System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400
Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493
(do zabudowy tablicowej (p³yta czo³owa o wymiarach 48 x 96 mm / 1,89 x 3,78 in)

Zastosowanie
Sterowany mikroprocesorem regulator kompaktowy przeznaczony do automatyzacji procesów przemys³owych.

Kompaktowy regulator cyfrowy typu 6493 umo¿liwia budowê
prostych oraz z³o¿onych obwodów regulacyjnych. Dziêki praktycznej koncepcji oprogramowania u¿ytkownik mo¿e konfigurowaæ wszystkie typowe obwody regulacyjne bez zmian sprzêtowych. Odbywa siê to za pomoc¹ zaprogramowanych na
sta³e bloków funkcyjnych poprzez wprowadzenie nowych danych i dopasowanie ich do konfiguracji instalacji.

Elektronika firmy SAMSON

Cechy urz¹dzenia
• Mo¿liwoœæ obs³ugi z p³yty czo³owej, konfigurowanie za pomoc¹ 6 przycisków.
• Z³¹cze na podczerwieñ s³u¿¹ce do konfiguracji i parametryzacji za pomoc¹ oprogramowania TROVIS-VIEW firmy
SAMSON, które jest dostêpne jako opcja.
• Dwa wejœcia analogowe.
• Wejœcie binarne z mo¿liwoœci¹ wyboru funkcji.
• Mo¿liwoœæ wyboru rodzaju sygna³u wyjœciowego: ci¹g³y,
dwu- lub trójpunktowy.
• Mo¿liwoœæ wyboru dwóch wewnêtrznych wartoœci zadanych
lub jednej zewnêtrznej wartoœci zadanej.
• Zagwarantowane p³ynne prze³¹czanie miêdzy trybem pracy
rêcznej i automatycznej za pomoc¹ przycisku lub wejœcia
binarnego.
• Filtrowanie i funkcjonalizacja wielkoœci wejœciowych i wyjœciowych.
• Powi¹zanie wielkoœci wejœciowych (sumowanie, odejmowanie).
• Funkcja liniowo-rosn¹ca wartoœci zadanej i wielkoœci steruj¹cej.
• Ograniczanie sygna³u steruj¹cego.
• Definiowanie warunków pierwszego i ponownego rozruchu.
• Sygnalizacja przekroczenia granicznych sygna³ów steruj¹cych.
• Adaptacja podczas uruchomienia.
• Mo¿liwoœæ zaprogramowania dowolnego kodu i blokady
klawiatury.
• Stopieñ ochrony p³yty czo³owej IP 65.
Wykonania
Oferujemy regulatory cyfrowe TROVIS 6493 w obudowie do
zabudowy tablicowej o wymiarach 48 x 96 mm.
TROVIS
Wejœcia
wejœcie 1 0(4) do 20 mA lub 0(2) do 10 V
wejœcie 2 termometr oporowy
wejœcie 2 0(4) do 20 mA
Zasilanie
230 V AC
120 V AC
24 V AC
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Rys. 1 · Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493
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0 (4) ... 20 mA
0 (2) ... 10 V

Wejœcia i wyjœcia urz¹dzenia
Urz¹dzenie posiada dwa wejœcia dla wielkoœci regulowanej x
lub wartoœci zadanej w. Jednoczeœnie do ka¿dego wejœcia
mo¿na przyporz¹dkowaæ na drodze programowej rodzaj sygna³u. Do wejœcia 1 mo¿na doprowadziæ sygna³ 0(4) do 20 mA
lub 0(2) do 10 V, mo¿na te¿ pod³¹czyæ za pomoc¹ przewodu
dwu¿y³owego przetwornik pomiarowy. Funkcja wejœcia 2 zale¿y od wykonania urz¹dzenia. W wykonaniu 6493-01 mo¿na
pod³¹czyæ termometr oporowy Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000
lub sygna³ nadajnika w zakresie od 0 do 1000 Ω ; w wykonaniu
6493-02 mo¿na doprowadziæ sygna³ 0(4) do 20 mA.
Regulator posiada równie¿ programowalne wejœcie binarne
s³u¿¹ce do prze³¹czania wewnêtrznej i zewnêtrznej wartoœci
zadanej lub do ponownego uruchomienia funkcji liniowo-rosnacej wartoœci zadanej.
Na wyjœciu z regulatora typu 6493 pojawia siê ci¹g³y, trójpunktowy lub dwupunktowy sygna³ steruj¹cy. Je¿eli wyjœcie zosta³o
zaprogramowane jako prze³¹czaj¹ce, to wyjœcie sygna³ów
ci¹g³ych mo¿e byæ wykorzystywane jako wyjœcie analogowe
dla rejestratora sygna³u steruj¹cego Y, zewnêtrznej wartoœci
zadanej WE lub uchybu regulacji Xd.
Wyjœcie binarne umo¿liwia wysy³anie komunikatów o zak³óceniach do systemu zewnêtrznego.
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Rys. 2 Schemat blokowy (wykonanie 6493-01)
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1 przetwornik pomiarowy pod³¹czony przewodem
dwu¿y³owym
2 zwora zewnêtrzna
Rys. 3 · Schemat blokowy regulatora z przetwornikiem
pomiarowym pod³¹czonym przewodem
dwu¿y³owym (wykonanie 6493-01)

Obs³uga
Regulator obs³ugiwany jest za pomoc¹ 6 przycisków, których
funkcje zale¿¹ od wybranego poziomu obs³ugi.
1

Xd%
W

2

3
8
9

4

7

6

1 wymienna tabliczka
2 wyœwietlacz
3 prze³¹cznik trybu pracy
rêczna/automatyczna
4 przycisk kursora
(powiêkszanie,
przegl¹d do przodu)
Rys. 4 · Obs³uga
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5 przycisk kursora
(pomniejszanie,
przegl¹d do ty³u)
6 przycisk powrotu
7 przycisk programowania
8 przycisk wyboru
9 z³¹cze na podczerwieñ

Poziom pracy
Standardowo regulator znajduje siê na poziomie pracy.
Po w³¹czeniu lub ponownym rozruchu urz¹dzenia na wyœwietlaczu pojawia siê wielkoœæ regulowana i sygna³ steruj¹cy, a
regulator pracuje w trybie sterowania rêcznego.
Przycisk (8) umo¿liwia wyœwietlenie na dole wyœwietlacza (2)
wewnêtrznej wartoœci zadanej W lub W2, zewnêtrznej wartoœci
zadanej WE, sygna³u steruj¹cego Y lub uchybu regulacji Xd%.
Aby dokonaæ wyboru innej wartoœci zadanej, nale¿y j¹ wyœwietliæ za pomoc¹ przycisku (8), a zmianê zapisaæ w pamiêci
za pomoc¹ przycisku (7). Wewnêtrzne wartoœci zadane W
i W2 mog¹ zostaæ zmienione przyciskami kursora (4, 5).
Poziom konfiguracji i parametryzacji
Przez naciœniêcie przycisku (7) uzyskuje siê dostêp do poziomu
konfiguracji i parametryzacji, gdzie poprzez nastawê odpowiednich bloków funkcyjnych i parametrów nastêpuje dostosowanie regulatora do wymogów instalacji.
Bloki funkcyjne uruchamiane s¹ na ró¿nych poziomach o strukturze hierarchicznej.
Przycisk (7) otwiera dostêp do wybranych poziomów, umo¿liwia zmiany wartoœci dla poszczególnych parametrów i bloków
funkcyjnych oraz akceptuje wprowadzone zmiany. Za pomoc¹
przycisków kursora (4, 5) u¿ytkownik mo¿e przegl¹daæ poszczególne bloki funkcyjne i zmieniaæ w nich pojedyncze nastawy. Przyciœniêcie przycisku (8) powoduje wyœwietlenie na ekranie parametrów dla wybranej funkcji. Zmiana nastawy jest
mo¿liwa po naciœniêciu przycisku (7) i ustawieniu przyciskami
(4,5) ¿¹danej wartoœci. Ustawiona wielkoœæ jest wprowadzana
do pamiêci po akceptacji przyciskiem (7).
Przycisk (6) umo¿liwia u¿ytkownikowi powrót na wy¿szy poziom.
Zmiany w blokach funkcyjnych, parametrów i wartoœci kalibracji s¹ mo¿liwe dopiero po wprowadzeniu kodu cyfrowego.
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0,7 m

Oprogramowanie do konfiguracji i obs³ugi TROVIS-VIEW
Korzystaj¹c z oprogramowania do konfiguracji i obs³ugi TROVIS-VIEW poprzez z³¹cze na podczerwieñ znajduj¹ce siê na
przedniej œciance mo¿na przeprowadziæ konfiguracjê i parametryzacjê oraz obs³ugiwaæ urz¹dzenie.
Obs³uga programu TROVIS-VIEW podobna jest do obs³ugi
Eksploratora Windows. Oprócz konfiguracji, parametryzacji i
obs³ugi TROVIS-VIEW posiada funkcje umo¿liwiaj¹ce dokumentowanie pracy regulatora kompaktowego. Nale¿¹ do nich
edycja tekstów na temat instalacji, zapis i wydruk ró¿nych
danych konfiguracyjnych i parametryzacyjnych, przedstawienie tabelaryczne wejœæ i wyjœæ analogowych oraz binarnej
sygnalizacji stanu.
Oprogramowanie TROVIS-VIEW z modu³em dla regulatora
kompaktowego dostêpne jest w postaci p³yty CD-ROM, nr kat.
6661-1031.
Wymagania systemowe znajduj¹ siê w karcie katalogowej
T 6661 lub w pliku liesmich.txt lub readme.txt w katalogu
g³ównym na p³ycie CD-ROM.
Komunikacja miêdzy regulatorem kompaktowym i komputerem
PC realizowana jest za poœrednictwem z³¹cza na podczerwieñ
znajduj¹cego siê w regulatorze na przedniej œciance obok
¿ó³tego przycisku programowania.
Transmisja danych miêdzy portem szeregowym RS232 komputera i z³¹czem na podczerwieñ regulatora wymaga interfejsu
na podczerwieñ (nr kat. 8864-0900).
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1 interfejs na podczerwieñ
2 do wyboru:
z³¹cze w komputerze COM 1 ... COM 4
Rys. 5 · Pod³¹czenie interfejsu na podczerwieñ

Dane techniczne
dwa wejœcia analogowe do pod³¹czenia wielkoœci regulowanej X lub wartoœci zadanej W

Wejœcia
wejœcie analogowe 1
wejœcie analogowe 2 (dwa wykonania urz¹dzenia)
wejœcie
sygna³ów
pr¹dowych
lub
napiêciowych

zakresy pomiarowe

sygna³y pr¹dowe lub napiêciowe lub dwu¿y³owy przetwornik pomiarowy (patrz ni¿ej)
wykonanie 6493-01: czujnik temperatury lub nadajnik potencjometryczny (patrz ni¿ej)
wykonanie 6493-02: sygna³y pr¹dowe lub przetwornik pomiarowy (patrz ni¿ej)
0(4) do 20 mA lub 0(2) do 10 V

prze³¹czanie zakresu pomiarowego na drodze programowej
max. dopuszczalne wartoœci

pr¹du ± 50 mA, napiêcia ± 25 V

rezystancja wewnêtrzna

dla sygna³u pr¹dowego Ri = 50 Ω ; dla sygna³u napiêciowego Ri = 20 kΩ

dopuszczalne napiêcie równoleg³e 0 do 5 V
punktu zerowego < 0,2%, zakresu < 0,2%, liniowoœci < 0,2%

wp³yw temperatury

na punkt zerowy < 0,1%/10 K; na zakres < 0,1%/10 K

zasilanie przetwornika pomiarowego

zgodnie z DIN IEC 381 (NAMUR NE06) 20 V, max. 25 mA, zabezpieczone przed zwarciem

czujniki
temperatury

zakresy pomiarowe

Pt 100, Pt 1000: –100 do 500°C
Ni 100, Ni 1000: –60 do 250°C

rezystancja przewodów

przewód trój¿y³owy RL1 = RL2 = RL3 < 15 Ω

b³¹d

Pt 100, Pt 1000: punktu zerowego < 0,1%, wzmocnienia < 0,1% liniowoœci < 0,1%
Ni 100, Ni 1000: punktu zerowego < 0,2%, wzmocnienia < 0,2% liniowoœci < 0,2%

wp³yw temperatury

na punkt zerowy < 0,2%/10 K; na zakres < 0,2%/10 K

zakres pomiarowy

0 do 1kΩ , przewód trzy¿y³owy

rezystancja przewodów

ka¿dy RL < 15 Ω

nadajnik
potencjometryczny

wejœcie binarne

3

b³¹d

b³¹d

punktu zerowego < 0,2%, wzmocnienia < 0,2%

wp³yw temperatury

na punkt zerowy < 0,1%/10 K; na wzmocnienie < 0,2%/10 K
zewn. napiêcie za³¹czania 24 V DC, ±30%; 3 mA
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Dane techniczne (ci¹g dalszy)
do wyboru wyjœcie ci¹g³e, dwu- lub trzypunktowe

Wyjœcia
ci¹g³e

zakres sygna³u

0(4) do 20 mA; obci¹¿enie < 740 Ω

zakres wysterowania

0 do 22 mA (0 do 110%)

b³¹d

punktu zerowego < 0,2%, wzmocnienia < 0,1%

wp³yw temperatury

na punkt zerowy < 0,1%/10 K; na zakres < 0,1%/10 K

wyjœcie
prze³¹czaj¹ce

2 przekaŸniki bezpotencja³owe,
max. 250 V AC, max. 250 V DC, max. 1 A AC, max. 0,1 A DC, cos θ = 1
zabezpieczenie przepiêciowe

wyjœcie binarne

C= 2,2 nF i warystor U = 275 V
oddzielone galwanicznie wyjœcie tranzystorowe, max. 50 V DC i 30 mA, min. 3 V DC

Z³¹cze na podczerwieñ
protokó³ transmisyjny

protokó³ firmy SAMSON

szybkoœæ przesy³ania danych

9600 bit/s

k¹t promieniowania

50°

odleg³oœæ

max. 0,7 m

Dane ogólne
Wyœwietlacz

ciek³okrystaliczny 4-pozycyjny

Konfiguracja

zapisane w pamiêci bloki funkcyjne dla regulacji sta³owartoœciowej i nad¹¿nej

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), 48 do 62 Hz

Pobór mocy

ok. 6 VA

Zakres temperatury

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

Stopieñ ochrony

p³yta czo³owa IP 65, obudowa IP 30, zaciski IP 00

Kontrola bezpieczeñstwa urz¹dzenia

budowa i kontrola wed³ug EN 61010, wydanie 3.94

Klasa ochrony

II

Kategoria przepiêciowa

II

Stopieñ zanieczyszczenia

2

Emisja zak³óceñ

EN 50081 cz. 1

Odpornoœæ na zak³ócenia

EN 50081 cz. 2

Pod³¹czenie
elektryczne

zaciski œrubowe 1,5 mm2

zasilanie sieciowe i sygna³y steruj¹ce

Czas odczytu

≤100 ms

Rozdzielczoœæ

wejœcie: 0,1°C; 0,1%

Wymiary

zob. rysunek wymiarowy

Ciê¿ar

ok. 0,5 kg

Zmiany techniczne zastrze¿one

4
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Wymiary w mm / (in)
wyciêcie w tablicy sterowniczej 45+0,6 x 92+0,8 (1.77+0.023 x 3.622+0.0315)
158 (6.18)
142 (5.59)

10

96 (3.78)

89,5 (3.52)

48 (1.89)

Pod³¹czenie elektryczne
wejœcie IN2 (wykonanie 6493-01)

wejœcie IN1
4(0) do 20 mA
11 12 13

–

+

zasilanie przetwornika pomiarowego*
4 do 20 mA

0(2) do 10 V
11 12 13

12 13 14 15
–

–

+

wyjœcie napiêciowe
dla przetwornika
pomiarowego*

0%

wyjœcie binarne
do sygnalizacji b³êdów
83 84

+
–
24 V
BI1

+

wyjœcie trójpunktowe

L

5

zasilanie
L

–

N

L

przekaŸniki wartoœci granicznych

41 42 43 51 52 53
BO1

–

_

–

N

wyjœcia binarne

19 20
+

31 32

+

42 43

14 15

19 20

wyjœcie ci¹g³e
0(4) do 20 mA

–

wyjœcie dwupunktowe

41 42 43 51 52 53

L +

wejœcie IN2 (wykonanie 6493-02)
zasilanie przetwornika
pomiarowego*
4(0) do 20 mA
4 do 20 mA

+

81 82

17 19 20

+

–
+
20 V, max. 25 mA

wejœcie binarne

0 do 1 kΩ

17 19 20

*Uwaga!
Wejœcie zasilaj¹ce czujnika
pomiarowego mo¿na wykorzystaæ
tylko dla jednego przetwornika
pod³¹czanego przewodem dwu¿y³owym
(do wejœcia IN1 lub IN2) lub dla zasilania
wejœcia binarnego BI.

14 15

Pt100/Pt 1000
Ni100/Ni1000

BO2
styki beznapiêciowe

41 42 43 51 52 53
LIM1

LIM2

+
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