplaat kan met een gewoon was-, spoel- of reinigingsmiddel worden
schoongemaakt. De frontplaat is beperkt bestand tegen organische oplosmiddelen (bijv. spiritus, wasbenzine, P1, xylol e.d.). Geen hogedrukreiniger gebruiken.

4 Elektrische aansluiting
4.1 Installatie-aanwijzingen
❑ Bij de selectie van het kabelmateriaal, bij de installatie en bij de elektrische
aansluiting van het instrument moeten de voorschriften uit de VDE 0100
"Bestimmungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 V" resp. de geldende nationale voorschriften worden
aangehouden.
❑ De elektrische aansluiting mag alleen door vakpersoneel geschieden.
❑ Het instrument volledig van de netspanning scheiden wanneer er onderdelen die onder spanning staan aangeraakt kunnen worden.
❑ Om in geval van stroomstoring in het belastingscircuit vastlassen van het
uitgangsrelais te verhinderen, moet deze op de maximale relaisstroom beveiligd zijn.
❑ Vanwege de gebruikers is geen verwisseling van interne beveiligingselementen mogelijk. Bij een defect gaarne het instrument naar de fabriek toesturen!
❑ De elektromagnetische verdraagzaamheid komt overeen met de in de technische gegevens opgegeven normen en voorschriften.
vHoofdstuk 10.1 „Technische gegevens“
❑ De ingangs-, uitgangs- en voedingsbekabeling moeten ruimtelijk van elkaar
gescheiden worden gelegd en niet parallel.
❑ Alle ingangs- en uitgangsbekabeling zonder verbinding met het net moeten
getwist en afgeschermd zijn.
Afscherming instrumentzijdig op aardpotentieel leggen.
❑ Aard het instrument via de klem TE aan de randaarde. De kabel moet tenminste dezelfde diameter hebben als de voedingskabels. Aardkabels stervormig naar een gemeenschappelijk aardpunt leiden, welke met de randaarde van de voedingsspanning is gekoppeld. Aardkabels niet doorlussen.
❑ Op de netklemmen geen andere verbruikers aansluiten.
❑ Het instrument is niet geschikt voor installatie in een explosiegevaarlijke
omgeving.
❑ Naast een foutieve installatie kunnen ook verkeerd ingestelde waarden op
de regelaar (setpoint, gegevens parameter- en configuratieniveau, wijzigingen intern in het instrument) het proces nadelig beïnvloeden voor wat betreft het functioneren of beschadigingen veroorzaken. Er moeten altijd veiligheidsinrichtingen, bijv. overdrukventiel of temperatuurbegrenzer/-bewaker aanwezig zijn en de instellingen daarvan alleen mogelijk zijn door vakpersoneel. Houd de veiligheidsvoorschriften aan. Omdat met een
adaptatieve (zelfoptimalisatie) niet alle regeltrajecten beheerst kunnen worden, is theoretisch een instabiele parametrering mogelijk. De bereikte gemeten waarde moet daarom op stabiliteit gecontroleerd worden.
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4 Elektrische aansluiting
❑ Omdat het instrument beperkt kortsluitingsvast is, is deze voorzien van een
externe beveiliging en uitschakeling. Afhankelijk van de voedingsspanning
gelden de volgende beveiligingswaarden voor de buitenbeveiling: :
- AC/DC 20...53V, 48..63Hz
Beveiliging 4A traag
- AC 110...240V +10/-15%, 48..63Hz Beveiliging 0,8A traag
❑ De meetingang van de regelaar mag tegenover TE een maximale spanning
van 30 V AC of 50 V DC hebben.

4.2 Galvanische scheiding

Analoge ingang

30 V AC
50 V DC

≈
≈

30 V AC
50 V DC

Analoge uitgang

Binaire uitgang
0/5V, 0/20mA

Binaire ingang

≈ ≈

COM2: Profibus DP
Of
RS 422/485

30 V AC
50 V DC

COM1: RS 422/485
of
setup-interface

2300 V AC

Relaisuitgang

2300 V AC

Halfgeleider-relais-uitgang

2300 V AC

≈

Voedingsspanning
110...240V
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Binaire uitgang
0/22V, 0/30mA
voeding voor meetomvormer

≈

30 V AC
50 V DC

≈ ≈ ≈

30 V AC
50 V DC

30 V AC
50 V DC

Voedingsspanning
20...30V

4 Elektrische aansluiting
4.3 Aansluitplan
.

OUT 1 / IN 5

OUT 2 / IN 6

OUT 3 / IN 7

V

COM 1
29-32

OUT 4 / IN 8

OUT 5

H

OUT 6

COM 2

BIN
INPUT
33-44

De elektrische aansluiting mag alleen
door vakpersoneel geschieden.

Type instrument aan de hand van de typesleutels indentificeren.
Zie typeplaatje op de behuizing.

IN 1

IN 2

1
2
3
4

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

IN 4

IN 3

1
2
3
4

Afbeelding toont het standaard type.
PE
N
(L-)
L1
(L+)

RxD +
RxD TxD +

Interface COM 1
RS 422

RxD/TxD +

TxD -

RxD/TxD -

RS 485

Binaire ingang
BIN INPUT

Binaire ingang 1
Binaire ingang 2

De aansluitingen 34, 36, 38, 40,
42, 44 zijn met elkaar verbonden.

Binaire ingang 3
Binaire ingang 4
Binaire ingang 5
Binaire ingang 6

Analoge ingang (Slot: IN1...8)

1
2
3
4

+
+
-

?

⌡

E
S
A

+
Ux
-1...1V

-

Ux
-10...10 V /
C-pegel

-

Ix

+
-

Ux

+
-

-100...100 mV
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4 Elektrische aansluiting
Uitgang (Slot: OUT1...6)
Output 1...6

1 Analogeuitgang

X
X
X
X

22
23
24

+
-

1 Logische uitgang
0/22 V *

A
GND

19
20
21

1 Halfgeleider-relais
230 V/1 A

16
17
18

2 Logische uitgang
0/5 V

A1
A2
GND

13
14
15

1 Wisselcontact

S P
Ö

0/4...20 mA
0/2...10 V

9
10
11
12

2 Sluiter

K1
K2

5
6
7
8

* of voedingsspanning voor tweedraadsmeetomvormer

A

Stekkerprint met
1 uitgang

Stekkerprint
met 2 uitgangen

OUT1

Uitgang 1

Uitgang 1+7

OUT2

Uitgang 2

Uitgang 2+8

OUT3

Uitgang 3

Uitgang 3+9

OUT4

Uitgang 4

Uitgang 4+10

OUT5

Uitgang 5

Uitgang 5+11

OUT6

Uitgang 6

Uitgang 6+12

Uitgangsprint "2 sluiter"
De combinatie van netcyclus en reeksen met beschermkleinspanning op een print is niet toegestaan.

Voedingsspanning
PE

PE

PE

N
(L-)

N AC 110...240 V

L- AC/DC 20...30 V

L1
(L+)

L1

L+

Interface COM 2

25
26
27
28

RxD +
RxD TxD +

RS 422

TxD -

PROFIBUS-DP
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Slot

Pin

Bezetting

3

RxD/TxD-P (B)

4

RTS

5

DGND

6

VP

8

RxD/TxD-N (A)

RxD/TxD +
RxD/TxD -

RS 485

5 Bediening
5.1 Bediening „Algemeen“
5.1.1 Aanwijs- en bedienelementen
Voorkant

(10)

(1)
(2)

(9)
(8)

(3)
(4)
EXIT

(5)

(7)

(6)

Aanwijs-/ en
bedienelementen

Nr. Betekenis
1 Statusregel

Met tijd, datum, naam beeldschermindeling en instrumentnaam.
2 Kleurenbeeldscherm (beeldschermindeling configureerbaar)
Fabrieksmatig: Gemeten waarde, setpoint, regeluitgang (bargraph).
Fabrieksmatig bij programmaregelaar: Gemeten waarde, setpoint, programmanummer en -naam, paragraafnummer, programmaresttijd.
3 Aanwijzings-/alarmsymbool
4 Actuele betekenis van de softkeys
5 Toetsen
(Softkeys) met wisselende betekenis in het kleurenbeeldscherm.
6 Aanwijzings-/alarmsymbool
Aanduiding van de aanwijzing (blauw) of alarm (rood).
7 EXIT/handtoets
Voor handmatige bediening, navigatie en stoppen van een programma.
8 Uitvoering/situatie
9 Net-LED
Licht groen op wanneer er spanning is.
10 Schakeltoestandaanwijzing van de uitgangen (configureerbaar)

13

5 Bediening
Symbolen in de
aanwijzing

Symbool

Betekenis

Aanwijzing
Alarm staat aan
Alarmmeldingen moeten beantwoord worden (zie verklaring
“bediencyclusbediencyclus”)
Automatische besturing/programma wordt voltooid

Handmatige bediening/
Maakt bij een programmaregelaar de setpoint- en stuurcontactinstelling mogelijk
Handmatige bediening van de regelaar
Maakt bij een ROM- en programmaregelaar de regeluitgangbepaling
Zelfoptimalisatie is actief (symbool knippert)

Gradiëntfunctie actief

Programma gestopt

Klepstandsteller open (driepuntsstappenregelaar)

Klepstandsteller dicht (driepuntsstappenregelaar)
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5 Bediening
5.1.2 Bedienoverzicht
Kundenbild 2
Kundenbild 1
Registrierung
Alle Kanäle
Kanal 4
Kanal 3
Kanal 2
Kanal 1

v Hoofdstuk 7.9 “Aanduiding”

Ereignisliste
Service-Modus
Geräte-Info
Konfigurationsebene
Parameterebene
Bedienerebene
Anwenderebene

Programmstartmenü
Programmeditor

bij programmaregelaar/-gever

Programmzeiten
Limitkomparatoren
Sollwert+Parametersatz

Binäreingänge+Logik
Binärausgänge

Sollwert

Handstellgrad

bij ROM-regelaar-uitvoering

EXIT

(>2sec.) = Terug naar de bediencyclus

Time-out

= Indien er geen toets ingedrukt wordt, keert de aanduiding automatisch na een definiëerbare tijd terug naar de bediencyclus.
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5 Bediening
Bediencyclus

De bediencyclus bevat de beeldschermindeling voor maximaal vier regelkanalen, het totaalbeeld met alle actieve regelkanalen, de registratiefunctie als ook
twee vrij vast te leggen beeldschermindelingen: De beeldschermindelingen
kunnen afzonderlijk beëindigd worden.
v Hoofdstuk 7.9 “Aanduiding”
Afbeelding klant 2
Afbeelding klant 1
Registratie
Verzamelafbeelding 2
Verzamelafbeelding
Kanaal 8
Kanaal 1

EXIT

Betekenis van de toetsen:
- Overige functies van de softkeys
- Zelfoptimalisatie voor het afgebeelde kanaal starten/afbreken
- Alarmmeldingen en grenswaardecontacten beantwoorden
- Een paragraaf verder bij programmaregelaar
- Regelaar-handmatige bediening bij programmaregelaar
- vrij aan te wijzen toets (alleen via het setup-programma)
Details

De situatie en waarden van de verschillende procesgrootten worden hier overzichtelijk en gestructureerd afgebeeld.
Programmzeiten*
Limitkomparatoren
Sollwert+Parametersatz
Steuerkontakte*
Analoge Signale
Binäreingänge+Logik
Binärausgänge

* alleen bij programmaregelaars/-gevers

- Beeldscherm naar beneden scrollen
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Menu
Ereignisliste
Service-Modus
Geräte-Info
Konfigurationsebene
Parameterebene
Bedienerebene
Anwenderebene

EXIT

Gebruikersniveau:
In deze beeldschermindeling kan de gebruiker naar een vaak te wijzigen parameter via het setup-programma zelf samenstellen. Deze beeldschermindeling
wordt alleen bij overeenkomstige configuratie afgebeeld.
v B70.3590.6 (NL)
Bedieningsniveau:
Hier worden de setpoints voor alle acht regelkanalen bepaald en de zelfoptimalisatie gestart. Bij een programmaregelaar kunnen eveneens de instrumentsituaties in bedrijfstype “hand” ingesteld worden.
v Hoofdstuk 8.1 “Zelfoptimalisatie”
Parameterniveau:
Hier worden de regelparameters van de regelkanalen vastgelegd.
v Hoofdstuk 6 “Parametrering”
Configuratieniveau:
Hier wordt het instrument aangepast aan de regelopgave.
v Hoofdstuk 7 “Configuratie”
Instrument-info:
Hier wordt informatie over de hardware, de softwareversie, en opties van het
instrument afgebeeld.
Service-modus:
Deze beeldschermindeling is alleen toegankelijk voor servicepersoneel.
Niveaulijst:
Hier worden verschillende niveau’s (bijv. alarmmeldingen, grenswaardecontactsignalen) gedocumenteerd.
- Voedingsspanning IN/UIT
- Meetbereikover-/-onderschrijding en sensorbreuk
- Wiskundige fout
- Vrij te definiëren alarm
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5.1.3 Waarde invoeren en instellingen selecteren
Waarde
invoeren

In samengestelde beeldschermindelingen kunnen parameters gewijzigd worden.
h Selecteren van parameters
h Vergroten van de parameterwaarde met
h Verkleinen van de parameterwaarde met
Hoe langer de toets ingedrukt blijft hoe sneller de waarde veranderd. Ca. 2
sec. na het loslaten van de toets wordt de ingave automatisch overgenomen.
Parameters kunnen binnen uw waardebereik of de maximale af te beelden
waarde (bijv. twee decimalen: -99.99 … +99.99) gewijzigd worden.

Decimaalpunt
verschuiven

h Verhogen van de decimalen met

Selecteren

h Selectie van parameters

h Verlagen van de decimalen met

h Naar boven in de selectiellijst met
h Naar beneden in de selectielliijst met
h Bevestigen van de ingave met
Codes en
tijden invoeren

Tijd en codes worden cijfer voor cijfer ingevoerd.
h Verhogen en verlagen van de waarde (cijfer) met
en
h Verder naar het volgende cijfer met
h Bevestigen van de ingave met
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5.1.4 Setpoint-kengetal
Configuratie
in de regelaar

Elk regelaarkanaal heeft vier setpoints, die d.m.v. binaire signalen omgeschakeld kan worden. Het setpoint-kengetal voor de regelaar geschiedt volgens de
onderstaand schema:

Setpoint 1 of programma
externe setpoint
externe setpoint
met correctie
Setpoint 2
Setpoint 3
Setpoint 4
*

Een uitzondering is de configuratie van een programmaregelaar met externe setpointbepaling. Hier komt setpoint 2
overeen met de programmasetpoint.

v Hoofdstuk 7.2 “Regelaar”
v Hoofdstuk 7.6 “Binaire functies”
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5.1.5 Registratie
Beeldschermindeling

Met de registratiefunctie kunnen curvenlopen van tot en met vier analoge signalen en schakelontwikkelingen van tot en met drie binaire signalen gevisualiseerd worden.
SchaalverdeMomentele waarde
Grafische afbeelding
ling van de
van de tot en met vier analo- van de analoge signalen
analoge sigge signalen
nalen (schakelbaar)

Tijdas (Formaat
hh:mm:ss)
Toetsen

Grafische afbeelding
van de binaire signalen

Tijdraster

- Historie oproepen
- Aanduiding van de schaalverdeling van de analoge signalen
omschakelen

Historie

Reeds opgeslagen data kunnen hier ingezien worden. Op de tijdas wordt de
opgeslagen tijdsperiode afgebeeld. De opgeslagen tijdsperiode richt zich naar
de meetomvang (instelbaar) en variëert van 12 uur tot maximaal 1 dag.
h Verschuiven van de curveloop met
,
h Oproepen van de zoomfunctie met
(toetsenveld wordt omgeschakeld)
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h In- en uitzoomen in het curveverloop met

of

h Terug naar de scrollfunctie met
h Verlaten van de historie met

EXIT

5.2 Bediening „Regelaar“
Indien het instrument als ROM-regelaar geconfigureerd is, zijn in automatische- resp. handbediening de volgende acties mogelijk:

5.2.1 Setpoint wijzigen
De actieve setpoint van een regelaarkanaal wordt in de bijbehorende beeldschermindeling gewijzigd. De regelaar moet zich in automatisch bedrijf bevinden.
h Wijzigen van de setpointwaarde met
en
(De softkeys wijzigen uw betekenis en invoerscherm wordt afgebeeld)

h Verschuiven van de decimaalpunt met

en

h Overname van de nieuwe setpoint automatisch na ca. 2 sec. of met
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5.2.2 Handmatige bediening
Regeluitgang
wijzigen

Het regeltraject van het afgebeelde regelaarkanaal kan door omschakelen in
handmatige bediening onderbroken worden.
h Wisselen in handmatige bediening met
(toets min. 2 sec. indrukken!)
(In de aanduiding voor het bedrijfstype verschijnt het symbool voor handmatige bediening)
EXIT

h Wijzigen van de regeluitgang met

en

(De softkeys wijzigen uw betekenis en een invoerscherm wordt afgebeeld)

h Verschuiven van de decimaalpunt met

en

h Overname van de nieuwe regeluitgang automatisch na 2 sec. met

Regeluitgang
wijzigen
bij driepuntsstappenregelaar

Bij driepuntstappenregelaars wordt met de toetsen direct de rechts-linksloop
van een motorklepstandsteller beïnvloed. De regeluitgang wordt alleen bij aangesloten regeluitgangterugmelding afgebeeld.
- Regeluitgang aanvoeren
- Regeluitgang afvoeren
De handmatige bediening is te vergrendelen.

5.3 Bediening „Programmaregelaar/-gever“
Indien het instrument als programmaregelaar/-gever geconfigureerd is, moeten eerst programma’s met een interne programma-editor of een setup-programma tot stand gebracht worden.
.
v Hoofdstuk 7.3 „Gever“
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5.3.1 Programma-editor
Invoerindeling
h Oproepen met

➔ Programmagegevens wijzigen

h Selectie van het programma met de cursortoetsen
h Selectie van het programmakanaal met de cursortoetsen
Nummer van het programmakanaal
Programmanummer en -naam
Aantal
Invoermodus
programma- wijzigen
secties
- tijdelijke wijziging

Parameterreeksnummer
Onderste en bovenste
tolerantieband
Aantal herhaalcycli (Zy) met startsectie (Nr)
Stuurcontact 8...1 (1=in)}¹
Sectietijd
Sectiesetpoint
Sectienummer
- Overige softkey-functies oproepen
1. Stuurcontact 9...16 alleen in het setup-programma af te beelden
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Algemeen

Er kunnen 50 programma’s met max. 99 secties geprogrammeerd worden; totaal zijn 1000 secties mogelijk.
Programma’s worden door in gedeeltes te programmeren van setpoints en
sectietijden tot stand gebracht.
Verderop kan de instelling van stuurcontact 1 … 16 en de actieve paremeterreeks voor elke sectie gedefiniëerd worden.
De opgave van het setpintverloop kan in de vorm van een gradiënt of abrupt
geschieden (configureerbaar).
v Hoofdstuk 7.3 „Gever“ (Setpointinstelling)
Voor de volgende afbeeldingen wordt uitvoering in de vorm van een gradiënt
geselecteerd.
v

w
A01

A02

W02

W01
T01

A03

A04
W04

W03

T02

T03

A05

W05

T04

T05

t

Stuurcontact 1
IN
UIT

t
Stuurcontact 8
= Gradiënt
= Sprong
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W01…W05 = Sectie-setpoint
T01…T05 = Sectietijden

5 Bediening
Tolerantieband
w

maximale tolerantie
0...9999
0...9999
minimale tolerantie

0 = uitgeschakeld

t

Voor bewaking van de gemeten waarde kan voor elke sectie om de setpointcurve een tolerantieband worden gelegd.
Bij overschrijding van de bovenste of onderste grens wordt een tolerantiebandsignaal uitgegeven, dat intern verder verwerkt of via een uitgang uitgegeven kan worden.
Voorbeeld:
Wordt de ingestelde tolerantieband van de gemeten waarde overschreden,
kan via de binaire functie “Programmastop” het programma zo lang stil blijven
staan, tot de gemeten waarde zich weer binnen de tolerantieband bevindt
(Hold back).
v Hoofdstuk 7.5 “Uitgangen”
v Hoofdstuk 7.6 “Binaire functies” (Tolerantiebandsignaal als programmastop)
v Hoofdstuk 7.3 “Gever”
Nieuw
programma
invoeren

Bij het tot stand komen van een nieuw programma worden de secties achter
elkaar gewijzigd.

Sectie
kopiëren

Bestaande secties kunnen gekopiëerd en aan andere plaatsen in het programma ingevoegd worden.

h Toevoegen van een nieuwe sectie aan de laatste sectie van de tijdspanne
met

h Positioneren van de cursor op de te kopiëren sectie
h Kopiëren van de sectie met
h Positioneren van de cursor op de gewenste plaats
h Invoegen van de sectie met
Sectie invoegen

In een bestaande reeks van secties kan een nieuwe sectie boven de cursorpositie ingevoegd worden.
h Invoegen van de sectie met

Sectie wissen

h Wissen van een gemarkeerde sectie met
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Herhaalcycli
invoeren

Een groep van opelkaarvolgende secties kan tot en met 99 keer resp. oneindig
keer (invoer: -1) herhaalt worden. De programmering van herhaalcycli wordt in
de laatste sectie van de groep uitgevoerd.
Voorbeeld:
A02 … A04 moeten eenmaal herhaalt worden.
h Wijzigen van sectie 4
h Instellen van het aantal herhaalcycli op Zy=1
h Instellen van de startsectie herhaling met Nr=2
w

Herhaalcyclus
A01

A02

A03

A04

A02

A03

A04

A05

A06

t

Programmacurve
controleren

De in de tabel opgegeven programmasecties kunnen grafisch afgebeeld en
gecontroleerd worden. Herhaalcycli worden bij de afbeelding niet meegerekend.
h Afbeelden van de programmacurve met

5.3.2 Programma starten
Programma
meteen starten

Het in de uitgangspositie op het beeldscherm afgebeelde programma wordt
gestart.
h Starten van een programma met
Een programma kan ook via binaire functies geselecteerd, gestart en afgebroken worden. De binaire functie „Programmaselectie“ heeft prioriteit tegenover
de instellingen in menu „Programmastart“.
v Hoofdstuk7.6 „Binaire functies“
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Programma
selecteren en
starten

De afbeelding van de programmaselectie is als lijst of icoon-afbeelding te configureren.
v Hoofdstuk 7.11 „Instrumentgegevens“
h Oproepen van de programmaselectie met
starten

➔ Programma

h Selecteren van een programma met de cursortoetsen
h Bevestig de selectie met
h Start het programma met
in de uitgangspositie
(Het programma start meteen aan het begin)
Programma
met tijdbepaling
starten

Een programma kan op een bepaald tijdstip gestart worden. Hiertoe zijn er
twee te configureren mogelijkheden:
1. Start voor een in te stellen tijd en datum
2. Start met een in te stellen voorlooptijd in uren, minuten en seconden.
v Hoofdstuk 7.3 „Gever“ (Programma)

H

De instellingen voor de tijd c.q. voorlooptijd worden na het starten van
het programma weer naar de standaardwaarden teruggezet.

h Oproepen van de programmaselectie met
starten

➔ Programma

h Selecteren van het programma met de cursortoetsen
h Omzetten van de softkeytoetsen met
h Wisselen in het menu “Programmastart” met
h Invoeren van starttijd/startdatum of voorlooptijd, start-sectie en sectierestlooptijd
h Starten van het programma met
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5.3.3 Bedienoverzicht
De volgende afbeelding geeft een overzicht van alle verschillende uitvoeringen
en bedienmogelijkheden van een programmaregelaar.
Veel bedieningsmogelijkheden zijn ook via binaire functies te realiseren.

Regelaar
- -handmatige bediening
h Regeluitgang wijzigen met

en

Alleen bij actieve regelaar in de
uitgangspositie!

Uitgangspositie

Automatische
bediening

Gedefiniëerde installatiesituatie regelaar is inactief
(fabrieksmatig)

h Programma stoppen/
verderlopen met
(>2sec.)

De regelaar kan met het setupprogramma geactiveerd worden
(zie installatie-situatie)

h Een sectie verder
met

(>2s)
Programma-editor

Uitvoering “Hand”
Regelaar is actief

h Tijdelijke wijzigingen in het
programma doorvoeren

h Setpoint wijzigen met

en

h Zelfoptimalisatie starten

De toetsen

Uitgangspositie

en

zijn via “details’ te bereiken!

In de uitgangspositie regeert een gedefiniëerde installatiesituatie met de volgende fabrieksmatige kenmerken voor alle programmakanalen:
- Regelaar, stuurcontacten en grenswaardecontacten zijn inactief
- De setpoints van de regelaar zijn 0
- Parameterreeks 1 is voor alle regelaars actief
De installatiesituatie kan via het setup-programma gemodificeerd worden.

Installatiesituatie handmatig
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In het bedieningsniveau kan in bedrijfstype “hand” en “regelaar-handmatige
bediening” de setpoint, parameterreeks en het stuurcontact gewijzigd worden.

5 Bediening
Tijdelijke
wijzigingen

Tijdelijke wijzigingen zijn wijzigingen van het lopende programma in de programma-editor. Deze worden niet opgeslagen in het programma, d.w.z. dat bij
een nieuwe start deze wijzigingen verloren gaan.
Bij wijzigingen, die de actuele module betreffen, wordt het setpointverloop automatisch aangepast.
Curve a:
Setpointverloop bij wijzigingen in de lopende module.
Curve b:
Setpointverloop bij nog te volgen modules of herhaalcycli.

Wijziging in het
setpoint in het
lopende programma-stap

Voorbeeld:
Modulef Modulesetpoint
A01
7
A02
10
A03
50
A04
50

Moduletijd
1h
1h
4h
1h

Bij een wijziging van het setpoint van
het tijdstip t0 wordt het verloop van de
setpointcurve met de ingegeven setpoints vervolgd. Tijdens de modulerestlooptijd (=nog resterende looptijd
van de module) wordt het setpoint van
de volgende module in werking gesteld
(Curve a).
Voorbeeld: Wijziging in A03
Modulesetpoint w03: 10 → 60

Wijziging in het
setpoint
in het lopende
programmastap

Bij een wijziging van het tijdstip t0
wordt tijdens de modulerestlooptijd de
ingegeven setpoint in werking gesteld.
Het wijzigt de stijging van de gradiënt.
(Curve a).
Voorbeeld: Wijziging in A04
Modulesetpoint w04: 50 → 60

Wijziging
moduletijd
van de lopende
programmastap

Bij een wijziging van de moduletijd
wordt de volgende setpoint met de resterende modulerestlooptijd in werking
gesteld. (Curve a).
Is de nieuwe moduletijd kleiner dan de
tot nu toe verlopen moduletijd, dan
wordt de setpointcurve bij aanvang van
de volgende module voortgezet.
Voorbeeld: Wijziging in A03
Modulesetpoint: 4h → 3h
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5.3.4 Programmacurve verschuiven
Via de functie „Externe setpoint met correctie“ kan de programmacurve naar
boven of beneden worden verschoven..

De externe setpoint wordt via een analoog signaal vastgelegd.
v Hoofdstuk 7.2 „Regelaar“
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6 Parametrering
Algemeen

Er kunnen twee parameterreeksen per regel opgeslagen worden.

Toegangscode/
wachtwoord

Fabrieksmatige code: 0001
De toegangscode kan via het setup-programma gewijzigd worden.

Parameterniveau ‘ Regelaar 1 (2...8) ‘ Parameterreeks 1 (2)
Parameter
Regelaarstructuur 1
Proportioneelbereik

Waardebereik

Fabrieksmatig
P, I, PD, PI, PID PID

0…9999 digit

0 digit

Differentiatietijd

0…9999 sec.

80 sec.

Integratietijd

0…9999 sec.

350 sec.

Schakelperiodeduur

0…9999 sec.

20 sec.

Contactafstand

0…999 digit

0 digit

Schakeldifferentie

0…999 digit

1 digit

Betekenis
Bij driepunts-stappenregelaars is alleen PI en PID mogelijk.
Grootte van het proportionele bereik
Bij proportioneel bereik =0 is de regelstructuur niet werkzaam! (grenswaardecontact-handelwijze)
Bij continu-regelaars moet proportioneel bereik >0 zijn.
Beïnvloedt het differentiële aandeel
van het regelaaruitgangssignaal
Beïnvloedt het integrale aandeel
van het regelaaruitgangssignaal
Bij schakelende uitgang moet de schakelperiodeduur zo
geselecteerd worden, dat enerzijds door de regelmatige
energietoevoer geen ontoelaatbare gemeten waardeschommelingen ontstaan, anderzijds het schakelelement niet overbelast worden.
Afstand tussen de beiden regelcontacten bij driepuntsregelaars, driepuntsstappenregelaars en continuregelaars
met geïntegreerde positieregelaar.
Hysterese bij schakelende regelaars met proportioneel
bereik = 0.
Schakeldifferentie

y
100%

w

Looptijd
klepstand

5…3000 sec.

60 sec.

Werkpunt

-100…+100%

0%

Regeluitgangbegrenzing

0…100%
-100…+100 %
0…60 sec.

100%
-100%
0 sec.

Minimale relaisinschakelduur

x

Gebruikte looptijdbereik van het regelventiel bij driepuntsstappenregelaars en continuregelaars met geïntegreerde positieregelaar
Regeluitgang bij P- en PD-regelaars
(bij x = w is y = Y0).
Maximale regeluitgangbegrenzing.
Minimale regeluitgangbegrenzing.
Begrenzing van de schakelfrequentie bij schakelende uitgangen.
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Regelaarstructuur 2 ‘
Regelaarstructuur 2
Proportioneelbereik
Differentiatietijd
Integratietijd
Schakelperiodeduur
Schakeldifferentie
Minimale relaisinschakelduur

P, I, PD, PI, PID PID
0…9999 digit

0 digit

0…9999 sec.
0…9999 sec.
0…9999 sec.

80 sec.
350 sec.
20 sec.

0…999 digit

1 digit

0…60 sec.

0 sec.

H

De parameter heeft betrekking op de tweede regelaaruitgang bij een driepunts- en driepuntstappenregelaar.

De aanduiding van de parameter in het instrument is afhankelijk
van de ingestelde uitvoering van de regelaar.
v Hoofdstuk 7.2 „Regelaar“
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7 Configuratie
Algemeen

Voor de afbeelding van de volgende parameters en functies in het configuratieniveau geldt:
De parameter wordt niet afgebeeld of is niet te selecteren, wanneer
- de instrumentuitrusting de door de parameter ingedeelde functie niet toestaat.
Voorbeeld: Uitgang 3 kan niet geconfigureerd worden, wanneer er geen uitgang 3 in het instrument aanwezig is.
- de parameter voor de daarvoor geconfigureerde functie irrelevant is.
Voorbeeld: Analoge ingang 1 wordt op “Pt100”geconfigureerd, d.w.z. aanduidings-begin en -einde voor eenheidssignalen zijn niet te selecteren.

H

Sommige parameters zijn alleen voor een ROM-regelaar (met of zonder
gradiëntfunctie) of een programmaregelaar/-gever beschikbaar. Deze
parameter en instellingen zijn met een omhooggezette “F”voor ROM-regelaar (bijv. gradiënt) of een “P”voor programmaregelaar/-gever gekenmerkt.

Toegangscode/
wachtwoord

Fabrieksmatige code: 0002

Selecties

Selecties zijn selectiemenu’s, die bij de instelling van afzonderlijke parameter
openklappen.
Op grond van de overzichtelijkheid worden voor de volgende configuratietabellen twee standaard selecties gedefiniëerd:
Analoge selectie
Uitgeschakeld
Analoge ing. 1
...
Analoge ing. 8
Wiskundig 1
...
Wiskundig 16
Gemeten waarde R1
Setpoint R1
Gradiënteinde R1
Regelafw. R1
Regeluitgang R1
...
Gemeten waarde R8
Setpoint R8
Gradiënteinde R8
Regelafw. R8
Regeluitgang R8

Uitgeschakeld
Meetwaarde voor analoge ingang 1
...
Meetwaarde voor analoge ingang 8
Uitkomst van de wiskundige formule 1
...
Uitkomst van de wiskundige formule 16
Gemeten waarde van de regelaar 1
Setpoint van regelaar 1
Gradiënteindwaarde van regelaar 1
Regelafwijking van regelaar 1
Regeluitgang van regelaar 1
...
Gemeten waarde van regelaar 8
Setpoint van regelaar 8
Gradiënteindwaarde van regelaar 8
Regelafwijking van regelaar 8
Regeluitgang van regelaar 8
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Y Cascade R1
...
Y Cascade R8
Setpoint 1 R1
...
Setpoint 4 R1
Setpoint 1 R2
...
Setpoint 4 R2
Setpoint 1 R3
...
Setpoint 4 R3
Setpoint 1 R4
...
Setpoint 4 R4
Setpoint 1 R5
...
Setpoint 4 R5
Setpoint 1 R6
...
Setpoint 4 R6
Setpoint 1 R7
...
Setpoint 4 R7
Setpoint 1 R8
...
Setpoint 4 R 8
Pointer1
...
Pointer 4
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Genormaliseerde regeluitgang bij cascaderegeling van regelaar 1
...
Genormaliseerde regeluitgang bij cascaderegeling van regelaar 8
Setpoint 1 van regelaar 1
...
Setpoint 4 van regelaar 1
Setpoint 1 van regelaar 2
...
Setpoint 4 van regelaar 2
Setpoint 1 van regelaar 3
...
Setpoint 4 van regelaar 3
Setpoint 1 van regelaar 4
...
Setpoint 4 van regelaar 4
Setpoint 1 van regelaar 5
...
Setpoint 4 van regelaar 5
Setpoint 1 van regelaar 6
...
Setpoint 4 van regelaar 6
Setpoint 1 van regelaar 7
...
Setpoint 4 van regelaar 7
Setpoint 1 van regelaar 8
...
Setpoint 4 van regelaar 8
Waarde, die via de interface beschreven en uitgelezen kan
worden, en tevens intern verwerkt kan worden.
...

Timertijd 1
Timerrest 1
...
Timertijd 4
Timerrest 4

Aflopende tijd van timer 1 (in sec.)
Resterende looptijd van timer 1 (in sec.)
...
Aflopende tijd van timer 4 (in sec.)
Resterende looptijd van timer 4 (in sec.)

Setp.1 PK1P
...
Setp.1 PK4P
Setp.2 P1KP
...
Setp.2 PK4P
Sec.eindw.PK1P
...
Sec.eindw.PK4P
1. Uitgang R1
2. Uitgang R1
...
1. Uitgang R8
2. Uitgang R8

Setpoint 1 van programmakanaal 1
...
Setpoint 1 van programmakanaal 4
Setpoint 2 van programmakanaal 1
...
Setpoint 2 van programmakanaal 4
Actuele sectie-eindwaarde van programmakanaal 1
...
Actuele sectie-eindwaarde van programmakanaal 4
1e Regelaarsuitgang van regelaar 1
2e Regelaarstuigang van regelaar 1
...
1e Regelaarsuitgang van regelaar 8
2e Regelaarsuitgang van regelaar 8

7 Configuratie

Sec.Restt.PK1P
...
Sec.Restt.PK4P
Sec. Restt.PK1P

Sectieresttijd van programmakanaal 1 (in seconden)
...
Sectieresttijd van programmakanaal 4 (in seconden)
Sectieresttijd van programmakanaal 1 (in seconden)

Sec.Restt.PK4P
ProgrammatijdP
ProgResttijdP
Analoge waarde
Int. Pt100
Aftasttijd

Sectieresttijd van programmakanaal 4 (in seconden)
Totale programmatijd (in seconden)
Restlooptijd van de programma’s (in seconden)
Willekeurig analoge waarde (uit adressen)
Temperatuurmeetwaarde van de interne Pt100
Aftasttijd van het instrument
De tijd wordt in formaat hh:mm:ss weergegeven

Binaire selectie
Uitgeschakeld
1.Uitgang R1
2.Uitgang R1
...
1.Uitgang R8
2.Uitgang R8
...
1. Grensw.cont.
...
16. Grensw.cont.
Stuurc. 1P
...
Stuurc. 16P
Binaire ing. 1
...
Binaire ing. 6
Logica 1
...
Logica 16
Timer 1
...
Timer 4
Pointer 1
...
Pointer 4
Binaire waarde
Programma-eindeP
Gradiënt-einde 1F
...
Gradiënt-einde 4F
TolerantiebandP
Handmode R1
...
Handmode R8
Meetomvormer
Binair UIT
Binair IN

Uitgeschakeld
1e Regelaarsuitgang van regelaar 1
2e Regelaarsuitgang van regelaar 1
...
1e Regelaarsuitgang van regelaar 8
2e Regelaarsuitgang van regelaar 8
...
1e Grenswaardecontact
...
16e Grenswaardecontact
Stuurcontact 1
...
Stuurcontact 16
Binaire ingang 1
...
Binaire ingang 6
Uitkomst van de logische verbinding 1
...
Uitkomst van de logische verbinding 16
Timer 1
...
Timer 4
Waarde, die via de interface beschreven en uitgelezen
wordt, en tevens intern bewerkt kan worden.
Willekeurige binaire waarde (uit adressen)
Programma-eindesignaal
Gradiënt-eindesignaal van regelaar 1
...
Gradiënt-eindesignaal van regelaar 4
Signaal bij tolerantieband-over- of onderschrijding
Regelaar 1 in handmatige bediening / programmastop
...
Regelaar 8 in handmatige bediening / programmastop
Signaal altijd actief
Logisch 0
Logisch 1
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Definitie van de
programmatijden

Voor een programmaregelaar/-gever zijn verschillende tijden gedefiniëerd, die
intern bewerkt en aangeduidt kunnen worden.
w
(1)

(3)

(2)

(4)

tx
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t

(1) Programmatijd

(3) Sectietijd

(2) Programmaresttijd

(4) Sectieresttijd

7 Configuratie
7.1 Analoge ingangen
Configuratie
Analoge ingang
Regelaar
Gever
Grenswaardecontacten
Uitgangen
Binaire functies
Wiskundig-logisch
C-pegel
Aanduiding
Interface
Instrumentgegevens
Registratie
Timer

Er zijn per instrumentuitvoering tot en met acht analoge ingangen beschikbaar.
Die analoge ingangen zijn volgens uw sloten (input 1...8) doorgenummerd.

Analoge ingang 1 (2 ... 8)➔
Sensor

Waarde/selectie

Beschrijving

Geen fct.
Weerst.3-draads
Weerst.2-draads
Thermo int.
Thermo ext.
Thermo const
wfg
Verwarmingsstroom
0...20mA
0...10V
0...1 V
0...100mV
-10...+10V
-1...+1V
-100...+100mV
4...20mA
2...20mA
0,2...1V
0,2...1V
20...100mV
-6...10V
-0,6...1V
-60...+100mV

Geen functie
Weerstandsthermometer in driedraadsschakeling
Weerstandsthermometer in tweedraadsschakeling
Thermo-element (temperatuurcompensatie intern)
Thermo-element (temperatuurcompensatie extern)
Thermo-element (temperatuurcompensatie constant)
Potentiometer
Verwarmingsstroom 0...50mA AC
0...20mA
0...10V
0...1 V
0...100mV
-10...+10V
-1...+1V
-100...+100mV
4...20mA
2...20mA
0,2...1V
0,2...1V
20...100mV
-6...10V
-0,6...1V
-60...+100mV
Fabrieksmatige bij analoge ingang 2...8: Geen fct.

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
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Analoge ingang 1 (2 ... 8)➔
Waarde/selectie

Beschrijving

Lineair

Lineair
Pt100
Pt100 JIS
Ni100
Pt500
Pt1000
Ni1000
Pt50
CU50
PTK9
KTY11-6
Fe-CuNi J
NiCr-CuNi E
NiCr-Ni K
NiCrSi-NiSi N
Cu-CuNi T
Pt30Rh-Pt6Rh B
Pt13Rh-Pt R
Pt10Rh-Pt S
Cu-CuNi U
Fe-CuNi L
W5Re_W26Re C
W3Re_W25Re D
W3Re_W26Re
C-pegel
Klantspec. 1
Klantspec. 2
Klantspec. 3
Klantspec. 4

Voor klantspecifieke lineairisering (bijv. “klantspec. 1”) zijn
max. 20 knikpunten mogelijk of een polynoomfunctie 5. graden programmeerbaar (alleen via setup-programma).
De lineairisering “C-pegel”wordt bij C-pegel-regeling met
een zirkoondioxide-sensor toegepast.
Bij lineairisering van “KTY11-6” is de weerstand 2k Ω
bij 25°C. De weerstandswaarde kan via de parameter “KTY:
Ω bij 25°C/77°F”aangepast worden.

Offset

-1999…0…+9999

Met Offset kan een gemeten waarde met een bepaalde
waarde naar boven of naar beneden gecorrigeerd worden.
Voorbeelden:
gemeten
waarde

Offset

afgebeelde
waarde

294,7
295,3

+0,3
- 0,3

295,0
295,0

A

De regelaar past voor zijn berekening de gecorrigeerde waarde toe (= afgebeelde waarde). Deze waarde
komt niet overeen met de meetwaarde aan het meetpunt. Bij onjuiste toepassingen kunnen ontoelaatbare
waarde in de regelgrootte ontstaan.

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
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Analoge ingang 1 (2 ... 8)➔
Waarde/selectie

Beschrijving

Meetbereikbegin

-1999…+9999

Meetbereikeinde

-1999…+9999

Door ingrenzing van het meetbereik schakelt het instrument
reeds eerder om naar het voor meetbereikover-/onderschrijding gedefiniëerde gedrag.
Voorbeeld:
Meetbereik:Pt100 -200 … +850°C. Bij temperaturen buiten
een bereik van 15 … 200°C moet een alarmmelding uitgegeven worden.
→ Meetbereikbegin: 15
Meetbereikeinde: 200

Aanduidingsbegin

-1999…0…+9999

Aanduidingseinde

-1999…100…+9999

Bij meetwaardegevers met een eenheidssignaal en potentiometers wordt het physikalische signaal een aanduidingswaarde toegekent.
Voorbeeld: 0 … 20mA  0 … 1500°C.
Het bereik van het psyskalische signaal kan tot 20% onder
resp. overschreden worden, zonder dat een meetbereikover/onderschrijding gesignaleerd wordt.

Filter

0…0,6…100 sec.

Voor toepassing van digitale ingangsfilters (0sec.=filter uit).
Bij een signaalsprong worden naar 2x filtertijdconstanten
63% de wijzigingen geregistreerd.
Indien de filtertijdconstante groot is:
- demping van stoorsignalen
- langzame reactie van de gemeten waarde-aanduiding
op gemeten waarde-aanwijzingen
- lage grenswaarefrequentie (laagdoorlaatfilter 2e orde)

TK-ROM

0…50…100

Temperatuur van de externe koude lasthermostaten

TK extern

Analog.in. 1
Analog.in. 2
Analog.in. 3
Analog.in. 4

Meting van de koude lastemperatuur met een externe temperatuursensor.

Verwarmingsstroombewaking
(Uitgang)

Geen fct.
Uitgang 1
...
Uitgang 12

Via een stroomconvertor met eenheidssignaaluitgang wordt
de verwarmingsstroom geregistreerd, die door de verbinding
van de analoge ingang met een grenswaardecontact bewaakt kan worden.
De meting geschiedt dikwijls bij gesloten verwarmingscontact. Tot de volgende meting blijft de voorgaande meetwaarde behouden.

KTY: Ω bij 25°C/
77°F

0…2000…4000

Weerstand bij 25°C/77°F bij lineairisering „KTY 11-6“

Kalibratie achteraf ➔
Beginwaarde

-1999…0…+9999

Eindwaarde

-1999…1…+9999

H

Anders dan bij alle overige instellingen staat de ingave van de begin- en eindwaarde in samenhang met
de actuele meetwaarde aan de betreffende meetingang.
Deze waarde kunnen niet zonder een ander instrument overgenomen worden.

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.

39

7 Configuratie
Klantspecifieke
nakalibratie

Via de analoge ingang van de regelaars wordt uit een signaal door elektronische bewerking (omvorming, lineairisering ...), een meetwaarde gevormd.
Deze meetwaarde wordt via berekeningen van de regelaar ingevoerd en kan
op de aanduidingen afgebeeld worden (Meetwaarde = aanduidingswaarde).
Indien noodzakelijk kan deze vaste indeling beïnvloedt worden, d.w.z. de standen en voorkeuren van de meetwaarde-karakteristiek kan gewijzigd worden.
Aanduidingswaarde

100

80

niet gecorrigeerde karakteristiek
gecorrigeerde karakteristiek

Meetwaarde
van de regelaar
100
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Handelswijze

Achter elkaar twee meetpunten in werking stellen ((1), (3)), die zover mogelijk
uit elkaar liggen.
Aan de meetpunten steeds de gewenste aanduidingswaarde (beginwaarde,
eindwaarde) in de regelaar opgeven. Het gunstigst voor de vaststelling van de
meetwaarde M1 en M2 is een referentiemeetinstrument toe te passen.
Tijdens de programmering moeten stabiele meetverhoudingen de overhand
hebben.

Programmering

h Meetpunt (1) in werking stellen
h Beginwaarde (2) invoeren1
h Meetwaarde (3) in werking stellen
h Eindwaarde E (4) invoeren1
Aanduidingswaarde
(3)
M2 + Δ

E
(4)
(2)
A

Δ = A - M1

M1
(1)

Meetwaarde
van de regelaars
M1

M2

niet gecorrigeerde karakteristiek A = Beginwaarde
E = Eindwaarde
gecorrigeerde karakteristiek
M1 = Meetwaarde 1
Δ = Offset
M2 = Meetwaarde 2

H

Wordt de kalibratie achteraf zonder referentiemeetinstrument doorgevoerd, moet bij het in werking stellen van het meetpunt (32) rekening
gehouden worden met de Offset Δ.

Om rekening te houden met de kalibratie achteraf, moet de begin- en eindwaarde met een gelijke waarde geprogrammeerd worden. Daardoor wordt de
beginwaarde op 0 en de eindwaarde automatisch op 1 gezet.
Kalibraties achteraf hebben betrekking op de reeds gecorrigeerde karakteristiek.
1. Moet voor de eindwaarde=0 of voor de eindwaarde=1 ingesteld worden, moet de
of
gewijzigd worden, hierdoor
waarde nu met

wordt een correctie mogelijk.
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7.2 Regelaar
Configuratie
Analoge ingang
Regelaar
Gever
Grenswaardecontact
Uitgang
Binaire functies
WiskundigLogisch
C-pegel
Aanduiding
Interface
Instrumentgegevens
Registratie
Timer

Hier wordt het type regelaar en de ingangsgrootten van de regelaar, de setpointgrenzen, de voorwaarden voor handmatige bediening en de voorinstellingen voor de zelfoptimalisatie voor de acht regelkanalen ingesteld.

Regelaar 1 (2 ... 8)➔ Configuratie
Waarde/Selectie

Beschrijving

Type regelaar

2Puntsregelaar
3Puntsregelaar
3Pnt.stap
Posr.
Continu

Tweepuntsregelaar
Driepuntsregelaar
Driepuntsstappenregelaar
Continu regelaar met geïntegreerde positieregelaar
Continu regelaar

Werking

Direct
Invers

Direct
Invers

invers:
De regeluitgang Y van de regelaar is dan > 0, indien de gemeten waarde kleiner als het setpoint is (bijv. verwarmen).
direct:
De regeluitgang Y van de regelaar is groter dan >0, indien
de gemeten waarde groter als het setpoint is (bijv. koelen).
Vergrendeling
Hand

Vrij
Geblokkeerd

Indien de handmatige bediening geblokkeerd is, kan via de
toetsen of binaire ingang niet naar handmatige bediening
omgeschakeld worden.

Hand-regeluitgang

-100…101

Definiëert de regeluitgang na de omschakeling naar handmatige bediening.
101 = laatste regeluitgang

Range-regeluitgang

-100…0…101

Regeluitgang bij een meetbereikover- of onderschrijding.
101 = laatste regeluitgang

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
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Regelaar 1 (2 ... 8)➔ Configuratie
Dode band

Waarde/Selectie

Beschrijving

0…100

Regeluitgangbewegingen binnen de dode band worden onderdrukt; bijv. bij afnemende signalen.

De dode band werkt alleen bij regelaarstructuren met I-aandeel.
Externe setpoint

zonder correctie
met correctie

Externe setpoint zonder correctie
Externe setpoint met correctie
Externe setpoint met correctie
Externe setpoint + setpoint 1 = actuele setpoint
Het externe setpoint wordt via de toetsen (setpoint 1) naar
boven of beneden gecorrigeerd. In de aanduiding verschijnt
het actuele setpoint.
Activering van de functie:
v Regelaar 1 ➔ Ingang ➔ Externe setpoint

Setpointbegin

-1999…+9999

Setpointeinde

-1999…+9999

De setpointbegrenzing verhindert de invoer van waarde die
buiten het opgegeven bereik vallen.

A
Regeluitgangbegin -1999…0…+9999
Regeluitgangeinde -1999…100…+9999

De setpointgrenzen zijn bij een setpointkenmerk via de
interface niet actief. Bij een externe setpoint met correctie wordt correctiewaarde begrensd.

Regeluitgangnorm voor cascadeschakeling-regeling:
Dient het regelaarkanaal als geleidingsregelaar, dan moet
het regeluitgangssignaal (regeluitgnag 0...100%) op het setpointbereik van de geleidingsregelaar afgebeeld worden.

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.

Regelaar 1 (2 ... 8)➔ Ingang
Waarde/Selectie

Beschrijving

Gemeten waarde

(Analoge selectie)
Analoge ing. 1

Definiëert de bron voor de gemeten waarde van het regelkanaal

Externe setpoint

(Analoge selectie)
Uigeschakeld

Activeert het externe setpoint en definiëert de bron voor het
externe setpoint.

Programmasetpoint

(Analoge selectie)
Setp .1 PK1

Wijst aan het regelaarkanaal één van de vier beschikbare
tijdsplansporen toe.
Bij “uitgeschakelt” gedraagt de regelaar zich als een ROMregelaar (bij kanaal 2...8)

Hand-regeluitgang

(Analoge selectie)
Uitgeschakeld

De hand-regeluitgang wordt i.p.v. via de toetsen of interface
met een analoog signaal vastgelegd.

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.

43

7 Configuratie
Regelaar 1 (2 ... 8)➔ Ingang
Waarde/Selectie

Beschrijving

Regeluitgangterugmelding

(Analoge selectie)
Uitgeschakeld

Definiëert de bron voor de regeluitgang-terugmelding.
Voor een continuregelaar met geïntegreerde positieregelaar
moet de regeluitgang-terugmelding geconfigureerd zijn!

Additief
stoorsignaal

(Analoge selectie)
Uitgeschakeld

Definiëert de bron voor het additieve stoorsignaal.

Multiplicatief
stoorsignaal

(Analoge selectie)
Uitgeschakeld

Definiëert de bron voor het vermenigvuldigd stoorsignaal.
De analoge waarde wordt met het proportionele bereik gemultipliceerd.

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.

Regelaar 1 (2 ... 8)➔ Zelfoptimalisatie
Methode

Waarde/Selectie

Beschrijving

Vibratie
Antwoord

Voor zelfoptimalisatie kan tussen twee handelingen gekozen
worden.
v Hoofdstuk 8 “Optimeren”

Zelfoptimalisatie

Vrij
Geblokkeerd

Bij een geblokkeerde functie kan de zelfoptimalisatie niet via
de toetsen of binaire ingang gestart worden.

Uitgang 1 voor
tunen

Relais
Halfgeleider + logisch
Continu

Het type van physikalische uitgang voor het signaal van de
1e en 2e regeluitgang moet worden vastgelegd.

Uitgang 2 voor
tunen

Relais
Halfgeleider + logisch
Continu

Rustregeluitgang

-100…0…+100%

Uitgangsregeluitgang bij stapsgewijs-antwoord

Spronghoogte

10…20…100%

Spronghoogte bij stapsgewijs-antwoord

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
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7.3 Gever
Configuratie
Analoge ingang
Regelaar
Gever
Grenswaardecontact
Uitgang
Binaire functie
WiskundigLogisch
C-pegel
Aanduiding
Interface
Instrumentgegevens
Registratie
Timer

Hier wordt de uitgangspositie van het instrument gedefiniëerd. Het instrument
met alle beschikbare regelkanalen kan als ROM-regelaar, programmaregelaar,
-gever toegepast worden.
Verderop kunnen gradiëntfuncties (ROM_regelaar) voor de afzonderlijke regelkanalehn geactiveerd worden en verscheidene parameters voor de programmaregelaar/-gever bepaald worden.
Is de primaire functie van het instrument een programmaregelaar/-gever, dan
kunnen de kanalen 2...8 als ROM-regelaar bedreven worden.
Regelaar ➔ Ingang ➔ Programma-setpoint (uitgeschakelt)
.

Functie ➔
Functie

Waarde/selectie

Beschrijving

ROM-reg.
Progr.regelaar
Progr.gever

Basisfunctie van het instrument

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.

Gradiëntfunctie

Er kan een stijgende of dalende gradiëntfunctie gerealiseerd worden. De gradiënt-eindwaarde wordt door het setpointkenmerk bepaald.

ϑ

Setpoint
Gemeten waarde

w1

w2
t1
t1
t2…t3
t4…t5
t6

H

t2 t3

t4

t5

t6

t

Net aan (w1 actief)
Netuitval/handmatige bediening/sensorbreuk
Gradiëntstop
Setpointomschakeling naar w2

Bij sensorbreuk of handmatige bediening wordt de gradiëntfunctie onderbroken. De uitgang gedraagt zich zoals bij een meetbereikover-/onderschrijding).
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Via de binaire functies kan de gradiëntfunctie gestopt en afgebroken worden.
v Hoofdstuk 7.6 “Binaire functies

“Gradiënt ➔ Gradiënt regelaar 1 (2...8)
Waarde/Selectie

Beschrijving

Inactief
Actief

Definieërt, of de gradiëntfunctie voor het betreffende regelaarkanaal actief moet zijn!

Eenheid stijgingF

K/Minuut
K/Uren
K/Dag

Definiëert de eenheid van de stijging van de gradiënt in
Kelvin per tijdsindeling

GradiëntstijgingF

0…9999

Getal van de stijging

Functie

F

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
F = Parameter alleen bij ROM-regelaar beschikbaar

Programma ➔
Programmastart

Gedrag bij
RangeP

P

Waarde/Selectie

Beschrijving

Progr.begin
Aan gemeten waarde
Tijdstip

Bij programmastart:
Programmastart aan geprogrammeerde eerste setpoint.
Bij gemeten waarde:
De actuele gemeten waarde van programmakanaal 1 wordt
als eerste setpoint overgenomen. Alle andere kanalen lopen
synchroon met dit tijdstip.
Tijdstip:
Het actuele tijdstip in een 24-uurs-programma wordt als
starttijdstip overgenomen.

Doorloop
Progr.stop

Gedrag van de programmadoorloop bij een meetbereikover- of onderschrijding.

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
P = Parameter alleen bij programmaregelaar/-gever beschikbaar.
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Programma ➔
Gedrag bij
netuitvalP

Waarde/Selectie

Beschrijving

Prog-breuk
Doorloop
Stilstand
Doorl. X%
Doorl. gem. waarde

Gedrag bij programma-doorloop bij netuitval
Programmabreuk:
De programmadoorloop wordt afgebroken; het instrument
schakelt naar de uitgangspositie.
Doorloop:
Het programma wordt daar voortgezet, waar het door
netuitval afgebroken werd.
Stilstand:
Uitgangen, grenswaardecontacten, stuurcontacten en regelaars gedragen zich naar installatie-omstandigheden zoals
bij “Uitgangspositie” is gedefiniëerd.
Er wordt een melding afgebeeld met de oproep het programma af te breken of verder te gaan.
Doorloop bij afwijking <X%:
Het programma wordt daar voortgezet, waar het door
netuitval afgebroken werd, indien de afwijking tussen de gemeten waarde voor netuitval en de gemeten waarde na het
wederkeren van de netspanning de geprogrammeerde procentuele waarden (gemeten waarde-afwijking) bij programmakanaal 1 niet overschrijdt. Wordt de waarde overschreden, dan stopt het instrument (instrument gaat naar de uitgangspositie; als setpoint wordt het actuele programmasetpoint van het onderbrekingstijdstip vastgelegd).
Doorloop aan gemeten waarde:
Bij een netuitval wordt het patroon van de gradiënt (dalende
of stijgende flanken) op het tijdstip van netuitval opgeslagen. Na terugkeren van de netspanning wordt het programma van te voren op een overeengekomen van gemeten
waarde en setpoint bij programmaknaal 1 gecontroleerd.
Het programma wordt daar voortgezet, als de gemeten
waarde en setpoint overeenkomen en het patroon van de
gradiënt met het opgeslagen patroon overeenkomt.

Gemeten waarde
bij aangesloten net

Programma- Net uit
voorzetting

Gemeten waarde
afwijkingP

0…10…100%

t

Maximale afwijking bij nieuwe start na netuitval (Nieuwe
start bij afwijking <X%)

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
P = Parameter alleen bij programmaregelaar/-gever beschikbaar.
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Programma ➔
SetpointkenmerkP

Waarde/Selectie

Beschrijving

Setp. gradiënt
Setp. sprong

Setpointgradiënt:

Setpointsprong:
Regeluitgang y

}

Spronghoogte

Y-Rust

t

Gemeten waarde x
Setpoint w

t
Start Sprong

Start met tijdstipP

Nee
Ja

Einde

Start het programma met een in te stellen voorlooptijd of
naar een definiëerbaar tijdstip (start met tijdstip).
Uur instellen:
v Hoofdstuk 7.11 “Instrumentgegevens”

ProgrammaeindtijdP

-1…0…9999sec.

Duur van het programma-eind-signaal
-1=Duursignaal tot beantwoording
v Hoofdstuk 7.5 “Uitgang”

FunctiesturingP
➔ Regelaar1...4
➔ 1...16e Grenswaardecontact

Gever-sturing
Stuurcontact 1
...
Stuurcontact 8

Definiëert, indien de regelaar en het grenswaardecontact
actief zijn.
Gever-sturing:
Regelaar en grenswaardecontact zijn actief, indien een programma loopt (automatisch bedrijf); Verder volgens de gedefiniëerde installatie-situatie voor uitgangspositie in het
setup-programma.
Stuurcontact:
Deze functie werkt alleen, indien het stuurcontact zich in de
situatie „IN“ is.

Ingang gemeten
waardeP
➔ Gemeten waarde
programmakanaal 1...4

(Analoge selector)
Gemeten waarde R1

Waarde, waarop de tolerantieband- en meetbereikbewaking
zich in een programma zich beroept.

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
P = Parameter alleen bij programmaregelaar/-gever beschikbaar.
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7.4 Grenswaardecontacten

Configuratie
Analoge ingang
Regelaar
Gever
Grenswaardecontact
Uitgang
Binaire functie
Wiskundiglogisch
C-pegel
Aanduiding
Interface
Instrumentgegevens
Registratie
Timer

Functies van de
grenswaardecontacten

Met grenswaardecontacten (grenswaardemelders, grenscontacten) kan een
ingangsgrootte (grenswaardecontact-gemeten waarde) tegenover een vaste
grenswaarde of een andere grootte (grenswaardecontact-setpoint) gecontroleerd worden. Bij overschrijding van een grenswaarde kan een signaal worden
uitgegeven of een interne regelaarsfunctie gedoofd worden.
Er zijn 16 grenswaardecontacten beschikbaar.

Grenswaardecontacten kunnen verschillende schakelfuncties hebben.
lk1

lk2

In

In
In

lk4

lk5

In
In

In

lk3
InIn

lk6
In

In
In

In

In

lk7

lk8

In
In
In

In

In

In

lk1 … lk6:
Controle heeft betrekking op
het grenswaardecontactsetpoint.
lk7/lk8:
Controle heeft betrekking op
een vaste waarde AL

w = grenswaardecontact-setpoint, AL = grenswaarde,
x = grenswaardecontact-gemeten waarde, XSd = schakeldifferentie
Grenswaardebereik AL bij lk1 en lk2: 0...9999
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1. (2...16.) Grenswaardecontact ➔
Waarde/selectie

Beschrijving

LK-functie

Geen fct.
LK-type 1
...
LK-type 8

Grenswaardecontact

Grenswaarde

-1999…0…+9999

Voor het bewaken van de grenswaarde

Schakeldifferentie

0…1…100

Schakeldifferentie

Werking

Absoluut
Relatief

Range-handelswijze

Relais UIT
Relais IN

Functie bij meetbereikonder-/-overschrijding

H

Indien een grenswaardecontact op een uitgang
geschakeld wordt, heeft de instelling “uitgangssignaal” bij meetbereikover- resp. onderschrijding” van de uitgang prioriteit.
v Hoofdstuk 7.5 “Uitgangen”

Inschakelvertraging

0…9999sec.

Vertraagt de inschakelflank na een definiëerbare periode

Uitschakelvertraging

0…9999sec.

Vertraagt de uitschakelflank na een definiëerbare periode

Reactie

geen
indien actief
altijd

geen:
Het grenswaardecontact wordt zelfstandig teruggezet:
bij actief:
Het grenswaardecontact moet beantwoord worden; de
reactie is alleen in inactieve stand mogelijk
altijd:
Het grenswaardecontact moet beantwoord worden; de beantwoording is ook in actieve stand mogelijk

Wistijd

0…9999sec.

Het grenswaardecontact wordt na een instelbare tijd automatisch teruggezet.

LK-gemeten waar- (Analoge selector)
de
Uitgeschakeld

Grenswaardecontact-gemeten waarde

LK-setpoint

Grenswaardecontact-setpoint (alleen bij lk1...lk6)

(Analoge selector)
Uitgeschakeld

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
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Absoluut

Het grenswaardecontact gedraagt zich tot het tijdstip van de wijziging volgens
zijn functie.

Relatief

Het grenswaardecontact bevindt zich in schakeltoestand „UIT“.
Wordt een wijziging van de grenswaarde of van het (grenswaardecontact-)setpoint het „IN“-schakelen van het grenswaardecontact veroorzaakt, dan wordt
deze reactie onderdrukt. Deze toestand houdt stand, tot het (grenswaardecontact-) gemeten waarde van het inschakelbereik (grijs vlak) weer verlaten heeft.
Voorbeeld:
Bewaking van de (regelaar-) gemeten waarde x met functie lk4
Setpointwijziging w1→w2
a) Uitgangstoestand
IN

UIT
w1 = x

b) Toestand van het tijdstip van de wijziging.
Het grenswaardecontact blijft “UIT”, hoewel de gemeten waarde zich in het
inschakelbereik bevindt!!
IN

UIT
x

w2

c) Uitgeregelde toestand
Het grenswaardecontact functioneert weer volgens functie.
IN

UIT
w2 = x

Met deze functie wordt het verdwijnen van een grenswaardecontact tijdens de
opstartfase verhinderd.
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7.5 Uitgangen
Configuratie
Analoge ingangen
Regelaar
Gever
Grenswaardecontacten
Uitgangen
Binaire functie
Wiskundig-Logisch
C-pegel
Aanduiding
Interface
Instrumentgegevens
Registratie
Timer

Nummering van
de uitgangen

De configuratie van de uitgangen van het instrument is onderverdeeld in analoge ingangen (max. 6) en binaire uitgangen (max. 12). Aanduiding en nummering van de uitgangen hangt af van het type bezetting van de uitgangssloten
OUT 1...6.

Slot

Slotplatine met
1 analoge uitgang

Slotplatine met
Slotplatine met
1 binaire uitgang 2 binaire uitgangen

OUT 1

Analoge uitgang 1

Binaire uitgang 1

Binaire uitgang 1+7

OUT 2

Analoge uitgang 2

Binaire uitgang 2

Binaire uitgang 2+8

OUT 3

Analoge uitgang 3

Binaire uitgang 2

Binaire uitgang 3+9

OUT 4

Analoge uitgang 4

Binaire uitgang 4

Binaire uitgang 4+10

OUT 5

Analoge uitgang 5

Binaire uitgang 5

Binaire uitgang 5+11

OUT 6

Analoge uitgang 6

Binaire uitgang 6

Binaire uitgang 6+12

Analoge uitgangen ➔ Analoge uitgang 1 (2 ... 6)➔
Waarde/selectie

Beschrijving

Functie

(Analoogselector)
Analoge in. 1

Fabrieksmatig bij analoge uitgang 2…6: Uitgeschakeld

Signaal

0 ... 10 V
2 ... 10 V
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

Physikalische uitgangssignaal

Signaal bij range

0 …101 %

Signal bij meetbereikover- of onderschrijding.
101=laatste uitgangssignaal

H

Is de uitgang een regelaaruitgang, schakelt de regelaar naar handmatig bedienen om en geeft een definiëerbare regeluitgang uit.
v Hoofdstuk 7.2 “Regelaar”

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
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Analoge uitgangen ➔ Analoge uitgang 1 (2 ... 6)➔
Waarde/selectie
Nulpunt
Eindwaarde

Beschrijving

-1999 … 0 … +9999

Het waardebereik van de uitgangsgrootte wordt een physikalisch uitgangssignaal toegewezen.
-1999 … 100 … +9999
Voorbeeld:
Over een analoge uitgang (0...20mA) moet het setpoint 1
(waardebereik: 150...500°C) uitgegeven worden.
D.w.z.: 150 … 500°C  0 … 20mA
Nulpunt: 150 / eindwaarde: 500

H

Offset

-1999 … 0 … +9999

Instelling bij regelaaruitgangen voor koelen
Bij driepuntsregelaars moeten de volgende instellingen vastgelegd worden:
Nulpunt: 0 / eindwaarde: -100

Waarde, waar de analoge uitgangswaarde parallel verschoven wordt.

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.

Binaire uitgangen ➔ Binaire uitgang 1 (2 ... 12)➔
Waarde/selectie

Beschrijving

Functie

(Binairselector)
1e uitgang.reg. 1

Fabrieksmatig bij binaire uitgang 2…12: Uitgeschakeld

Uitgangstype

Geen
Vertraging
Impuls

Tijdsvertraging:
De in- en uitschakelflanken kunnen door een definiëerbare
periode vertraagd worden.
Impuls:
Bij de uitgang kan een definiëerbare puls-pauzeverhouding
toegepast worden.

Inschakel-tijdstip

-1999 … 0 … +9999

Vertraging van de inschakelflank of pulstijd.

Uitschakel-tijdstip

-1999 … 0 … +9999

Vertraging van de uitschakelflank of pauzetijd

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
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7.6 Binaire functies
Configuratie
Analoge ingangen
Regelaar
Gever
Grenswaardecontacten
Uitgangen
Binaire functies
Wiskundig-logisch
C-pegel
Aanduiding
Interface
Instrumentgegevens
Registratie
Timer

Hier worden de binaire signalen van de binaire ingangen, grenswaardecontacten en logische functies (formules) toegewezen.
Verderop worden bij een programmaregelaar-/gever de functies voor stuurcontacten, tolerantiebandsignaal en programma-eind-signaal gedefiniëerd.
Voor een rom-regelaar kunnen gradiënt-eindsignaalfuncties toegewezen worden.

Schakelgedrag
Potentiaalvrij contact
of schakelimpuls
IN
Inschakelflank

IN - contact gesloten
UIT - contact open

Uitschakelflank

UIT
t

De functies zijn in twee groepen onderverdeeld:
Flankgetriggerde
functies

De binaire functie reageerd op inschakelflanken.
De volgende functies zijn flankgetriggert:
-

Toestandgestuurde functies

54

Start/stop van de zelfoptimalisatie
Beantwoording van het grenswaardecontact
Programmastart, -breuk
Timer starten
Tijd synchroniseren
Alarmering op afstand
Sectiewissel

De binaire functie reageert op in- resp. uitschakeltoestanden.
- alle overige functies

7 Configuratie
Gecombineerde
binaire functies

De functies worden door de combinatie
tot en met vier stuurgrootten gerealiseerd.
De selectie van de stuurgrootten is willekeurig. De indeling van toestand
Z1 … Z4 tot de stuurgrootten geschiedt in oplopende volgorde van de
stuurgrootten (zie lijst rechts).

Stuurgrootte

Toestand

Binaire ingang 1
...
Binaire ingang 6
Grenswaardecontact 1
…
Grenswaardecontact 16
Logisch 1
...
Logisch 16
Stuurcontact 1*
…
Stuurcontact 16*
Tolerantiebandsignaal*
Programma-eindsignaal*
Gradiënteindsignaal

Z1
Z2
Z3
Z4

* alleen bij programmaregelaars/-gevers

Voorbeeld:

Voorbeeld:

De selectie van de gemeten waarden
moet via de binaire ingang en de toestand van een grenswaardecontact geschieden.

0

Binaire ingang 1

1

Z1

1e grenswaardecontact

Hieruit ontstaat de volgende indeling:
Z1 - Binaire ingang 1
Z2 - 1e Grenswaardecontact

IN
Z2
UIT

Setpoint-gemeten waarde-omschakeling
Setpoint

Gemeten waarde

Z2

Z1

Setpoint 1
Setpoint van de systeemtoestand
Externe setpoint

Configureerd de regelaars gemeten waarde van het regelkanaal

0

0

Setpoint 2

Analoge ingang 2

0

1

Setpoint 3

Analoge ingang 3

1

0

Setpoint 4

Analoge ingang 4

1

1

0 =Contact open/UIT

H

1 = Contact gesloten /IN

Indien alleen tussen twee setpoints of gemeten waarden omgeschakeld moet worden, dan hoeft alleen de binaire functie geconfigureerd
te worden.
Worden meer dan twee binaire functies op de setpointomschakeling
(gemeten waarde-omschakeling) geconfigureerd, dan hebben alleen
de eerste twee opvolgenden (zie lijst “stuurgrootte-toestand” een betekenis.
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Programmaselectie
Programma

Z6

Z5

Z4

Z3

Z2

Z1

Programma 1

0

0

0

0

0

0

Programma 2

0

0

0

0

0

1

Programma 3

0

0

0

0

1

0

Programma 4

0

0

0

0

1

1

...

...

...

...

...

...

...

Programma 64

1

1

1

1

1

1

0 = Contact open/UIT

Multifunctionele
binaire functies

Binaire functies kunnen gelijktijdig
meerdere functies omvatten. Hierdoor
worden in de selectielijst de gewenste
functies door een kruis gemarkeerd.
h Selecteren/wissen van een functie
met
h Bevestigen met
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1 = Contact gesloten /IN

7 Configuratie
Binaire ingang 1 (2 ... 6) ➔
1e (2....16e) grenswaardecontact ➔
Logisch 1 (2...16) ➔
Stuurcontact 1 (2...16) ➔
Tolerantiebandsignaal➔
Programma-eindsignaal➔
Gradiënteindsignaal 1 (2...8)➔
Timer 1 (2...4)
Selectie
functies

Waarde/selectie

Beschrijving

Start tune R1
Afbreuk tune R1
Hand/auto R1
Vergrendelen/hand R1
...
Start tune R8
Afbreuk tune R8
Hand/auto R8
Vergrendelen/hand R8

Start van zelfoptimalisatie voor regelaar 1
Afbreken van de zelfoptimalisatie voor regelaar 1
Omschakeling naar handbediening voor regelaar 1
Vergrendeling van de handbediening voor regelaar 1
...
Start van zelfoptimalisatie voor regelaar 8
Afbreken van de zelfoptimalisatie voor regelaar 8
Omschakeling naar handbediening voor regelaar 8
Vergrendeling van de handbediening voor regelaar 8

Gradiëntstop R1
Afbreken gradiënt R1
Setpointomsch. R1
Gem.wrde-omsch. R1
Parameteromsch. R1

Gradiëntstop voor regelaar 1
Gradiënt uit voor regelaar 1
Setpointomschakeling voor regelaar 1
Gemeten waarde-omschakeling voor regelaar 1
Parameteromschakeling voor regelaar 1 (0=Parameter 1)

Gradiëntstop R8
Afbreken gradiënt R8
Setpointomsch. R8
Gem.wrde-omsch. R8
Parameteromsch. R8

Gradiëntstop voor regelaar 8
Gradiënt uit voor regelaar 8
Setpointomschakeling voor regelaar 8
Gemeten waarde-omschakeling voor regelaar 8
Parameteromschakeling voor regelaar 8 (0=Parameter 1)

Toetsenvergrendeling
Niveauvergrendeling
Tekstaanduiding
Display uitschakelen
Display-omschakeling
Beantwoorden LK
Prg.auto/handomsch.P

Toetsenvergrendeling
Niveauvergrendeling
Tekstaanduiding
Beeldscherm uit
Beeldschermindeling
Beantwoorden grenswaardecontacten
Omschakelen tussen automatische- en handm. bediening

Vergr.programmastartP
ProgrammastartP
ProgrammastopP
ProgrammabreukP
ProgrammaselectieP
SnelvoorloopP

Programma kan niet worden gestart
Programmastart
Programmastop
Programmabreuk
Programmaselectie
Dynamische versnelling van het programmaverloop

SectiewisselP

Sectiewissel

P

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
P = Parameter alleen bij programmaregelaar/-gever aanwezig
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Binaire ingang 1 (2 ... 6) ➔
1e (2....16e) grenswaardecontact ➔
Logisch 1 (2...16) ➔
Stuurcontact 1 (2...16) ➔
Tolerantiebandsignaal➔
Programma-eindsignaal➔
Gradiënteindsignaal 1 (2...8)➔
Timer 1 (2...4)
Waarde/selectie

Beschrijving

Tijd synchroniseren
Alarm op afstand
Regelaar 1 uitschakelen
...
Regelaar 4 uitschakelen
Timer 1 starten
...
Timer 4 starten
Timer 1 stoppen
...
Timer 4 stoppen
Start/stop
Registratiefunctie

Voorbeeld: 12:55:29 -> 12:55:00; 12:55:30 -> 12:56:00
Versturen van een e-mail (Setup-programma)
Regelaar 1 is inactief
...
Regelaar 4 is inactief
Timer 1 wordt gestart
...
Timer 4 wordt gestart
Timer 1 wordt afgebroken
...
Timer 4 wordt afgebroken
Bij actief signaal worden geen waarden afgebeeld.

Standaardtekst
Tekst 1
...
Tekst 100
Geen tekst

Systeemtekst volgens functie
Definiëerbare tekst (alleen via setup-programma)

Vertraging

0…9999 sec.

Verwijzing of alarm wordt vertraagd geactiveerd

Verwijzing

Nee
Ja

Definiëerd, of een alarmmelding bij activatie van de binaire
functie uitgegeven wordt. De melding verdwijnt automatisch
als het binaire signaal wisselt.

Alarm

Nee
Ja

Definiëerd, of een alarmmelding bij activatie van de binaire
functie uitgegeven wordt.
Alarm moet beantwoord worden.
Er wordt een ingave in de eventlijst gegenereerd.

Aanduidingstekst

Geen invoer in de niveaulijst

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
P = Parameter alleen bij programmaregelaar/-gever aanwezig

Meldtypen

- Verwijzing meteen weergeven: Alleen verwijzing op „Ja“
- Verwijzing vertraagd weergeven:
Verwijzing op ’ja’ en tijd van vertraging aangeven
- Alarm meteen weergeven: Alleen alarm „ja“
- Alarm vertraagd weergeven:
Alarm op “ja” en tijd van vertraging aangeven
- Verwijzing gaat na vertragingstijd over in een alarm:
Verwijzing en alarm op “ja” en tijd van vertraging aangeven.

Niveauvergrendeling
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- Geen toegang via toetsen „Menu“
- In handmatige bediening kan de setpoint gewijzigd worden. Geen toegang
tot stuurcontacten
- Programma’s kunnen gestart en gewijzigd worden

7 Configuratie
7.7 Wiskundige- en logische module
Configuratie
Analoge ingang
Regelaar
Gever
Grenswaardecontacten
Uitgangen
Binaire functies
Wiskundig/logisch
C-pegel
Aanduiding
Interface
Instrumentgegevens
Registratie
Timer

Hier worden speciale regelaartypes (differentie-, verhoudings-, vocht-, c-pegel-regelaars) of wiskundige formules en logische verbindingen geconfigureerd.
C-pegel-regeling en wiskundige-/logische formules (wiskundig- en logische
modules) zijn typetoevoegingen.
De rekenuitkomst “wiskundig X” bij wiskundige formules en “logisch X” bij logische modules op te roepen (X=1...16).

Wiskundig-logisch 1 (2 ... 16)➔
Waarde/selectie

Beschrijving

Functie

Geen fct.
Differ. (a-b)
Verh. (a/b)
Vocht (a;b)
C-pegel
Wisk.-formule
Logische formule

Geen functie
Differentie-regeling (a-b)
Verhouding-regeling (a/b)
Vocht-regeling (a;b)
C-pegel-regeling
Wiskundige formule (alleen via setup-programma)
Logische formule (alleen via setup-programma)

Variabele a

(Analoogselector)
Uitgeschakeld

Variabele a

Variabele b

(Analoogselector)
Uitgeschakeld

Variabele b

Meetbereikbegin

-1999…+9999

Meetbereikeinde

-1999…+9999

Kengetal van een waardebereik voor de uitkomst van een
wiskundige berekening.
Wordt de waardebereik over- of onderschreden, wordt een
meetbereiksover-/onderschrijding gesignaliseerd.

Lineairisatie

v Analoge ingangen
➔ Sensor

De wiskundige berekening kan met een (klantspecifieke) lineairisatietabel verbonden worden.

Lineair
Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
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Verhoudingsregeling

De regeling heeft altijd betrekking op variabele a.
De wiskundige formule beeldt de verhouding van de meetwaarde van a en b
(a/b) uit en levert het setpoint voor de regelaar. Deze verhouding staat als de
waarde boven de functie “wiskundig X” ter beschikking en kan worden aangeduidt.
Als setpoint (verhoudingssetpoint) wordt de gewenste verhouding a/b in het
setpointkengetal geprogrammeerd.

E1

Wiskundig
a/b

Aanduiding
gemeten waarde

E2
wv

wV * b
w
x-

Vochtregeling

E1 = Analoge ingang 1 (Variabele b)
E2 = Analoge ingang 2 (Variabele a)
w = Setpoint
wv = Verhoudingssetpoint
x = Gemeten waarde
xw = Regelafwijking regelaar

xw

Met behulp van een psychrometrische vochtsensor wordt - via de wiskundige
verbinding van de vocht- en droogtemperatuur - van de vochtregelaar een gemeten waarde toegevoegd.
Variabele a - droogtemperatuur
Variabele b - vochttemperatuur

Wiskundige en
logische
module
vrijschakelen

De wiskundige en logische module kan via een code via het setup-programma
vrijgeschakeld worden.
v Extra’s r Vrijgave van de instrumentopties
v B70.3590.6 (Online-documentatie)
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7.8 C-pegel-regeling
Configuratie
Analoge ingang
Regelaar
Gever
Grenswaardecontacten
Uitgangen
Binaire functies
Wiskundig/
logisch
C-pegel
Aanduiding
Interface
Instrumentgegevens
Registratie
Timer

De C-pegel-regeling dient ter regeling van de koolstofactiviteit in de atmosfeer
van een gaskoeloven. De C-pegel wordt via de zuurstofmeting met een zirkondioxid-sensor en de meting van de sensortemperauur berekend.

C-pegelberekening

De berekeningen van de regelaar liggen ten grondslag van:

De C-pegel-regeling is een typetoevoeging.

E = 0.0992 ⋅ T ⋅ ( -lg (P co ) + 1.995 + 0.15 ⋅ C p + lg ( C p ) ) ⋅ mV/K + 816.1 mV
E - EMK van de zirkondioxidsensoren
T - Sensortemperatuur in K
Pco - Gedeeltelijke druk CO in volumeprocent
Cp - Koolstofpegel
Startsturing

Aan het bedrijf met een zirkondioxid-sensor is een vast tijdschema verbonden.
Voor een foutloze meting moet de sensor in vast tijdafstanden “doorgespoeld”
worden (periodeduur).
Tijdens de spoeling en de aansluitende hersteltijd bevindt de regelaar zich in
handbedrijf. De laatste meetwaarde is opgeslagen. De gemiddelde waarde
van de laatste regeluitgang wordt uitgegeven.
Tijdens de spoeling is de uitgangsgrootte logisch 1 “1”. Door de verbinding
met een uitgang is een sturing van spoel-ontwikkeling mogelijk.
Periodeduur
Spoelperiode Hersteltijd Meettijd

In
Uit

........
........

Handbedrijf
t

1
0

Logisch 1
t
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Sensorspanning

Waarde/selectie

Beschrijving

(Analoogselector)
Uitgeschakeld

Bron voor het voedingssignaal van de zirkondioxid-sensor

Sensortemperatuur (Analoogselector)
Uitgeschakeld

Bron voor het temperatuursignaal van de zirkondioxid-sensor

CO-meting

(Analoogselector)
Uitgeschakeld

Bron voor het meetsignaal van het CO-gehalte

CO-gehalte

0…30…9999

Wordt het CO-gehalte niet gemeten, dan kan hier een vaste
waarde ingegeven worden

Correctiefactor

0…1…9999

Met de correctiefactor kan middels een referentiemeting de
door het instrument berekende C-pegel gecorrigeerd worden

Periodeduur

0…9999 min.

Periodeduur voor de sensorspoeling

Spoelduur

0…9999 min.

Spoelduur voor de sensorspoeling

Hersteltijd

0…9999 min.

Hersteltijd voor de sensorspoeling

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
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7.9 Aanduiding
Configuratie
Analoge ingang
Regelaar
Gever
Grenswaardecontacten
Uitgangen
Binaire functies
Wiskundig/logisch
C-pegel
Aanduiding
Interfaces
Instr.-gegevens
Registratie
Timer

De tijdsafhankelijke uitschakeling van het beeldscherm wordt hier bepaald. Later kunnen de time-out en de volgorde van de verschillende beeldschermindelingen vastgelegd worden. De afbeeldingen op de regelaarbeelden 1...8 en het
totale beeld kunnen volgens individuele wensen aangepast worden.

Waarde/selectie

Beschrijving

Contrast

0…25…31

Contrast van het kleurenbeeldscherm

Bedrijfsduur van

hh:mm:ss
00:00:00

Tijdstip voor het uitschakelen van het beeldscherm

Bedrijfsduur tot

hh:mm:ss
00:00:00

Tijdstip voor het uitschakelen van het beeldscherm

Displayuitschakeling

0…9999min.

Indien aan het instrument over de bepaalde tijdsperiode
geen toets ingedrukt wordt, schakelt het beeldscherm uit.
Bij het indrukken van een toets wordt het beeldscherm automatisch weer ingeschakeld.
De functie is tijdens de bedrijfsduur inactief.
0 = Display is altijd ingeschakelt

Time-Out

0…60…9999sec.

Het instrument keert automatisch in de weergave van bediencyclus terug, indien over de instelbare tijd geen toets ingedrukt wordt.
0 = geen time-out

Automatische
kanaalomschakeling

0…9999sec.

De beeldschermindelingen van de bediencycli worden automatisch na een vastgestelde tijdsperiode na elkaar verdergeschakeld.

Aanduiding na
reset

Laatste beeld
Regelaarbeeld 1
...
Regelaarbeeld 8
Totaalbeeld 1
Totaalbeeld 2
Registratie
Klantbeeld 1
Klantbeeld 2

Laatste beeld voor netuitschakeling wordt aangeduid
Regelaarkanaal 1
...
Regelaarkanaal 8
Regelaar 1...4 als groepsbeeld
Regelaar 5...8 als groepsbeeld
Registratie (typetoevoeging)
Vrij configureerbare beeldschermindeling 1
Vrij configureerbare beeldschermindeling 2

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
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Bediencyclus
➔ Regelaarbeeld 1
...
➔ Regelaarbeeld 8
➔ Totaalbeeld 1
➔ Totaalbeeld 2
➔ Registratie
➔ Klantbeeld 1
➔ Klantbeeld 2

Waarde/selectie

Beschrijving

Ja
Nee

De beeldschermindelingen, die in de bediencyclus zullen
verschijnen, kunnen worden geselecteerd.
Fabrieksmatig:
- Regelaarbeeld 1
- Registratie

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.

Regelaarafbeeldingen ➔ Regelaarafbeelding 1 (2 ... 4) ➔
Waarde/selectie
Analoge waarde 1
➔ Aanduiding

➔ Kommaplaats
Analoge waarde 2
➔ Aanduiding

➔ Kommaplaats
Analoge waarde 3
➔ Aanduiding

Aanduiding bij rom-regelaar:
(Analoge selector)
Gemeten waarde R1
XXXX.

Analoge waarde 1
Analoge waarde 2

(Analoge selector)
Setpoint R1

Analoge waarde 3

XXXX.
(Analoge selector)
Regeluitgang R1

➔ Kommaplaats

XXXX.

Binaire waarde 1
...
Binaire waarde 6

(Binaire selector)
1e Uitgang R1

Programma-waarde 1P

Module
Module-resttijd PK1
...
Module-resttijd PK4
Mod.tijd PK1
...
Mod.tijd PK4
Programmatijd
Prog.resttijd

Programma-waarde 2P

Beschrijving

Module
Module-resttijd PK1
...
Mod.resttijd PK4
Mod.resttijd PK1
...
Par.tijd PK4
Programmatijd
Prog.resttijd

Aanduiding bij programmaregelaar:

Analoge waarde 1
Analoge waarde 2

Programmawaarde 1 Programmawaarde 2

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
P = Parameter alleen bij programmaregelaar/-gever beschikbaar

64

Binaire waarde 1..6
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Totaalbeeld ➔ Regelaar 1 (2...8)➔
Waarde/selectie

Beschrijving

Waarde kolom 1

(Analoge selector)
Gradiënteinde R1

Aanduiding:

Komma kolom 1

XXXX.

Waarde kolom 2

(Analoge selector)
Setpoint R1

Komma kolom 2

XXXX.

Waarde kolom 3

(Analoge selector)
Setpoint R1

Komma kolom 3

XXXX

Regelaar 1
Regelaar 2
Regelaar 3
Regelaar 4

Kolom1

Kolom 2

Kolom 3

Totaalafbeelding 2: Regelaar 5...8
Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.

Decimaalpunt

Is de weer te geven waarde met de geprogrammeerde kommaplaats niet meer
weer te geven, dan wordt het aantal van decimaalplaatsen automatisch verlaagt. Wordt de meetwaarde aansluitend weer kleiner, dan verhoogt het aantal
zich naar de geprogrammeerde waarde van het decimaalpunt.
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7.10 Interfaces
Configuratie
Analoge ingangen
Regelaar
Gever
Grenswaardecontacten
Uitgangen
Binaire functies
Wiskundig/logisch
C-pegel
Aanduiding
Interfaces
Instrumentgegevens
Registatie
Timer

Voor de communicatie met PC’s, bussystemen en peripherieinstrumenten
moeten interfaceparameter voor de standaardinterface RS422/485 (Modbus 1)
en een optionele RS422/485- (Modbus 2) of PROFIBUS-DP-interface geconfigureerd worden.

MODBUS ➔
Waarde/selectie

Beschrijving

Protocol

MODBUS
MODBUS int.

Mod-Bus integer:
Overdracht van alle waarden in integer-formaat

Baudrate

9600
19200
38400

Worden twee interfaces gelijktijdig aangesproken, dan is de
Baudrate 38400 voor een alleenstaande interface ontoelaatbaar.

Dataformaat

8-1-geen
8-1-oneven
8-1-even
8-2-geen

(Databits)-(Stopbits)-(Pariteit)

Instrumentgegevens

0…1 …255

Adres in dataverbinding

Minimale
antwoordtijd

0…500msec.

Tijdsperiode, die voor de aanvraag van een instrument in
een dataverbinding tot en met het antwoord van de regelaar
minstens verstrijkt.

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.

PROFIBUS DP ➔
Instrumentadres

Waarde/selectie

Beschrijving

0…1 …255

Adres in dataverbinding

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.

H
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7.11 Instrumentgegevens
uitg
Configuratie
Analoge ingang
Regelaar
Gever
Grenswaardecontacten
Uitgangen
Binaire functies
Wiskundig/logisch
C-pegel
Aanduiding
Interfaces
Instrumentgegevens
Registratie
Timer

Hier worden grondbeginsel-instellingen zoals netfrequentie of temperatuureenheid uitgevoerd.

Waarde/selectie

Beschrijving

Instrumentomschrijving

(16 posities tekst)

Willekeurige tekst

Netfrequentie

50 Hz
60 Hz

Landspecifieke netfrequentie van de voedingsspanning.

Temperatuureenheid

°C
°F

Eenheid voor de temperatuurwaarde.

Programmaselectie

Icon
Tekstlijst

In het programma-startmenu kan een programma ofwel grafisch via icons of via een tekstlijst geselecteerd worden.

Aftasttijd

50 msec.
150 msec.
250 msec.

Gewenste basisaftasttijd

Systeemaftasttijd

(Tijdaanduiding)

Reële aftasttijd van het instrument

Datum en tijdstip
Datum
Tijdstip

tt.mm.jj
hh:mm:ss

Reële tijd met kalender
t=Tag/dag; m=Monat/maand; j=Jahr/jaar
h=Stunden/uren; m=Minuten/minuten; s=Sekunden/sec.

Zomertijd
Omschakeling

Begin-datum
Begin-tijd
Eind-datum
Eind-tijd

De mogelijke aftasttijd is afhankelijk van het aantal actieve
regelaarkanalen en het gebruik van wiskundige en logische
modules.
De reëele aftasttijd wordt onder “Systemabtastzeit”/systeemaftasttijd aangeduidt.

Uitgeschakeld
Tijdsopgave
Automatisch

Legt vast, hoe de omschakeling naar zomertijd verlopen
moet.

tt.mm.jj
hh:mm:ss
tt.mm.jj
hh:mm:ss

Opgave voor omschakeling volgens tijdsopgave.

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
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7.12 Registratie
br
Configuratie
Analoge ingangen
Regelaar
Gever
Grenswaardecontact
Uitgangen
Binaire functies
Wiskundig/logisch
C-pegel
Aanduiding
Interface
Instrumentgegevens
Registratie
Timer

De registratiefunctie maakt de visualisatie mogelijk van tot en met vier analoge
en drie binaire signalen. De bronnen van deze signalen worden hier vastgelegd.
De ringopslag bevat totaal 43200 meetpunten. De maximale opnametijd is afhankelijk van het ingestelde opslagrate en het aantal meetsignalen. Via het
setup-programma kan de maximale opnametijd berekend en weergegeven
worden.
Voor het aflezen van de historie-gegevens is speciale software (toebehoren)
beschikbaar.

Analoge waarde 1 (2 ... 4) ➔
Functie

Waarde/selectie

Beschrijving

(Analoge selector)
Uitgeschakeld

Registratie van analoge signalen

Begin schaalverde- -1999…0…+9999
ling
Einde schaalverde- -1999…100…+9999
ling
Kommaplaats

XXX.X

Eenheid

(4-pos. tekst)
%

Legt de onderste en bovenste begrenzing op de y-as vast.
In de beeldschermindeling “Registratie”(bediencyclus) kan
tussen de schaalverdelingen van de analoge waarde voor
de grafische afbeelding van het curveverloop omgeschakeld worden.
Een willeukeurige 4-pos. tekenvolgorde kan vastgelegd
worden.

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.

Binaire waarde 1
Binaire waarde 2

Waarde/selectie

Beschrijving

(Binaire selector
Uitgeschakeld

Registratie van binaire signalen.

1…6 …60sec.

Legt vast welke tijdsperiode tussen de meetpunten ligt. Na
43200 meetpunten wordt de cyclusopslag weer overschreven.

Binaire waarde 3
Opslagtermijn

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.
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7.13 Timer
Configuratie
Analoge ingangen
Regelaar
Gever
Grenswaardecontact
Uitgangen
Binaire functies
Wiskundig/logisch
C-pegel
Aanduiding
Interfaces
Instrumentgegevens
Registratie
Timer

Met de timer kunnen tijdsafhankelijk sturingen doorgevoerd worden. Het
timersignaal (timer 1...4) geeft weer of de de timer actief is, en kan via de binaire uitgangen weergegeven of intern verderverwerkt worden.
Er kunnen tot en met vier timers geprogrammeerd worden.
Start en afbreuk van de timer geschiedt via de binaire functies.

1. (2....4.) Timer ➔
Waarde/selectie
Functie

Geen functie
Signaal actief
Signaal inactief
Actief verder
Inactief verder

Timerwaarde

hh:mm:ss
00:00:00

Beschrijving
Bij lopende timer is het binaire signaal=1; na netuitval
afgebroken
Bij lopende timer is het binaire signaal=0; na netuitval
afgebroken
Bij lopende timer is het binaire signaal=1; loopt na netuival
verder
Bij lopende timer is het binaire signaal=0; loopt na netuival
verder
Opgave tijd

Fabrieksmatige instellingen zijn vet afgebeeld.

Voorbeeld

Voor een bep. tijdsinstelling moet van setpoint 1 naar setpoint 2 omgeschakeld worden. Start de timer via binaire ingang 1.
h Instellen van beide setpoints in het bedieningsniveau
h Instellen van de timer en timerwaarden
Timer ➔ 1e Timer ➔ Functie ➔ Signaal actief
h Binaire ingang configureren
Binaire functies ➔ Binaire ingang 1 ➔ Selectie functies ➔
Timer 1 starten
h Setpointomschakeling configureren
Binaire functies ➔ Timer 1 ➔ Selectie functies ➔
Setpointomschakeling R1
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8 Optimering
8.1 Zelfoptimalisatie
Trillingsmethode

De zelfoptimalisatie SO onderzoekt de optimale regelparameter voor een PIDof PI-regelaar.
De volgende regelparameters worden per regelaartype bepaald:
Integratietijd (Tn), Differentiatietijd (Tv), Proportioneel bereik (Xp), Schakelperiodeduur (Cy), Filtertijdconsante (dF)
Afhankelijk van de grootte van de regelafwijking selecteerd de regelaar tussen
twee handelswijzen a of b:
b) SO aan setpoint
a) SO in de aanloopfase
Start van de SO

Start van deSO

Schakelrechte
lijn

Springantwoordmethode

Bij deze optimalisatie worden de regelparameters middels een regeluitgangsprong in het regeltraject vastgesteld. Eerst wordt een rustregeluitgang uitgegeven tot de gemeten waarde in “rust” (constant) is. Aansluitend volgt automatisch een van de gebruiker definiëerbare regeluitgangsprong (spronghoogte)
op het traject. Uit het resultante gemeten waarde-verloop worden de regelparameters berekend.
De zelfoptimalisatie onderzoekt, per vooraf ingestelde regelstructuur, de optimale regelparameter voor een PID- of PI-regelaar.
De volgende regelparameters worden per regelaarstype bepaald:
Integratietijd (Tn), Differentiatietijd (Tv), Proportioneel bereik (Xp), Schakelperiodeduur (Cy), Filtertijdconstante (dF)
De optimering start vanaf ieder installatiesituatie en kan willekeurig herhaald
worden.
De uitgangen van de regelaar (continu, relais, halfgeleider), de rustregeluiting
en de spronghoogte moeten gedefiniëerd worden.
Toepassingen van de spring-antwoordmethode:
- Optimering direct vanaf "Netz Ein" tijdens het traject
aanzienlijke tijdswinst, instelling rust-regeluitgang = 0 %.
- Het regeltraject laat zich alleen door zware verstoringen op gang brengen
(bijv. bij een zeer goed geïsoleerde oven met gering verlies, lange storingsduur.
- Gemeten waarde moet de ingestelde waarde niet overschrijden.
Is de regeluitgang bij uitgeregelde ingestelde waarde bekend, dan wordt
een overgang naar de volgende instelling vermeden:
Rustregeluitgang+ Spronghoogte <= Regeluitgang in uitgeregelde toestand
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H

Bij uitgangstype halfgeleider wordt tijdens de optimering de periode-duur naar 8 * aftasttijd verkleind.
Bij uitgangstype relais dientengevolge erop letten, dat de gemeten
waarde niet door de schakelperiode beïnvloed wordt, daar de optimering anders niet succesvol beëindigd kan worden.
Oplossing: Periodeduur Cy verkleinen, tot geen beïnvloeding van
de gemeten waarde meer optreedt. (Handmatige bediening kan
voor instellingen toegepast worden).

Start van de zelfoptimalisatie na Net-in en tijdens de aanloopfase

Regeluitgang y

Spronghoogte
Y-Rust
t
Regeluitgang x
Setpoint w

t
Start Sprong Einde
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8 Optimering
Start van de zelfoptimalisatie tijdens bedrijf
Regeluitgang y

Spronghoogte
Y-Rust
t
Regeluitgang x
Setpoint w

t
Start

Start van de
zelfoptimering

Sprong

Einde

Start in het bedieningsniveau:
h Selecteren van het regelaarkanaal in
➔ Bedieningsniveau ➔ Zelfoptimering ➔ Regelaar-nummer 1...4
h Starten van de zelfoptimering voor het geselecteerde regelaarskanaal met
➔ Status ➔ „Actief“
Start vanuit de bediencyclus:
h Wisselen in de beeldschermindeling van het gewenste regelaarkanaal met
(eventueel meerdere malen indrukken!)
h Druk op de toets
h Druk op de toets
h Starten van de zelfoptimering voor het gewenste regelkanaal met
h Druk op de toets

H

EXIT

schakelt de betekenis van de softkeys terug

Voor de zelfoptimering moeten de types van de regelaaruitgang
gedefiniëerd worden.Voor het starten van de zelfoptimering moet
deze voor het betreffende regelaarkanaal vrijgegeven zijn.
v Hoofdstuk7.2 „Regelaar“
Bij een programmaregelaar kan de zelfoptimering alleen in de
handmatige bediening van de regelaar, bij een gestopt programma
of in de uitgangspositie (bij actieve regelaar!) gestart worden.
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8 Optimering
Stoppen van de
zeltoptimering

h Omschakelen van de parameters „Status“ in het bedieningsniveau naar „inactief“ of toets
opnieuw indrukken.

8.2 Controle van de optimering
De optimale aanpassing van de regelaar aan het regeltraject kan door aantekeningen van de aanloopontwikkelingen bij gesloten regeltraject gecontroleerd
worden. De volgende diagrammen geven aanwijzingen op mogelijke foutieve
instellingen en de oplossingen.
Als voorbeeld is hier het bedrijfsgedrag van een regeltraject 3e orde voor een
PID-regelaar opgenomen. De handelswijze bij de instelling van de regelparameter is ook naar andere regeltrajecten over te dragen.
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Xp te groot

Tn, Tv te klein

Xp te klein

Tn, Tv te groot

Cy te groot

optimale
instelling

9 Modules verder uitrusten
Voor het verder uitrusten van modules zijn de volgende stappen noodzakelijk:
Veiligheidsaanwijzingen

A

Het verder uitrusten van modules mag alleen door gekwalificeerd vakpersoneel doorgevoerd worden.

V de bevestigingsschroeven na de wijzigingen weer correct aangebracht
Uit veiligheidsoverwegingen moet u erop letten, dat de achterwand en
en gemonteerd zijn.

E worden. Vermijd daarom bij in- en uitbouw elektrostatische oplading.

De modules kunnen door elektrostatische ontlading beschadigd
Gebruik voor het verder uitrusten van de modules een geaarde werkplek.

Modules identificeren

h Identificeren van modules m.b.v. het artikelnummer op de sticker van de
verpakking
n

Modules

Code Artikelnummer

Universele ingang
Ingang voor zirkondioxid-sensor 0...2V

Platinenr.

70/00399781
70/00408285

00403612
00407808

70/00399782
70/00399783
70/00399784
70/00399785
70/00399786

00401153
00401185
00397011
00401267
00403601

7

70/00399785
70/00399788

00401267
00401265

Interface RS422/485

54

70/00399789

00401269

PROFIBUS-DP

64

70/00399790

00401264

Uitgang:
1 Relais (wisselcontact)
Halfgeleiderrelais 230V/1A
2 Relais (sluiter)
1 Logische uitgang 0/22V1
1 Analoge uitgang
1 Voedingsspanning voor
Tweedraadsmeetomvormer1
2 Logische uitgang 0/5V

1
2
3
4
5
6

1. De print logische uitgang 0/22V en voedingsspanning voor tweedraadsmeetomvormer zijn gelijk en worden van het instrument en via setupprogramma als “logische uitgang 0/22V” geïdentificeerd.
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Achterwand van
de behuizing
afnemen

h Stekkerverbinding wegtrekken
h Schroeven losmaken ((1) maar (2) er niet uitdraaien!)

(3)

(1)

(2)

h Achterwand naar boven omklappen en afnemen
Slot
plaatsen

Het slot voor de afzonderlijke modules is op de behuizings achterwand gedrukt :
Slot

Module

Functie

IN 1
...
IN 8

Universele ingang

Analoge ingang 1
...
Analoge ingang 8

OUT 1
...
OUT 6

Uitgang

Uitgang 1+71
...
Uitgang 6+121

COM 2

RS422/485
PROFIBUS DP

2e Interface

1.Nummer van de uitgang, wanneer twee uitgangen op de platine aanwezig zijn
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Module verder
uitrusten

h Verwijderen van de blindplaat of de aanwezige modules met behulp van
bijv. een schroevedraaier

h Module in het vrijgekomen slot schuiven, tot de slotverbinding ineensluit

h Achterwand aan de bovenste rand aangebrachte groeven inhangen en
dichtklappen
h Schroeven aandraaien
Schroeven met getande borgring correct monteren, zodat deze de beschermende sluitfunctie waarborgt (Acceleratiemoment: 100...120Ncm).
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10 Appendix
10.1 Technische gegevens
Ingang thermo-element
Beschrijving

Meetbereik

Meetnauwkeurigheid1

Omgevingstemperatuurinvloed

Fe-CuNi „L“
Fe-CuNi „J“
DIN EN 60584
Cu-CuNi „U“
Cu-CuNi „T“
DIN EN 60584
NiCr-Ni „K“
DIN EN 60584
NiCr-CuNi „E“
DIN EN 60584
NiCrSi-NiSi „N“
DIN EN 60584
Pt10Rh-Pt „S“
DIN EN 60584
Pt13Rh-Pt „R“
DIN EN 60584
Pt30Rh-Pt6Rh „B“ DIN EN 60584
W5Re-W26Re „C“
W3Re-W25Re „D“
W3Re-W26Re

-200
-200
-200
-200
-200
-200
-100
0
0
0
0
0
0

≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%²
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%

100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

+900°C
+1200°C
+600°C
+400°C
+1372°C
+ 915°C
+1300°C
1768°C
1768°C
1820°C
2320 °C
2495 °C
2400 °C

Koude las

Pt 100 intern , extern of constant
1. Bij aftasttijd 250msec.
2. In bereik 300...1820°C

Ingang weerstandsthermometer
Beschrijving

Aansluittype

Meetbereik

Meetnauwkeurigheid1 Omgevingstemperatuurinvloed

Pt100

DIN EN 60751

2-draads/3-draads

-200 … +850°C

≤0,05%

50 ppm/K

Pt 50,500, 1000

DIN EN 60751

2-draads/3-draads

-200 … +850°C

≤0,1%

50 ppm/K

2-draads/3-draads

-50 … +200°C

≤0,1%

50 ppm/K

Cu50

2-draads/3-draads

-60 … +250°C

≤0,05%

50 ppm/K

KTY11-6

2-draads

-50 … +150°C

≤1,0%

50 ppm/K

PtK9

2-draads

Lithium-Chlorid-gever

Ni100

DIN 43 760

max. 30 Ω per kabel bij twee- en driedraadsschakeling

Sensorleidingsweerstand
Meetstroom

250µA

Kabelcorrectie

Bij driedraadsschakeling niet aan te raden. Bij tweedraadsschakeling kan een kabelcorrectie softwarematig door een gemeten waarde correctie doorgevoerd worden.

Ingang eenheidssignaal
Beschrijving

Meetbereik

Meetnauwkeurigheid1

Omgevingstemperatuurinvloed

Voeding

0…
10V
-10 … +10V
-1 …
+1V
0…
+1V
0 … 100mV
-100 … +100mV
Ingangsweerstand

≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%

100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K

RE > 100kΩ

0…
2V
Ingangsweerstand

≤0,1%

100 ppm/K

RE > 7,5MΩ

4 … 20mA, spanningsuitval ≤ 1V
0 … 20mA, spanningsuitval ≤ 1V

≤0,1%
≤0,1%

100 ppm/K
100 ppm/K

0 …50mA AC

≤1%

100 ppm/K

C-Pegel
Stroom
Verwarmingsstroom
Weerstandspotentiometer

min. 100 Ω, max. 10kΩ

1. Bij aftasttijd 250msec.

Standaard uitvoering
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Binaire ingang
Potentieelvrije contacten

Wordt als gesloten herkend bij externe weerstand <2Ω
Wordt als open herkend bij externe weerstand .100kΩ
De binaire ingangen worden om de 250msec. gecontroleerd

Meetkringbewaking
In geval van foutmeldingen nemen de uitgangen de gedefiniëerde toestanden in (configureerbaar).
Meetwaardegever
Thermo-element
Weerstandsthermometer
Voeding 2…10V
0…10V
Stroom

4…20mA
0…20mA

• = wordt herkend

Meetbereikover-/
-onderschrijding

•
•
•
•
•
•

Sensor-/kabelkortsluiting

Sensor-/kabelbreuk

•
•
•
-

•
•
•
•
-

- =wordt niet herkend

Uitgangen
Relais
Schakelvermogen
Contactlevensduur
Logisch
Stroombegrenzing

Wisselcontact van de slutier
3A bij 250VAC ohmse belasting
150.000 schakelingen bij nominale belasting
0/5V
20mA

of

Halfgeleiderrelais
Schakelvermogen
Relaisbescherming

1A bij 230V
Varistor

Voeding
Uitgangssignalen
Schakelweerstand

0…10V / 2…10V
Rbelasting ≥ 500Ω

Stroom
Uitgangssignalen
Schakelweerstand

0…20mA / 4…20mA
Rbelasting ≤450 Ω

Voedingsspanning voor
tweedraadsmeetomvormer
Voeding
Stroom

0/22V
30mA

22V
30mA

Regelaar
Regelaartype

Regelaarstructuren
A/D-convertor
Aftasttijd

Tweepuntsregelaar
Driepuntsregelaar, driepuntsstappenregelaar, continuregelaar,
continuregelaar met geïntegreerde positieregelaar
P/PD/PI/PID/I
Dynamische opheffing tot 16 Bit
250msec.
50msec., 150msec., 250msec. (configureerbaar)

Kleurenbeeldscherm
Opheffing
Grootte (Beeldschermdoorsnee)
Aantal kleuren
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Elektrische gegevens
Voedingsspanning (schakelnetdeel)
Elektrische zekerheid
Opgenomen vermogen
Data-opslag
Elektrische aansluiting

Databuffer
Elektromagnetische verdraagzaamheid
Storingszender
Storingsgevoeligheid

AC , 110 … 240V -15/+10%,48 … 63Hz
AC/DC 20...30V, 48 ...63 Hz
volgens DIN EN 61 010, deel 1
hoge spannings categorie III, verontreinigingsgraad 2
max. 30VA
Flash-opslag
Aan de achterzijde via schroefstekkerklemmen,
kabeldoornsee tot max. 2,5mm2
met adereindhuls (lengte: 10mm)
72h (voor nieuwe aanloopdata/startvoorwaarden van de programmaregelaar/tijd)
2 Jaar met batterij (type-toevoeging)
EN 61 326
Klasse A
Industriële eisen

Behuizing
Behuizingstype
Front
Inbouwdiepte
Paneeluitsparing
Omgevings-/opslagruimtetemperatuurbereik
Klimaatstandvastigheid
Montagestand
Beschermklasse
Gewicht (volledig uitgerust)
Folietoetsen

Behuizing en achterwand: Metaal
voor paneelinbouw/paneeluitsparing volgens DIN IEC 61554
Kunststof UL 94 V0 144mm x 130mm
170 mm
92+0,8 x 92+0,8 mm
-5 … 50°C / -40…+70°C
rel. vochtigheid ≤ 75% in jaargemiddelde zonder bedauwing
horizontaal
volgens EN 60 529,
voorzijde IP 65, achterzijde IP 20
ca. 1400 gr.
Polyesterfolie, bestand tegen de gebruikelijke was-, spoel en reinigingsmiddelen

Interface (COM.1)
Interfacetype
Protocol
Baudrate
Instrumentadressen
Minimale antwoordtijd

PC-Interface of RS 422/RS 485
MOD-bus
9600, 19200, 38400
1 ... 255
0 ... 500msec.

Interface (COM.2)
MOD-bus
Interfacetype
Protocol
Baudrate
Instrumentadressen
Minimale antwoordtijd
Profibus
Instrumentadressen

RS 422/RS 485
MOD-bus
9600. 19200, 38400
1 ... 255
0 ... 500 msec.
1 ... 128
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