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Regulacja: fuzzy PID, PD, PI, P.., ON/OFF
Dok³adnoœæ  ± 0.2% zakresu ±1cyfra
Okres próbkowania 125ms
Pamiêæ 7 zestawów nastaw
Automatyczny dobór nastaw
Regulacja programowa (7 kroków)
Wielozakresowe wejœcie

RS-485
Funkcja przyrostu/opadania wartoœci w czasie.
Du¿e mo¿liwoœci rozbudowy

   

 FUNKCJE STANDARDOWE
• Wielozakresowe wejœcie: mo¿liwoœæ wyboru przez u¿yt-
kownika rodzaju sygna³u wejœciowego lub typu czujnika 
wspó³pracuj¹cego. Posiadaj¹ charakterystyki ch³odzenie: 
olejem, wod¹ lub powietrzem.
• Sterowanie grzanie/ch³odzenie: regulatory mog¹ pracowaæ 
zarówno w uk³adach sterowania grzaniem jak ch³odzeniem.
• Wybór metody regulacji: metoda regulacji jest wybierana 
przez u¿ytkownika: PID (z funkcj¹ automatycznego doboru 
nastaw), PD, PI, P (z funkcj¹ kasowania offsetu), 
w³¹cz/wy³¹cz (z nastawian¹ histerez¹). 
• Wyjœcie alarmowe: wyjœcie alarmowe, które mo¿e byæ 
zaprogramowane przez u¿ytkownika do sygnalizacji stanów 
alarmowych.

• Funkcja standby: zabezpieczenie wyjœcia alarmowego 
przed niepo¿¹danymi stanami alarmowymi.
• Blokada nastaw: zabezpieczenie ustawieñ wewnêtrz-
nych regulatora przed przypadkow¹ zmian¹.
• Od³¹czanie wyjœcia regulacyjnego: naciœniêcie przycisku 
zatrzymuje lub wznawia dzia³anie regulatora.
• Limitowanie wartoœci sygna³u wyjœciowego: mo¿li-woœæ 
okreœlenia dopuszczalnych zmian sygna³u. 
• Ograniczenie prêdkoœci narastania/opadania: mo¿iwoœæ 
okreœlenia zmian prêdkoœci wartoœci regulowanej w czasie 
(nie dotyczy FCS-13A). 
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Seria regulatorów FC obejmuje jednokana³owe regula-tory o du¿ych mo¿liwoœciach u¿ytkowych przystosowa-
nych do kontroli rozmaitych procesów technologicznych a szczególnie stabilizacji temperatury. Poszczególne 
typy regulatorów serii FC ró¿ni¹ siê wymiarami zewnêtrzny-mi oraz realizowanymi funkcjami. Regulatory 
posiadaj¹ wbudowane zaawansowane algorytmy podnosz¹ce zna-cz¹co parametry jakoœciowe regulacji np.: 
regulacja z au-tokorekt¹ nastaw (fuzzy self-tuning PID). Funkcja auto-korekty powoduje automatyczne 
precyzyjne korygowanie nastaw PID w czasie pracy regulatora zapewniaj¹c sta-biln¹ regulacjê. Gdy wartoœæ 
regulowana narasta, regula-tor wykonuje procedurê regulacyjn¹ wg parametrów PID dobranych uprzednio, w 
przypadku wyst¹pienia zak³óceñ regulator wykonuje w razie potrzeby procedurê korekty nastaw PID, je¿eli:

  zak³ócenie jest niwelowane szybko, regulator koryguje nastaw.
 zak³ócenie jest niwelowane powoli, regulator dokonuje korekty nastaw w celu przyspieszenia czasu regulacji
zak³ócenie powoduje przeregulowanie, regulator dokonuje korekty nastaw aby przeregulowanie nie stêpowa³o.
  wystêpuje oscylacja, regulator sprawdza kszta³t i dokonuje odpowiedniej korekty nastaw.

Regulator mo¿e pracowaæ bez uruchomionej procedury automatycznego doboru nastaw. Funkcja ta s³u¿y do 
precyzyjnego doboru nastaw regulacji. Przy pierwszym u¿yciu regulatora mo¿na u¿yæ regulacji PID z samo-
dostrajaniem lub rêcznie wprowadziæ nastawy.
Czêstotliwoœæ wystêpowania przeregulowañ lub niedoregu-lowañ zosta³a radykalnie obni¿ona dziêki nowo 
opracowane-mu algorytmowi regulacji. Funkcja zabezpieczaj¹ca przed przeregulowaniem nie dzia³a tu¿ po 
chwilowym zaniku za-silania, zamiast niej dzia³a automatyczne zabezpieczenie chroni¹ce przed nadmiernym 
wzrostem sygna³u, zabezpie-czaj¹c przed nadca³kowaniem. Czas trwania procedury au-tomatycznego doboru 
nastaw zosta³ skrócony o ok. 5...30% w porównaniu z poprzednimi wersjami regulatorów.

• 
•  
•  
• 

METRONIC SYSTEMS Andrzej Kurdziel
tel/fax (12)632 32 82, 632 89 06
sprzedaz@metronicsystems.com.pl
www.metronicsystems.com.pl
www.metronic.com.pl



MIKROPROCESOROWE 
REGULATORY FCS/FCR/FCD-13A/15A/23A

• Pamiêæ nastaw (regulacja czasowo-programowa): 
mo¿liwoœæ zapamiêtania do siedmiu kompletnych zestawów 
nastaw regulatora. Wywo³uj¹c odpowiednie zestawy nastaw 
mo¿na ³atwo przygotowaæ regulator do czêstych zmian 
procesów technologicznych. Istniej¹ trzy sposoby wybierania 
zapamiêtanych zestawów nastaw (nie dotyczy FCS-13A) 
– za pomoc¹ klawiatury, 
– automatycznie przez regulacjê programow¹, 
– za pomoc¹ sygna³ów zewnêtrznych. 
Regulacja programowa "multi-PID" (nie dotyczy regulatorów 
FCS-13A). Maksymalnie 7 zestawów nastaw (SV, P, I, D itd.) 
mo¿e zostaæ zapamiêtane i u¿yte do prostej regulacji 
programowej lub jako bank nastaw. Ka¿dej nastawie 
odpowiada zaprogramowany czas jej utrzymania, a regulator 
dokonuje sekwencyjnego prze³¹czania nastaw wg programu 
czasowego. 
• Korekcja czujnika: mo¿liwoœæ korygowania wartoœci 
mierzonej o sta³¹ ró¿nicê. 
• Regulacja rêczna: mo¿liwoœæ prze³¹czania pomiêdzy 
regulacj¹ automatyczn¹ i rêczn¹ za pomoc¹ jednego przy-
cisku (z ³agodnym przejœciem pomiêdzy tymi sposobami 
regulacji nie dotyczy FCS-13A). 
• Filtrowanie sygna³u wejœciowego: mo¿liwoœæ ogra-niczenia 
sk³adnika zak³óceñ wysokoczêstotliwoœciowych w sygnale 
wejœciowym. Zwiêksza to odpornoœæ regulato-ra na 
zak³ócenia zewnêtrzne, jednak spowalnia charakte-rystykê 
czasow¹. 
• Alarm uszkodzenia czujnika: uszkodzenie elementu 
pomiarowego powoduje zatrzymanie pracy i sygnalizacjê 
b³êdu. 
• Kompensacja temperatury "zimnych koñców": po-miar 
temperatury na zaciskach czujnika termoelektryczne-go i 
kompensacja jej wp³ywu. 
• Auto-diagnostyka: uk³ad kontroli zapewnia ci¹g³oœæ pracy 
procesora zapobiegaj¹c skutkom zawieszania siê.
 

FUNKCJE DODATKOWE 

Mo¿liwe jest wyposa¿enie regulatorów w funkcje 
dodatkowe konieczne dla niektórych aplikacji. 
• Alarm 2 [A2]: dodatkowe wyjœcie alarmowe. 
• Sterowanie grzanie/ch³odzenie [D...]: dodatkowe wyjœcie 
steruj¹ce, z których jedno steruje grzaniem a drugie ch³odze-
niem. Regulator posiada wbudowane charakterystyki 
ch³odzenia: powietrzem, olejem lub wod¹. 
• Alarm uszkodzenia grza³ek [W...]: wyjœcie przekaŸnikowe 
s³u¿¹ce wykryciu przepalenia elementu grzejnego za pomoc¹ 
transformatora pr¹dowego CT. Alarm jest okreœlony jako 
wartoœæ pr¹du elementu grzejnego, spadek poni¿ej którego 
oznacza jego przepalenie. 

• 

• Alarm przerwania pêtli regulacji [LA]: wyjœcie prze-
kaŸnikowe sygnalizuj¹ce nieprawid³owoœæ pracy pêtli ste-
rowania. Funkcja ta umo¿liwia sygnalizacjê 
nieprawid³owo-œci pracy pêtli sterowania tj.: przepalenie 
grza³ki,  przerwanie po³¹czenia z elementem 
wykonawczym itp. (nie dotyczy FCS). 
• Wyjœcie retransmisyjne [TV, TA]: mo¿liwoœæ analogowej 
retransmisji sygna³u regulowanego (PV), zadanego SV) 
lub steruj¹cego (MV). Rodzaj retransmitowanego sygna³u 
nale¿y okreœliæ przy zamówieniu. 
• Zewnêtrzne sterowanie nastawami [SM]: mo¿liwoœæ 
wyboru z zewn¹trz zapamiêtanych 7 zestawów nastaw. 
Wyboru dokonuje siê przez zwarcie odpowiednich wypro-
wadzeñ steruj¹cych. (nie dotyczy FCS). 
• Zadawanie zewnêtrzne [EA, EV]: mo¿liwoœæ ustawia-nia 
wartoœci zadanej za pomoc¹ sygna³u analogowego nie 
dotyczy FCS). 
• Komunikacj¹ cyfrowa [C, C5]: interfejs umo¿liwia-j¹cy 
komunikacjê szeregow¹ w standardzie RS232C lub 
RS485 (nie dotyczy FCS). 
• Czarny kolor obudowy [BK]: wykonanie w kolorze 
czarnym (standardowo kolor szary). 
• Zaciski do monta¿u œrubowego [BL]: monta¿ za pomoc¹ 
zacisków œrubowych (standardowo klipsy). 
• Pokrywa zacisków przy³¹czeniowych [TC]: pokrywa 
os³aniaj¹ca zaciski przy³¹czeniowe, dziêki której zwiêksza 
siê stopieñ bezpieczeñstwa monta¿u elektrycznego. 
.• Zwiêkszony stopieñ ochrony [IP]: uszczelka p³yty 
czo³owej zwiêksza szczelnoœæ do IP54 (stosowaæ z [BL]). 
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