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сеия 3001

 

 ● Два реда х 4 разряда индикация и  клавиатура;
● Токов вход 4-20mA;
● Адитивна корекция на измерената величина;
 ● Два релейни изхода, който могат да се   
програмират като гранично ниво (горно или 
долно), или за ON/OFF регулатор.
● Захранващо напрежение за сензор.

Предназначение и принцип на действие

Процес-контролерът  е  предназначен  за  измерване  и  контрол  на  параметри  на 
технологични процеси. При нормална работа на контролера на индикацията се визуализира 
стойността  на  измерените  величини.  На горния  4  разреден  дисплей  (PV)  се  визуализира 
стойността,  отчетена  от  измервателния  канал,  а  на  долния  4  разреден  дисплей  (SV) се 
визуализира зададената стойност на превключване на релеен изход 1.

Всеки релеен изход може да се програмира като гранично ниво за сигнализация или 
като  ON/OFF  регулатор,  като  се  задават  съответните  нива  и  хистерезиси.  Задава  се  и 
разположението  на  граничното  ниво  спрямо  хистерезиса.  В  зависимост  от  типа  на 
граничното ниво (горно/долно, управляващо/алармено), се разграничават четири режима на 
работа на всеки релеен изход:

-  Управляващо  горно  ниво  (OnOff,  HI) -  релейният  изход  се  изключва,  когато 
измерената величина надхвърли зададеното гранично ниво и се включва, когато измерената 
величина спадне под нивото минус хистерезиса.

-  Управляващо  долно  ниво (OnOff,  LO) -  релейният  изход  се  изключва,  когато 
измерената величина спадне под зададеното гранично ниво и се включва, когато измерената 
величина надхвърли нивото плюс хистерезиса.

- Алармено горно ниво (ALArm, HI) - релейният изход се включва, когато измерената 
величина надхвърли зададеното гранично ниво и се изключва, когато измерената величина 
спадне под нивото минус хистерезиса.

-  Алармено  долно  ниво  (ALArm,  LO)  -  релейният  изход  се  включва,  когато 
измерената величина спадне под зададеното гранично ниво и се изключва, когато измерената 
величина надхвърли нивото плюс хистерезиса.

Различните режими на работа са пояснени със следната фигура:

"Делта инструмент"ООД, 1784 София
Младост 1, бул. Андрей Сахаров № 23

тел. (+359 2) 974 62 36, 974 62 37
974 62 38, факс (+359 2) 974 62 04

e-mail: delta@deltainst.com
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Предвидено е и задаване на време за закъснение на задействане на всеки релеен изход 
(до  20.0 сек.),  както и задаване на състоянието на  релейния изход при невалиден входен 
сигнал.

В нормален режим на индикация на дисплей PV се визуализира измерената величина. 
Ако измерената величина е по-малка от долната граница на обхвата на дисплея се извежда 
съобщение "LO",  а ако измерената величина е по-голяма от горната граница на обхвата - 
"HI". Ако измерената величина е много под или над обхвата, както и при повреда в сенсора 
или линията за връзка, на дисплея се извежда съобщение "Err" и светва индикатора FLT. В 
такъв случай входния сигнал се счита за невалиден.

Индикаторите  L1 и  L2 показват състоянието съответно на релеен изход 1 и релеен 
изход 2, като при светещ индикатор съответният релеен изход е включен.

Основни технически характеристики 
Захранващо напрежение 120 ... 250V;
Измервателни входове 4-20mA, пасивен
Основна грешка < 0.5 % от обхвата ± 1 знак 
Измервателен обхват Програмируем
Температура на околната среда 0 . . . 23  °  С   . . .55°C
Цифрова индикация - 2 х 4 разреден LED дисплей

- LED за визуализиране на режима на работа
Захранване за сенсор 24 ± 4V, 30mA, галванично разделено
Релейни изходи 2 бр. Реле 5А/250V, превключващ контакт
Монтаж на уреда На стена
Степен на защита IP65

Свързване на регулатора
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Използване на собственото захранване за захранване на  пасивен трансмитер
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4 - 20 mA

Конфигуриране на процес-контролера
Всички промени в конфигурацията се извършват след коректно въвеждане на парола.

Конфигуриране на релейните изходи
Едновременно  натискане  на  бутон  "МОDE"  и  "ЕNT"  прекъсва  нормалната  работа  и  на 
дисплей PV се появява надпис PASS. С бутоните ◄,▼,► и ▲ на дисплей SV се набира код 
0113. Натиска се бутон "ENT". 

Конфигуриране на релейните изходи
Следващите операции се повтарят за всеки релеен изход. По-нататък с х е означен 

номерът на релейният изход (1 или 2).
Задаване на типа на граничното ниво (управляващо/алармено):
На дисплей PV се извежда надпис “rELx”, а на дисплей SV – текущата конфигурация. 
Конфигурацията може да бъде променена с помощта на бутоните ▲ и ▼. Избира се една 
от следните възможности:
'OnOf '   - релейният изход е управляващ;
'ALAr'   - релейният изход е алармен;
Изборът  се  осъществява  с  натискане  на  бутон  ENT  и  индикацията  спира  да  мига. 
Натиска се бутон  MODE. Ако се натискане бутон MODE , а не ENT се продължава без 
промяна на текущата конфигурация.
Задаване на типа на граничното ниво (горно/долно):
На дисплей PV се извежда надпис “LE x”, а на дисплей SV – текущата конфигурация. 
Конфигурацията може да бъде променена с помощта на бутоните ▲ и ▼. Избира се една 
от следните възможности:
' HI  '   - гранично ниво тип “горно”;
' LO '   - гранично ниво тип “долно”;
Изборът се осъществява с натискане на бутон ENT, а с  натискане на бутон MODE , се 
продължава без промяна на текущата конфигурация.
Задаване стойността на граничното ниво.
На дисплей  PV  се извежда надпис  “LE x”, а на дисплей  SV –  текущата стойност на 
граничното ниво. При необходимост стойността може да бъде променена с помощта на 
бутоните  ◄,▼,►  и ▲.  Изборът  се  осъществява  с  натискане  на  бутон  ENT,  а  с 
натискане на MODE се продължава без промяна на текущата конфигурация.
Задаване стойността на хистерезиса за граничното ниво.
На дисплей  PV  се извежда надпис  “HY x”, а на дисплей  SV –  текущата стойност на 
хистерезиса.  При  необходимост  стойността  може  да  бъде  променена  с  помощта  на 
бутоните  ◄,▼,►  и ▲.  Изборът  се  осъществява  с  натискане  на  бутон  ENT,  а  с 
натискане на MODE се продължава без промяна на текущата конфигурация. 
Задаване  стойността  на  времето  за  закъснение  на  задействане  на  релейния 
изход.

В това меню се влиза само при избран алармен релеен изход. Ако релейният изход е  
управляващ се преминава направо към следващото меню. 

На дисплей  PV  се извежда надпис  “t x”, а на дисплей  SV –  текущата стойност на 
времето в секунди. При необходимост стойността може да бъде променена с помощта  
на  бутоните  ◄,▼,►  и ▲.  Изборът  се  осъществява  с  натискане  на  бутон  ENT,  а  с 
натискане на  MODE се продължава без промяна на стойността. Зададената стойност 
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трябва да бъде в границите 0  ÷ 20 секунди.  При въвеждане на стойност извън тези 
граници на диплей  SV се изведа надпис “Err” и след натискане на произволен бутон 
въвеждането на стойността се повтаря.

Задаване състоянието на релейния изход при невалиден входен сигнал
На дисплея PV се извежда  надпис “Err”, а на дисплей SV – текущата стойност на 

конфигурацията. Конфигурацията може да бъде променена с помощта на бутоните ▲ и 
▼.  Избира се една от следните възможности: 
'On '  - при невалиден входен сигнал релейният изход е включен;
'Of '  -  при невалиден входен сигнал релейният изход е изключен;

Изборът  се  осъществява  с  натискане  на  бутон  ENT,  а  с  натискане  на  MODE се 
продължава без промяна на текущата конфигурация.

С това  конфигурирането  на  релейният  изход  приключва.  След  приключване  на 
конфигурирането на релеен изход 1 се преминава към конфигуриране на релеен 
изход 2. След приключване на конфигурирането на релеен изход 2 контролерът 
се връща в основен режим на индикация. 

Задаване на обхвата 
Едновременно  натискане  на  бутон  „МОDE”  и  „ЕNT”  прекъсва  нормалната  работа  и  на 
дисплей  PV се появява надпис  PASS.  С бутоните  ◄,▼,► и  ▲ на дисплея SV се набира код 
0111. Натиска се бутон “ENT”. 

Задаване на позицията на десетичната точкана
На  дисплей  PV  се  извежда  надпис  “  dP ”,  а  на  дисплей  SV  –  текущата  позиция  на 
десетичната точка. При необходимост позицията може да бъде променена с помощта на 
бутоните ◄ и ►, като се избира една от следните възможности:
‘       0’
‘    0.0’
‘  0.00’
‘0.000’
 Изборът  се  осъществява  с  натискане  на  бутон  ENT,  а  с  натискане  на  MODE се 
продължава без промяна на стойността.

Задаване на началото на обхвата
На  дисплей  PV  се  извежда  надпис  “rA 1”,  а  на  дисплей  SV  –  текущата  стойност  на 
началото на обхвата. При необходимост стойността може да бъде променена с помощта на 
бутоните ◄,▼,► и ▲. Изборът се осъществява с натискане на бутон ENT, а с натискане на 
MODE се продължава без промяна на стойността.

Задаване на края на обхвата
На дисплей PV се извежда надпис “rA 2”, а на дисплей SV – текущата стойност на края на 
обхвата. При необходимост стойността може да бъде променена с помощта на бутоните 
◄,▼,► и ▲. Изборът се осъществява с натискане на бутон ENT, а с натискане на MODE 
се продължава без промяна на стойността.

Задаване на адитивна корекция
Едновременно  натискане  на  бутон  „МОDE”  и  „ЕNT”  прекъсва  нормалната  работа  и  на 
дисплей PV се появява надпис  PASS.  С бутоните ◄,▼,► и  ▲ на дисплей SV се набира код 
0115. Натискане се бутон ENT.

На  дисплей  SV  се  извежда  надпис  “AdCr”, а  на  дисплей  PV –  текущата  стойност  на 
адитивната  корекция  за  първи измервателен канал в  °С.  При необходимост стойността 
може да бъде променена с помощта на бутоните  ◄,▼,► и ▲. Изборът се осъществява с 
натискане  на  бутон  ENT,  а  с  натискане  на  MODE се  продължава  без  промяна  на 
стойността.

4


	Основни технически характеристики
	Конфигуриране на релейните изходи
	Конфигуриране на релейните изходи
	Следващите операции се повтарят за всеки релеен изход. По-нататък с х е означен номерът на релейният изход (1 или 2).
	С това конфигурирането на релейният изход приключва. След приключване на конфигурирането на релеен изход 1 се преминава към конфигуриране на релеен изход 2. След приключване на конфигурирането на релеен изход 2 контролерът се връща в основен режим на индикация.
	Задаване на обхвата
	Задаване на позицията на десетичната точкана
	Задаване на началото на обхвата
	Задаване на края на обхвата
	Задаване на адитивна корекция


