System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400
Cyfrowe regulatory przemys³owe TROVIS 6412 i 6442
do zabudowy tablicowej (p³yta czo³owa o wymiarach 72 x 144
mm (2,83 x 5,67 cal) lub modu³owej (19“)

Zastosowanie
Sterowany mikroprocesorem regulator przeznaczony do automatyzacji procesów przemys³owych, realizuj¹cy kompleksowe
zadania regulacyjne.

Konfiguracja i parametryzacja regulatora odbywa siê za pomoc¹ przycisków znajduj¹cych siê na p³ycie czo³owej lub za
poœrednictwem programu do konfiguracji i parametryzacji
opracowanego przez firmê SAMSON. Ponadto dane mo¿na
skopiowaæ do i z regulatora za pomoc¹ modu³u pamiêciowego
(COPA).
Opcjonalnie regulator mo¿e byæ wyposa¿ony w interfejs szeregowy RS 485, co umo¿liwia wykorzystanie regulatora w systemie zdalnego sterowania i nadzoru procesu.
Cechy urz¹dzenia
Skonfigurowane wstêpnie uk³ady regulacji:
– Regulacja sta³owartoœciowa prostych i z³o¿onych uk³adów
regulacji.
– Regulacja nad¹¿na i regulacja stosunku, opcjonalnie z wewnêtrznym/zewnêtrznym prze³¹czaniem.
– Regulacja kaskadowa (regulacja wartoœci zadanej i regulacja nad¹¿na).
Inne funkcje:
– filtrowanie, pierwiastkowanie, przekszta³canie funkcyjne
sygna³ów wejœciowych
– okreœlenie zale¿noœci miêdzy sygna³ami wejœciowymi (dodawanie, odejmowanie, mno¿enie, obliczanie œredniej, porównanie, regulacja stosunku)
– praca na podstawie dwóch wartoœci zadanych
– funkcja liniowo-rosn¹ca wartoœci zadanej i sygna³u steruj¹cego
– opcjonalnie liniowy lub nieliniowy algorytm regulacji oraz
algorytm kompensacji
– ograniczenie sygna³u steruj¹cego (sta³e, zmienne, na podstawie wielkoœci wejœciowych)
– praca z dzielonym zakresem
– definicja warunków rozruchu i ponownego rozruchu, sygna³y wartoœci granicznych
– adaptacja lub zdalne sterowanie parametrami regulacyjnymi
– regulacja ograniczana

Elektronika firmy SAMSON

Rys. 1 · Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6412
(do zabudowy tablicowej)

Wykonania
Typ TROVIS
do zabudowy tablicowej
do zabudowy modu³owej
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Rys. 2 · Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6442
(do zabudowy modu³owej)

Wydanie luty 1999 (09/96)

Karta katalogowa
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Wejœcia i wyjœcia regulatora (rys. 3)
Regulatory mo¿na wyposa¿yæ w cztery ró¿ne karty z trzema lub
czterema wejœciami analogowymi, do których mo¿na pod³¹czyæ znormalizowane sygna³y pr¹dowe lub napiêciowe, nadajniki potencjometryczne, termometry oporowe Pt 100, termopary oraz przetworniki sygna³ów pomiarowych (patrz dane
techniczne). Ka¿dy regulator posiada równie¿ trzy wejœcia
binarne.
Na frontowej p³ycie regulatora znajduje siê interfejs szeregowy
(rys. 4, 12) do pod³¹czenia modu³u pamiêciowego COPA lub
pod³¹czenia do komputera w celu przeprowadzenia zdalnej
konfiguracji i parametryzacji (za poœrednictwem adptera).
Dodatkowo w regulatorze mo¿e zostaæ zabudowany interfejs
szeregowy RS 485.
Do dyspozycji jest wyjœcie sygna³u ci¹g³ego, wyjœcie sygna³u
dwu- i trzypunktowego oraz wyjœcie binarne do sygnalizacji
awarii.
Ponadto wyjœcia regulatora mo¿na uzupe³niæ o dodatkowe
wyjœcie sygna³u ci¹g³ego, wyjœcie analogowe, dwa przekaŸniki
sygna³ów granicznych i dwa wyjœcia binarne.

Poziom parametryzacji
Na poziomie parametryzacji mo¿na dokonywaæ zmian parametrów regulacji wynikaj¹cych z przyjêtej konfiguracji. Zmiany
te wyœwietlane s¹ na wyœwietlaczu ciek³okrystalicznym.
Dostêp do poziomu parametryzacji mo¿na zabezpieczyæ za
pomoc¹ kodu cyfrowego lub odpowiednich funkcji programowych.
Poziom konfiguracji
Na poziomie konfiguracji ustalane s¹ wymagane funkcje regulatora. Bloki konfiguracyjne oznaczone s¹ symbolami 1 do 59.
Najwa¿niejsze bloki konfiguracyjne okreœlaj¹ parametry podlegaj¹ce zmianom na poziomie parametryzacji.
Dostêp do poziomu konfiguracji mo¿na zabezpieczyæ za pomoc¹ kodu cyfrowego lub odpowiednich funkcji programowych.
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Rys. 3 · Wyposa¿enie

Obs³uga regulatora (rys. 4)
Obs³uga regulatora odbywa siê na trzech poziomach logicznych: pracy, parametryzacji i konfiguracji.
Inne poziomy umo¿liwiaj¹ wyœwietlenie wartoœci absolutnych
wszystkich wielkoœci wejœciowych i wyjœciowych, adaptacji parametrów regulacyjnych, nastawy interfejsu szeregowego RS 485,
odczytu znormalizowanych analogowych sygna³ów wejœciowych,
odczytu numeru fabrycznego oprogramowania regulatora i
interfejsu szeregowego, wprowadzania kodu dla poziomu
parametryzacji i konfiguracji, powrotu do nastawy fabrycznej
i sprawdzenia ca³ego pola wyœwietlacza.
Za pomoc¹ przycisków (1 do 8) wszystkie poziomy mo¿na
obs³ugiwaæ bezpoœrednio z p³yty czo³owej (przyciski mo¿na
zablokowaæ).
Poziom pracy
Na poziomie pracy mo¿liwa jest obserwacja procesu regulacji.
Na wyœwietlaczu ciek³okrystalicznym (10) wyœwietlane s¹ wartoœci zadane i wielkoœci regulowane. Uchyb regulacji i sygna³
steruj¹cy przedstawione s¹ za pomoc¹ poziomych wskaŸników. Inne funkcje dostêpne na poziomie pracy: zmiana wartoœci
zadanej, rêczne sterowanie pod³¹czonym zaworem, otwieranie kaskadowego uk³adu regulacji.
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5
prze³¹cznik trybu pracy:
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6
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7 i 8 przyciski zmiany sygna³u
steruj¹cego
9
wskaŸnik przekroczenia
zakresu pomiarowego,
sygnalizacja zak³óceñ
10 wyœwietlacz ciek³okrystaliczny wartoœci zadanej
i wielkoœci regulowanej,
parametrów, wykresów
s³upkowych uchybu
regulacji i sygna³u
steruj¹cego, za³¹czania
i wy³¹czania ró¿nych
elementów instalacji
11 wymienna tabliczka
12 pod³¹czenie modu³u
pamiêciowego COPA
lub komputera typu PC

Rys. 4 · Elementy wyœwietlacza i obs³ugi
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Dane techniczne
Karta wejœæ 1

Wejœcia
wejœcie 1

Karta wejœæ 2

wejœcie sygn. pr¹dowych lub napiêciowych,
nadajnik potencjometryczny, zasilacz
przetw. pomiarowego

wejœcie 2

czujnik temperatury Pt 100
pod³¹czenie w technice dwu-, trzylub czteroprzewodowej

wejœcie sygn. pr¹dowych lub napiêciowych

wejœcie sygna³ów pr¹dowych lub napiêciowych
lub nadajnik potencjometryczny

zakresy pomiarowe
prze³¹czanie
zakresu pomiarowego

termopara
z wewnêtrznym
lub zewnêtrznym
punktem odniesienia
wejœcie sygn. pr¹dowych lub
napiêciowych,
zasilacz przetwornika
pomiarowego

—

—

wejœcie sygn. pr¹dowych lub napiêciowych,
nadajnik potencjometryczny, zasilacz
przetw. pomiarowego

wejœcie sygn. pr¹do
wych lub napiêciowych
lub nadajnik
potencjometryczny

wejœcie sygn. pr¹dowych lub
napiêciowych,
zasilacz przetwornika
pomiarowego

wejœcie 4

Karta wejœæ 4

czujnik temp. Pt 100
pod³¹czenie w technice dwu-, trzy- lub
czteroprzewodowej

wejœcie sygna³ów pr¹dowych
lub napiêciowych,
zasilacz przetw. pomiarowego

wejœcie 3

wejœcie
sygna³ów
pr¹dowych
lub
napiêciowych

Karta wejœæ 3

4(0) do 20 mA lub
2(0) do 10 V; 0,2(0) do 1 V; 1(0) do 5 V
mostki lutowane

max. dopuszczalna wartoœæ

pr¹d Ð50 mA, napiêcie Ð25 V

rezystancja wewnêtrzna

pr¹d Ri = 50 W; napiêcie Ri = 200 kW

dop. napiêcie równoleg³e

0 do 10 V

b³¹d

zera < 0,2%, zakresu < 0,2%, liniowoœci < 0,2%

wp³yw temperatury na nastawê zera < 0,1%/10 K; zakresu < 0,1%/10 K
Czujnik
temperatury
Pt 100

zakresy pomiarowe 1)

–50 do 100°C
0 do 200°C
100 do 600°C

prze³¹czanie
zakresu pomiarowego

mostki lutowane i konfiguracja

rezystancja przewodu
przy pod³¹czeniu:

dwuprzewodowym RL1 + RL2 < 10 W,trójprzewodowym RL1 = RL2 = RL3 < 50 W,
czteroprzewodowym, ka¿dy przewód RL < 100 W

b³¹d

zera < 0,2%, wzmocnienia < 0,2% liniowoœci < 0,2%

wp³yw temperatury na nastawê zera < 0,2%/10 K; zakresu < 0,2%/10 K
Nadajnik
potencjometryczny

zakres pomiarowy

0 do 1kΩ, Ð100 W, przy pod³¹czeniu trójprzewodowym

rezystancja przewodu

ka¿dy przewód RL < 10 W

b³¹d

zera < 0,2%, wzmocnienia < 0,2%

wp³yw temperatury na nastawê zera < 0,1%/10 K; wzmocnienia < 0,2%/10 K
termopara

dane podajemy na ¿yczenie

zasilacz przetwornika pomiarowego

16 do 23 V, max. 50 mA, z zabezpieczeniem przed krótkotrwa³ym zwarciem

wejœcia binarne

3 wejscia binarne, wyzwalane stykami zwiernymi (obci¹¿enie 36 V DC, ok. 3 mA) lub
zewnêtrznym sygna³em napiêciowym (24 V DC, Ð30 %, max. 6 mA), wybór za pomoc¹
lutowanego mostka

Wyjœcia
ci¹g³ego
sygna³u
steruj¹cego

dopuszczalne obci¹¿enie < 750 W lub
dopuszczalne obci¹¿enie > 3 kW

zakres sygna³u

4(0) do 20 mA,
2(0) do 10 V,

zakres wysterowania

–10 do 110%

b³¹d

zera < 0,3%, nominalnej wartoœci koñcowej < 0,3%, liniowoœci < 0,3%

wp³yw temperatury na nastawê zera < 0,1%/10 K; nominalnej wartoœci koñcowej < 0,1%/10 K
sygna³ów prze³¹czaj¹cych

1 wyœcie dwu- lub trójpunktowe, 250 V AC (1A AC, cos j = 1)

binarne (BO 3)

tranzystorowe rozdzielone galwanicznie,
Umin = 3 V DC,Umax = 42 V DC, Imax = 30 mA DC

Opcje

3

wyjœcie
sygna³u steruj¹cego

drugie wyjœcie sygna³u ci¹g³ego dla trybu pracy z dzielonym zakresem, zakres sygna³u,
zakres wysterowania, b³¹d i wp³yw temperatury jak dla pierwszego wyjœcia (patrz wy¿ej)

wyjœcie
sygna³ów analogowych

4(0) do 20 mA, dopuszczalne obci¹¿enie < 750 W lub
2(0) do 10 V lub –10 do 10 V, dopuszczalne obci¹¿enie > 3 kW
b³¹d i wp³yw temperatury jak dla pierwszego wyjœcia sygna³u ci¹g³ego (patrz wy¿ej)

przekaŸnik
wartoœci granicznych

2 przekaŸniki, styki bezpotencja³owe, max. 250 V AC (1 A AC, cos j = 1) oder
max. 250 V DC (0,1 A DC)

wyjœcia binarne

2; styki bezpotencja³owe, max. 42 V AC (0,1 A AC); 42 V DC (0,05 A DC)

T 6412 PL

Interfejsy
Interfejs
szeregowy
na p³ycie
czo³owej

RS 232 z adapterem COPA
protokó³ transmisji

liczba uczestników komunikacji 1
d³ugoœæ przewodu

<2m

rodzaj
transmitowanych danych

konfiguracja, parametryzacja

Modu³ pamiêciowy
COPA
Interfejs
szeregowy
RS 485
(opcjonalnie)

protokó³ TROVIS 6482 firmy SAMSON

zapis i odczyt parametrów do lub z regulatora poprzez interfejs znajduj¹cy siê na p³ycie
czo³owej
protokó³ transmisji

Modbus RTU 584

transmisja danych

asynchroniczna, linia 4- lub 2-przewodowa

format danych

RTU (8 bit), 1 bit startu, 8 bitów danycy, 1(2) bit(y) stopu, opcjonalnie bit parzystoœci

prêdkoœæ transmisji

300 do 19200 bit/s

max. liczba regulatorów

246

liczba
uczestników komunikacji

32 (z mo¿liwoœci¹ rozszerzenia przez zastosowanie wzmacniaczy)

d³ugoœæ przewodu

< 1200 m, ze wzmacniaczami maksymalnie 4800 m

rodzaj
transmitowanych danych

konfiguracja, parametryzacja, tryb pracy, wielkoœci procesowe, sygnalizacja zak³óceñ

k¹t odczytu

wyœwietlacz ciek³okrystaliczny czytelny pod ka¿dym k¹tem, podœwietlony

wyœwietlacze

31⁄2-miejscowy wyœwietlacz wartoœci zadanej i 31⁄2-miejscowy wyœwietlacz wielkoœci regulowanej; wskaŸniki s³upkowe uchybu regulacji i sygna³u steruj¹cego; punktowe sygnalizatory
przekroczenia zakresu, przekroczenia wartoœci granicznej, trybu pracy, zak³óceñ itd.;
wyœwietlacz parametrów (tylko na poziomie parametryzacji)

Dane ogólne
Wyœwietlacze

Konfiguracja

zapisane w pamiêci bloki funkcyjne do regulacji sta³owartoœciowej, nad¹¿nej (z lub bez
wewnêtrznego/zewnêtrznego prze³¹czania), kaskadowej, synchronicznej, regulacji stosunku,
regulacji SPC, regulacji ograniczonej, regulacji DDC-Backup za pomoc¹ styku binarnego

Zasilanie

230 V AC (200 do 250 V AC),
120 V AC (102 do 132 V AC),
24 V AC (21,5 do 26,5 V AC),
opcjonalnie 24 V DC (19 do 34 V DC);
48 do 62 Hz

Pobór mocy

ok. 18 VA

Zakres temperatury

0 do 50°C (praca), –20 do 70°C (transport i sk³adowanie)

Stopieñ ochrony

w wykonaniu do zabudowy tablicowej: p³yta czo³owa IP 54, obudowa IP 30, zaciski IP 00
w wykonaniu do zabudowy modu³owej: IP 00

Kategoria przepiêciowa

II

Stopieñ zanieczyszczenia

2

Budowa i kontrola wed³ug

EN 61010, wydanie 3.94

Przy³¹cze
elektryczne

uziemienie

w wykonaniu do zabudowy tablicowej:
na obudowie przewodem miedzianym plecionym > 2,5 mm2;
do zabudowy modu³owej:
dwie wtyczki typu F (DIN 41 612), przewód miedziany pleciony > 2,5 mm2

napiêcie zasilaj¹ce
i przewody sygna³owe

w wykonaniu do zabudowy tablicowej:
zaciski œrubowe 1,5 mm2;
do zabudowy modu³owej:
wtyczka typu F (DIN 41 612), po³¹czenie lutowane lub typu crimp

Ca³kowity czas opóŸnienia 2)

ok. 100 ms

Podzia³ka

dla wejœcia i wyjœcia ok. 11 bit

Wymiary

patrz rys. 6 do 8

Ciê¿ar

w wykonaniu do zabudowy tablicowej ok. 1,9 kg,
w wykonaniu do zabudowy modu³owej ok. 1 kg

1)
2)

4

inne zakresy pomiarowe na ¿yczenie klienta
zale¿nie od liczby skonfigurowanych funkcji
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Interfejs na p³ycie czo³owej (rys. 5)
Interfejs umo¿liwia u¿ytkownikowi konfiguracjê i parametryzacjê regulatora za pomoc¹ programu TROVIS 6482 i specjalnego adaptera COPA lub modu³u pamiêciowego COPA.
Program ten jest komfortow¹ aplikacj¹ MS Windows s³u¿¹c¹
do konfiguracji, parametryzacji oraz dokumentacji regulatora.
Modu³ pamiêciowy COPA umo¿liwia wczytanie do i odczytanie z regulatora danych niezbêdnych do parametryzacji i
konfiguracji. Dane te przechowywane s¹ w module do czasu
zapisania w nim kolejnych danych. W ten sposób dane regulatora przemys³owego mo¿na w bardzo prosty sposób kopiowaæ lub archiwizowaæ.
Komunikacja z komputerem nadrzêdnym
Interfejs szeregowy spe³nia wymagania RS 485 (RS = Recommend Standard wg EIA).
Je¿eli d³ugoœæ odcinka sieci przekracza 1200 m lub do magistrali pod³¹czone s¹ wiêcej ni¿ 32 obiekty, nale¿y zastosowaæ
wzmacniacze sygna³ów.
Pod³¹czenie komputera nadrzêdnego wymaga zastosowania
konwertera interfejsu RS 485/RS 232.
Do odbywaj¹cej siê w uk³adzie master-slave komunikacji z
regulatorem TROVIS 6412 lub 6442 wykorzystywany jest szeroko rozpowszechniony protokó³ Modbus. Cyklicznie odpytywane, pod³¹czone do magistrali urz¹dzenia przesy³aj¹ natychmiast odpowiedŸ bezpoœrednio do komputera nadrzêdnego.
Obs³ugê i nadzór regulatorów z nadrzêdnego komputera charakteryzuje najwy¿sza przejrzystoœæ i niezawodna regulacja
oraz dowolnie konfigurowana grafika:
– wyœwietlanie wielkoœci procesowych (cyfrowych, analogowych)
– trendy
– wyœwietlanie parametrów roboczych i sygna³ów alarmowych
– wizualizacja procesu w formie grafiki wektorowej
– archiwizacja danych regulacyjnych
Znormalizowany format danych umo¿liwia ich przetwarzanie
za pomoc¹ programów kalkulacyjnych i baz danych.

5

Rys. 5 · Komunikacja poprzez interfejs na p³ycie czo³owej
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Wymiary w mm (calach)
16,5
(0.65)

14,5
(0.57)

162,5
(6.40)

100 128,5
(3.94) (5.06)

137,5 144
(5.41) (5.67)

226
(8.90)

72
(2.83)

190
(7.48)

70,5
(14 TE)
(2.77)

wyciêcie w tablicy 68+0,7 x 138+1,0 (2.68+0.02 x 5.43+0.04 )
Rys. 7 · Regulator przemys³owy TROVIS 6442
(do zabudowy modu³owej)

Rys. 6 · Regulator przemys³owy TROVIS 6412
(do zabudowy tablicowej)

13,5
(0.53)

11,5
(0.45)

82,5
(3.25)

8,8
(0.35)

Rys. 8 · Modu³ pamiêciowy COPA

Tekst zamówienia
cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6412/6442
karta wejœæ 1/2/3/4
zasilanie 230/120/24 V
z / bez interfejsu szeregowego RS 485
modu³ pamiêciowy COPA
program konfiguracyjny i parametryzacyjny TROVIS 6482
w³¹cznie z adapterem COPA

Zmiany techniczne zastrze¿one

SAMSON Sp. z o.o.

SAMSON AG

AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 197
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
E-mail: samson@samson.com.pl

MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Tel. (0 69) 4 00 90
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Monta¿
Regulator TROVIS 6412 przeznaczony jest do monta¿u w
tablicy sterowniczej za pomoc¹ dwóch elementów mocuj¹cych
wed³ug DIN 43 835.
Regulator TROVIS 6442 przeznaczony jest do zabudowy modu³owej 19“.

