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Uitvoeringen

Beschrijving

1. Beschrijving
De industriële regelaar TROVIS 6497 is bedoeld voor het automatiseren van industriële en
procestechnische installaties. De praktijkgerichte functionele opbouw maakt de configuratie van
verschillende regelingen mogelijk. De TROVIS kan worden gebruikt als analoge regelaar,
tweepunts- of driepunts-regelaar en naar keuze met P-, PI-, PD- of PID-actie.
De industriële regelaar wordt via een folietoetsenbord bediend. De bediening is onderverdeeld
in drie logische niveaus voor bedrijf, parametrering en configuratie.
Het bedrijfsniveau met de aanwijzing voor normaal regelbedrijf is te allen tijde toegankelijk.
Daarentegen zijn het parametreerniveau voor het wijzigen van de regelparameters en optimale
aanpassing aan de regelkring en het configuratieniveau voor de keuze van de regelfuncties
alleen toegankelijk met zelfgekozen toegangscode.
De ingangen zijn geschikt voor naar keuze aansluiting van Pt100-elementen, thermo-elementen, genormeerde stroom- en spanningssignalen en meetomvormers (zgn. tweeleider-techniek).
De gewenste waarde van de industriële regelaar kan worden omgeschakeld van interne
gewenste waarde ! naar externe gewenste waarde ! met de WE/WI-toets of via een
binair signaal. Ook kunnen gewenste waarden software-matig met elkaar gekoppeld worden.
De hand/automaat toets maakt een stootloze overschakeling mogelijk naar de betreffende
bedrijfsstand.
De regelparameters kunnen met een software-functie zelfoptimalisatie automatisch worden
bepaald en ingesteld.

1.1.Uitvoeringen
TROVIS
6497-0 3
Ingang
Voor temperatuurmetingen met een Pt100 elementen in 3-draadsuitvoering staan hardwarematig twee temperatuurbereiken ter beschikking:
Uitvoering 1: –100 °C ... +400 °C in 1°-Stappen
Uitvoering 2: –30,0 °C ... +150,0 °C in 0,1°-stappen
Het geldende temperatuurbereik is op de typeplaat van het instrument naast PT100 afleesbaar.
Opties
TROVIS 6497 met twee extra grenswaardecontacten
Seriële interface RS 485 met Modbus RTU-Software

Geldigheid van het inbouw- en bedieningsvoorschrift vanaf versie 1.10 (zie blz. 35)

!
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Opgelet!
Het instrument mag alleen door personen, die bekend zijn met de montage,
inbedrijfname en werking, worden gemonteerd en in bedrijf genomen.

Beschrijving

Technische gegevens

1.2. Technische gegevens
gemeten waarde X

Ingangen

gelijkstroomsignaal
gelijkspanningssignaal

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

Ri = 2,5 Ω
Ri > 100 kΩ

weerstandssensor Pt 100 (3-draads schakeling)
Uitvoering 1
–100 °C ... +400 °C resolutie 1 °C
Uitvoering 2
–30,0 °C ... +150,0 °C resolutie 0,1 °C
Thermo-elementen (referentiemodule nodig, bestelnr. 1600-1269)
Type K: NiCr-Ni
50 °C ... +1200 °C
DIN IEC 584
S: Pt10Rh-Pt
50 °C ... +1700 °C
DIN IEC 584
L: Fe-CuNi
50 °C ... + 800 °C
DIN 43 710
U: Cu-CuNi
50 °C ... + 600 °C
DIN 43 710
Externe terugkoppeling YR
Potentiometer 0 t/m 200 (1000) Ω of
gelijkstroomsignaal 4 ... 20 mA (met 500 Ω; 0,5 W; 1 %-shunt)
Externe gewenste waarde WE
4(0) ... 20 mA of 0(2) ... 10 V met jumper instelbaar
Externe omschakeling gewenste waarde
binaire ingang voor omschakeling WE/WI met 24 V DC
Signaal 0 V → WI; 24 V → WE (keuze via !) of
externe herstart van gewenste waarde ramp-functie
Voedingsspanning t.b.v. tweedraadsmeetomvormer 24 VDC/max. 30 mA
Stelsignaal Y (met jumper instelbaar)
Stroom
–20, 4(0) ... 20 mA,
Spanning
–10, 0(2) ... 10 V,

Uitgangen
6497-03

belasting RB < 500 Ω of
belasting RB > 500 Ω

Analoge uitgang AA 0(4) ... 20 mA/ 0(2) ... 10 V
6497-03

Schakelende uitgangen Y1 en Y2
(optie: 2 grenswaarderelais GW3 en GW4)
Belastbaarheid schakelcontacten max. 250 V AC/ 1 A bij cos ϕ = 1
schakelhysterese (minimaal) 0,3 %

Voeding

230 V AC, 48 ... 62 Hz; 120 V AC, 48 ... 62 Hz;
Optie: 24 V AC, 48 ... 62 Hz
Uitval alle parameterwaarden en configuratieblokken zijn in een EEPROM
voeding opgeslagen beveiligd tegen uitval van de voedingsspanning

Opgenomen vermogen 10 VA
Toelaatbare temp.

omgeving 0 ... 50 °C, Transport en opslag 0 ... 70 °C

Meetfout

lineariteitsfout

nulpuntsfout

eindwaardefout

mA, V, Pt 100 0,2 %

0,2 %

0,2 %

thermoelement 0,2 %

0,3 %

0,3 %

Beschermingsklasse

Front IP 54, Behuizing IP 20

VDE 0110 deel 1

overspanningscategorie II,

Gewicht

0,8 kg

Vervuilingsgraad 2
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Openen van de behuizing

Inbouw van de regelaar

2. Inbouw van de regelaar
De regelaar is een paneelinbouwinstrument met frontmaten 96 x 96 mm. Voor de montage
moeten de volgende stappen worden genomen:
1. paneeluitsparing van 92+0,8 x 92+0,8 mm maken.
2. Industriële regelaar van voren in de paneeluitsparing schuiven.
3. De twee meegeleverde bevestigingsklemmen ofwel links en rechts of boven en onder in de
daarvoor bedoelde uitsparingen in de behuizing plaatsen (zie figuur 1).
4. Draadstangen met een schroevedraaier in de richting van het paneel verdraaien, zodat
de behuizing met zijn frontraam tegen het paneel wordt geklemd.
16,5 (0.65)
7
(0.28)

96(3.78)

119(4.68)
112(4.41)

1

89,5
(3.25)

1

96
(3.78)

2
3

38,25
(1.51)

4
5

1 bout
2 bevestigingsklemmen
3 nippel
4 draadstangen
5 Frontraam

Fig. 1 ⋅ Afmetingen behuizing

2.1.Openen van de behuizing
Voor het vervangen van de zekering en voor het wijzigen van de instelling van de jumpers resp.
soldeerbruggen (zie par. 2.2. ... 2.4.) moet de behuizing als volgt worden geopend:
1. Aansluitklemmen lostrekken, draadstangen losmaken en bevestigingsklemmen wegnemen, industriële regelaar uit het paneel trekken en frontraam wegdrukken.
2. De twee bouten aan de zijkant uitdraaien en de twee transparante nippels aan de zijkant
met een passende schroevedraaier naar beneden in de richting van het front drukken.
3. Regelaardeel na een lichte klap op de aansluitstrook naar voren toe uittrekken.
4. Gewenste verandering uitvoeren (zie par. 2.2. ... 2.4.)
5. Aansluitend het regeldeel weer inschuiven, de twee bouten vastdraaien en frontraam
monteren en zoals beschreven in par. 2. punt 2 t/m 4 verder gaan.

1

1
2
3

4

Fig. 2 ⋅ positie van de printkaarten in het regeldeel
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Regeldeel
1 I/O-kaart
2 Aanwijs- en
processorprintplaat
3 interfaceprintplaat
4 voedingsprintplaat

Inbouw van de regelaar

Ombouw naar 120 V netvoeding

2.2. Zekering
Op de voedingsprintplaat (zie figuur 2), onmiddellijk naast de aansluitstrook bevindt zich een
zekering. Voor de 230 V uitvoering is dit een TR 5 (63 mA) met bestelnr. 8834-0343, voor de
120 V-uitvoering een TR 5 (125 mA) met bestelnr. 8834-0346.
Voor het openen van de behuizing zie par. 2.1., blz. 6.

2.3. Jumpers voor instelling van WE, Y en AA
De gewenste waarde WE, de gemeten waarde Y en de schrijveraansluiting AA kunnen naar
keuze mA- of V-signalen zijn. De standaard instelling is mA. Door wijziging van de bijbehorende jumpers op de I/O-print (zie figuur 2) kunnen de signalen worden omgeschakeld. De
positie van de jumpers is in figuur 3 weergegeven.
Voor het openen van de behuizing zie par 2.1., blz. 6.

V
mA
Y AA
mA V
V mA
WE

I/O-kaart (uitrustingszijde)
jumpers
AA voor schrijveraansluiting
Y
voor analoge regeluitgang
WE voor externe gewenste waarden

Fig. 3 ⋅ Positie van de jumpers

2.4. Ombouw naar 120 V netvoeding
De regelaar kan naderhand worden omgebouwd van 230 V naar 120 V netvoeding. Daarvoor
moeten de volgende wijzigingen op de soldeerzijde van de voedingsprint worden uitgevoerd
(zie figuur 2):
1. Soldeerbrug "230 V" openen
2. Soldeerbrug "120 V 1" en "120 V 2" sluiten.
3. Zekering TR 5 63 mA vervangen door een zekering TR 5 125 mA (zie ook par. 2.2.).
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3. Elektrische aansluitingen
De regelaar heeft opsteekbare klemmenblokken voor aders van 0,5 ... 1,5 mm2 (DIN 45 140).
Bij het aansluiten moeten de bepalingen van de VDE 0100 plus de nationaal geldende normen
worden aangehouden.
Installatie-instructies:
De signaal- en sensorkabels moeten ruimtelijk gescheiden worden gelegd van de stuur- en
voedingskabels. Ter voorkoming van meetfouten door radio-interferentie moeten afgeschermde
kabels worden gebruikt voor de signaal- en sensorkabels. Afgeschermde kabels moeten altijd
aan de zijde van de regelaar worden geaard. De voedingskabels plus de aarde moeten bij
ieder regelaar separaat aan de betreffende verdeler worden aangesloten.
Beveiligingen die zich in de omgeving van de regelaar bevinden, moeten met een RC-combinatie worden ontstoord.
Regelaaringang gemeten waarde X
4(0)...20 mA
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−
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−

+
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−
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5

5

12

−

−
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Y1

Voeding

PE

8

N

Analoge uitgang X

L

120, 230, 24 V AC

Fig. 4 ⋅ aansluitschema
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Optie: 2 grenswaardecont.
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−

N PE
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bij belasting > 50 VA
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+ −
24 V DC
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16 15 14a 14 13

16 15 14a 14 13
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−

externe
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1

11

9

Omschakeling 24 V DC
WE/WI

0(2)...10 V

Regelaaruitgang Y

UV

9

− +
alleen met referentiemodule over klemmen 5, 6, 7

5
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8

7

Externe gewenste waarde WE
4(0)...20 mA

2-draads meetwaardeomvormer
X-ingang 4 … 20 mA

thermo-element

Pt 100

1

AA

V of mA met
jumper

Y2

GW3

GW4

Optie:
Seriële interface

RA RB TA TB
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Fig. 5 ⋅ Aansluitschema
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4. Bediening
Klap voor een beter begrip van de beschrijving de pagina aan het einde van deze handleiding
open!
De bediening van de regelaar is onderverdeeld in drie logische niveaus (bedrijfs-, parametreeren configuratieniveau). De functies van de toetsen resp. de aanwijzingen zijn verschillend
afhankelijk van het niveau.
De procedure voor het aanpassen van de regelaar aan de toepassing en de regelkring wordt
in par. 5., blz. 23 beschreven.

4.1.Aanwijs- en bedieningselementen
1

Aanwijzing gemeten waarde
Bedrijfsniveau: aanwijzing gemeten waarde "
 Aanwijzing sensorkabelbreuk: wanneer op de ingang van de regelaar een sensor kabelbreuk wordt herkend of het ingangsbereik wordt over- of onderschreden dan
verschijnen de hiernaast vermelde aanwijzingen met een 0 voor overschrijden resp. U
voor onderschrijden. De gemeten waarde gaat in dit geval automatisch naar de met het
configuratieblok  (waarde veiligheidspositie) vooringestelde waarde. Na opheffen van
de breuk gaat de industriële regelaar verder in normaal bedrijf.
Instel- en configuratieniveau: aanwijzen van de actuele waarde voor de gekozen parameter of het configuratieblok

2

regeluitgang-aanwijzing
Bedrijfsniveau: aanwijzing regeluitgang # in %
(voor waarden > 100 verschijnt een  op het display, voor waarden < 0 verschijnt )
of aanwijzing van de externe terugkoppeling
Instel- en configuratieniveau: aanwijzing van de gekozen parameter of configuratieblok

3

Aanwijzing regelafwijking
De gele lichtdiode geeft aan dat er geen regelafwijking is, de twee rode lichtdioden tonen
de regelafwijking XD aan vanaf een afwijking van ca. ±1 %.

4

Aanwijzing schakeluitgang
Twee lichtdioden tonen de schakeltoestand van de 2-punts/3-punts regeluitgang of
grenswaardemeldingen.

5

Beletteringsveld voor eenheidssymbool
Opgave van het eenheidssymbool van de gemeten waarde-aanwijzing regelgrootheid (1)

6

Cursor-toetsen
∆ getoonde waarde verhogen
∇ getoonde waarde verminderen
Bedrijfsniveau: na keuze van !: directe wijziging van gewenste waarde,
bij handbedrijf (zie hand/automaat toets): direct wijzigen uitgangssignaal Y
Parametreer-/configuratieniveau: kiezen van afzonderlijke parameters of configuratieblokken (aanwijzing in (2)), instelling van de bijbehorende waarde (aanwijzing in (1))

10
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Aanwijs- en bedieningselementen

7

Bedrijfstoets
Bedrijfsniveau: kiezen van bepaalde grootheden (zie blz. 12).
parametreerniveau: terugspringen in het bedrijfsniveau en automatisch bedrijf*
Configuratieniveau: terugspringen naar het bedrijfsniveau en handbedrijf*
* Bij knipperende aanwijzing eerst de gele bevestigingstoets (8) indrukken!

8

Bevestigingstoets
Bedrijfsniveau: oproepen parametreerniveau  en configuratieniveau , Bevestigen
van de ingevoerde toegangscode en toegang tot het gekozen niveau.
Parametreer-/configuratieniveau: oproepen van de getoonde parameter of configuratieblok (indien aanwijsveld (2) knippert is wijzigen waarde mogelijk), bevestigen van de
aangewezen waarde van aanwijsveld (1)

9

WE/WI -toets
Keuze van externe of interne gewenste waarde, bij ingestelde externe gewenste waarde
WE brandt de gele lichtdiode in de toets.
De omschakeling naar een externe gewenste waarde kan bovendien met een extern 24
VDC signaal volgen (configuratieblok ! zie blz. 18).

10 Hand/Automaat toets
Stootloos omschakelen van hand- naar automatisch bedrijf (of omgekeerd), bij handbedrijf brandt de gele lichtdiode die zich in de toets bevindt.
Bij handbedrijf kan de regeluitgang # met de cursor-toetsen (6) worden gewijzigd en zo
kan het aangesloten regelventiel direct worden aangestuurd.
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Bedrijfsniveau

Bediening

4.2.Bedrijfsniveau

*
++

In het bedrijfsniveau bevindt de regelaar zich in normaal bedrijf. In het
bovenste aanwijsveld (1) wordt de gemeten waarde X en in het onderste
aanwijsveld (2) de regeluitgang Y met de actuele waarden aangewezen.
Door het indrukken van de bedrijfstoets (7) worden andere grootheden
(zie hierna) aangewezen. Door het kiezen van " komt men terug in
normaal bedrijf.
Na elkaar worden de volgende grootheden in aanwijsveld (2) aangewezen; de bijbehorende waarden verschijnen in aanwijsveld (1):
" regelafwijking
(XD = W – X)




*
*
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! Interne gewenste waarde
De ingestelde waarde is afhankelijk van de voor gemeten waarde X
ingestelde meetbereiksbegrenzing " en ".
Wijzigen interne gewenste waarde !
Druk de bedrijfstoets in (7) tot ! in het onderste aanwijsveld (2)
verschijnt.
De waarde door indrukken van de cursor-toetsen ∆ en ∇ op de gewenste
waarde instellen; deze wordt aangewezen in aanwijsveld (1).
Druk de bedrijfstoets (7) in; de waarde wordt opgeslagen en beveiligd
tegen voedingsspanningsuitval.
! Externe gewenste waarde
Een waarde wordt aangewezen indien een externe gewenste waarde is
aangesloten.
# Regeluitgang
Het bereik is een procentuele waarde en afhankelijk van de regeluitgangbegrenzing die met #& en #' wordt vastgelegd (blz. 14).
" Gemeten waarde
Aanwijzing verschijnt gedurende ca. 4 s, aansluitend wordt weer de
gemeten waarde " en de regeluitgang # samen aangewezen.
Het bereik in het display is afhankelijk van de meetbereiksbegrenzing, die
met " en " in het configuratieniveau is ingesteld (blz. 17).

Bediening

parametreerniveau

4.3. parametreerniveau

* 
++
*
++

In het parametreerniveau kunnen de regelparameters worden ingesteld.
Deze is alleen via invoer van de toegangscode toegankelijk. In het
onderste aanwijsveld (2) wordt de parameter en in het bovenste aanwijsveld (1) de parameterwaarde aangewezen.
Openen van het parametreerniveau
Bevestigingstoets (8) indrukken, in aanwijsveld (2) verschijnt .
Bevestigingstoets (8) nogmaals indrukken, de aanwijzing  knippert.
Toegangscode door indrukken van de cursor-toetsen ∆ en ∇ kiezen, zie
aanwijsveld (1). (instructies voor toegangscode zie blz. 21)
Bevestigingstoets (8) opnieuw indrukken, het parametreerniveau is geopend. In aanwijsveld (2) verschijnt de eerste parameter . Bij invoer van
een verkeerde toegangscode verspringt de regelaar naar het
bedrijfsniveau.
Invoer en wijzigen van parameterwaarden
Openen van het parametreerniveau zie boven.
Parameter met cursor-toetsen ∆ en ∇ kiezen, zie aanwijsveld (2).
Bevestigingstoets (8) indrukken, de geselecteerde parameter knippert.
Parameterwaarde met cursor-toetsen ∆ en ∇ instellen (zie aanwijsveld
(1)) en door indrukken van de bevestigingstoets (8) opslaan.
Volgende parameter kiezen of parametreerniveau verlaten, zie hierna.
Verlaten van het parametreerniveau
Door de bedrijfstoets (7) in te drukken wordt teruggesprongen naar het
bedrijfsniveau.
Bij een knipperend aanwijsveld (2) eerst bevestigingstoets (8) indrukken!
De volgende parameters kunnen bij alle industriële regelaars TROVIS
6497 in het parametreerniveau worden ingesteld:



(

 Proportionele band (P-aandeel van de regelaar)
Waardebereik 0.1 … 199.9
 Integratietijd (I-aandeel van de regelaar)
Waardebereik 1 … 1999 s, bij instelling 0 uitgeschakeld
* Differentiatietijd (D-aandeel van de regelaar)
Waardebereik 1 … 1999 s, bij instelling 0 uitgeschakeld
13
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 Differentiatieversterking (versterking D-aandeel)
Waardebereik 1 … 10, bij instelling 0 uitgeschakeld, gebruikelijke instelwaarde 5 en 10
! Werkingsrichting
direct >>,
stijgende X → stijgende Y of
0
dalende X → dalende Y
invers <>,
stijgende X → dalende Y of
1
dalende X → stijgende Y
#& , #' regeluitgangsbegrenzing
Met deze parameters worden de aanvangs- (#&)- en eindwaarde (#')
van het uitgangssignaal van de regelaar vastgelegd. De aangewezen
waarden zijn in % aan het ingestelde uitgangsbereik van de regelaar
gerelateerd (zie # blz. 19,#) blz. 18).
#& = -109,9 % ... #'
#' = #& … 109,9 %
Bij handbedrijf is de begrenzing uitgeschakeld.

# Arbeidspunt
Het arbeidspunt # wordt gegeven in procenten gerelateerd aan de regeluitgang Y.
Voor PI- en PID-regeling wordt het arbeidspunt genegeerd.
Met ,  worden de waarden van de betreffende grenswaarden
met ,  de schakelhystereses voor de uitgangen Y1 en Y2 vastgelegd.
De selectie van de grenswaarde −de meldvoorwaarde− worden via de
configuratieblokken  of  vastgelegd.
Voor meer informatie zie par 5., blz. 23.

,
,'
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 Grenswaarde of overdrachtsversterking voor Y1
bij # = 0 of 3
grenswaarde of schakelpunt voor Y1
=2
overdrachtsversterking
 schakelhysterese of min. impulsduur voor Y1
bij # = 0 of 3
schakelhysterese voor Y1
=2
min. impulsduur in % van 
= 1 of 4
schakelhysterese
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,

 Grenswaarde of overdrachtsversterking voor Y2
bij # = 0 of 3
Grenswaarde of schakelpunt voor Y2
=2
overdrachtsversterking
 schakelhysterese of min. impulsduur voor Y2
bij # = 0 of 3
schakelhysterese voor Y2
=2
min. impulsduur in procenten van 
 Schakelperiodeduur
bij # = 0 of 3
=2
= 1 of 4




 Schakelperiodeduur
bij # = 2

periodeduur bij impulsgemoduleerde
uitgangen (/ = 8 of 9)
Periodeduur in plusrichting
looptijd bijbehorende aandrijving

Periodeduur in min-richting

$ dode band
Bereik 0 … 109,9 % betrokken op regeluitgangsbereik
Voor de 3-punts pulsregelaar met interne of externe terugmelding wordt
de dode band (let op definitie!) ingevoerd, voor impulsgemoduleerde
uitgangen de min. impulsduur en voor impulsgemoduleerde uitgangen
met split-range functie het split-punt ingevoerd.
Voor meer informatie zie par. 5., blz. 23.
De volgende parameters gelden alleen voor de Trovis 6497-03 met
grenswaardecontacten:


'

'

 Grenswaarde voor GW3
Bereik hangt af van configuratieblok .
 Schakelhysterese voor GW3
Bereik hangt af van configuratieblok .
 Grenswaarde voor GW4
Bereik hangt af van configuratieblok .
 Schakelhysterese voor GW4
Bereik hangt af van configuratieblok .
15
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++ 

+++

In het configuratieniveau wordt de functie van de regelaar voor de
gewenste regeling via configuratieblokken vastgelegd. Dit niveau is
alleen toegankelijk na invoer van de toegangscode.
In het onderste aanwijsveld (2) wordt het configuratieblok, in het bovenste
aanwijsveld (1) de waarde voor het configuratieblok aangewezen. De
waarde van de configuratieblokken kunnen binnen het opgegeven bereik
worden gekozen en gewijzigd.
Openen van het configuratieniveau
Bevestigingstoets (8) indrukken, in aanwijsveld (2) verschijnt .
Cursor-toets ∆ indrukken, in aanwijsveld (2) verschijnt .
Bevestigingstoets (8) indrukken,  knippert.
Toegangscode via cursor-toetsen ∆ en ∇ invoeren, zie aanwijsveld (1).
(Aanwijzingen betreffende toegangscode zie blz. 21)
Bevestigingstoets (8) opnieuw indrukken, het configuratieniveau is geopend, in aanwijsveld (2) wordt het eerste configuratieblok getoond. Bij
invoer van een verkeerde toegangscode verspringt de regelaar naar het
bedrijfsniveau.
Vastleggen en wijzigen van de waarden van de configuratieblokken
Openen van het configuratieniveau zie boven
configuratieblok met cursortoetsen ∆ en ∇ kiezen.
Bevestigingstoets (8) indrukken, het gekozen configuratieblok knippert.
Gewenste waarde met cursor-toetsen ∆ en ∇ in aanwijsveld (1) instellen
en door indrukken van de bevestigingstoets (8) opslaan.
Bij de eerste keer wijzigen van een waarde wordt het handbedrijf
geactiveerd.
Met cursor-toetsen naar het volgende configuratieblok schakelen of het
configuratieniveau verlaten zie hierna.
Verlaten van het configuratieniveau
Indrukken van de bedrijfstoets (7) zorgt voor terugkeer in het bedrijfsniveau, waarbij het handbedrijf nog is geactiveerd. Het aanwijsveld (2)
schakelt om naar de regeluitgang #.
Indrukken van de hand/automaat toets; er wordt overgeschakeld naar
automatisch bedrijf.
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De volgende configuratieblokken bepalen de regelaarfuncties:




" en " Meetbereiksbegrenzing voor gemeten waarde X
Met deze configuratieblokken worden de aanvangs- (") en de eindwaarde (") van de gemeten waarde X vastgelegd.
" = 0, 3,
4, 5, 6
" = 1, 2

Meetbereik zie temperatuurbereik onder ", binnen
betreffende bereik ook te beperken
rekening houdend met de decimale punt "%
meetbereik van –1999 ... +1999 instelbaar.
Het ingestelde meetbereik wordt intern aan een
signaalbereik van 4 ... 20 mA ( 0 ... 100 %)
gerelateerd, bijv. bij een drukmeetversterker met
meetbereik 1...3 bar, selecteren " =1.0 (d.w.z.
^ 4 mA resp. 0 %); " =3.0 (d.w.z. =
^ 20 mA resp.
=
100 %)

"% Decimale punt (alleen voor mA- of V-ingang, d.w.z. " = 1 of 2)
De decimale punt voor het bovenste aanwijsveld (1) kan van 0 t/m 3
worden vastgelegd; bijv. 1000 (zonder decimale punt), 1.000 (met drie
decimalen)



0

Pt 100

1
2
3
4
5
6

4(0) … 20 mA
0(2) … 10 V







" Keuze ingangssignaal
Met het configuratieblok " wordt het ingangscircuit (signaalingang)
bepaald. De volgende ingangen kunnen worden gekozen:







Thermo-elementen
(met referentiemodule)

Uitvoering 1 –100 °C ... 400 °C
Uitvoering 2 – 30,0 °C ... 150,0 °C
Bereikskeuze onder "), decimale punt
zie bij "%
Cr-Ni
Pt10 Rh-Pt
Fe-CuNi
Cu-CuNi

(K)
(S)
(L)
(U)

50 °C ... +1200 °C
50 °C ... +1700 °C
50 °C ... + 800 °C
50 °C ... + 600 °C

" Temperatuureenheid
0
°C (°Celsius)
1
°F (°Fahrenheit)
") Bereik van het stroom- of spanningssignaal voor X
0...20 mA of 0...10 V afhankelijk van de keuze van " (1 of 2)
0
4...20 mA of 2...10 V afhankelijk van de keuze van "(1 of 2)
1
(wordt niet meegenomen bij Pt 100 of thermo-element)
17
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!) Bereik van het stroom- of spanningssignaal voor WE
0...20 mA of 0...10 V
afhankelijk van jumper WE
0
4...20 mA of 2...10 V
afhankelijk van jumper WE
1
(standaard op mA ingesteld)
#) Bereik van het stroom- of spanningssignaal voor Y en AA
Y (afhankelijk van jumper Y)
AA (afhankelijk van jumper AA)
(standaard op mA ingesteld)
(standaard op mA ingesteld)
–20 … 20 mA of –10 … 10 V
0 … 20 mA of 0 … 10 V
0
4 … 20 mA of 2 … 10 V
0 … 20 mA of 0 … 10 V
1
–20 … 20 mA of –10 … 10 V
4 … 20 mA of 2 … 10 V
2
4 … 20 mA of 2 … 10 V
4 … 20 mA of 2 … 10 V
3
 Keuze ingangscircuit D-aandeel
Het D-aandeel van de regelaar kan aan de gemeten waarde X of de
regelafwijking XD worden toegekend.
aan X-ingang
0
aan regelafwijking XD
1
! Keuze van gewenste waarde
Het activeren van een externe gewenste waarde WE volgt of door het
bedienen van de WE/WI-toets (9) of door een actief extern signaal
(+24V) via de klemmen 12 en 5 van de binaire ingang.
Het configuratieblok ! bepaalt de gewenste waarde en de koppelingsmogelijkheden.
WE-ingang is uitgeschakeld
0
optelling van WE en WI
1
laagste keuze tussen WE en WI
2
hoogste keuze tussen WE en WI
3
Omschakeling met WE/WI-toets (9)
4
Omschakeling met WE/WI-toets (9) of door voorrang van het
5
externe signaal +24 V
Omschakeling alleen met extern actief signaal +24 V
6
Herstart vanaf de op dat moment aanwezige gemeten waarde
7
# Blokkeren van de hand/automaat toets (10)
toetsfunctie aan
0
toetsfunctie uit
1
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# Externe klepstandterugmelding
De klepstandterugmelding kan via een potentiometer 0 ... 200 (1000) Ω
of via een standaard 4..20 mA signaal plaatsvinden.
0 ... 200 (1000) Ω
0
4 ... 20 mA (met shunt-weerstand 500 Ω / 0,5 W / 1 % op
1
klem 1 en 2, zie figuur 5, blz. 9)
 en  toewijzing grenswaarde-melding
voor de schakeluitgangen Y1 en Y2
voor YM = 1, 2 of 4 moeten 1M en 2M op 0 worden ingesteld.
De waarden voor de bijbehorende toewijzing worden met de parameters 1A en 2A vastgelegd (overige informatie par. 5., blz. 23).
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

,


Uit
schakeluitgang niet aangestuurd
contact schakelt bij:
Xmax
overschrijden door X
Xmin
onderschrijden door X
XDmin
onderschrijden door XD
XDmax
overschrijden door XD
XDmin en XDmax overschrijden en onderschrijden door XD,
Ymax
Overschrijden door Y
2-punts/3punts
Ymin.
Onderschrijden door Y
regeluitgang
impulsgemoduleerde regeluitgang, positief
zie par. 5.5.,
blz. 29
impulsgemoduleerde regeluitgang, negatief






# Keuze van de uitgang van de regelaar
analoge uitgang (zie blz.23)
0
driepunts-pulsregelaar met klepstandaanwijzing (zie blz. 26)
1
3-punts pulsregelaar met externe klepstandterugmelding (zie blz. 27)
2
Analoge regelaaruitgang is als schrijveruitgang "X" beschikbaar
3
3-punts pulsregelaar (als YM = 1) en schrijveruitgang voor gemeten
4
waarde X op analoge regelaaruitgang, geen klepstandaanwijzing
mogelijk.







 en  schakeluitgangen Y1 resp. Y2 als maak- of verbreekcontact
maakcontact
0
verbreekcontact
1
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 en  toewijzing grenswaardemelding
voor de optionele grenswaarderelais GW3 en GW4
De waarden voor de toewijzing worden met de parameters  en 
vastgelegd.
Uit
schakeluitgang niet aangestuurd
0
schakelt bij:
Xmax
1
overschrijden door X
Xmin
2
onderschrijden door X
XDmin
onderschrijden door XD
3
XDmax
overschrijden door XD
4
XDmin en XDmax
onderschrijden en overschrijden door XD
5
Ymax
6
overschrijden door Y
Ymin
7
onderschrijden door Y
 en  grenswaarderelais GW3, GW4 als maak-/verbreekcontact
maakcontact
0
verbreekcontact
1

 Actualisatiecyclus aanwijzing gemeten waarde
iedere 50 ms
0
iedere 2 s
1
 Digitaal filter
Het digitaal filter  dient voor het dempen van de analoge ingangen X
en WE. Waardebereik 0 ... 1999 s, bij 0 uitgeschakeld
 Veiligheids-uitgangswaarde bij sensorkabelbreuk, aanvangswaarde na uitval voedingsspanning
Deze kan van 0 ... 109,9 % van het uitgangsbereik worden ingesteld.
Bij sensorkabelbreuk wordt de uitgang Y automatisch op de ingestelde
waarde van  ingesteld.
Bij netspanningsuitval > ca. 100 ms zal de regeluitgang Y vanuit de in 
vooringestelde waarde weer in de regeling opgenomen worden. Bij
netspanningsuitval < ca. 100 ms blijft de regeluitgang Y op de laatst
uitgestuurde waarde staan.
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 en  toegangscodes
 toegang tot parametreerniveau
 toegang tot configuratieniveau
De beide toegangscodes zijn standaard op 000 ingesteld. Deze kunnen
binnen het waardebereik –1999 ... +1999 willekeurig worden gewijzigd.
Indien de toegangscode niet meer bekend is zie dan de instructies onder
service-toegangscode.
Service-toegangscode
Op blz. 38 van deze bedieningshandleiding is een toegangscode aangegeven waarmee het mogelijk is om zonder de ingestelde toegangscodes
 en , het configuratieniveau te openen. Om te voorkomen dat deze
toegangscode door onbevoegden wordt gebruikt moet deze uit blz. 38
worden geknipt of onherkenbaar worden gemaakt. De ingestelde toegangscodes kunnen dan na het oproepen van de configuratieblokken 
resp.  worden afgelezen.
Invoer: configuratieniveau openen (zie blz. 16), als toegangscode de
service-toegangscode gebruiken.

+

 automatische optimalisering
Uit, zonder automatische optimalisering;
0
Instelbaar alleen wanneer de hand/automaat toets (10) op handbedrijf
staat:
Gereed voor aanpassing,
optimalisatie van de gewenste waarde
1
bij regelingen met een vertraging > 10 s
Gereed voor aanpassing,
optimalisatie volgens de stoorgrootheid
2
bij regelingen met een vertraging > 10 s
Met de automatische optimalisering wordt het voor de regelaar mogelijk om zichzelf in de aanloopfase automatisch aan te te passen aan de
omstandigheden van de regelkring en de optimale regelparameters te
berekenen. Door de keuze van 1 of 2 moet de juiste optimalisatie worden gekozen. Bij kritische en zeer snelle regelkringen waarbij het regelventiel niet sprongsgewijs mag worden versteld moet 0 worden gekozen, waardoor de automatische optimalisering wordt uitgeschakeld
(zie ook par. 7.2., blz. 38).

21

Configuratieniveau







Bediening

 Ramp-functie op setpoint
Een ramp-functie is een verandering van de gewenste waarde met constante snelheid. Met het configuratieblok  wordt de tijd voor het
doorlopen van het gehele gewenste waarde-bereik (" ... ") ingesteld. De werkelijke tijd (TS1) voor een verandering van de gewenste
waarde rekent de industriële regelaar aan de hand daarvan uit (zie
Bild 6). Deze ramp-functie is actief voor iedere verandering van de gewenste waarde.
In verband hiermee is configuratieblok ! = , zie blz. 18, van belang. Deze zorgt ervoor dat door het inschakelen van de binaire ingang de gewenste waarde een X-tracking (W = X) uitvoert. Na het terugschakelen van de ingang wijzigt de gewenste waarde met de door
 ingestelde snelheid tot de gewenste waarde is bereikt.
Waardebereik: eerst wordt  in aanwijsveld (2) getoond en de waarde in aanwijsveld (1) wordt in seconden gegeven (0 ... 1800 s), daarna verspringt de aanwijzing (2) op  en de tij d wordt in minuten
aangewezen (30 ... 500 min).
Voor uitschakelen moet de parameter op 0 worden ingesteld.
 Stationsadres
Uit
0
1 ... 246
 Baudrate (selectie van de overdrachtssnelheid van gegevens)
4800 bit/s
0
9600 bit/s
1

1

Fig. 6 ⋅ ramp-functie
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XN
XE
W
W1
W2
TS
TS1

Meetbereiksaanvang
Meetbereikseindwaarde
gewenste waarde
oude waarde gewenste waarde
nieuwe waarde gewenste waarde
ingestelde tijd voor ramp-functie ()
berekende werkelijke tijd voor verandering
van de gewenste waarde van W1 naar W2

Regeluitgangen

Schakeluitgangen Y1 en Y2

5.Regeluitgangen
De regelaar TROVIS 6497 heeft standaard een analoge uitgang.
Daarnaast staan bovendien nog twee schakeluitgangen Y1 en Y2 ter beschikking. Deze kunnen
als grenswaarderelais of als 2-punts/3-punts regeluitgangen worden geconfigureerd.

5.1. Analoge regelaar
Het configuratieblok # = 0 maakt van de TROVIS 6497 een analoge regelaar. Op de
klemmen 1 en 2 is afhankelijk van de instelling van de jumper Y (zie figuur 3, blz. 7) een
analoog mA- of Volt-signaal actief.

5.2. Schakeluitgangen Y1 en Y2
De functies van de schakeluitgangen Y1 en Y2 worden met de configuratieblokken # en
/ bepaald.

continu

)

Fig. 7 ⋅ Schakeluitgangen Y1 en Y2

5.2.1. Grenswaarderelais
De regelaar TROVIS 6497 heeft met de schakeluitgangen Y1 en Y2 en twee optionele
grenswaarderelais GW3 en GW4 vier grenswaarderelais.
Een grenswaarderelais bewaakt een grootheid op het aanhouden van een minimale of
maximale waarde (grenswaarde). De vaststelling welke grootheid moet worden bewaakt op
over- of onderschrijden wordt met de configuratieblokken , ,  en  (toewijzing
grenswaarde) bepaald. De waarde voor de betreffende grootheid wordt met de parameters
, ,  en  (grenswaarde) vastgelegd. Bovendien moet voor ieder grenswaarderelais
23
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met de parameters , ,  en  een schakelhysterese worden ingesteld. Deschakelhysterese is de schakelafstand tussen het in- en uitschakelen van het grenswaarderelais. Bij overen onderschrijden werkt de schakelhysterese in tegengestelde richting van de te bewaken
grootheid (zie figuur 8).

aan

aan

uit

uit

overschrijden van de grenswaarde

X, XD, Y
1A … 2A
1H … 4H
GW

Bewaakte grootheid
grenswaarde X, XD, Y
schakelhysterese
toestand grenswaarde
relais

onderschrijden van de grenswaarde

Fig. 8 ⋅ Grenswaarderelais

De schakeluitgangen Y1 en Y2 kunnen als grenswaarderelais worden gebruikt wanneer het
configuratieblok # = 0 is.
De voorwaarden voor grenswaardemelding worden op de volgende wijze toegekend:
/// = 0
= 1/ 2
= 3/ 4
= 5

= 6/ 7

Grenswaarderelais gedeactiveerd
maximale/ minimale absolute waarde gemeten waarde
minimale/ maximale absolute waarde procentuele
regelafwijking
minimale en maximale absolute waarde van de
procentuele regelafwijking (bij XDmin worden de onder
/// ingestelde waarden negatief)
absolute waarde van de regeluitgang

In te stellen configuratieblokken:
= 1 ... 7
/
= 1 ... 7
/

Y1/ Y2 als grenswaarderelais (alleen wanneer # = 0, anders 0)
optionele grenswaarderelais GW3/ GW4

In te stellen parameters:
= grenswaarde
 / 
= schakelhyst.
 / 
= grenswaarde
 / 
= schakelhyst.
/ 

voor Y1/ Y2 (alleen indien # = 0, anders 0)
voor Y1/ Y2 (alleen indien # = 0, anders 0)
voor GW3/ GW4
voor GW3/ GW4
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5.2.2. Tweepunts-/driepunts-regeluitgang
De tweepunts-regeluitgang wordt met de configuratieblokken # = 0 und  = 6 of 7
geconfigureerd. Dit komt overeen met een bewaking op over- of onderschrijding van de
grenswaarde door de regeluitgang #. Met de parameter  wordt het schakelpunt en met 
de schakelhysterese als absolute waarde voor de regeluitgang # vastgelegd.
De driepunts-regeluitgang wordt met de configuratieblokken # = 0,  = 6 en  = 7
geconfigureerd. Met de parameters  en  worden de schakelpunten en met  en  de
schakelhystereses als absolute waarde van de regeluitgang # vastgelegd. Er moet op worden
gelet dat het verschil tussen het bovenste en onderste schakelpunt groter is dan de som van de
betreffende schakelhystereses:  − >  + 
Bij de keuze tweepunts- of driepunts-regeluitgang verdient het aanbeveling om voor de regeling
een P- of PD-algoritme te kiezen (, *,  instellen). Het arbeidspunt # en de minimale
en maximale regeluitgangbegrenzing (#& en #') moeten in dat geval zodanig worden
gekozen, dat de schakeluitgangen altijd in- en uitgeschakeld kunnen worden.
De grenswaarderelais GW3 en GW4, bij tweepunts-regeluitgang ook Y2, kunnen voorts
willekeurig aan een grenswaarde-meldvoorwaarde worden toegekend.
De schakeluitgangen Y1 en Y2 en de grenswaarderelais GW3 en GW4 kunnen via de
configuratieblokken /// als maakcontact (/// = 0), d.w.z. het relais sluit
bij het voldoen aan de meldvoorwaarde, of als verbreekcontact (/// = 1), d.w.z.
het relais opent bij het voldoen aan de meldvoorwaarde, worden ingesteld.
In te stellen configuratieblokken:
= 0
#
= 6 of 7
(tweepuntsregelaar)

= 0 ... 7
//
= 6 of 7
(driepuntsregelaar)

= 7 of 6

= 0 ... 7
/
In te stellen parameters:
= schakelpunt
 / 
= schakelhysterese
 / 

aan

Y0

aan

Y1, Y2
Y
1A, 2A
1H, 2H
Y0

Schakeluitgang
regeluitgang
Schakelpunt
schakelhysterese
arbeidspunt

Fig. 9 ⋅ Driepunts-regeluitgang
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5.3.Driepunts-pulsregelaar met interne terugkoppeling
De driepunts-pulsregelaar met interne terugkoppeling wordt met configuratieblok # = 1
gekozen. De schakeluitgangen Y1 en Y2 vormen de driepunts-uitgang en staan niet meer als
grenswaarderelais ter beschikking.  en  moeten op nul worden ingesteld.
Met de looptijd en de effectieve inschakeltijd van de aandrijving wordt de positie van het
regelventiel berekend. De looptijd van de aandrijving wordt met de parameter  ingesteld.
De waarde voor de looptijd vindt met in de technische documentatie van de aandrijving. Deze
moet bij deze uitgangsschakeling gelijk zijn voor het openen en sluiten van het regelventiel. Het
bereik voor de regeluitgang kan niet worden beperkt. De parameters voor de regeluitgangbegrenzing #& en #' moeten op de minimale resp. de maximale waarde worden ingesteld. De
externe terugkoppeling is voor dit regelalgoritme niet nodig. Ter controle van het regelventiel
kan wel de stand van het regelventiel in het onderste aanwijsveld worden aangewezen.
Hiervoor moet met configuratieblok # het signaal van de terugkoppeling worden vastgelegd.
Bij aansluiting van een potentiometer moet deze worden ingeregeld (zie par. 5.3.1., blz. 27).
Wanneer de stand van het regelventiel niet moet worden aangewezen zie dan de instructies in
par. 5.3.1.
Met de parameter  wordt de schakelhysterese in procenten van de regeluitgang # aangegeven. Deze mag niet groter dan 2 ⋅ $ worden. De parameter $ (dode band) is het bereik
van het actuele arbeidspunt tot de betreffende schakelhysterese en moet in procenten van het
regeluitgangsbereik worden ingesteld. Om de waarde voor het normaal gesproken als dode
band gedefinieerde bereik − van het min-schakelpunt tot het plus-schakelpunt − te behouden
moet de waarde van $ worden verdubbeld. De regelaar moet als PI-regelaar worden
ingesteld zodat deze het gewenste driepunts-pulsregelaar gedrag uitvoert. De regelaar werkt
in dat geval als quasi continue regelaar.
Bij handbedrijf heeft verandering van # direct effect op de driepuntsuitgang.
In te stellen configuratieblokken:
= 1
#
= 0
/
In te stellen parameters:
= Looptijd aandrijving

= schakelhysterese in procenten

= Dode band in procenten van het regeluitgangsbereik
$

(analoog
-van analoge
regelaar

Fig. 10 ⋅ Driepunts-pulsregelaar met interne terugkoppeling
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5.3.1. Inregeling van de potentiometer
Na aansluiting van een potentiometer voor de terugkoppeling moet deze worden ingeregeld.
De inregeling moet voor de inbedrijfname plaatsvinden! Er moet op worden gelet dat de
regelaar automatisch het bereik inregelt, maar dat het nulpunt echter vastligt.
Voor de inregeling moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:
1. De jumper Y op de mA-positie plaatsen (zie Bild 3, blz. 7)!
2. Potentiometer op de max. waarde instellen (200 ... 1000 Ω)!
3. Configuratieniveau openen (zie blz. 16)!
4. Met de cursortoetsen configuratieblok # kiezen!
5. Bevestigingstoets indrukken!
6. Met de cursor-toetsen afhankelijk van de uitgang # = 1 of 2 instellen!
7. Bevestigingstoets indrukken!
8. Hand/automaat-toets indrukken! In het bovenste aanwijsveld verschijnt voor de duur van
de inregeling CAL . Nadat dit vervalt is de inregeling afgesloten. De terugkoppeling wordt
in het onderste aanwijsveld aangewezen.
Opmerking:
Wanneer bij # =1 geen terugkoppeling moet plaatsvinden, dan kan het onderste aanwijsveld
op  worden gezet. Daarvoor de hierboven beschreven inregeling met open klemmen
uitvoeren. Aansluitend een draadbrug tussen klemmen 1 en 2 leggen.
Een andere mogelijkheid is om, # =4 te kiezen. Na de inregeling met open klemmen en het
leggen van de draadbrug als hierboven beschreven verschijnt in plaats van  een ". Bij deze
instelling kan een schrijver voor het registreren van de gemeten waarde X worden aangesloten.

5.4. Driepunts pulsregelaar met externe terugmelding
Deze uitgang wordt met het configuratieblok # = 2 gekozen. De stand van het aangestuurde
regelventiel wordt door een potentiometer (0 ... (200 ... 1000) Ω) of een gelijkstroomsignaal
(4..20 mA) met shunt over de ingang van de externe terugmelding YR (klemmen 1 en 2) als
terugkoppelsignaal verwerkt.
De regeluitgang kan willekeurig worden begrensd.
Er kunnen aandrijvingen met verschillende looptijden voor het openen en sluiten worden
gebruikt. De parameters  en  geven de periodeduur (niet de looptijd!) in de plus- en
min-richting van de aandrijving. Door de juiste keuze van de periodeduur wordt een goed
compromis bereikt tussen een lage restrimpelspanning van de gemeten waarde (hoge schakelfrequentie, d.w.z. kort ingestelde periodeduur) en lange levensduur van het regelventiel (lage
schakelfrequentie, d.w.z. lang ingestelde periodeduur).
Met de parameters  en  wordt de min. impulsduur in procenten van de betreffende
periodeduur ( en ) vastgelegd. De waarde van de min. impulsduur moet zodanig worden
gekozen, dat de aangesloten aandrijving of relais juist kunnen schakelen.
De overdrachtsversterkingen  en  geven de stijging van de schakelverhouding Tin/TP
(Tin = inschakelduur, TP = periodeduur (T1 of T2)) aan. Hieruit kan worden berekend, bij welk
verschil, gevormd uit de door de regelaar berekende regeluitgang en de teruggemelde stand
van het regelventiel, de schakelverhouding 1 wordt, d.w.z. de regelaar een continu signaal
uitstuurt. De inschakelduur wordt berekend volgens Tin = (Y−YR) ⋅ A ⋅ TP, waarbij voor Tin > TP
geldt Tin = TP; A =  of 
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De parameter $ (dode band) is het bereik van het actuele arbeidspunt tot het betreffende
schakelpunt en moet worden aangegeven in procenten van het regeluitgangsbereik. Om de
waarde voor het normaal gesproken als dode band gedefinieerde bereik − van min-schakelpunt tot plus-schakelpunt − te behouden moet de waarde van $ worden verdubbeld.
Bij handbedrijf werkt de verandering van # niet direct op de driepuntsuitgang, maar op de
ingang van de in de regelaar geïntegreerde klepstandsteller. Door het wijzigen van het
regelafwijking van de klepstandsteller wordt de schakelverhouding verschoven. De regelaar
schakelt conform de nieuwe schakelverhouding.
In te stellen configuratieblokken:
= 2
#
= 0
/
= 0 of 1 (keuze signaal externe terugkoppeling)
#
In te stellen parameters:
= Periodeduur in plus-looprichting

= Periodeduur in min-looprichting

= min. impulsduur in plus-richting in procenten van 

= min. impulsduur in min-richting in procenten van 

= Versterking (overdrachtsfactor) in plus-looprichting

= Versterking (overdrachtsfactor) in min-looprichting

= Dode band in procenten van regeluitgangsbereik
$

Y1

+
Y
_

TEin

TEin
TP
1

T1
1A

2A
2.TZ

Y-YR

YR

T1min =

t

Y1

t

Y2

T1min
T1 . H1
100

Y2

TEin
T2

T2min

T2 . H2
T2min =
100
YR = 0...(200...1000)
YR
YR = 4...20 mA
TIn
TP

inschakelduur
Periodeduur
TP = T1 voor Y-YR > 0
TP = T2 voor Y-YR < 0

TIn
schakelverhouding
TP
T1min, T2min minimale inschakelduur
1H, 2H
min. impulsduur in %

Fig. 11 ⋅ driepunts-pulsregelaar met externe terugkoppeling
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5.5. Impulsgemoduleerde uitgangen
De impulsgemoduleerde uitgang is een schakeluitgang, waarvan de inschakeltijd Tin proportioneel is aan de interne regeluitgang Y, betrokken op de ingestelde periodeduur T1.

Y1 Y2

Y1 Y2
y=
75%

y=
25%

t

t
T

in

T1=100s

Tin
T1=100s

t
Y1,Y2
T1
Tin
Y

tijd
Schakeluitgang
Periodeduur
Inschakeltijd
regeluitgang

Fig. 12 ⋅ Impulsgemoduleerde uitgang

5.5.1. Tweepunts impulsgemoduleerd
Deze schakeluitgang wordt voor Y1 met het configuratieblok  = 8 of 9 ingesteld, waarbij
 = 8 een tweepunts-uitgang met positieve en  = 9 een met negatieve werkingsrichting
configureert. Voor Y2 moet idem  instellen.
De dode band $ geeft aan, vanaf welke procentuele waarde de regeluitgang Y begint met
schakelen van de uitgang; dit komt overeen met de min. impulsduur in procenten van de
periodeduur.
In te stellen configuratieblokken:
= 0
#
= 8 of 9 (tweepunts met positieve of negatieve werkingsrichting)
/ 
In te stellen parameters:
= periodeduur

= minimale impulsduur in procenten van de periodeduur 
$
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5.5.2. Tweemaal tweepunts impulsgemoduleerd
Deze configuratie wordt met  = 8 en  = 9 gekozen. Beide schakeluitgangen Y1 en Y2
worden impulsgemoduleerd aangestuurd en vormen voor de positieve en negatieve interne
regeluitgang Y twee 2-puntsuitgangen.
De parameter $ geeft aan, vanaf welke procentuele waarde de regeluitgang Y de uitgang
begint te schakelen; dit komt overeen met de min. impulsduur in procenten van de periodeduur.
In te stellen configuratieblokken:
= 8 (impulsgemoduleerd positief)

= 9 (impulsgemoduleerd negatief)

In te stellen parameters:
= Periodeduur

= Minimale impulsduur in procenten van de periodeduur 
$

5.5.3. Tweemaal tweepunts impulsgemoduleerd in split-range positief of negatief
Met deze instelling worden de schakeluitgangen Y1 en Y2 in split-range aangestuurd. Het
split-punt wordt met de parameter $ vastgelegd en in procenten, betrokken op de interne
regeluitgang Y, aangegeven. De parameter $ geeft geen minimale impulsduur meer aan.
De parameters /  bepalen de werkingsrichting van de split-range uitgangen. Bij /
 = 0 is de werkingsrichting positief, anders negatief.
In te stellen configuratieblokken:
= 8
(Split-range positief) of 9 (Split-range negatief)

= 8
(Split-range positief) of 9 (Split-range negatief)

In te stellen parameters:
= Periodeduur

= Split-range-punt
$
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6.Seriële interface
6.1. Beschrijving van de Seriële interface
Via de seriële interface kan de regelaar TROVIS 6497 met een besturingsstation communiceren. Met de geschikte software voor procesvisualisatie en communicaties kan een volledig
automatiseringssysteem voor procesbesturing en -regeling worden opgebouwd. Voor de
communicatie wordt het Modbus-protocol gebruikt. De hardware van de seriële interface
voldoet aan de definities van RS 485 (RS = Recommended Standard conform EIA).
Wanneer het instrument als busafsluiting moet fungeren dan moeten de 5 soldeerbruggen
"LB1" ... "LB5" aan de soldeerzijde van de interface-print (zie figuur 2, blz. 6) worden gesloten.

RS 232
RS 485

Fig. 13 ⋅ Procesbesturingssysteem met industriële regelaars TROVIS 6497

6.2. Technische gegevens
Fysische interface
Overdrachtsprotocol
Data-overdracht
formaat
Baudrate
Aantal adresseerbare stations
Overdraagbare data

RS 485
Modbus RTU 584
asynchroon, halfduplex, 4-draads
RTU (8 bit) 1 startbit, 8 databit, 1 stopbit
4800 of 9600 bit/s
246
configuratie, parameters, bedrijfstoestand,
procesgrootheden
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6.3.Bediening
6.3.1. Instellen van de stationsadressen
Voor de identificatie van een deelnemer van het communicatiesysteem wordt een vrij stationsadres in de industriële regelaar vastgelegd. Het instellen van het stationsadres volgt in het
configuratieniveau met configuratieblok . De default-instelling is 0 (= uit). Na het instellen
van een stationsadres kan configuratieblok  niet meer op 0 worden teruggezet.

6.3.2. Toekenning waarderegisters
Waarderegisters (Holding-registers) bevatten waarden van analoge grootheden bijv. gemeten
waarde, gewenste waarde enz.
De waarderegisters 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 55, 56, 57 kunnen alleen door het besturingsstation
worden gelezen, wat door de markering R (Read) wordt aangegeven. De overige waarderegisters kunnen door het besturingsstation worden gelezen en geschreven (R/W = read/write).

6.3.3. Toekenning van de statusregisters
Statusregisters (coils) bevatten binaire informatie zoals storingsmeldingen, relaistoestanden of
bedrijfsmeldingen.
De statusregisters 1 t/m 4 en 15, 16 kunnen door het besturingsstation alleen worden gelezen.
De statusregisters 5 t/m 14 kunnen worden gelezen en geschreven.

6.3.4. Modbus protocol
Het Modbus-protocol bepaalt de communicatie tussen de industriële regelaar en het besturingsstation. Het besturingsstation is de master en de industriële regelaar de slave. De industriële
regelaar mag daarom alleen antwoorden op vragen vanuit het besturingsstation.
Belangrijk:
Het besturingsstation moet na een aanvraag tenminste een seconde wachten op het begin van
het antwoord. Pas na een antwoord of na verloop van de seconde kan een nieuwe aanvraag
volgen.

6.3.5. Functiecode 01 (Read Coil Status)
Met deze functiecode worden statusregisters (zie tabel blz. 34) in de industriële regelaar
worden gelezen en overgedragen aan het besturingsstation.

6.3.6. Functiecode 05 (Force Single Coil)
Met deze functiecode wordt door het besturingsstation een bepaald statusregister (zie tabel blz.
34) in de industriële regelaar gewijzigd.

6.3.7. Functiecode 03 (Read Holding Register)
Met deze functiecode kunnen waarderegisters (zie tabel blz. 33) uit de industriële regelaar
worden ingelezen en na aanpassing van de getalsformaten in de PC worden weergegeven.

6.3.8. Functiecode 06 (Preset Single Register)
Met deze functiecode wordt door het besturingsstation een bepaald waarderegister (zie tabel
blz. 33) in de industriële regelaar gewijzigd.
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6.3.9. Foutmelding Modbus
Bij ontoelaatbare acties van het besturingsstation antwoordt de interface met een foutmelding.
Dergelijke acties zijn bijv. leescommando’s van meer dan 58 waarderegisters of schrijfcommando’s voor read-only status- of waarderegisters.

6.4. Waarderegisters
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Naam
ID
VN
X
WE

Type
R
R
R
R

YSTELL
XD
Y
YHAND
WI
SN
KP
TN
TV
KD
WR
YMIN
YMAX
Y0
1A
1H
2A
2H
T1
T2
TZ
3A
3H
4A
4H
XN
XE
X,
XM
XT
X*
W*
Y*
DI

R
R
R
R/W
R/W
R
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Getalsbereik
6497
1001 of 1002
−1999 ... 1999
−1999 ... 1999
0
−10 ... 110
−1999 ... 1999
−1099 ... 1099
−1999 ... 1999
−1999 ... 1999
1 ... 246
0 ... 1999
0 ... 1999
0 ... 1999
0 ... 10
0 of 1
−1099 ... 1099
−1099 ... 1099
−1099 ... 1099
−1999 ... 1999
0 ... 1999
−1999 ... 1999
0 ... 1999
0 ... 1999
0 ... 1999
0 ... 1099
−1999 ... 1999
0 ... 1099
−1999 ... 1999
0 ... 1099
−1999 ... 1999
−1999 ... 1999
0 ... 3
0 ... 6
0 of 1
0 of 1
0 of 1
0 ... 3
0 of 1

Deler
0
11)
2)
2)
0
2)
1
1
2)
0
1
0
0
0
0
1
1
1
3)
3)
3)
3)
0
0
1
3)
3)
3)
3)
2)
2)
0
0
0
0
0
0
0

Beschrijving
Regelaar ID
versie software/ Pt 100
gemeten waarde
externe gewenste waarde
gereserveerd
terugkoppeling
regelafwijking
regeluitgang PID
regeluitgang
gewenste waarde (intern)
Stationadres
proportionele band
integratietijd
differentiatietijd
differentiatieversterking
inverteren regelafwijking
regeluitgang-begrenzing minimaal
regeluitgang-begrenzing maximaal
arbeidspunt
grenswaarderelais/schakeluitgang Y1
schakelhysterese Y1
grenswaarderelais/schakeluitgang Y2
schakelhysterese Y2
steltijd/periodeduur +
steltijd/periodeduur −
dode band
grenswaarde GW3
schakelhysterese GW3
grenswaarde GW4
schakelhysterese GW4
gemeten waarde-begrenzing minimaal
gemeten waarde-begrenzing maximaal
decimale punten
ingangssignaal
temperatuureenheid
bereik voor X
bereik voor W
bereik voor Y
toekenning D-aandeel
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Nr.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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Naam
WM
YH
YM
YR
1M
2M
S1
S2
3M
4M
S3
S4
TA
FI
K1
C1
C2
SO
TS

Type
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R
R
R
R/W

Getalsbereik
0 ... 7
0 of 1
0 ... 4
0 of 1
0 ... 9
0 ... 9
0 of 1
0 of 1
0 ... 7
0 ... 7
0 of 1
0 of 1
0 of 1
0 ... 1999
0 ... 1099
−1999 ... 1999
−1999 ... 1999
0 ... 2
0 ... 30000

Deler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Beschrijving
keuze gewenste waarde
blokkeren van de hand/automaat-toets
keuze van de regelaaruitgang
signaal terugkoppeling Ω/mA
voorwaarde grenswaardemelding GW1
voorwaarde grenswaardemelding GW2
maak-/verbreekcontact Y1 (GW1)
maak-/verbreekcontact Y2 (GW2)
voorwaarde grenswaardemelding GW3
voorwaarde grenswaardemelding GW4
maak-/verbreekcontact GW3
maak-/verbreekcontact GW4
actualisatiecyclus aanwijsveld (1)
Digitaal filter voor X en WE
stelwaarde veiligheidspositie
toegangscode parametreerniveau
toegangscode configuratieniveau
zelf-optimalisatie
ramp-functie gewenste waarde

1) samengesteld uit software-versie bijv. 1.00 en PT 100-versie 1 of 2
Versie 1: 100.1, versie 2: 100.2
2) varieert afhankelijk van de configuratie van XM
− geen decaden na komma bij XM=3, 4, 5, 6 en XM=0 versie 1
− een decade na komma bij XM=0 versie 2
− decaden na komma 0 t/m 3, afhankelijk van configuratieblok X, bij XM=1, 2
3) Hangt af van XM, YM en de toekenningen 1M t/m 4M

6.5.Statusregister
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Type
R
R
R
R
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R
R

beschrijving
verzamelalarm
regeluitgang actief
parametrering actief
configuratie actief
grenswaarde / schakeluitgang Y1
grenswaarde / schakeluitgang Y2
grenswaarde GW3
grenswaarde GW4
instellen blokkeren
instellen bevestigen
configuratie blokkeren
configuratie bevestigen
omschakeling handbedrijf
omschakeling WE
gereserveerd
gereserveerd

Inbedrijfname
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7.Inbedrijfname
Na de elektrische aansluiting (zie blz. 8), het instellen van de jumpers (zie blz. 7) en de inbouw
(zie blz. 6) van de industriële regelaar moeten de configuratieblokken en de parameters
worden vastgelegd.
Voor iedere inbedrijfname van de industriële regelaar moet rekening worden gehouden met
het gedrag van de regelkring. Mogelijke risico’s moeten met behulp van de daarvoor geschikte
parameters worden uitgeschakeld.
Na de inbedrijfname moeten de ingestelde waarden worden genoteerd.
Belangrijk:
De industriële regelaar moet altijd eerst worden geconfigureerd, dan worden ingesteld en
tenslotte worden geoptimaliseerd.
Firmware-versie (EPROM-versie):
Na het inschakelen van de voedingsspanning verschijnt de actuele firmware-versie van de
industriële regelaar in het bovenste aanwijsveld. Het versienummer is van belang bij het
eventueel opvragen van informatie.
In principe moet bij de instelling van de regelaar als volgt te werk worden gegaan:
–
–
–
–
–

Configuratieniveau openen (zie blz. 16)
Ingangssignaal kiezen "
Meetbereik ingangssignaal vastleggen met " (aanvangswaarde) en " (eindwaarde)
Regelaaruitgang kiezen met #, , , #, zie daarvoor par. 5. vanaf blz. 23
Gewenste speciale functies kiezen zoals digitaal filter , temperatuureenheid ",
voorwaarden grenswaardemelding /// of stelwaarde veiligheidspositie 

–
–
–
–
–

parametreerniveau openen (zie blz. 13)
Werkingsrichting vastleggen met !
Uitgangssignaal begrenzen met #& en #'
Parameter voor de gewenste uitgang invoeren, zie daarvoor par. 5. vanaf blz. 23
Gewenste grenswaarde vastleggen met ///

–

Optimalisatie van de installatie door invoer van de parameters ,  en * en , zie
daarvoor par. 7.1. en 7.2.
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7.1.Optimalisatie van de regelparameters
De regelaar moet met behulp van de parameters ,  en * worden aangepast aan het
dynamische gedrag van de regelkring, zodat deze de door storende invloeden veroorzaakte
regelafwijkingen tot nul reduceert of binnen nauwe grenzen beperkt.
Indien er al ervaringen bestaan met instelwaarden voor de regelkring dan moet in het algemeen
als volgt te werk worden gegaan:
De hand/automaat-toets (10) op handbedrijf instellen.
Het aangesloten regelventiel sluiten, evt. met de cursor-toetsen.
Verder gaan als hieronder bij de betreffende regelaar beschreven.
P-regelaar
– In het parametreerniveau de regelparameters  = 0,1;  = 0 en * = 0 instellen.
– In het bedrijfsniveau het gewenste waarde op de gewenste waarde instellen, dan met de
cursor-toetsen de regeluitgang # zodanig wijzigen, dat het regelventiel langzaam opent
en het regelafwijking " nul wordt.
– Omschakelen naar automatisch bedrijf
– -waarde net zolang verhogen, tot de regelkring neigt tot pendelen.
– -waarde iets verminderen tot er geen pendelen meer wordt vastgesteld.
– Blijvende regelafwijking door instelling van het arbeidspunt # als volgt oplossen:
In de evenwichtstoestand van de installatie de actuele waarde van de regeluitgang #
aflezen en als waarde onder parameter # invoeren.
Belangrijk: iedere gewenste waardeverandering maakt tevens een wijziging noodzakelijk
van het arbeidspunt #
PI-Regelaar
– In het parametreerniveau de regelparameters  = 0,1;  = 1999 (maximum) en
* = 0 instellen.
– In het bedrijfsniveau het gewenste waarde op de gewenste waarde instellen, dan met de
cursor-toetsen de regeluitgang # zodanig veranderen, dat het regelventiel langzaam
opent en het regelafwijking " nul wordt.
– omschakelen op automatisch bedrijf
– -waarde net zolang verhogen tot de regelkring neigt tot pendelen.
– -waarde iets verminderen tot er geen pendelen meer wordt vastgesteld.
– -waarde net zolang verminderen tot de regelkring neigt tot pendelen.
– -waarde iets verhogen tot er geen pendelen meer wordt vastgesteld.
PD-regelaar
– In het parametreerniveau regelparameters  = 0.1; * = 0 en  = 0 instellen,
differentiatieversterking  normaal gesproken op een waarde tussen 5 en 10 instellen.
– In het bedrijfsniveau het gewenste waarde op de gewenste waarde instellen, dan met de
cursor-toetsen de regeluitgang # zodanig veranderen, dat het regelventiel langzaam
opent en het regelafwijking " nul wordt.
– -waarde net zolang verhogen tot de regelkring neigt tot pendelen.
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*-waarde op 1 s instellen, dan net zolang verhogen tot er geen pendeling meer optreedt.
-waarde verhogen, tot er weer pendeling optreedt.
*-waarde verhogen tot er geen pendeling meer wordt vastgesteld.
Herhaal dit enkele malen totdat het pendelen niet meer kan worden onderdrukt.
-waarde en *-waarde iets verminderen, zodat de regelkring weer in evenwicht kan
komen.
Blijvende regelafwijking door het instellen van het arbeidspunt # als volgt opheffen:
In de evenwichtstoestand van de installatie de waarde van de regeluitgang # aflezen en
als waarde voor # invoeren.
Belangrijk: iedere gewenste waarde-verandering maakt tevens verandering van het
arbeidspunt # noodzakelijk.

PID-regelaar
–
In het parametreerniveau de regelparameters  = 0.1,  = 1999 en * = 0 instellen,
differentiatieversterking KD normaal gesproken op een waarde tussen 5 en 10 instellen.
– In het bedrijfsniveau het gewenste waarde op de gewenste waarde instellen, dan met de
cursor-toetsen de regeluitgang zodanig veranderen dat het regelventiel langzaam opent
en het regelafwijking " nul wordt.
–
-waarde verhogen tot de regelkring neigt tot pendelen.
– *-waarde op 1s instellen en daarna zolang verhogen tot er geen pendeling meer
optreedt.
–
-waarde langzaam verhogen tot er weer pendeling optreedt.
– *-waarde verhogen tot er geen pendeling meer wordt vastgesteld.
–
Herhaal dit enkele malen totdat het pendelen niet meer kan worden onderdrukt.
–
- en *-waarde iets verminderen, zodat de regelkring weer in evenwicht kan komen.
–
-waarde verminderen tot de installatie weer tot pendelen neigt en dan weer verhogen
tot er geen pendeling meer optreedt.
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zelf-optimalisatie

Inbedrijfname

7.2.zelf-optimalisatie
De zelf-optimalisatie is een functie van de industriële regelaar, die het mogelijk maakt om in
de aanloopfase het gedrag van de regelkring te bepalen en de optimale regelparameters te
berekenen.
Deze mag alleen worden gebruikt bij niet al te snelle regelkringen en korte dode banden.
Wanneer de zelf-optimalisatie wordt gebruikt is de in par. 7.1. beschreven optimalisatie
overbodig.
De automatisch bepaalde regelparameters moeten voor de omschakeling naar automatisch
bedrijf worden gecontroleerd op plausibiliteit.
Wanneer de industriële regelaar gedurende bedrijf geen tevredenstellend gedrag vertoond,
dan moeten de berekende regelparameters handmatig worden gewijzigd.
Ga als volgt te werk om de regelparameters automatisch te bepalen:
1. Voorwaarden:
De regelkring moet zich tenminste 5 min in de evenwichtstoestand bevinden, d.w.z. de
regelafwijking " mag niet zijn veranderd.
Aan de industriële regelaar moet een PI-algoritme worden toegekend ( = 0). Als een
PID-algoritme is gewenst dan moet de parameter ( = 1) worden ingesteld.
De regelaar bevindt zich in het bedrijfsniveau (normaal bedrijf), de gemeten waarde X en
de regeluitgang Y worden aangewezen.
2. Hand/automaat toets op handbedrijf zetten! (diode in de toets gaat branden.)
3. Configuratieniveau openen (zie blz. 16)!
4. Met de cursor-toetsen configuratieblok  kiezen!
5. Gewenste type optimalisatie  = 1 of 2 instellen en met de bevestigingstoets (8) opslaan.
6. Bedrijfstoets (7) indrukken! (industriële regelaar keert terug naar het bedrijfsniveau)
7. Waarde voor de gewenste waarde (! of !) instellen waarbij een positief regelafwijking
" van tenminste 20% van het meetbereik wordt ingesteld. Controle bij " !
8. Hand/automaat toets (10) indrukken en daardoor overschakelen op automatisch bedrijf!
Zolang als de gele lichtdiode in de toets knippert worden de regelparameters berekend en
opgeslagen beveiligd tegen uitval van de voedingsspanning. Nadat de lichtdiode is
uitgegaan stuurt de regelaar in automatisch bedrijf de regelkring.
Wanneer de diode niet uitgaat dan kunnen de regelparameters niet op deze manier
worden bepaald. De procedure kan door het indrukken van de hand/automaat toets
worden afgebroken.

Service-toegangscode
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8.Checklist
Instrument:
Keuze

installatie:
Betekenis

Proces:

Datum:

Waardebereik

fabrieksinstelling

gemeten waarde

afh. van sensor

−

regelafwijking

−

−

interne gewenste waarde

XN ... XE

0

Bedrijfsniveau

X
XD
WI
WE
Y

−

externe gewenste waarde
regeluitgang

Y< ... Y>

−

parametreerniveau

KP
TN
TV
KD
WR
Y<
Y>
Y0

proportionele band

0,1 ... 199,9

1,0

integratietijd

1 ... 1999

10

differentiatietijd

1 ... 1999

0 (uit)

differentiatieversterking

1 ... 10

0 (uit)

werkingsrichting

0 of 1

1 (<>)

min. begrenzing regeluitgang

−109,9 ... Y>

0

1A
1H
2A
2H
T1
T2
TZ

periodeduur +

0 ... 1999 s

10

periodeduur −

0 ... 1999 s

10

dode band

0 ... 109,9 %

2,0

afh. van 3M

0

max. begrenzing regeluitgang

Y< ... +109,9

100

arbeidspunt

−109,9 ... +109,9 %

0

grenswaarde Y1

afh. van 1M

0

overdrachtsversterking +

0,0 ... 100,0

0,0

schakelhysterese Y1

afh. van 1M

0

Min. impulsduur

0,0 ... 100,0 %

0,0

grenswaarde Y2

afh. van 2M

0

overdrachtsversterking −

0,0 ... 100,0

0,0

schakelhysterese Y2

afh. van 2M

0

Min. impulsduur

0,0 ... 100,0 %

0

Optie voor TROVIS 6497-03

3A
3H
4A
4H

grenswaarde GW3
schakelhysterese GW3
grenswaarde GW4
schakelhysterese GW4

afh. van 3M

afh. van 4M
afh. van 4M

0
0
0

inbedrijfn. waarde, wijzigingen

Keuze

Betekenis

Waardebereik

fabrieksinstelling

−1999 ... XE

0

max. meetbereiksbegrenzing X

XN ... +1999

100,0

decimale punt

1,000 ... 1000

100,0

keuze ingangssignaal

0 ... 6

0(Pt 100)

Temperatuureenheid

0 of 1

0

bereik stroom- of
spanningssignaal

0 of 1

0 (mA)

D-aandeel

0 of 1

0

Configuratieniveau

XN
XE
X,
XM
XT
X*
W*
Y*
DI
WM
YH

min. meetbereiksbegrenzing X

YM
YR
1M
2M
S1
S2

0 (mA)
0 (mA)

keuze gewenste waarde

0 ... 7

0

hand/automaat-toets

0 of 1

0

keuze regelaaruitgang

0 ... 4

0

externe terugkoppeling

0 of 1

0

meldvoorwaarde grenswaarde

0 ... 9

maak- of verbreekcontact

0 of 1

0
0
0
0

Optie voor TROVIS 6497

3M
4M
S3
S4

meldvoorwaarde grenswaarde
maak- of verbreekcontact

0 ... 7
0 of 1

0
0
0
0

alle uitvoeringen

TA
FI
K1
C1
C2
SO
TS/TM

actualisatiecyclus
aanwijzing gemeten waarde

0 of 1

0

Digitaal filter

0 ... 1999 s

1

stelwaarde veiligheidspositie

0 ... 109,9 %

0

toegangscode parametreerniveau
toegangscode configuratieniveau

−1999 ... +1999

0
0

zelf-optimalisatie

0 ... 2

0

ramp-functie gewenste waarde

1 s ... 500 min

0

stationsadres

0 ... 246

0

Baudrate

0 of 1

0

Opties voor uitvoeringen met interface

SN
BR

inbedrijfn. waarde, wijzigingen

5

1

2

3

9

10

8

1
2
3
4
5

aanwijzing gemeten waarde
aanwijzing regeluitgang
aanwijzing regelafwijking
aanwijzing schakeluitgang
Ruimte voor fysische eenheid

6

7

6
7
8
9
10

Cursor-toetsen
Bedrijfstoets
Bevestigingstoets
WE/WI-toets
Hand/automaat toets

4
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