System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400
Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6494
do zabudowy tablicowej
(p³yta czo³owa o wymiarach 48 x 96 mm / 1,89 x 3,78 cal)

Zastosowanie
Sterowany mikroprocesorem regulator kompaktowy przeznaczony do automatyzacji procesów przemys³owych.

Kompaktowy, jednoobwodowy regulator cyfrowy typu 6494
realizuj¹cy kompleksowe zadania regulacyjne.
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
– Pole obs³ugi z dwoma wyœwietlaczami cyfrowymi (czerwone
diody luminescencyjne), sygnalizuj¹cymi podczas normalnej
eksploatacji wielkoœæ regulowan¹ x i wartoœæ zadan¹ W1.
– Mo¿liwoœæ obs³ugi z p³yty czo³owej, konfigurowanie za
pomoc¹ tylko 6 przycisków.
– Mo¿liwoœæ wyboru wejœæ dla termometrów oporowych
Pt 100 lub Ni 100, sygna³ów jednostkowych 0(4) ... 20 mA
lub 0(2) ... 10 V.
– Zagwarantowane p³ynne prze³¹czanie trybu pracy (rêczna/automatyczna) w obu kierunkach.
– Dane i parametry zabezpieczone przed zanikiem napiêcia
sieciowego i zapisane w pamiêci sta³ej (EEPROM).
– Zamkniêta klawiatura w os³onie foliowej.
– Stopieñ ochrony p³yty czo³owej IP 54.
– Klasa wilgotnoœci F wed³ug DIN 40 040.
– Mo¿liwoœæ dowolnego wyboru jednostek temperatury miêdzy °C i °F.
– Funkcja samooptymalizacji.
– Mo¿liwoœæ bezpoœredniego wyboru dwóch osobnych wartoœci zadanych.
– Mo¿liwoœæ wyboru rodzaju sygna³u wyjœciowego: ci¹g³y,
dwu- lub trójpunktowy.
Wykonania
Oferujemy regulatory cyfrowe TROVIS 6494 (rys. 1) w obudowie do zabudowy tablicowej wed³ug DIN 43700 o wymiarach
48 x 96 mm.
TROVIS
Zasilanie
100 do 253 V AC
20 do 30 V AC/DC
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Rys. 1 · Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6494
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Charakterystyka urz¹dzenia (rys. 2)
Regulator TROVIS 6494 umo¿liwia programowy wybór jednego z kilku wejœæ analogowych:
– wejœcie czujnika Pt 100 pod³¹czanego trójprzewodowo
o dwóch zakresach:
–30,0 do 150,0°C lub
–100,0 do 400,0°C.
Dok³adnoœæ wskazañ wynosi 0,1°C.
– wejœcie czujnika Ni 100 pod³¹czonego trójprzewodowo
o dwóch zakresach:
–30,0 do 90,0°C lub
–60,0 do 180,0°C.
Dok³adnoœæ wskazañ wynosi 0,1°C.
– wejœcie sygna³u pr¹dowego 4(0) ... 20 mA
– wejœcie sygna³u napiêciowego 0(2) ... 10 V
Wejœcie binarne regulatora s³u¿y do prze³¹czania wartoœci
zadanych W1 i W2 lub do ponownego uruchomienia funkcji
liniowo-rosn¹cej wartoœci zadanej za pomoc¹ sygna³u napiêciowego 24 V DC.
Poniewa¿ rodzaj sygna³u wejœciowego okreœlany jest na drodze programowej, póŸniejsza zmiana sygna³u nie wymaga
przebudowy urz¹dzenia.
Sygna³ wyjœciowy wysy³any z regulatora typu 6494 jest trójpunktowym lub dwupunktowym sygna³em impulsowym lub taktuj¹cym lub ci¹g³ym sygna³em steruj¹cym. Urz¹dzenie mo¿e
byæ tak¿e stosowane jako nadajnik sygna³u granicznego.
Istnieje mo¿liwoœæ wyboru nastêpuj¹cych wyjœæ:
– wyjœcie ci¹g³e pr¹dowe 0(4) do 20 mA i dwa zmiennonapiêciowe wy³¹czniki krañcowe typu TRIAC
– wyjœcie sygna³u 3-punktowego i wyjœcie na rejestrator wielkoœci regulowanej x
– dwa zmiennonapiêciowe wy³¹czniki krañcowe i wyjœcie na
rejestrator wielkoœci regulowanej x
Dziêki prze³¹cznikowi trybu pracy rêczna/automatyczna
(HAND/AUT) regulator mo¿e pracowaæ jako rêczne urz¹dzenie steruj¹ce. Sygna³ wyjœciowy zmieniany jest za pomoc¹
przycisków kursora (5).
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Rys. 2 · Schemat blokowy regulatora TROVIS 6494

Dane techniczne
Wejœcia
analogowe
binarne

0 (4) do 20 mA; 0 (2) do 10 V; Pt 100 lub Ni 100
0/24 V DC

Wyjœcia

1 ci¹g³e: 0 (4) do 20 mA, obci¹¿alnoœæ < 650 W;
dwu- lub tójpunktowy sygna³ steruj¹cy (TRIAC: 24 do 250 V AC; 0,5 A)

WskaŸniki

wyœwietlacz alfanumeryczny czterocyfrowy (zakres: –1999 do 9999);
3 czerwone diody LED do sygnalizacji przekroczenia wartoœci granicznych i uchybu regulacji
5 ¿ó³tych diod LED do sygnalizacji wyboru wartoœci zadanej W2, sterowania rêcznego, sygna³u steruj¹cego Y
i uchybu regulacji XD

Konfiguracja

zapisane w pamiêci bloki funkcyjne do regulacji sta³owartoœciowej
prze³¹czanie wartoœci zadanej W1/W2

Zasilanie

100 do 253 V AC, 48 do 62 Hz lub 20 do 30 V AC/DC (opcjonalnie)

Pobór energii

7 VA

Temperatura otoczenia

0 do 50°C

Stopieñ ochrony

dla p³yty czo³owej IP 54, dla zacisków IP 20

Ciê¿ar

0,3 kg
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Obs³uga (rys. 3)
Obs³uga odbywa siê na trzech poziomach:
– poziom pracy
– poziom parametryzacji
– poziom konfiguracji
Dla zabezpieczenia przed dostêpem osób nieupowa¿nionych
programowanie urz¹dzenia mo¿liwe jest po wprowadzeniu
kodu cyfrowego.
Poziom pracy
Na poziomie pracy mo¿liwa jest obserwacja procesu regulacji.
Na górnym wyœwietlaczu (1) wyœwietlana jest wielkoœæ regulowana x, a na dolnym (2) wartoœæ zadana W1. Przycisk pracy
(7) umo¿liwia wyœwietlenie innych wielkoœci: wartoœci zadanej
W2, uchybu regulacji XD lub ci¹g³ego sygna³u steruj¹cego.
Poziom parametryzacji
Do poziomu parametryzacji mo¿na przejœæ po wprowadzeniu
kodu cyfrowego.
Na wyœwietlaczu (2) pojawiaj¹ siê oznaczenia kolejnych parametrów, np. P, I, D, a na wyœwietlaczu (1) ich wartoœci. Poprzez
przyciœniêcie przycisku (8) wartoœci liczbowe widoczne na
wyœwietlaczu cyfrowym (1) zostaj¹ wprowadzone do pamiêci.
Poziom konfiguracji
Do poziomu konfiguracji mo¿na przejœæ po wprowadzeniu
kodu cyfrowego.
Bloki konfiguracyjne mog¹ byæ wybierane w obu kierunkach za
pomoc¹ przycisków kursora (5). Na wyœwietlaczu (2) pojawiaj¹ siê oznaczenia kolejnych bloków funkcyjnych, a na wyœwietlaczu (1) odpowiednie wartoœci.
Monta¿ i przy³¹cze elektryczne
Urz¹dzenie do zabudowy tablicowej z dwoma elementami
mocuj¹cymi do zamontowania w tablicy szafy sterowniczej.
Przy³¹cze elektryczne: wtykowe dla przewodów o przekroju
0,3 do 0,8 mm2 lub zaciski œrubowe dla przewodów o przekroju 0,5 do 1,5 mm2.
Tekst zamówienia
Regulator cyfrowy typu 6494
zasilanie: 100 do 253 V AC lub 20 do 30 V AC/DC
przy³¹cze: wtykowe lub zaciski œrubowe
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wyœwietlacz cyfrowy ze znakiem wartoœci wskazywanej.
W standardowym trybie pracy wyœwietlana jest wielkoœæ
regulowana x
wyœwietlacz cyfrowy ze znakiem wartoœci wskazywanej.
W standardowym trybie pracy wyœwietlany jest sygna³
steruj¹cy W1.
uchyb regulacji
wskaŸnik sygna³u: trójpunktowego / dwupunktowego /
sygna³u granicznego
przyciski kursora
prze³¹cznik trybu pracy: rêczna/automatyczna
przycisk pracy
przycisk wprowadzania danych
prze³¹cznik wartoœci zadanej W1/W2
wskaŸnik wybranej wielkoœci XD, Y lub W2
tabliczka z jednostkami

Rys. 3 · Pole obs³ugi
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Wymiary w mm / (cal)
Urz¹dzenie do zabudowy tablicowej 48 x 96 (1.89 x 3.78)
Wyciêcie w tablicy sterowniczej 45+0,6 x 92+0,8 (1.77+0.023 x 3.622+0.0315)
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Schemat przy³¹czeniowy
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Wskazówka
Przy wykorzystaniu wyjœcia trójpunktowego lub wy³¹czników krañcowych wyjœcie sygna³u steruj¹cego dostêpne jest jako wyjœcie
analogowe wielkoœci regulowanej x.

C

2(0)...10 V
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wyjœcie sygna³u
steruj¹cego y (ci¹g³e)
4(0)...20 mA
1

A

mA

Do zacisków Y1 i Y2 mo¿na pod³¹czyæ tylko napiêcie zmienne,
zwracaj¹c uwagê na prawid³owe pod³¹czenie faz.

Zmiany techniczne zastrze¿one
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