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1. Opis

Sterowany mikroprocesorem regulator TROVIS 6497 s³u¿y do automatycznej regulacji proce-
sów przemys³owych. Dziêki jego praktycznie zorientowanej strukturze mo¿na konfigurowaæ
wszystkie typowe rodzaje uk³adów regulacji. Jest to regulator ci¹g³y, dwu- lub trójpunktowy,
stosowany w zale¿noœci od wyboru jako regulator proporcjonalny, proporcjonalno-ca³kuj¹cy,
proporcjonalno-ró¿niczkuj¹cy i proporcjonalno-ca³kuj¹co-ró¿niczkuj¹cy.
Obs³uga regulatora odbywa siê na trzech poziomach logicznych: pracy, parametryzacji i
konfiguracji przy u¿yciu klawiatury znajduj¹cej siê na p³ycie czo³owej.
Poziom pracy umo¿liwia obserwacjê procesu regulacji. Poziom parametryzacji przeznaczony
jest do zmiany parametrów regulacyjnych i ich optymalnego dostosowania do obiektu regula-
cji. Poziom konfiguracji s³u¿y do wyboru wymaganych funkcji regulatora.
Do wejœæ regulatora mo¿na pod³¹czyæ termometry oporowe Pt-100, termopary, znormalizo-
wane sygna³y pr¹dowe lub napiêciowe oraz przetworniki sygna³ów pomiarowych (pod³¹cza-
ne w technice dwuprzewodowej).
Wewnêtrzna wartoœæ zadana WI regulatora mo¿e byæ prze³¹czana na wielkoœæ zewnêtrzn¹
WE za pomoc¹ sygna³u binarnego lub przycisku WE/WI na p³ycie czo³owej regulatora.
Naciœniêcie prze³¹cznika: praca rêczna/automatyczna znajduj¹cego siê na p³ycie czo³owej
regulatora umo¿liwia bezuderzeniowe prze³¹czanie miêdzy trybami pracy.
Za pomoc¹ funkcji samooptymalizacji mo¿liwe jest automatyczne ustawienie optymalnych
parametrów regulacji.

1.1. Wykonania

TROVIS 6497-03
Wyjœcie:
sygna³ ci¹g³y/dwupunktowy/trójpunktowy/wy³¹czniki krañcowe, wyjœcie analogowe
Wejœcie:
do pod³¹czenia termometru oporowego Pt-100 w technice trójprzewodowej dla dwóch
zakresów temperatury:
wersja 1:  –100oC  do +400oC
wersja 2:  –30,0oC do +150,0oC 
Zadany zakres temperatury podany jest na tabliczce znamionowej urz¹dzenia.
Opcje:
TROVIS 6497-03 z dwoma dodatkowymi wy³¹cznikami krañcowymi
Interfejs szeregowy RS 485 z oprogramowaniem modbus RTU

Instrukcja obs³ugi odnosi siê do urz¹dzeñ z wersj¹ EPROM od numeru 1.00 (patrz str. 35)

Uwaga!
Urz¹dzenie mo¿e byæ montowane i uruchamiane tylko przez osoby do tego
upowa¿nione.

�

Wykonania Opis
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1.2. Dane techniczne

Wejœcia Wielkoœæ regulowana x

Sygna³ pr¹dowy 4(0) do 20 mA Ri = 2,5 W
Sygna³ napiêciowy 0(2) do 10 V Ri > 100 kW

Termometr oporowy Pt-100 samokompensuj¹cy siê 
(pod³¹czenie w technice trójprzewodowej)
Wersja 1 –100°C do  +400 °C podzia³ka 1°C
Wersja 2 –30,0°C do +150,0°C podzia³ka 0,1°C

Termopary (konieczny modu³ punktu odniesienia, nr katalogowy 1600-1269)
Typ K: NiCr-Ni 50°C do +1200°C DIN IEC 584

S: Pt10Rh-Pt 50°C do +1700°C DIN IEC 584
L: Fe-CuNi 50°C do + 800°C DIN 43 710
U: Cu-CuNi 50°C do + 600°C DIN 43 710

Zewnêtrzne sprzê¿enie zwrotne YR
Nadajnik potencjometryczny 0 do (200 do 1000) W lub
Sygna³ sta³opr¹dowy 4 do 20 mA (z rezystorem RSH = 500 W; 0,5 W; 1%)

Zewnêtrzna wartoœæ zadana WE
4(0) do 20 mA lub 0(2) do 10 V wybiera przez konfiguracjê mostka

Zewnêtrzne prze³¹czanie wartoœci zadanej
Wejœcie binarne do prze³¹czania WE/WI przy pomocy sygna³u 24 V DC
sygna³ 0 V → WI; 24 V → WE (wybór za pomoc¹ !�) lub
lub zewnêtrzne uruchomienie funkcji liniowo-rosn¹cej

Napiêcie zasilania przetwornika pomiarowego     24 V DC/max. 30 mA

Wyjœcia Sygna³ steruj¹cy Y (wybierany przez konfiguracjê mostków)
pr¹dowy –20, 4(0) do 20 mA, obci¹¿enie RB < 500 W lub
napiêciowy –10, 0(2) do 10 V, obci¹¿enie RB > 500 W

Wyjœcie analogowe AA  0(4) do 20 mA/ 0(2) do 10 V

Wyjœcia impulsowe Y1 i Y2
(Opcja: 2 wy³¹czniki krañcowe GW3 i GW4)
obci¹¿alnoœæ wyjœæ max. 250 V AC/ 1 A przy cos j = 1
histereza (minimalna) 0,3%

Zasilanie 230 V AC, 48 do 62 Hz; 120 V AC, 48 do 62 Hz;
Opcja: 24 V AC, 48 do 62 Hz

Zanik napiêcia
zasilania

Wszystkie parametry i wprowadzone bloki konfiguracyjne 
pozostaj¹ zachowane w pamiêci EEPROM

Pobór mocy 10 VA

Dop.  temperatura otoczenia 0 do 50 °C, transportu i sk³adowania 0 do 70°C

Niedok³adnoœæ pomiaru zniekszta³cenie liniowoœci b³¹d punktu zerowego b³¹d wartoœci koñcowej

mA, V, Pt 100 0,2% 0,2% 0,2%

termopara 0,2% 0,3% 0,3%

Stopieñ ochrony od strony czo³owej IP 54, obudowa IP 20

VDE 0110 czêœæ 1 kategoria przepiêciowa II,        stopieñ zanieczyszczenia 2

Ciê¿ar 0,8 kg

Opis Dane techniczne

EB 6497 PL 5



2. Monta¿ regulatora

Wymiary p³yty czo³owej regulatora do zabudowy tablicowej wynosz¹ 96 x 96 mm. W celu
dokonania monta¿u nale¿y:
1. Wyci¹æ w tablicy otwór o wymiarach 92+0,8 x 92+0,8 mm.
2. Wsun¹æ regulator w otwór.
3. W³o¿yæ klamerki mocuj¹ce w przewidziane do tego wg³êbienia po bokach lub w górnej

i dolnej czêœci obudowy (patrz rys. 1).
4. Wkrêciæ trzpienie œrubokrêtem tak, aby obudowa z p³yt¹ czo³ow¹ przylega³a do tablicy

sterowniczej.

2.1. Demonta¿ obudowy

W celu wymiany bezpiecznika lub mostków (patrz rozdz. 2.2 do 2.4) nale¿y zdj¹æ obudowê
regulatora:
1. Zdj¹æ zaciski przy³¹czeniowe, wykrêciæ œruby i klamerki mocuj¹ce, wyj¹æ regulator z

szafy sterowniczej i docisn¹æ p³ytê czo³ow¹.
2. Wykrêciæ dwie œruby i wypchn¹æ przezroczyste trzpienie odpowiednim œrubokrêtem w

kierunku p³yty czo³owej.
3. Wyci¹gn¹æ regulator wypychaj¹c lekko listwê zaciskow¹.
4. Dokonaæ prze³¹czeñ.
5. Ponownie wsun¹æ regulator, wkrêciæ dwie œruby i za³o¿yæ p³ytê czo³ow¹. Dalej postêpo-

waæ zgodnie z opisem w rozdz. 2 pkt. 2 do 4.
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Rys. 1 · Wymiary obudowy

4

1

3

2

1

Cz³on regulacyjny
1 p³ytka wejœæ/wyjœæ
2 p³ytka wyœwietlacza 

i procesora
3 p³ytka interfejsu
4 p³ytka zasilacza

Rys. 2 · Po³o¿enie p³ytek drukowanych w obudowie regulatora

Demonta¿ obudowy Monta¿ regulatora
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2.2. Bezpieczniki

Na p³ytce zasilacza (patrz rys. 2) bezpoœrednio przy listwie zaciskowej znajduje siê bezpie-
cznik przeci¹¿eniowy. Dla zasilania napiêciem 230 V jest to TR 5 (63 mA) o numerze
katalogowym 8834-0343, dla zasilania napiêciem 120 V jest to TR 5 (125 mA) o numerze
katalogowym 8834-0346.
Demonta¿ obudowy patrz rozdz. 2.1, str. 6.

2.3. Mostki do nastawy wartoœci WE, Y i AA

Wartoœæ zadana WE, sygna³ steruj¹cy Y i przy³¹cze dla rejestratora AA mog¹ byæ sygna³ami
pr¹dowymi lub napiêciowymi. Fabrycznie zadany jest sygna³ pr¹dowy. Zmiana po³o¿enia
odpowiedniego mostka na p³ytce sygna³ów wejœciowych / wyjœciowych (patrz rys. 2) umo¿li-
wia prze³¹czenie na sygna³ napiêciowy. Po³o¿enie mostków przedstawia rys. 3.
Demonta¿ obudowy regulatora patrz rozdz. 2.1, str.6.

2.4. Dostosowanie regulatora do zasilania z sieci 120 V

Regulator przemys³owy TROVIS 6497 mo¿e byæ zasilany zarówno napiêciem 230 V jak i
120 V (patrz rys. 2). Dostosowanie do napiêcia 120 V osi¹ga siê poprzez nastêpuj¹ce
posuniêcia:
1. Rozewrzeæ mostek "230 V".
2. Zewrzeæ mostki "120 V1" i "120 V 2".
3. Wymieniæ bezpiecznik TR 5 63 mA na TR 5 125 mA (patrz tak¿e rozdz. 2.2).

Y
mA V

 V  mA
WE

V
mA

AA

p³ytka sygna³ów wejœciowych / wyjœciowych 
(od strony elementów)
mostek
AA dla rejestratora
Y  dla sygna³u steruj¹cego
WE dla zewnêtrznej wartoœci zadanej

Rys. 3 · Po³o¿enie mostków

Monta¿ regulatora Dostosowanie regulatora do zasilania z sieci 120 V
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3. Przy³¹cza elektryczne

Regulator posiada zaciski szeregowe dla przewodów o przekroju od 0,5 do 1,5 mm2 (DIN
45140). Przy pod³¹czaniu przestrzegaæ przepisów Zwi¹zku Elektrotechników Niemieckich
VDE 0100 oraz odnoœnych przepisów krajowych.
Wskazówka dotycz¹ca monta¿u:
W celu wyeliminowania indukcji obcego pola magnetycznego przewody sygnalizacyjne i
czujnikowe nale¿y uk³adaæ w pewnej odleg³oœci od przewodów sterowniczych i zasilaj¹cych.
W celu unikniêcia b³êdu w pomiarze nale¿y, w przypadku oddzia³ywania obcych fal radio-
wych, stosowaæ przewody ekranowane.
Przewody zasilaj¹ce nale¿y prowadziæ osobno od ka¿dego regulatora do odpowiedniej szyny
rozdzielczej.
O ile nie da siê unikn¹æ bliskoœci uk³adów stycznikowych, nale¿y stosowaæ uk³ady odk³ócaj¹ce RC.

przy obci¹¿eniu > 50 VA 
przewidzieæ stycznik ew. przekaŸnik

wyjœcie sygna³ów steruj¹cych Y

wejœcie wielkoœci regulowanej X

+
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- + - + - +
- +

5 12 1 2

-+--

3 4 53 4 5

+ -

+- +-

2121

+ -

N PE

16 15 14a 14 13
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Y1 Y2

16 15 14a 14 13

GW3 GW4

17 18 19 20

+ -

UV
11 5

24 V DC
max. 30 mA

PE N L

120, 230, 24 V AC

1 AA RA RB TA TB

9 10 11 12

4(0)...20 mA 0(2)...10 V Pt 100

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

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

                                                    opcja: 
  zasilanie       analogowe wyjœcie wielkoœci            interfejs szeregowy

regulowanej X

sygna³ napiêciowy lub pr¹dowy 
w zale¿noœci od po³o¿enia mostka

prze³¹czanie wartoœci WE/WI   zewnêtrzna sygnalizacja
za pomoc¹ sygna³u 24 V DC       po³o¿enia zaworu

2 wy³¹czniki krañcowe

           przetwornik pomiarowy pod³¹czany 
           w technice dwuprzewodowej
termopara    wejœcie wielkoœci X 4 … 20 mA

tylko z modu³em punktu
odniesienia pod³¹czonego
do zacisków 5, 6, 7zewnêtrzna wartoœæ zadana WE

      opcja:
   2 dodatkowe wy³¹-
czniki krañcowe

wyjœcia trójpunktowe

odbiór    transmisja

Rys. 4  · Konfiguracja przy³¹czy

Dostosowanie regulatora do zasilania z sieci 120 V Przy³¹cza elektryczne
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4. Sposób obs³ugi

Obs³uga regulatora odbywa siê na trzech poziomach. W zale¿noœci od wybranego poziomu
przyciski na p³ycie czo³owej maj¹ ró¿ne funkcje (patrz rysunek na stronie rozk³adowej).

4.1. Wyœwietlacz i elementy obs³ugi

1 Wyœwietlacz wielkoœci regulowanej
Poziom pracy: wyœwietlacz wielkoœci regulowanej "
���
����

 WskaŸnik przerwania obwodu czujnikowego: W wypadku przerwania obwodu
 czujnikowego lub w wypadku przekroczenia w dó³ lub w górê zakresu sygna³ów

wejœciowych na wyœwietlaczu pojawi siê cyfra � (przekroczenie w górê) lub litera  
(przekroczenie w dó³). Sygna³ steruj¹cy ustawia siê automatycznie na zadan¹ w bloku
konfiguracyjnym �� wartoœæ awaryjn¹. Po usuniêciu przerwy w obwodzie czujnika
regulator powraca do normalnego trybu pracy.
Poziom parametryzacji i konfiguracji: na wyœwietlaczu wartoœæ liczbowa dla wybranego
bloku parametryzacji lub konfiguracji.

2 Wyœwietlacz sygna³u steruj¹cego
Poziom pracy: wyœwietlacz sygna³u steruj¹cego # w %
(Dla wartoœci > 100 na wyœwietlaczu pojawia siê litera �, dla wartoœci < 0 litery ��)
lub wyœwietlacz zewnêtrznego sprzê¿enia zwrotnego
Na poziomie parametryzacji i konfiguracji wyœwietlane s¹ bloki konfiguracyjne i wpro-
wadzane parametry.

3 Uchyb regulacji
Dwie czerwone diody wskazuj¹ uchyb regulacji XD wiêkszy ni¿ Ð1%, ¿ó³ta dioda
oznacza, ¿e wielkoœæ regulowana jest równa wartoœci zadanej (z dok³adnoœci¹ równ¹ 1%).

4 Wyœwietlacz wyjœcia sygna³u impulsowego
Dwie diody sygnalizuj¹ stan trój- i dwupunktowego wyjœcia regulatora lub stan wy³¹czni-
ka krañcowego.

5 Tabliczka z jednostkami fizycznymi
Jednostki fizyczne wielkoœci regulowanej (1)

6 Przyciski kursora
D zwiêkszenie wyœwietlanej wartoœci
Ñ zmniejszenie wyœwietlanej wartoœci
Funkcje na poziomie pracy (praca normalna):
Po wybraniu !� bezpoœrednia zmiana wartoœci zadanej, 
w trybie pracy rêcznej (patrz prze³¹cznik (10): bezpoœrednia zmiana sygna³u steruj¹cego Y.
Funkcje na poziomie parametryzacji i konfiguracji:
Wybór wprowadzanych parametrów lub bloków funkcyjnych na dolnym wyœwietlaczu
(2), zmiana okreœlonych wartoœci na górnym wyœwietlaczu (1).

Wyœwietlacz i elementy obs³ugi Sposób obs³ugi
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7 Przycisk pracy
Funkcja na poziomie pracy: wybór wskazywanej wielkoœci (patrz str. 12)
Funkcje na poziomie parametryzacji: powrót do poziomu pracy do trybu pracy
automatycznej*
Funkcje na poziomie konfiguracji: powrót do poziomu pracy do trybu pracy rêcznej*
* W wypadku pulsuj¹cego symbolu sygna³u steruj¹cego (2) przycisn¹æ najpierw przycisk 
  wprowadzania danych do pamiêci (8).

8 Przycisk wprowadzania danych do pamiêci
Funkcja na poziomie pracy: wywo³anie kodu parametryzacji �� i konfiguracji ��,
potwierdzenie wprowadzonego kodu i jednoczesne przejœcie na wybrany poziom.
Funkcja na poziomie parametryzacji i konfiguracji: otwieranie dostêpu dla dokonania
zmian danych (wyœwietlacz (2) pulsuje), potwierdzanie wprowadzonej wielkoœci (1).

9 Prze³¹cznik wartoœci zadanej WE/WI (zewnêtrzna/wewnêtrzna)
Wybór miêdzy zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ wartoœci¹ zadan¹. W przypadku nastawionej
zewnêtrznej wielkoœci WE œwieci siê ¿ó³ta dioda na przycisku.
Prze³¹czenie na zewnêtrzn¹ wartoœæ zadan¹ mo¿na zrealizowaæ dodatkowo pomocni-
czym sygna³em zewnêtrznym 24 V DC (zwróciæ uwagê na blok konfiguracyjny !� str. 18).

10 Prze³¹cznik trybu pracy: rêczna/automatyczna
Przy wyborze rêcznej regulacji sygna³u steruj¹cego # lub wyjœæ #� i #� zaœwieci siê ¿ó³ta
dioda na przycisku:
Za pomoc¹ prze³¹cznika trybu pracy regulator mo¿e byæ bezuderzeniowo prze³¹czany
z trybu pracy rêcznej na automatyczn¹ (lub odwrotnie).
W trybie pracy rêcznej u¿ytkownik uzyskuje mo¿liwoœæ bezpoœredniej zmiany wartoœci
sygna³u steruj¹cego # za pomoc¹ przycisków kursora (6). Wartoœæ sygna³u steruj¹cego
wyœwietlana jest na dolnym wyœwietlaczu.
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4.2. Poziom pracy

*���
++��

Na poziomie pracy regulator znajduje siê standardowo podczas pracy.
Na górnym wyœwietlaczu (1) pojawia siê wielkoœæ regulowana X, a na
dolnym (2) aktualna wartoœæ sygna³u steruj¹cego Y.

W przypadku wyœwietlenia innych parametrów regulatora nale¿y po-
s³u¿yæ siê przyciskiem pracy (7). Powrót do pracy normalnej za pomoc¹ ".

Poni¿ej przedstawione zostan¹ wielkoœci wyœwietlane na dolnym wy-
œwietlaczu (2), oraz odpowiadaj¹ce im wartoœci na górnym wyœwietlaczu (1).

� Uchyb regulacji "�
(XD = W – X)

�� Wewnêtrzna wartoœæ zadana !�
Zakres wartoœci zale¿y od zadanego dla wielkoœci regulowanej X ogra-
niczenia zakresu pomiarowego "� i "�.
Zmiana wartoœci zadanej !�
Po wciœniêciu przycisku pracy (7) na dolnym wyœwietlaczu pojawi siê
aktualna wartoœæ zadana !�.
Wyœwietlona na wyœwietlaczu (1) wartoœæ mo¿e byæ zmieniana za pomo-
c¹ przycisków kursora D i Ñ.
Przyciœniêcie przycisku pracy (7) spowoduje trwa³e (bez wzglêdu na ew.
zanik napiêcia) zapisanie tej wartoœci w pamiêci.

�� Zewnêtrzna wartoœæ zadana !�
Wyœwietlanie tylko w przypadku doprowadzonego sygna³u zewnêtrznej
wartoœci zadanej.

�* Sygna³ steruj¹cy #
Zakres wartoœci wyœwietlany jest w procentach i zale¿y od ograniczenia
zakresu zadanego na poziomie parametryzacji w punktach #& i #'
(patrz str. 14).

�* Wielkoœæ regulowana "
Symbol " pojawia siê na wyœwietlaczu na ok. 4 sek, nastêpnie pojawi¹
siê wielkoœæ regulowana " i wartoœæ sygna³u steruj¹cego #.
Zakres wartoœci na wyœwietlaczu zale¿y od min. i max. ograniczenia
zakresu pomiarowego, zadanego w punktach "� i "� na poziomie
konfiguracji (patrz strona 17).

Poziom pracy Sposób obs³ugi
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4.3. Poziom parametryzacji

*�
++��

Podczas parametryzacji ustawiane s¹ parametry regulacji. 
Parametryzacjê rozpoczyna siê od podania kodu.
Na dolnym wyœwietlaczu pojawia siê symbol parametru, a na górnym
jego wartoœæ.

*
++��

Dostêp do poziomu parametryzacji
Po przyciœniêciu przycisku wprowadzania danych do pamiêci (8) na
dolnym wyœwietlaczu (2) pojawi siê symbol ��. Po ponownym przyciœ-
niêciu tego przycisku symbol na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ.
Na górnym wyœwietlaczu (1) wprowadziæ kod za pomoc¹ przycisków
kursora D i Ñ. (Wskazówki dotycz¹ce kodu patrz str. 21).
Ponowne przyciœniêcie przycisku (8) otworzy dostêp do poziomu para-
metryzacji. Na dolnym wyœwietlaczu pojawi siê parametr ��. Podanie
b³êdnego kodu spowoduje powrót regulatora do poziomu pracy.

Wprowadzanie i zmiana parametrów
Otwarcie dostêpu do poziomu parametryzacji patrz wy¿ej.
Za pomoc¹ przycisków kursora D i Ñ wyœwietliæ odpowiedni parametr na
dolnym wyœwietlaczu (2). Po ponownym przyciœniêciu przycisku wprowa-
dzania danych do pamiêci symbol wybranego parametru zacznie pulsowaæ.
Przyciskami kursora D i Ñ nastawiæ okreœlon¹ wartoœæ na górnym wy-
œwietlaczu (1). Nastêpnie przycisn¹æ przycisk (8) i wprowadziæ wybran¹
wartoœæ do pamiêci.
Zmiana kolejnych parametrów lub zamkniêcie dostêpu do poziomu
parametryzacji patrz objaœnienia poni¿ej.

Zamkniêcie dostêpu do poziomu parametryzacji
Za pomoc¹ przycisku pracy (7) powróciæ do poziomu pracy.
W wypadku pulsuj¹cego symbolu na dolnym wyœwietlaczu (2) przycisn¹æ
najpierw przycisk wprowadzania danych do pamiêci (8).

We wszystkich regulatorach TROVIS 6497 na poziomie parametryzacji
mo¿liwe jest ustawienie nastêpuj¹cych parametrów:

�� Wspó³czynnik proporcjonalnoœci ��  (zakres proporcjonalnoœci),
zakres nastawy: 0.1 … 199.9

�� Czas zdwojenia ��  (zakres ca³kowania regulatora)
zakres nastawy: 1 … 1999 s, przy nastawie 0 cz³on I wy³¹czony

�( Czas wyprzedzenia �*  (zakres ró¿niczkowania regulatora)
zakres nastawy 1 … 1999 s, przy nastawie 0 cz³on D wy³¹czony

Sposób obs³ugi Poziom parametryzacji
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� Wzmocnienie cz³onu ró¿niczkuj¹cego ��  (wzmocnienie cz³onu D)
zakres nastawy 1 … 10, przy nastawie 0 cz³on D wy³¹czony, 
standardowa wartoœæ nastawy mieœci siê miêdzy 5 i 10.

�� Kierunek dzia³ania !�  (charakterystyka regulatora)
0 wprost >>, wzrost wartoœci x powoduje wzrost wartoœci y

ew. spadek wartoœci x powoduje spadek wartoœci y
1 odwrotnie <>, wzrost wartoœci x powoduje spadek wartoœci y 

ew. spadek wartoœci x powoduje wzrost wartoœci y

�)
�-

Ograniczenie wartoœci sygna³u steruj¹cego #&, #'
Przy wyborze zakresu nastawy ustalana jest pocz¹tkowa (#&) i koñcowa
(#') wartoœæ sygna³u steruj¹cego regulatora. Liczby podane na wyœwiet-
laczu w % odnosz¹ siê do nastawionego sygna³u wyjœciowego (patrz #�
str. 19 i #) str. 18).
#&  = -109,9 % ... #'
#'  = #& … 109,9 %
Ograniczenie nie funkcjonuje w wypadku trybu pracy rêcznej.

�� Punkt pracy #�
Zakres nastawy dla #� odnosi siê procentowo do wartoœci sygna³u
steruj¹cego Y.
Dla regulatora PI oraz PID punkt pracy nie jest uwzglêdniany.
W celu nastawy punktu pracy #� dla instalacji w stanie ustalonym nale¿y
odczytaæ aktualn¹ wartoœæ sygna³u steruj¹cego, a nastêpnie nastawiæ j¹
jako wartoœæ punktu pracy. W ten sposób przy nastawionej wartoœci
zadanej usuniêty zostanie uchyb regulacji regulatora proporcjonalnego
lub proporcjonalno-ró¿niczkuj¹cego.

Parametry dla wyjœæ impulsowych Y1 i Y2
Za pomoc¹ parametrów ��, �� nastawiana jest wartoœæ graniczna, 
za pomoc¹ parametrów ��, �� histereza dla wyjœæ Y1 i Y2.
Wybór wartoœci granicznej i ustalenie warunków sygnalizacji nastêpuje
na poziomie konfiguracji za pomoc¹ bloku konfiguracyjnego �� lub ��.
Bli¿sze informacje dotycz¹ce wyjœæ impulsowych patrz rozdz. 5 str. 23.

,� �� wartoœæ graniczna lub wspó³czynnik przenoszenia dla Y1
dla #� = 0 lub 3    wartoœæ graniczna lub punkt za³¹czania dla Y1
          = 2    wspó³czynnik przenoszenia

Poziom parametryzacji Sposób obs³ugi
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,' �� histereza lub minimalny czas trwania impulsu dla Y1
dla #� = 0 lub 3   histereza dla Y1
          = 2   min. czas trwania impulsu jako wartoœæ w % ��
          = 1 lub 4   histereza

�� �� wartoœæ graniczna lub wspó³czynnik przenoszenia dla Y2
dla #� = 0 lub 3   wartoœæ graniczna lub punkt za³¹czania dla Y2
          = 2   wspó³czynnik przenoszenia

�' �� histereza lub minimalny czas trwania impulsu dla Y2
dla #� = 0 lub 3   histereza dla Y2
          = 2   min. czas trwania impulsu jako wartoœæ w % ��

�, �� d³ugoœæ okresu
dla #� = 0 lub 3   d³ugoœæ okresu dla wyjœæ z regulacj¹ szerokoœci 

  impulsu (��/�� = 8 lub 9)
          = 2   d³ugoœæ okresu sygna³u otwieraj¹cego
          = 1 lub 4   czas przestawienia si³ownika

�� �� d³ugoœæ okresu
dla #� = 2   d³ugoœæ okresu sygna³u zamykaj¹cego

�� Strefa nieczu³oœci �$
Zakres 0...+109,9% w odniesieniu do sygna³u wyjœciowego.
Dla krokowego regulatora trójpunktowego z wewnêtrznym lub zewnêtrznym
sprzê¿eniem zwrotnym podawana jest strefa nieczu³oœci (zwróciæ uwagê na
definicjê), dla wyjœæ impulsowych minimalny czas trwania impulsu, a dla
wyjœæ impulsowych z dzielonym zakresem (split-range) punkt za³¹czania.
Bli¿sze informacje patrz rozdz. 5, str. 23.

Poni¿sze symbole na poziomie parametryzacji wyœwietlane s¹ tylko w regu-
latorach wyposa¿onych w dodatkowe wy³¹czniki krañcowe GW3 i GW4:

�� �� wartoœæ graniczna dla GW3
zakres nastaw zale¿y od bloku konfiguracyjnego ��.

�' �� histereza dla GW3
zakres nastaw zale¿y od bloku konfiguracyjnego ��.

�� �� wartoœæ graniczna dla GW4
zakres nastaw zale¿y od bloku konfiguracyjnego ��.

�' �� histereza dla GW4
zakres nastaw zale¿y od bloku konfiguracyjnego ��.
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4.4. Poziom konfiguracji

�
++��

Na poziomie konfiguracji ustalane s¹ wymagane funkcje regulatora.
Poziom konfiguracji jest dostêpny po wprowadzeniu kodu cyfrowego.
Na dolnym wyœwietlaczu (2) wyœwietlany jest blok konfiguracji, a na
górnym (1) odpowiednia wartoœæ. Wartoœci wprowadzone na poziomie
konfiguracji mog¹ byæ zmieniane w podanym zakresie.

�
++�+

Dostêp do poziomu konfiguracji
Po przyciœniêciu przycisku wprowadzania danych do pamiêci (8) na
dolnym wyœwietlaczu (2) pojawi siê symbol ��.

Po przyciœniêciu przycisku kursora na dolnym wyœwietlaczu pojawi siê
symbol ��.
Po ponownym przyciœniêciu przycisku wprowadzania danych do pamiêci
(8) symbol na wyœwietlaczu zacznie pulsowaæ.
Na górnym wyœwietlaczu (1) wprowadziæ kod za pomoc¹ przycisków
kursora D i Ñ (wskazówki dotycz¹ce kodu patrz str. 21).
Ponowne przyciœniêcie przycisku (8) otworzy dostêp do poziomu konfi-
guracji. Na dolnym wyœwietlaczu pojawi siê parametr "�. Podanie
b³êdnego kodu spowoduje powrót regulatora do poziomu pracy.

Okreœlanie i zmiana funkcji regulacyjnych
Otwarcie dostêpu do poziomu konfiguracji patrz wy¿ej.
Za pomoc¹ przycisków kursora D i Ñ wybraæ odpowiedni blok konfi-
guracji.
Po ponownym przyciœniêciu przycisku wprowadzania danych do pamiêci
(8) symbol wybranego bloku zacznie pulsowaæ.
Przyciskami kursora D i Ñ nastawiæ ¿¹dan¹ wartoœæ na górnym wyœwiet-
laczu (1). Nastêpnie przycisn¹æ przycisk (8) i wprowadziæ wybran¹
wartoœæ do pamiêci.
Pierwsza zmiana wartoœci za³¹cza tryb pracy rêcznej.
Kolejne bloki konfiguracji prze³¹czaæ przyciskami kursora lub zamkn¹æ
dostêp do poziomu konfiguracji wed³ug opisu poni¿ej.

Zamkniêcie dostêpu do poziomu konfiguracji
Za pomoc¹ przycisku pracy (7) powróciæ do poziomu pracy. W³¹czony
zostaje tryb pracy rêcznej, a na wyœwietlaczu (2) pojawi siê sygna³
steruj¹cy #.
Po przyciœniêciu przycisku prze³¹cznika trybu pracy: rêczna/automaty-
czna (10) regulator prze³¹cza siê na tryb pracy automatycznej.

Poziom konfiguracji Sposób obs³ugi
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Funkcje regulacyjne zadawane s¹ w nastêpuj¹cych blokach 
konfiguracyjnych:

��
��

Ograniczenie zakresu pomiarowego "� i "� dla wielkoœci regulowanej X
Za pomoc¹ bloków konfiguracyjnych ustalane s¹ ograniczaj¹ce siê wza-
jemnie pocz¹tkowa ("�) i koñcowa ("�) wartoœæ wielkoœci regulowanej X.

"� = 0, 3, 
    4, 5, 6

zakres pomiarowy patrz zakres temperatury dla "�,
z mo¿liwoœci¹ ograniczenia

"� = 1, 2 zakres pomiarowy –1999 do +1999 z uwzglêdnieniem
liczby miejsc po przecinku ".
Zadany zakres pomiarowy odnosi siê do zakresu 
sygna³ów 4 do 20 mA (0 do 100%), np. dla 
przetwornika ciœnienia o zakresie pomiarowym 
1 do 3 bar wybraæ "� = 1.0 (odpowiada 4 mA 
ew. 0%; "� = 3.0 (odpowiada 20 mA ew. 100%).

� Liczba miejsc po przecinku ",� (tylko dla pr¹dowych i napiêciowych
sygna³ów wejœciowych, tzn. "� = 1 lub 2)
Liczba miejsc po przecinku na górnym wyœwietlaczu (1) mo¿e byæ
ustawiona w zakresie 0 do 3, np. 1000 (bez przecinka), 1.000 (trzy
miejsca po przecinku)

�� Wybór sygna³u wejœciowego "�
Za pomoc¹ bloku "� okreœlana jest konfiguracja wejœæ regulatora.
Istnieje mo¿liwoœæ wyboru nastêpuj¹cych wejœæ:

0 Pt 100 wersja 1
wersja 2

–100 °C  do 400°C
– 30,0°C do 150,0°C

1 4(0) … 20 mA 



wybór zakresu w pkt. "), 
liczba miejsc po przecinku patrz pkt. "2 0(2) … 10 V

3





termopary
z modu³em
punktu odniesienia

Ni-Cr-Ni (K) 50°C do +1200°C
4 Pt10 Rh-Pt (S) 50°C do +1700°C
5 Fe-CuNi (L) 50°C do + 800°C
6 Cu-CuNi (U) 50°C do + 600°C

�� Wybór jednostki temperatury "�
0 °C
1 °F 

�� ") Wybór zakresu sygna³ów pr¹dowych ew. napiêciowych 
   dla wielkoœci regulowanej X

 

0 0...20 mA lub  0...10 V  w zale¿noœci od zadanego "� (1 lub 2)
1 4...20 mA lub  2...10 V  w zale¿noœci od zadanego "�(1 lub 2) 

(nie uwzglêdnia siê dla Pt 100 lub termopar)
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�� !) Wybór zakresu sygna³ów pr¹dowych ew. napiêciowych 
   dla zewnêtrznej wartoœci zadanej WE
0 0...20 mA lub  0...10 V w zal. od ustawienia mostka dla WE
1 4...20 mA lub  2...10 V w zal. od ustawienia mostka dla WE

 (fabrycznie ustawione s¹ sygna³y pr¹dowe)

�� #) Wybór zakresu sygna³ów pr¹dowych lub napiêciowych 
   dla sygna³u steruj¹cego Y i wartoœci AA 

Y (w zal. od ustawienia mostka dla Y) AA (w zal. od ustawienia mostka dla AA)
        (fabrycznie ustawione s¹ sygna³y pr¹dowe)

0 –20 … 20 mA lub –10 … 10 V 0 … 20 mA lub 0 … 10 V
1   4 … 20 mA lub   2 … 10 V 0 … 20 mA lub 0 … 10 V
2 –20 … 20 mA lub –10 … 10 V 4 … 20 mA lub 2 … 10 V
3   4 … 20 mA lub   2 … 10 V 4 … 20 mA lub 2 … 10 V

� Konfiguracja wejœcia cz³onu ró¿niczkuj¹cego ��
Na wejœcie cz³onu ró¿niczkuj¹cego D regulatora mo¿e byæ podawana
wielkoœæ regulowana X lub uchyb regulacji XD.
0 wielkoœæ regulowana X
1 uchyb regulacji XD

�� Wybór wartoœci zadanej !�
Prze³¹czenie pomiêdzy wielkoœciami zadanymi WE i WI odbywa siê za
pomoc¹ przycisku WE/WI (9) lub za pomoc¹ sygna³u zewnêtrznego
(+24 V) poprzez zaciski 12 i 5 wejœcia binarnego. Wybór wartoœci
zadanej odbywa siê w bloku konfiguracyjnym !�.
0 wejœcie WE od³¹czone
1 sumowanie wartoœci WE i WI
2 wybór wartoœci minimalnej spomiêdzy WE i WI
3 wybór wartoœci maksymalnej spomiêdzy WE i WI
4 prze³¹czanie z WE na WI za pomoc¹ przycisku (9)
5 prze³¹czanie z WE na WI za pomoc¹ przycisku (9) 

lub sygna³u binarnego +24 V
6 prze³¹czanie tylko za pomoc¹ zewn. sygna³u binarnego +24 V
7 ponowne uruchomienie funkcji liniowo-rosn¹cej wartoœci zadanej 

pocz¹wszy od wartoœci X

�' #� Blokowanie przycisku wyboru trybu pracy: 
   "rêczna/automatyczna" (10)
0 funkcja za³.
1 funkcja wy³.

Poziom konfiguracji Sposób obs³ugi
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�� Wybór rodzaju wyjœcia regulatora #�
0 wyjœcie sygna³u ci¹g³ego (patrz str. 23)
1 krokowy regulator trójpunktowy z wewnêtrznym sprzê¿eniem 

zwrotnym (patrz str. 26)
2 krokowy regulator trójpunktowy z zewnêtrznym sprzê¿eniem 

zwrotnym (patrz str. 27) 
3 wyjœcie ci¹g³e na rejestrator wielkoœci regulowanej X.
4 regulator trójpunktowy (jak YM = 1) z wyjœciem ci¹g³ym na rejestrator

wielkoœci regulowanej X. Brak wskazania stopnia otwarcia zaworu.

�� Zewnêtrzny sygna³ sprzê¿enia zwrotnego #�
Zwrotny sygna³ po³o¿enia zaworu regulacyjnego jest podawany z nadaj-
nika potencjometrycznego 0...(200 W do 1000 W) lub jako znormalizo-
wany sygna³ pr¹dowy 4...20 mA.
0 0 do (200 do 1000) W
1 4...20 mA (do zacisków 1,2 nale¿y pod³¹czyæ rezystor 

500 W /0,5 W/ 1%, patrz rys. 5 str. 9)

,�
��

Warunki sygnalizacji wartoœci granicznej �� i �� 
dla wyjœæ Y1 i Y2
�� i �� dla #� = 1, 2 lub 4 nale¿y nastawiæ na wartoœæ 0.
Warunek sygnalizacji odnosi siê do wartoœci wprowadzonych w punkcie
parametryzacji �� i ��. (Bli¿sze informacje patrz rozdz. 5 str. 23)

0 wy³. brak sygnalizacji na wyjœciach Y1 i Y2
sygnalizacja ma miejsce, gdy:

1 Xmax X > Xmax 
2 Xmin X < Xmin 
3 XDmin XD < XDmin

4 XDmax XD > XDmax 
5 XDmin i XDmax XDmin > XD > XDmax, przeniesienie funkcji

nadzoru wielkoœci regulowanej na wartoœæ
zadan¹

6 Ymax Y > Ymax 



wyjœcie dwu-/
trójpunktowych
sygna³ów
steruj¹cych

7 Ymin. Y < Ymin 

8 wyjœcie impulsowe sygna³u regulacyjnego
(dodatnie) 




patrz rozdzia³
5.5., str. 299 wyjœcie impulsowe sygna³u regulacyjnego

(ujemne)
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�,
��

�� i �� Wyjœcia przekaŸnikowe Y1 i Y2 jako zwierne lub rozwierne

0 styk zwierny
1 styk rozwierny

��
��

Warunki sygnalizacji wartoœci granicznej �� i ��
dla wyjœæ impulsowych GW3 i GW4
Warunek sygnalizacji odnosi siê do wartoœci wprowadzonych w punkcie
parametryzacji �� i ��.
0 wy³ brak sygnalizacji na wyjœciach GW3 i GW4

sygnalizacja ma miejsce, gdy:
1 Xmax X > Xmax

2 Xmin X < Xmin

3 XD min XD < XDmin

4 XD max XD > XDmax

5 XD min i XD max XDmin > XD > XDmax

6 Ymax Y > Ymax

7 Ymin Y < Ymin

��
��

�� i �� Wyjœcia przekaŸnikowe GW3 i GW4 jako zwierne lub rozwierne
0 styk zwierny
1 styk rozwierny

�� �� Cykliczna aktualizacja wyœwietlacza wielkoœci regulowanej
0 co 50 ms
1 co 2 s

�� � Filtr cyfrowy
Filtr cyfrowy �� zmniejsza czu³oœæ wejœæ analogowych X i WE.
Zakres 0...1999 s, dla wartoœci 0 wy³¹czony

�, �� Wartoœæ awaryjna sygna³u steruj¹cego  
W wypadku uszkodzenia czujnika, zaniku napiêcia zasilaj¹cego, wyjœcie
regulatora ustawi siê na wartoœæ w zakresie od 0 do 109,9% zakresu
sygna³u steruj¹cego.
W wypadku uszkodzenia czujnika sygna³ steruj¹cy Y zostaje automaty-
cznie ustawiony na poziomie wartoœci ��.
Je¿eli zanik napiêcia trwa d³u¿ej ni¿ 100 ms, to sygna³ wyjœciowy
zostanie ustawiony na wartoœæ ��. Przy zaniku napiêcia trwaj¹cym
krócej ni¿ 100 ms wartoœæ sygna³u steruj¹cego Y pozostaje nie zmieniona
na poziomie wartoœci z chwili zaniku napiêcia.

Poziom konfiguracji Sposób obs³ugi
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�� Kody cyfrowe �� i ��
��  dostêp do poziomu parametryzacji
��  dostêp do poziomu konfiguracji
Oba kody ustawione zosta³y fabrycznie na 000. Mo¿na je dowolnie
zmieniaæ w zakresie liczb –1999 do +1999. W wypadku podania
niew³aœciwego kodu patrz objaœnienia do kodu serwisowego.

Kod serwisowy
Na stronie 38 niniejszej instrukcji obs³ugi podano g³ówny kod cyfrowy
dla serwisu, który pozwala zmieniæ wartoœci wprowadzone na poziomie
konfiguracji i parametryzacji mimo wprowadzonych kodów cyfrowych
�� i ��. Aby zapobiec korzystaniu z tego kodu przez osoby niepowo-
³ane, nale¿y go usun¹æ ze strony 38 lub te¿ uniemo¿liwiæ jego odczyta-
nie. Zadane kody mo¿na odczytaæ przy otwieraniu dostêpu do bloków
konfiguracyjnych �� i ��.
Dostêp do poziomu konfiguracji (patrz str. 16) uzyskuje siê poprzez
podanie kodu serwisowego.

�+ �� Adaptacja (samooptymalizacja)
0 wy³., bez adaptacji
mo¿liwoœæ nastawy tylko wtedy, gdy przycisk praca rêczna/automatycz-
na (10) znajduje siê w po³o¿eniu praca rêczna:
1 gotowy do prowadzenia adaptacji, 

optymalizacja wed³ug wartoœci zadanej dla obiektów 
o opóŸnieniu > 10 s

2 gotowy do prowadzenia adaptacji, 
optymalizacja wed³ug wielkoœci zak³ócaj¹cej dla obiektów 
o opóŸnieniu > 10 s

Funkcja adaptacji pozwala na samoczynne dostosowanie siê regulatora
do warunków panuj¹cych w regulowanym obiekcie oraz obliczenie
optymalnych parametrów regulacyjnych. Wybieraj¹c punkt 1 lub 2 w
bloku konfiguracyjnym okreœla siê w³aœciw¹ optymalizacjê pracy. Miaro-
dajnym jest tu opóŸnienie wystêpuj¹ce w regulowanym obiekcie. W wy-
padku problematycznych i bardzo szybkich obiektów, dla których nie
mo¿na skokowo zmieniaæ po³o¿enia roboczego zaworu regulacyjnego,
funkcjê adaptacji nale¿y najpierw ustawiæ w pozycji 0 i w ten sposób j¹
wy³¹czyæ (patrz równie¿ rozdz. 7.2, str. 39).
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��
��

Funkcja liniowo-rosn¹ca wartoœci zadanych ��
Funkcja liniowo-rosn¹ca wartoœci zadanej powoduje zmianê tej wartoœci
w czasie ze sta³¹ prêdkoœci¹. Za pomoc¹ bloku konfiguracyjnego ��
zadawany jest czas przejœcia ca³ego zakresu wartoœci zadanej ("� do
"�). Rzeczywisty czas (TS1) zmiany wartoœci zadanej regulator wylicza
automatycznie (patrz rys. 6). Funkcja liniowo-rosn¹ca czasu odnosi siê
do ka¿dej zmiany wartoœci zadanej.
W zwi¹zku z tym nale¿y zwracaæ uwagê na blok konfiguracyjny !� = 7
str. 18. Po za³¹czeniu wejœcia binarnego regulator dokonuje podstawie-
nia W = X. Po wy³¹czeniu wejœcia wartoœæ zadana zmienia siê z nasta-
wion¹ prêdkoœci¹ a¿ do uzyskania wstêpnie wprowadzonej wielkoœci.
Zakres wartoœci: na dolnym wyœwietlaczu (2) wyœwietlany jest parametr
��. Nastawy dokonuje siê w sekundach (0 do 1800 s), po czym
nastêpuje przejœcie do poziomu sygnalizowanego za pomoc¹ symbolu
��, gdzie czas wyœwietlany jest w minutach (30 do 500 min.).
W celu wy³¹czenia tej funkcji nale¿y parametr ustawiæ na 0.

�� �� Adres regulatora
0 wy³.
1 do 246

�� �� Szybkoœæ transmisji  (wybór szybkoœci przekazywania danych)
0 4800 bit/s
1 9600 bit/s

1
t

XN pocz¹tek zakresu pomiarowego
XE koniec zakresu pomiarowego
W wartoœæ zadana
W1 poprzednia wartoœæ zadana
W2 nowa wartoœæ zadana
TS zadany czas dla funkcji liniowo-rosn¹cej 

wartoœci zadanej
TS1 obliczony rzeczywisty czas zmiany 

wartoœci zadanej

Rys. 6  · Funkcja liniowo-rosn¹ca czasu
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5. Wyjœcia sygna³ów steruj¹cych

Regulator TROVIS 6497 wyposa¿ony jest standardowo w wyjœcie sygna³u ci¹g³ego oraz
w dwa wyjœcia impulsowe Y1 i Y2. Wyjœcia te mog¹ byæ sterowane jako wy³¹czniki krañcowe
lub jako wyjœcia impulsowe dwu- i trójpunktowe.

5.1. Wyjœcie ci¹g³e

Regulator TROVIS 6497 mo¿e prowadziæ regulacjê ci¹g³¹ przy nastawie bloku konfiguracyj-
nego #� = 0.
W zale¿noœci od ustawienia mostka Y (patrz rys. 3, str. 7) do zacisków 1 i 2 doprowadzany
jest ci¹g³y sygna³ pr¹dowy lub napiêciowy.

5.2. Wyjœcia impulsowe Y1 i Y2

Okreœlenie rodzaju sygna³u na wyjœciu impulsowym Y1 i Y2 nastêpuje w punkcie konfigura-
cyjnym #� i ��/��.

5.2.1. Wy³¹czniki krañcowe

Wyjœcia Y1, Y2 regulatora TROVIS 6497 mog¹ byæ skonfigurowane jako wy³¹czniki krañco-
we. Razem z dostarczanymi na ¿yczenie klietna wy³¹cznikami GW3 i GW4 daje to maksy-
malnie cztery wy³¹czniki krañcowe.
Wy³¹cznik krañcowy kontroluje wielkoœci w danym zakresie wartoœci granicznych. W punkcie
konfiguracji ��, ��, �� i �� (warunki sygnalizacji przekroczenia wartoœci granicznych)
nastêpuje wybór kontrolowanej wielkoœci. Wartoœæ tej wielkoœci zadawana jest za pomoc¹

)

y – ci¹g³y sygna³
   steruj¹cy

Rys. 7  · Wyjœcia impulsowe Y1 i Y2
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parametrów ��, ��, �� i �� (wartoœæ graniczna). Dodatkowo dla ka¿dego wy³¹cznika
nale¿y zadaæ wartoœæ histerezy za pomoc¹ parametrów ��, ��, �� i ��. Jest to ró¿nica
pomiêdzy punktami za³¹czania i wy³¹czania wy³¹cznika. W wypadku przekroczenia w górê
lub w dó³ histereza dzia³a w przeciwnym kierunku w stosunku do kontrolowanych wartoœci
granicznych (patrz rys. 8). 

Wyjœcia sygna³ów impulsowych Y1 i Y2 mog¹ byæ pod³¹czone jako wy³¹czniki krañcowe, gdy
punkt konfiguracji #� = 0.
Warunki sygnalizacji przekroczenia wartoœci granicznych okreœlone s¹ nastêpuj¹co:
��/��/��/�� = 0 wy³¹czniki krañcowe wy³¹czone

= 1/ 2 maksymalna/minimalna absolutna wartoœæ wielkoœ-
ci regulowanej

= 3/ 4 minimalna/maksymalna wartoœæ absolutna uchybu
regulacji w procentach

= 5 minimalna i maksymalna wartoœæ absolutna uchybu
regulacji w procentach (dla XDmin wielkoœci zadane
w punktach ��/��/��/�� maj¹ wartoœæ ujemn¹)

= 6/ 7 wartoœæ absolutna sygna³u steruj¹cego

Nastawa bloków konfiguracji:
��/�� = 1 do 7 Y1/Y2 jako wyjœcia wy³¹czników krañcowych 

(tylko gdy #� = 0, w innych przypadkach 0)
��/�� = 1 do 7 dodatkowe wy³¹czniki krañcowe GW3/GW4

Nastawa parametrów:
�� / �� = wartoœæ graniczna dla Y1/Y2 

(tylko dla #� = 0, w innych przypadkach 0)
�� / �� = histereza Y1/Y2 (tylko dla #� = 0, w innych przypadkach 0)
�� / �� = wartoœæ graniczna dla GW3/ GW4
��/ �� = histereza dla GW3/ GW4

X, XD, Y  kontrolowana wartoœæ
1A … 2A  wartoœæ graniczna X, XD, Y 
1H … 4H  histereza
GW  stan wy³¹cznika krañcowego

stan wy³¹cznika krañcowego       stan wy³¹cznika krañcowego

wy³.

za³.

wy³.

za³.

Rys. 8  · Wy³¹cznik krañcowy
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5.2.2. Wyjœcie dwu-/trójpunktowych sygna³ów steruj¹cych

Wyjœcie dwupunktowego sygna³u steruj¹cego konfigurowane jest w punktach konfiguracyj-
nych #� = 0 i �� = 6 lub 7. Odpowiada to przekroczeniu w dó³ lub w górê wartoœci
granicznej sygna³u steruj¹cego #. Za pomoc¹ parametru �� nastawiany jest punkt za³¹cza-
nia, a za pomoc¹ 1H histereza jako wartoœæ absolutna sygna³u steruj¹cego #.
Wyjœcie trójpunktowe sygna³u steruj¹cego konfigurowane jest w punktach konfiguracyjnych
#� = 0, �� = 6 i �� = 7. Za pomoc¹ parametrów �� i �� nastawiane s¹ punkty za³¹czania,
a za pomoc¹ �� i �� wartoœæ histerezy jako wartoœæ absolutna sygna³u steruj¹cego #. Nale¿y
zwracaæ uwagê, aby ró¿nica miêdzy górnym i dolnym punktem za³¹czania by³a wiêksza od
sumy poszczególnych wartoœci histerezy: �� – �� > �� + ��.
Przy konfiguracji wyjœæ dla dwu- lub trójpunktowego sygna³u steruj¹cego zaleca siê wybraæ
do regulacji algorytm proporcjonalny lub proporcjonalno-ró¿niczkuj¹cy (nastawiæ ��, �*, ��).
Punkt pracy #� oraz ograniczenie minimalnego i maksymalnego sygna³u steruj¹cego (#& i #')
nale¿y wybraæ tak, aby umo¿liwiæ zawsze w³¹czanie i wy³¹czanie wyjœæ impulsowych.
Dla wy³¹czników krañcowych GW3 i GW4, a w wypadku wyjœcia dwupunktowego równie¿
dla Y2, mo¿na dowolnie definiowaæ warunki sygnalizacji przekroczenia wartoœci granicznych.
Wyjœcia impulsowe Y1 i Y2 oraz wy³¹czniki krañcowe GW3 i GW4 mog¹ byæ skonfigurowane
w punktach konfiguracyjnych ��/�/�/� jako styki zwierne (��/��/��/�� = 0), tzn.
przekaŸnik zamyka, lub jako styki rozwierne (��/��/��/�� = 1), tzn. przekaŸnik otwiera
przy spe³nieniu warunków sygnalizacji.

Nastawa bloków konfiguracji:
#� = 0 
�� = 6 lub 7 (regulator dwupunktowy) 
�/�/�� = 0 do 7 
�� = 6 lub 7 (regulator trójpunktowy) 
�� = 7 lub 6 
�/�� = 0 do 7
Nastawa parametrów:
�� / �� = punkt za³¹czania
�� / �� = histereza

Y0 Y1, Y2 wyjœcia impulsowe
Y sygna³ steruj¹cy
1A, 2A punkt za³¹czania
1H, 2H histereza
Y0 punkt pracy

wy³.

za³.

Rys.9  · Trójpunktowy sygna³ steruj¹cy
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5.3. Krokowy regulator trójpunktowy z wewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym

Opcja krokowego regulatora trójpunktowego z wewnêtrznie realizowanym sprzê¿eniem
zwrotnym wybierana jest przy nastawie punktu konfiguracyjnego #� = 1. Wyjœcia impulsowe
Y1 i Y2 s¹ wyjœciami trójpunktowymi i nie mog¹ byæ wykorzytywane do pod³¹czenia
wy³¹czników krañcowych. Punkt �� i �� nale¿y ustawiæ na 0.
Na podstawie czasu przestawienia i rzeczywistego czasu za³¹czenia si³ownika wyznaczane
jest po³o¿enie organu regulacyjnego. Czas przestawienia si³ownika wprowadzany jest do
regulatora za pomoc¹ parametru �� na podstawie dokumentacji technicznej. Czas ten musi
byæ taki sam dla zamykania i otwierania zaworu.
Zakres sygna³ów steruj¹cych nie mo¿e byæ ograniczony. Parametry ograniczenia sygna³ów
steruj¹cych #& i #' nale¿y ustawiæ odpowiednio na wartoœæ minimaln¹ i maksymaln¹.
Funkcja zewnêtrznego sprzê¿enia zwrotnego nie jest konieczna dla algorytmu regulacji. Je¿eli
konieczna jest sygnalizacja po³o¿enia zaworu, na dolnym wyœwietlaczu regulatora mo¿e byæ
sygnalizowane po³o¿enie zaworu. W tym celu za pomoc¹ bloku konfiguracyjnego #�
ustawiany jest sygna³ sprzê¿enia zwrotnego. Przed pod³¹czeniem nadajnika potencjometrycz-
nego nale¿y przeprowadziæ jego wzorcowanie (patrz rozdz. 5.3.1, str. 27). W wypadku braku
sygnalizacji po³o¿enia zaworu patrz wskazówki w rozdz. 5.3.1.
Za pomoc¹ parametru �� zadawana jest histereza jako wartoœæ procentowa sygna³u steruj¹-
cego #, która nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 2 · �$. Strefa nieczu³oœci �$ odpowiada zakresowi
od aktualnego punktu pracy do chwilowego punktu za³¹czania w procentach zakresu sygna³u
steruj¹cego. Aby utrzymaæ przyjêt¹ za typow¹ dla strefy nieczu³oœci wartoœæ (w zakresie od
punktu za³¹czania o wartoœci ujemnej do punktu o wartoœci dodatniej), nale¿y zwiêkszyæ
2-krotnie wartoœæ �$.
Aby regulator pracowa³ jako krokowy regulator trójpunktowy, nale¿y go ustawiæ jako regulator
proporcjonalno-ca³kuj¹cy. Dziêki temu regulator zachowuje siê jak regulator quasi ci¹g³y.
W wypadku sterowania rêcznego zmiana parametru # oddzia³ywuje bezpoœrednio na wyjœcie
trójpunktowe.

Nastawa bloków konfiguracyjnych:
#� = 1 
�/�� = 0
Nastawa parametrów:
�� = czas przestawienia si³ownika, np.120 s
�� = histereza w %, np. 2,8%
�$ = strefa nieczu³oœci w % zakresu sygna³ów steruj¹cych, np. 3%

sygna³
steruj¹cy Y
(ci¹g³y)

wysy³any 
z regulatora 
ci¹g³ego

Rys. 10  · Krokowy regulator trójpunktowy z wewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym
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5.3.1. Wzorcowanie nadajnika potencjometrycznego

Po pod³¹czeniu, ale przed uruchomieniem nadajnika potencjometrycznego w funkcji sygnali-
zatora zwrotnego nale¿y przeprowadziæ jego wzorcowanie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e regulator
automatycznie wykonuje wzorcowanie zakresu, ale punkt zerowy pozostaje bez zmian.

Wzorcowanie nadajnika nale¿y przeprowadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
1. Mostek Y ustawiæ w po³o¿eniu mA (patrz rys. 3, str. 7)
2. Nadajnik potencjometryczny ustawiæ na wartoœæ maksymaln¹ (200 do 1000 W)
3. Przejœæ do poziomu konfiguracji (patrz str. 16)
4. Za pomoc¹ przycisków kursora wybraæ blok konfiguracyjny #�
5. Przycisn¹æ przycisk wprowadzania danych do pamiêci
6. Za pomoc¹ przycisków kursora wybraæ funkcjê #� = 1 lub 2 w zale¿noœci od rodzaju

wyjœcia
7. Przycisn¹æ przycisk wprowadzania danych do pamiêci
8. Przycisn¹æ przycisk prze³¹cznika trybu pracy (10), w górnej czêœci wyœwietlacza pojawi

siê na kilka sekund symbol ���. Jego znikniêcie oznacza zakoñczenie wzorcowania.
Funkcja sprzê¿enia zwrotnego sygnalizowana jest w dolnej czêœci wyœwietlacza.

Uwaga:
Je¿eli przy nastawie #� = 1 nie bêdzie wykorzystywana funkcja sprzê¿enia zwrotnego, nale¿y
w dolnej czêœci wyœwietlacza ustawiæ wartoœæ ��. Opisany powy¿ej proces wzorcowania
nale¿y przeprowadziæ przy otwartych zaciskach, a nastêpnie zmostkowaæ zaciski 1 i 2.
Inna mo¿liwoœæ polega na wyborze #� = 4. Zamiast symbolu �� pojawi siê symbol x. Przy
takiej nastawie mo¿na pod³¹czyæ rejestrator do zapisu zmian wartoœci ".

5.4. Krokowy regulator trójpunktowy z zewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym

Wyboru tego wyjœcia dokonuje siê za pomoc¹ bloku konfiguracyjnego #� = 2. Sygna³
zwrotny po³o¿enia grzyba zaworu otrzymywany z nadajnika potencjometrycznego (zmiana
rezystancji 0...(200 do 1000) W) lub jako sygna³ pr¹dowy 4 do 20 mA (z bocznikiem)
podawany jest na wejœcie YR (zaciski 1 i 2).
Sygna³ steruj¹cy mo¿e byæ dowolnie ograniczony.
Mo¿liwe jest stosowanie si³owników o ró¿nych czasach przestawienia w kierunku zamykania
i otwierania. Parametry �� i �� oznaczaj¹ okres impulsu (a nie czas przestawienia) dla obu
kierunków dzia³ania si³ownika. Odpowiedni wybór okresu przebiegu jest rozwi¹zaniem
kompromisowym miêdzy têtnieniem resztkowym wielkoœci regulowanej (du¿a czêstotliwoœæ
impulsów, tzn. krótki zadany okres impulsu) i d³ug¹ ¿ywotnoœci¹ si³ownika (ma³a czêstotliwoœæ
impulsów, tzn. d³ugi zadany okres impulsu).
Za pomoc¹ parametrów �� i �� ustawiany jest minimalny czas trwania impulsu w procentach
odpowiedniego okresu przebiegu (�� i ��). Czas trwania impulsu nale¿y ustawiæ tak, aby
pod³¹czone si³owniki lub styczniki zd¹¿y³y siê za³¹czyæ.
Wspó³czynnik przenoszenia �� i �� oznacza wzrost wspó³czynnika trwania impulsu Tza³./TP
(Tza³. = czas za³¹czenia, TP = okres (T1 lub T2)). Na tej podstawie mo¿na obliczyæ ró¿nicê
miêdzy obliczonym przez regulator sygna³em steruj¹cym i zwrotnym sygna³em po³o¿enia
zaworu, przy której wspó³czynnik trwania impulsu osi¹gnie wartoœæ 1, tzn. regulator bêdzie
wysy³a³ sygna³ ci¹g³y. Czas za³¹czenia obliczany jest wed³ug wzoru Tza³. = (Y – YR) · A · TP,
gdzie dla Tza³. > TP, Tza³. = TP; A = �� lub ��.

Wyjœcia sygna³ów steruj¹cych Krokowy regulator trójpunktowy z zewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym
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Jako parametr �$ (strefa nieczu³oœci) nale¿y zadaæ odleg³oœæ miêdzy aktualnym punktem
pracy i odpowiadaj¹cym mu punktem za³¹czania w procentach zakresu sygna³u steruj¹cego.
Aby utrzymaæ przyjêt¹ za typow¹ dla strefy nieczu³oœci wartoœæ (w zakresie od punktu za³¹czania
o wartoœci ujemnej do punktu o wartoœci dodatniej), nale¿y zwiêkszyæ 2-krotnie wartoœæ �$.
W wypadku sterowania rêcznego zmiana parametru # nie oddzia³ywuje bezpoœrednio na
wyjœcie trójpunktowe, lecz na wejœcie zabudowanego w regulatorze ustawnika pozycyjnego.
Zmiana uchybu regulacji ustawnika pozycyjnego powoduje zmianê wspó³czynnika trwania
impulsu, zgodnie z którym pracuje regulator.

Nastawa bloków konfiguracyjnych:
#� = 2
�/�� = 0 
#� = 0 lub 1 (wybór sygna³u zewnêtrznego sprzê¿enia zwrotnego)

Nastawa parametrów:
�� = okres impulsu przy dodatnim kierunku przestawienia si³ownika, np. 20 s
�� = okres impulsu przy ujemnym kierunku przestawienia si³ownika, np. 20 s
�� = minimalny czas trwania impulsu przy dodatnim kierunku przestawienia 

  si³ownika w procentach wartoœci ��, np. 10%
�� = minimalny czas trwania impulsu przy ujemnym kierunku przestawienia 

  si³ownika w % wartoœci ��, np. 10%
�� = wzmocnienie (wspó³czynnik przenoszenia) przy dodatnim kierunku 

  przestawienia si³ownika, np. 15
�� = wzmocnienie (wspó³czynnik przenoszenia) przy ujemnym kierunku 

  przestawienia si³ownika, np. 15
�$ = strefa nieczu³oœci w % zakresu sygna³u steruj¹cego, np. 3%
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Rys. 11  · Krokowy regulator trójpunktowy z zewnêtrznym sprzê¿eniem zwrotnym
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5.5. Wyjœcia impulsowe z modulacj¹ szerokoœci impulsów

Wyjœcie impulsowe z modulacj¹ szerokoœci impulsów jest wyjœciem przekaŸnikowym, którego
czas za³¹czania Tza³. jest proporcjonalny do wewnêtrznego sygna³u steruj¹cego Y w odniesie-
niu do czasu zadanego w punkcie T1.

5.5.1. Dwupunktowe wyjœcie impulsowe z modulacj¹ szerokoœci impulsów

Wyjœcie przekaŸnikowe Y1 konfigurowane jest za pomoc¹ bloku �� = 8 lub , gdzie �� = 8
oznacza wyjœcie dwupunktowe dodatnie, a �� = 9 ujemne. Wyjœcie Y2 nale¿y skonfigurowaæ
odpowiednio za pomoc¹ bloku ��.
Strefa nieczu³oœci �$ okreœla, przy jakiej procentowej wartoœci sygna³u steruj¹cego Y wyjœcie
zostaje za³¹czone. Jest to zarazem minimalny czas trwania impulsu jako procentowa wartoœæ
okresu.

Nastawa bloków konfiguracyjnych:
#� = 0
��/ �� = 8 lub 9 (wyjœcie dwupunktowe dodatnie lub ujemne)

Nastawa parametrów:
�� = okres impulsów, np. 20 s
�$ = minimalny czas trwania impulsu jako procentowa wartoœæ okresu 

  impulsów ��, np. 10%

Y1 Y2

t
T

T1=100s T1=100s

T
t

Y1 Y2

y=
25%

y=
75%

za³. za³.

t czas
Y1,Y2 wyjœcie 

przekaŸnikowe
T1 okres impulsu
Tza³. czas za³¹czania
Y sygna³ steruj¹cy

Rys. 12  · Wyjœcie impulsowe z modulacj¹ szerokoœci impulsów

Wyjœcia sygna³ów steruj¹cych Wyjœcia impulsowe z modulacj¹ szerokoœci impulsów
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5.5.2. Dwa dwupunktowe wyjœcia impulsowe

Po wyborze nastawy �� = 8 i �� = 9 wyjœcia Y1 i Y2 regulatora skonfigurowane s¹ jako
dwa dwupunktowe wyjœcia impulsowe z modulacj¹ szerokoœci impulsów. Stan wyjœæ zale¿y od
wartoœci i znaku wewnêtrznego sygna³u steruj¹cego.
Strefa nieczu³oœci �$ okreœla, przy jakiej procentowej wartoœci sygna³u steruj¹cego Y wyjœcie
zostaje za³¹czone. Jest to zarazem minimalny czas trwania impulsu jako procentowa wartoœæ
okresu.

Nastawa bloków konfiguracyjnych:
�� = 8 (wyjœcie impulsowe dodatnie)
�� = 9 (wyjœcie impulsowe ujemne)

Nastawa parametrów:
�� = okres impulsów, np. 20 s
�$ = minimalny czas trwania impulsu jako procentowa wartoœæ okresu 

  impulsów ��, np. 3%

5.5.3. Dwa dwupunktowe wyjœcia impulsowe dodatnie lub ujemne 
         w trybie pracy z dzielonym zakresem

Zarówno dla dodatnich jak i ujemnych wewnêtrznych wartoœci sygna³u steruj¹cego mo¿na
sterowaæ wyjœciami impulsowymi w trybie pracy z dzielonym zakresem. Punkt rozdzia³u
okreœlany jest za pomoc¹ parametru �$ w % sygna³u steruj¹cego Y. Parametr �$ nie zadaje
ju¿ minimalnego czasu trwania impulsu.
Parametry �� i �� okreœlaj¹ kierunek dzia³ania wyjœæ steruj¹cych w trybie pracy z dzielonym
zakresem. Dla �� i �� = 0 kierunek dzia³ania wyjœæ jest dodatni, w pozosta³ych wypadkach
ujemny.

Nastawa bloków konfiguracyjnych:
�� = 8 (dodatni kierunek dzia³ania w trybie pracy z dzielonym zakresem) lub

  9 (ujemny kierunek dzia³ania w trybie pracy z dzielonym zakresem) 
�� = 8 (dodatni kierunek dzia³ania w trybie pracy z dzielonym zakresem) lub

  9 (ujemny kierunek dzia³ania w trybie pracy z dzielonym zakresem) 

Nastawa parametrów:
�� = okres impulsów, np. 20 s
�$ = punkt rozdzia³u

Wyjœcia impulsowe z modulacj¹ szerokoœci impulsów Wyjœcia sygna³ów steruj¹cych
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6. Interfejs szeregowy

6.1. Opis interfejsu szeregowego

Za poœrednictwem interfejsu szeregowego regulator przemys³owy TROVIS 6497 komunikuje
siê z komputerem centralnym. Odpowiednie oprogramowanie s³u¿¹ce do wizualizacji procesu
i do komunikacji umo¿liwia opracowanie kompletnego automatycznego systemu sterowania i
regulacji. Do komunikacji wykorzystywany jest szeroko rozpowszechniony protokó³ Modbus.
Sam interfejs szeregowy spe³nia wymagania RS 485 (RS = Recommend Standard wg EIA).
Je¿eli regulator powinien dodatkowo realizowaæ funkcjê aktywnego zakoñczenia linii, mostki
LB1 do LB5 powinny byæ zwarte (patrz rys. 2 str. 6).

6.2. Dane techniczne

Interfejs szeregowy RS 485
Protokó³ transmisji: Modbus RTU 584
Rodzaj transmisji: asynchroniczna, linia 4-przewodowa
Format znaku: RTU (8 bitów) 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu
Prêdkoœæ transmisji: 4800 lub 9600 bit/s
Liczba mo¿liwych adresów: 246
Rodzaj transmitowanych danych: konfiguracja, parametryzacja, tryb pracy, 

wielkoœci procesowe

RS 232

RS 485

Rys. 13  · System sterowania procesem z wykorzystaniem regulatorów przemys³owych TROVIS 6497

Interfejs szeregowy Dane techniczne
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6.3. Obs³uga

6.3.1. Ustawianie adresu regulatora

Ka¿dy regulator pod³¹czony do systemu komunikacji powinien mieæ w³asny adres. Adres
regulatora wprowadza siê na poziomie konfiguracji w bloku konfiguracyjnym ��. Nastaw¹
podstawow¹ jest 0 (=WY£.). Jest to jednoczeœnie nastawa fabryczna. Po ustawieniu adresu nie
mo¿na przywróciæ poprzedniej nastawy 0 (=WY£.) bloku konfiguracyjnego ��.

6.3.2. Podzia³ rejestrów danych

Rejestry danych zawieraj¹ wartoœci wielkoœci analogowych, np. wielkoœci regulowanych,
sygna³ów steruj¹cych itd.
Rejestry danych 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 55, 56, 57 s³u¿¹ tylko do odczytu przez komputer
centralny. S¹ one oznaczone symbolem R (read). Pozosta³e rejestry danych mog¹ byæ
zapisywane i odczytywane (W/R = write/read).

6.3.3. Podzia³ rejestrów stanu

Rejestry stanu zawieraj¹ informacje binarne, np. meldunki o awarii, stany przekaŸników lub
meldunki o stanie procesu.
Rejestry stanu 1 - 4 i 15, 16 mog¹ byæ tylko odczytywane przez komputer centralny.
Rejestry stanu 5 - 14 mog¹ byæ zapisywane i odczytywane.

6.3.4. Protokó³ Modbus

Protokó³ Modbus okreœla sposób komunikacji miêdzy regulatorem i komputerem centralnym.
Komputer pe³ni w tym uk³adzie funkcjê "master", a regulator funkcjê "slave". Regulator mo¿e
wiêc tylko odpowiadaæ na pytania komputera centralnego.
Uwaga: Po wys³aniu zapytania komputer centralny musi poczekaæ na odpowiedŸ przynaj-
mniej 1 sekundê. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi lub up³ywie sekundy mo¿e zostaæ
wys³ane nastêpne zapytanie.

6.3.5. Funkcja nr 01 (Read Coil Status)

Za pomoc¹ tego kodu funkcyjnego komputer mo¿e odczytywaæ rejestry stanu regulatora (patrz
tabela na str. 35).

6.3.6. Funkcja nr 05 (Force Single Coil)

Za pomoc¹ tego kodu funkcyjnego okreœlony rejestr stanu (patrz tabela na str. 35) zmieniany
jest w regulatorze przez komputer centralny.

6.3.7. Funkcja nr 03 (Read Holding Register)

Funkcja ta s³u¿y do odczytu zawartoœci rejestrów danych regulatora (patrz tabela na str. 33).
Wartoœæ okreœlonej wielkoœci powstaje w komputerze typu PC po uwzglêdnieniu formatu danej.

6.3.8. Funkcja nr 06 (Preset Single Register)

Za pomoc¹ tego kodu funkcyjnego komputer centralny mo¿e zmieniæ wartoœæ okreœlonego
rejestru danych (patrz tabela na str. 33). 

Obs³uga Interfejs szeregowy
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6.3.9. Sygnalizacja b³êdów transmisji

W przypadku prób niedozowolonych operacji ze strony komputera interfejs regulatora
odpowiada stosownym komunikatom b³êdu. Przyk³adem niedozwolonej operacji mo¿e byæ
próba odczytu rejestru o adresie wiêkszym ni¿ 58 lub próba zapisu rejestru tylko do odczytu.

6.4. Rejestry danych

Nr Nazwa Dostêp Zakres liczbowy Dzielnik Opis
 1 ID R 6497 0 identyfikator regulatora
 2 VN R  1001 lub 1002 11) wersja oprogramowania / Pt 100
 3 X R −1999 do 1999 2) wielkoœæ regulowana
 4 WE R −1999 do 1999 2) wartoœæ zadana (zewnêtrzna)
 5 0 zarezerwowany
 6 YSTELL R  –10 do  110 0 sprzê¿enie zwrotne
 7 XD R –1999 do 1999 2) uchyb regulacji
 8 Y R –1099 do 1099 1 sygna³ steruj¹cy PID
 9 YHAND R/W4) –1999 do 1999 1 wyjœcie sygna³u steruj¹cego
10 WI R/W4) –1999 do 1999 2) wartoœæ zadana (wewnêtrzna)
11 SN R     1 do  246 0 adres regulatora
12 KP R/W4)    0 do 1999 1 wspó³czynnik proporcjonalnoœci
13 TN R/W4)    0 do 1999 0 czas zdwojenia
14 TV R/W4)    0 do 1999 0 czas wyprzedzenia
15 KD R/W4)    0 do   10 0 wzmocnienie cz³onu ró¿niczkuj¹cego
16 WR R/W4) 0 lub 1 0 zanegowany uchyb regulacji
17 YMIN R/W4) –1099 do 1099 1 min. ograniczenie sygna³u steruj¹cego
18 YMAX R/W4) –1099 do 1099 1 max. ograniczenie sygna³u steruj¹cego
19 Y0 R/W4) –1099 do 1099 1 punkt pracy
20 1A R/W4) –1999 do 1999 3) wartoœæ graniczna/wyjœcie impulsowe Y1
21 1H R/W4)    0 do 1999 3) histereza wyjœcia Y1
22 2A R/W4) –1999 do 1999 3) wartoœæ graniczna/wyjœcie impulsowe Y2
23 2H R/W4)    0 do 1999 3) histereza wyjœcia Y2
24 T1 R/W4)    0 do 1999 0 czas przestawienia/okres impulsów +
25 T2 R/W4)    0 do 1999 0 czas przestawienia / okres impulsów –
26 TZ R/W4)    0 do 1099 1 strefa nieczu³oœci
27 3A R/W4) –1999 do 1999 3) wartoœæ graniczna GW3
28 3H R/W4)    0 do 1099 3) histereza wyjœcia GW3
29 4A R/W4) –1999 do 1999 3) wartoœæ graniczna GW4
30 4H R/W4)    0 do 1099 3) histereza wyjœcia GW4
31 XN R/W4) –1999 do 1999 2) min. ograniczenie wielkoœci regulowanej
32 XE R/W4) –1999 do 1999 2) max. ograniczenie wielkoœci regulowanej
33 X, R/W4) 0 do 3 0 liczba miejsc po przecinku

Interfejs szeregowy Rejestry danych
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Nr Nazwa Dostêp Zakres liczbowy Dzielnik Opis
34 XM R/W4) 0 do 6 0 wybór sygna³u wejœciowego
35 XT R/W4)  0 lub 1 0 jednostka temperatury
36 X* R/W4)  0 lub 1 0 wybór zakresu X
37 W* R/W4)  0 lub 1 0 wybór zakresu W
38 Y* R/W4) 0 do 3 0 wybór zakresu Y
39 DI R/W4)  0 lub 1 0 konfiguracja wejœæ cz³onu ró¿niczkuj¹cego
40 WM R/W4) 0 do 7 0 wybór wartoœci zadanej

41 YH R/W4)  0 lub 1 0 blokada prze³¹cznika trybu pracy:
rêczna/automatyczna

42 YM R/W4) 0 do 4 0 wybór wyjœcia regulatora
43 YR R/W4)  0 lub 1 0 sygna³ zwrotny z zaworu (W/mA)

44 1M R/W4) 0 do 9 0 przyporz¹dkowanie 
wartoœci granicznej GW1

45 2M R/W4) 0 do 9 0 przyporz¹dkowanie 
wartoœci granicznej GW2

46 S1 R/W4)  0 lub 1 0 styk Y1 zwierny/rozwierny (GW1)
47 S2 R/W4)  0 lub 1 0 styk Y2 zwierny/rozwierny (GW2)

48 3M R/W4) 0 do 7 0 przyporz¹dkowanie 
wartoœci granicznej GW3

49 4M R/W4) 0 do 7 0 przyporz¹dkowanie 
wartoœci granicznej GW4

50 S3 R/W4)  0 lub 1 0 styk GW3 zwierny/rozwierny
51 S4 R/W4)  0 lub 1 0 styk GW4 zwierny/rozwierny
52 TA R/W4)  0 lub 1 0 aktualizacja wyœwietlacza (1)
53 FI R/W4)     0 do 1999 0 filtr cyfrowy dla wejœæ X i WE
54 K1 R/W4)     0 do 1099 1 wartoœæ awaryjna
55 C1 R –1999 do 1999 0 kod poziomu parametryzacji
56 C2 R –1999 do 1999 0 kod poziomu konfiguracji
57 SO R 0 do 2 0 samoptymalizacja
58 TS R/W4)     0 do 30000 0 funkcja liniowo-rosn¹ca wartoœci zadanej

1) zawartoœæ rejestru informuje o wersji oprogramowania np. 1.00 i zakresie pomiarowym dla wejœcia
PT 100 (wersja 1 lub 2, 1:100.1, 2:100.2)

2) w zale¿noœci od konfiguracji XM
– brak miejsc po przecinku dla XM = 3, 4, 5, 6 i XM = 0 wersja 1
– jedno miejsce po przecinku dla XM = 0 wersja 2
– 0 do 3 miejsc po przecinku w zale¿noœci od X, dla XM = 1, 2

3) w zale¿noœci od XM, YM i przyporz¹dkowañ 1M do 4 M
4) dane s¹ zapisywane w pamiêci nieulotnej EEPROM. Ten rodzaj pamiêci ma ograniczon¹ ¿ywotnoœæ

i dlatego mo¿na dokonaæ max. ok. 100 000 zapisów.

Rejestry danych Interfejs szeregowy
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6.5. Rejestry stanu

Nr Dostêp Opis
1 R awaria

2 R uaktywniony sygna³ steruj¹cy

3 R uaktywniona parametryzacja

4 R uaktywniona konfiguracja

5 R/W wartoœæ graniczna/wyjœcie impulsowe Y1

6 R/W wartoœæ graniczna/wyjœcie impulsowe Y2

7 R/W wartoœæ graniczna GW3

8 R/W wartoœæ graniczna GW4

9 R/W blokada dostêpu do poziomu parametryzacji

10 R/W wyjœcie z poziomu parametryzacji

11 R/W blokada dostêpu do poziomu konfiguracji

12 R/W wyjœcie z poziomu konfiguracji

13 R/W1) prze³¹czanie na sterowanie rêczne

14 R/W1) prze³¹czanie WE

15 R zarezerwowane

16 R zarezerwowane

1) dane s¹ zapisywane w pamiêci nieulotnej EEPROM. Ten rodzaj pamiêci ma ograniczon¹ ¿ywotnoœæ
i dlatego mo¿na dokonaæ max. ok. 100 000 zapisów.

7. Uruchomienie regulatora

Po dokonaniu pod³¹czeñ elektrycznych mostki 1, 2 i 3 nale¿y umieœciæ zgodnie z wymogami
(patrz str. 6 i 7). Nastêpnie wybraæ bloki konfiguracyjne i punkty parametryzacji.
Przed uruchomieniem regulatora przemys³owego uwzglêdniæ parametry obiektu regulacyjne-
go. Wyeliminowaæ potencjalne ryzyko ustawiaj¹c odpowiednie punkty parametryzacji.
Po uruchomieniu regulatora zanotowaæ zadane wartoœci.

Uwaga: 
Poszczególne opcje regulatora nale¿y zawsze ustawiaæ w nastêpuj¹cej kolejnoœci: konfigu-
racja, parametryzacja i optymalizacja.

Wersja EPROM: 
po pod³¹czeniu napiêcia sieciowego do regulatora w górnej czêœci wyœwietlacza pojawia siê
na kilka sekund aktualna wersja EPROM (wa¿ne w wypadku ewentualnych pytañ do
producenta!).

Uruchomienie regulatora Rejestry stanu
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Przy dokonywaniu nastawy regulatora przemys³owego nale¿y postêpowaæ w sposób opisany
poni¿ej:

– Konfiguracja: (patrz str. 16)
– wybór sygna³u wejœciowego "�
– wyznaczenie zakresu pomiarowego dla sygna³ów wejœciowych za pomoc¹ "� (wartoœæ

pocz¹tkowa) i "� (wartoœæ koñcowa)
– wybór wyjœcia regulatora za pomoc¹ #�, ��, ��, #�, patrz rozdz. 5, str. 23
– wybór funkcji specjalnych, jak: filtr cyfrowy ��, jednostki temperatury "�, sygnalizacja

przekroczenia wartoœci granicznej �/�/�/�� lub wartoœæ awaryjna ��

– Parametryzacja: (patrz str. 13)
– wybór kierunku dzia³ania za pomoc¹ !�
– ograniczenie sygna³u wyjœciowego za pomoc¹ #& i #' 
– wprowadzenie parametrów wybranego wyjœcia, patrz rozdz. 5, str. 23
– ustalenie wartoœci granicznych za pomoc¹ �/�/�/��

– Optymalizacja instalacji poprzez zadanie wartoœci parametrów dla ��, �� i �* i ��,
patrz rozdz. 7.1 i 7.2.

7.1. Optymalizacja parametrów regulatora

Aby uchyb regulacji wywo³ywany zak³óceniami by³ bliski lub równy zeru, parametry regula-
tora nale¿y dostosowaæ do dynamiki obiektu na podstawie parametrów ��, �� i �*.
W wypadku braku doœwiadczeñ we wprowadzaniu wartoœci nastaw w ró¿nych obiektach
regulacji, nale¿y post¹piæ w sposób przedstawiony poni¿ej:
Przycisk praca rêczna/automatyczna (10) prze³¹czyæ na sterowanie rêczne.
Pod³¹czony zawór regulacyjny zamkn¹æ za pomoc¹ przycisków kursora.
Dalsze czynnoœci wykonywaæ zgodnie z opisem dla odpowiedniego regulatora.

Regulator P (proporcjonalny)
– na poziomie parametryzacji wprowadziæ parametry regulacyjne �� = 0,1, �� = 0 i �* = 0
– na poziomie pracy ustawiæ wartoœci zadane, nastêpnie zmieniaæ za pomoc¹ przycisków

kursora sygna³ steruj¹cy # a¿ do czasu otwarcia zaworu regulacyjnego i uzyskania
uchybu regulacji "� równego zeru,

– prze³¹czyæ regulator na pracê automatyczn¹,
– wartoœæ �� zwiêkszaæ tak d³ugo, a¿ obiekt regulacji zacznie siê wzbudzaæ,
– wartoœæ �� nieznacznie zmniejszyæ, do ustania drgañ,
– sta³y uchyb regulacji mo¿na wyeliminowaæ poprzez nastawienie punktu pracy #� w na-

stêpuj¹cy sposób:
odczytaæ aktualn¹ wartoœæ sygna³u steruj¹cego # dla instalacji w stanie ustalonym i
wprowadziæ jako wartoœæ #� w punkcie parametryzacji #�.
Uwaga: Ka¿da zmiana wartoœci zadanej wymusza zmianê punktu pracy #�.

Optymalizacja parametrów regulatora Uruchomienie regulatora
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Regulator PI (proporcjonalno-ca³kuj¹cy)
– na poziomie parametryzacji wprowadziæ parametry regulacyjne �� = 0,1, �� = 1999

(maksimum) i �* = 0,
– na poziomie pracy ustawiæ wartoœci zadane, nastêpnie zmieniaæ za pomoc¹ przycisków

kursora sygna³ steruj¹cy # a¿ do czasu otwarcia zaworu regulacyjnego i uzyskania
uchybu regulacji "� równego zeru,

– prze³¹czyæ regulator na pracê automatyczn¹,
– wartoœæ �� zwiêkszaæ tak d³ugo, a¿ obiekt regulacji zacznie siê wzbudzaæ,
– wartoœæ �� nieznacznie zmniejszyæ do ustania drgañ,
– wartoœæ �� zmniejszaæ tak d³ugo, a¿ obiekt regulacji zacznie siê wzbudzaæ,
– wartoœæ �� nieznacznie zwiêkszyæ do ustania drgañ.

Regulator PD (proporcjonalno-ró¿niczkuj¹cy)
– na poziomie parametryzacji wprowadziæ parametry regulacyjne �� = 0,1, �* = 0

i �� = 0, wzmocnienie cz³onu ró¿niczkuj¹cego �� nastawiæ na wartoœæ pomiêdzy
5 i 10,

– na poziomie pracy ustawiæ wartoœci zadane, nastêpnie zmieniaæ za pomoc¹ przycisków
kursora sygna³ steruj¹cy # a¿ do czasu otwarcia zaworu regulacyjnego i uzyskania
uchybu regulacji "� równego zeru,

– wartoœæ �� zwiêkszaæ tak d³ugo, a¿ obiekt regulacji zacznie siê wzbudzaæ
– wartoœæ �* ustawiæ na 1 s, nastêpnie zwiêkszaæ tak d³ugo, a¿ drgnia ustan¹,
– wartoœæ �� zwiêkszaæ do ponownego wyst¹pienia drgañ,
– wartoœæ �* zwiêkszaæ do momentu ustania drgañ,
– powtórzyæ czynnoœci kilkakrotnie, a¿ nie bêdzie mo¿na wyt³umiæ drgañ,
– wartoœæ �� i �* nieznacznie zmniejszyæ, aby doprowadziæ obiekt regulacji do stanu

równowagi,
– sta³y uchyb regulacji wyeliminowaæ poprzez nastawienie punktu pracy #� w nastêpuj¹cy

sposób: odczytaæ aktualn¹ wartoœæ nastawy # dla instalacji w stanie ustalonym i wpro-
wadziæ jako wartoœæ #� w punkcie parametryzacji #�.
Uwaga: Ka¿da zmiana wartoœci zadanej wymusza zmianê punktu pracy #�.

Uruchomienie regulatora Optymalizacja parametrów regulatora
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Regulator PID (proporcjonalno-ca³kuj¹co-ró¿niczkuj¹cy)
– na poziomie parametryzacji wprowadziæ parametry regulacyjne �� = 0,1, �� = 1999

i �* = 0, wzmocnienie cz³onu ró¿niczkuj¹cego �� nastawiaæ na wartoœæ pomiê-
dzy 5 i 10,

– na poziomie pracy ustawiæ wartoœci zadane, nastêpnie zmieniaæ za pomoc¹ przycisków
kursora sygna³ steruj¹cy # a¿ do czasu otwarcia zaworu regulacyjnego i uzyskania
uchybu regulacji "� równego zeru,

– wartoœæ �� zwiêkszaæ tak d³ugo, a¿ obiekt regulacji zacznie siê wzbudzaæ,
– wartoœæ �* ustawiæ na 1 s, nastêpnie zwiêkszaæ tak d³ugo, a¿ drgnia ustan¹,
– wartoœæ �� powoli zwiêkszaæ do ponownego wyst¹pienia drgañ,
– wartoœæ �* zwiêkszaæ do momentu ustania drgañ,
– powtórzyæ czynnoœci kilkakrotnie, a¿ nie bêdzie mo¿na wyt³umiæ drgañ,
– wartoœæ �� i �* nieznacznie zmniejszyæ, aby doprowadziæ obiekt regulacji do stanu

równowagi,
– wartoœæ �� zmniejszaæ do momentu, gdy instalacja ponownie zacznie siê wzbudzaæ, a

nastêpnie ponownie zwiêkszaæ do ust¹pienia drgañ.

                Kod serwisowy                  1732

Optymalizacja parametrów regulatora Uruchomienie regulatora
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7.2. Adaptacja (samooptymalizacja)

Adaptacja jest funkcj¹ regulatora przemys³owego, która umo¿liwia obserwacjê w pocz¹tkowej
fazie pracy zachowania siê obiektu regulacji i obliczenie optymalnych parametrów regulacyj-
nych.
Funkcjê tê nale¿y stosowaæ tylko dla niezbyt szybko reaguj¹cych obiektów regulacji o ma³ych
opóŸnieniach.
Je¿eli w bloku konfiguracyjnym ma zostaæ wybrana funkcja adaptacji, nie ma potrzeby
przeprowadzania optymalizacji opisanej w rozdziale 7.1.
Automatycznie wyliczone parametry regulacyjne nale¿y sprawdziæ przed prze³¹czeniem
regulatora na pracê automatyczn¹.
Je¿eli podczas eksploatacji regulator przemys³owy nie dzia³a prawid³owo, obliczone parame-
try regulacyjne nale¿y zmieniæ rêcznie.
W celu przeprowadzenia samooptymalizacji nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
1. Warunek:

Regulowany obwód musi pozostawaæ w stanie ustalonym przez okres ok. 5 minut, to
znaczy uchyb regulacji "� musi byæ sta³y.
W regulatorze przemys³owym nale¿y zadaæ algorytm PI (�� = 0). Dla algorytmu PID
ustawiæ �� = 1.
Regulator znajduje siê na poziomie pracy (praca normalna), na monitorze wyœwietlane
s¹ wielkoœæ regulowana X i sygna³ steruj¹cy Y.

2. Przycisk prze³¹cznika trybu pracy: rêczna / automatyczna prze³¹czyæ na sterowanie
rêczne (zaœwieci siê dioda umieszczona w przycisku).

3. Otworzyæ dostêp do poziomu konfiguracji (patrz str. 16).
4. Za pomoc¹ przycisków kursora wybraæ blok konfiguracyjny ��.
5. Zadaæ ¿¹dany rodzaj optymalizacji �� = 1 lub 2 i wprowadziæ do pamiêci za pomoc¹

przycisku (8).
6. Przycisn¹æ przycisk pracy (7) (regulator powróci do poziomu pracy).
7. Wprowadziæ wartoœæ zadan¹ (!� lub !�), dla której wystêpuje dodatni uchyb regulacji

równy przynajmniej 20 % zakresu pomiarowego. Sprawdziæ dla "� !
8. Przycisn¹æ przycisk praca rêczna/automatyczna (10) i prze³¹czyæ w ten sposób regulator

na pracê automatyczn¹.
¯ó³ta dioda umieszczona w przycisku pulsuje do czasu obliczenia i wprowadzenia do
pamiêci parametrów regulacyjnych. Po zgaœniêciu diody regulator prowadzi automaty-
czn¹ regulacjê uk³adu.
W wypadku niezgaœniêcia diody nale¿y obliczone przez regulator parametry regulacyjne
na poziomie parametryzacji zmieniæ rêcznie.

Uruchomienie regulatora Adaptacja (samooptymalizacja)

EB 6497 PL 39



8. Lista parametrów

Urz¹dzenie: Instalacja: Nazwa procesu: Data:

Poziom Oznaczenie Zakres wartoœci Nastawa
fabryczna

Wartoœci podczas
rozruchu, zmiany

Poziom pracy

" wielkoœæ regulowana zale¿na od czujnika –

"� uchyb regulacji – –

!� wew. wartoœæ zadana "� do "� 0

!� zew. wartoœæ zadana –

# sygna³ steruj¹cy #& do #' –

Poziom parametryzacji

�� wspó³czynnik proporcjonalnoœci 0,1 do 199,9 1,0

�� czas zdwojenia 1 do 1999 0 (wy³.)

�* czas wyprzedzenia 1 do 1999 0 (wy³.)

�� wzmocnienie cz³onu ró¿niczkuj¹cego 1 do 10 0 (wy³.)

!� kierunek dzia³ania 0 lub 1 0 (>>)

#& min. ograniczenie sygna³u steruj¹cego –109,9  do #' 0

#' max. ograniczenie sygna³u steruj¹cego #& do +109,9 100

#� punkt pracy –109,9 do +109,9 % 0

��
wartoœæ graniczna Y1 w zale¿noœci od �� 0

wspó³czynnik przenoszenia + 0,0 do 100,0 0,0

��
histereza Y1 w zale¿noœci od �� 0

min. czas trwania impulsu 0,0 do 100,0 % 0,0

��
wartoœæ graniczna Y2 w zale¿noœci od �� 0

wspó³czynnik przenoszenia – 0,0 do 100,0 0,0

��
histereza Y2 w zale¿noœci od �� 0

min. czas trwania impulsu 0,0 do 100,0 % 0

�� d³ugoœæ okresu impulsów + 0 do 1999 s 10

�� d³ugoœæ okresu impulsów – 0 do 1999 s 10

�$ strefa nieczu³oœci 0 do 109,9 % 2,0

Opcja

�� wartoœæ graniczna GW3 w zale¿noœci od �� 0

�� histereza GW3 w zale¿noœci od �� 0

�� wartoœæ graniczna GW4 w zale¿noœci od �� 0

�� histereza GW4 w zale¿noœci od �� 0
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Poziom Oznaczenie Zakres wartoœci Nastawa
fabryczna

Wartoœci podczas
rozruchu, zmiany

Poziom konfiguracji

"�
min. ograniczenie 
zakresu pomiarowego X –1999 do XE 0

"�
max. ograniczenie 
zakresu pomiarowego X XN do +1999 100,0

"%� liczba miejsc po przecinku 1,000 do 1000 100,0

"� rodzaj sygna³u wejœciowego 0 do 6 0 (Pt 100)

"� jednostka temperatury 0 lub 1 0

")
wybór zakresu sygna³ów
pr¹dowych lub napiêciowych 0 lub 1

0 (mA)

!) 0 (mA)

#) 0 (mA)

�� wybór wejœcia cz³onu ró¿niczkuj¹cego 0 lub 1 0

!� rodzaj wartoœci zadanej 0 do 7 0

#� przycisk trybu pracy: rêczna/automat. 0 lub 1 0

#� wybór wyjœcia regulatora 0 do 4 0

#� zewnêtrzne sprzê¿enie zwrotne 0 lub 1 0

�� warunki sygnalizacji 
wartoœci granicznej 0 do 9

0

�� 0

�� styk zwierny lub rozwierny 0 lub 1
0

�� 0

Opcja dla wykonania z dodatkowymi wy³¹cznikami krañcowymi

�� warunki sygnalizacji 
wartoœci granicznej 0 do 7

0

�� 0

�� styk zwierny lub rozwierny 0 lub 1
0

�� 0

wszystkie wykonania

�� aktualizacja wyœwietlacza 0 lub 1 0

�� filtr cyfrowy 0 do 1999 s 1

�� awaryjna wart. sygna³u steruj¹cego 0 do 109,9 % 0

�� kod poziomu parametryzacji
−1999 do +1999

0

�� kod poziomu konfiguracji 0

�� adaptacja 0 do 2 0

��/�� funkcja liniowo-rosn¹ca wart. zadanej 1 s do 500 min 0

Opcja dla wersji z interfejsem

�� adres regulatora 0 do 246 0

�� prêdkoœæ transmisji 0 lub 1 0
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9. Pole obs³ugi

1

2

3

9

10

8 7 6

5 4

1 wskaŸnik wielkoœci regulowanej
2 wskaŸnik sygna³u steruj¹cego
3 wskaŸnik uchybu regulacji
4 wskaŸnik wyjœcia impulsowego
5 tabliczka z jednostkami fizycznymi
6 przyciski kursora

7 przycisk pracy
8 przycisk wprowadzania danych 

do pamiêci
9 prze³¹cznik wartoœci zadanej WE/WI

(zewnêtrzna/wewnêtrzna)
10 prze³¹cznik trybu pracy: 

rêczna/automatyczna


