MIKROPROCESOROWY
PROGRAMATOR

PC-935/955

• Regulacja: fuzzy PID, PI, PD, P...., ON/OFF
• Mo¿liwoœæ regulacji programowej 10 programów
(10 kroków na program), max. 100 kroków
• Dok³adnoœæ ±0.2%±1cyfra
• Okres próbkowania 0.125s
• Wielozakresowe wejœcie
• Automatyczny dobór nastaw

ZASTOSOWANIE
Programatory z serii PC s¹ przeznaczone do regulacji ró¿nych wartoœci w procesach technologicznych wymagaj¹cych ich okreœlonego przebiegu w czasie. Wewnêtrzna pamiêæ umo¿liwia zaprogramowanie do 10 modu³ów
programowych o d³ugoœci do 10 kroków. Programy mog¹ byæ ³¹czone ze sob¹, co umo¿liwia stworzenie
przebiegu o d³ugoœci 100 kroków. Oczywiœcie mo¿liwa jest równie¿ regulacja sta³owartoœciowa. Zastosowanie
algorytmu fuzzy-logic w istotny sposób polepsza charakterystyki przejœciowe regulacji. Wbudowany szereg
funkcji zwiêksza znacznie mo¿liwoœci u¿ytkowe regulatora.

FUNKCJE STANDARDOWE

• Wyjœcia alarmowe (A1, A3, A4): trzy programowalne wyjœcia alarmowe pozwalaj¹ce na pe³n¹ kontrolê procesu
zabezpieczenie przed stanami awaryjnymi.
• Funkcja oczekiwania: programator podczas regulacji
programowej nie przechodzi do realizacji nastêpnego kro-ku
je¿eli w bie¿¹cym kroku wartoœæ zadana nie zosta³a osi¹-

• Pozosta³e funkcje standardowe: blokada nastaw, ograniczenie wartoœci nastaw, korekcja czujnika, wielozakresowe
wejœcie, opóŸnienie alarmu, funkcja hold (wstrzymnie
regulacji), przejœcie do kolejnego kroku, przejœcie do poprzedniego kroku, powtórzenie kroku, ³¹czenie programów,
zdalny wybór programu, zdalne sterowanie prac¹, regulacja
sta³owartoœciowa, autodiagnostyka, kompensacja zimnych
spoin termopary, sygnalizacja uszkodzenia czujnika.
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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
ch³odzeniem. Regulator posiada wbudowane charakterystyki
ch³odzenia: powietrzem, olejem lub wod¹.
• Alarm przerwania pêtli regulacji [LA]: wyjœcie przekaŸnikowe sygnalizuj¹ce nieprawid³owoœæ pracy pêtli sterowania. Funkcja ta umo¿liwia sygnalizacjê nieprawid³owoœci pracy pêtli sterowania tj.: przepalenie grza³ki, przerwanie po³¹czenia z elementem wykonawczym itp.
• Wyjœcie sygna³ów czasów [TS]: mo¿liwoœæ realizacji
sterowania (w³¹czanie i wy³¹czanie) do 8 urz¹dzeñ zewnêtrznych. Wyjœcia s¹ typu open collector.
• Wyjœcie retransmisyjne [TA, TV]: mo¿liwoœæ analogowej
retransmisji sygna³u regulowanego (PV), zadanego SV) lub
steruj¹cego (MV)
• Komunikacja cyfrowa [C, C5]: interfejs umo¿liwiaj¹cy
komunikacjê szeregow¹ w standardzie RS232C lub RS485.
• Cyfrowa transmisja wartoœci zadanej [SVTC]: w po-³¹czeniu
z opcj¹ C5 umo¿liwia cyfrow¹ transmisjê wartoœci zadanej do
innych regulatorów wyposa¿onych w opcjê C5.
• Czarny kolor obudowy [BK]: wykonanie w kolorze czarnym
(standardowo kolor szary).
• Pokrywa zacisków przy³¹czeniowych [TC]: pokrywa
os³aniaj¹ca zaciski przy³¹czeniowe.
• Zwiêkszony stopieñ ochrony [IP]: uszczelka p³yty czo³owej
zwiêksza szczelnoœæ do IP54 (stosowaæ z [BL]).
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