
ПРОГРАМИРУЕМ ПРОЦЕС – КОНТРОЛЕР
серия PC7M

● Размери: 48x48x130 mm
● 4 – Разрядна цифрова индикация
● 3 – бутонна клавиатура
● Входове: 0(4)...20mA DC, RTD Pt100, TC
● Програмируема десетична точка и
обхвати на входните величини
● Два програмируеми релейни изхода
● Токов изход пропорционален на измерената
величина
● Галванично разделено захранване 24V DC

I. ОПИСАНИЕ

Микропроцесорните процес-контролери от серията PC7M са оформени конструктивно за
монтаж на табло със светъл отвор 44 х 44 mm, степен на защита IP30 и са предназначени за
измерване и контрол на технологични величини в промишлени условия. Снабдени са с два
релейни изхода за сигнализация или On/Off регулиране. По заявка в уреда могат да бъдат
монтирани един от следните входове: Токов вход 4(0)  20 mA, стандартно напрежение,
терморезистор Pt100 или термодвойка тип К, J,S,L,B,E,R,T. Процес-контролерът има
галванично развързан токов изход 4(0)  20 mA, с програмируемо начало и край следващо
входната величина. Процес-контролерите от серия PC7M са снабдени с четири
седемсегментни LED индикатора за изобразяване на стойността на измерваната величина и
два светодиода за индициране на състоянието на релейните изходи.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (PC7M)

Входове:
□ токов □

напреженов
□ Pt100 □ термодвойка

□ 420mA DC; 200

□ 020mA DC; 200
□ 01V DC
□ 05V DC
□ 010V DC

Обхват: □ К-Nickel-Chromium / Nickel-Aluminium

............... ............оС
□ J - Iron/Copper-Nickel

□ S - Platinum - 10% Rhodium/Platinum

Обхват □ L - Chromium/Copper
Програмируемо начало,
край и десетична точка

Обхват □ B-Platinum - 30% Rhodium/ Platinum -
6%RhodiumПрограмируемо

начало, край и
десетична точка □ E - Nickel-Chromium/Copper-Nickel

□ R - Platinum - 13% Rhodium/ Platinum
□ T - Copper/Copper-Nickel
Обхват:
........................ ....................оС

"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



Изходи:
Релета токов RS485 интерфейс захранване 24 VDC
□ Без релета
□ едно реле L1
□ две реле L1 и L2

□ 420 mA
Програмируема
линейна зона по
входната
величина

□ Modbus ASCII
□ Modbus RTU

□ Изведено галванично
разделено захранване 24
VDC на задния панел

Основна грешка: < 0.25 % от обхвата;
Работна температура: 0 . . . 23C. . .55 C;
Монтаж на уреда: за табло със светъл отвор 44 х 44 mm;
Габаритни размери: 48 х 48 х 130 (с клемите) mm , тегло < 0.3kg; IP30;
Захранващо напрежение: 110...250V АС, < 2.0VA;
Степен на защита IP30

III. НАЧИН НА СВЪРЗВАНЕ:
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11, 12 Захранващо напрежение - 90...250V
АС, < 2.0VA;

7, 8 Нормално отворения контакт на реле1
9, 10 Нормално отворения контакт на реле2
1, 2 Изведени 24V DC. Клема 1 – „+”,

2 – “ - ”
Токов Изход

2, 3 Токовият изход е активен т.е. има
вътрешно захранване.

Токов вход
5, 6 клема 6 –„-”, клема 5 –„+” .Токовият

вход е пасивен т.е. е необходимо да
бъде захранен. Примерни схеми в.ж.
по-долу.

Напреженов вход
4, 6 клема 6 –„-”, клема 4 –„+”

Вход Pt100
4, 5 Общият край от три проводното

свързване на Pt100
6 Самостоятелният край от три

проводното свързване на Pt100
Вход Термодвойка

4 положителният (топлият) край
5 отрицателният (студеният) край

Внимание:
1. Токовият вход е пасивен и изисква външно захранване. За такова може да бъде

използвано изведеното на клеми 1 и 2. Примерен начин на свързването на входа с външно
захранване е даден на следващата фигура:



2. В устройството на изходните контакти на релетата няма монтирани искрогасящи
RC групи. Ако релетата управляват индуктивен товар, то трябва искрогасящите групи
(22nF/630V, 150/0.25W) да бъдат монтирано външно.

3. При използване на вход Pt100 с двупроводно свързване клеми 4, 5 трябва да бъдат
свързани накъсо.

4. Токовият изход е aктивен(използва захранването 24V изведено на клеми 1 и 2). Ако
24V се използуват за захранване на преобразувател , който е свързан към входната верига на
уреда се нарушава галваничното разделяне по захранване вход-изход.
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IV. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всяко едно от релетата може да се конфигурира да работи като:
- ОN/OFF закон
- Алармени релета

Смисълът на различните конфигурации е даден по надолу.

Конфигурация Като Алармени Релета

За правилната работа на аларменото реле се задават следните три параметъра.
1. Стойността на измерената величина, при която сработва релето (SPx)
2. Хистерезисът при сработване на релето (HStx).
3. Типът на границата на сработване - горно или долно алармено ниво (Lx).
Начинът, по-който сработват релетата, когато са конфигурирани като алармени е

даден на следващите фигури.
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Когато типа на границата на релето е горна граница то:
- релето се включва при PVx > SPx
- и се изключва при PVx  SPx – HStx
PVx – измерената величина на x канал.
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Когато типа на границата на релето е долна граница то:
- релето се вклщючва при PVx< SPx
- и се изключва при PVx  SPx+ HStx

Конфигурация като Оn/Off закон на управление

За правилната работа на релетата, когато са конфигурирани да работят по On/Off
закон, трябва да се зададът същите параметри като при алармени релета, но начина на
сработване на релето се различава.
1. Стойността на измерената величина, при която сработва релето (SPx)
2. Хистерезисът при сработване на релето (HStx).
3. Типът на границата на сработване – горно или долно алармено ниво (Lx). (Нагряване
или охлаждане)
Начинът, по-които сработват релета, когато са конфигурирани като On/Off закон на

управление е даден на следващите фигури.
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Конфигурацията на релето като горна граница по On/Off (управляващ) закон е
типична за управление на температура с нагревател. При надвишаване на заданието релето
се изключва и при понижаване на температурата под заданието минус хистерезис (SPx -
HStx) релето се включва.
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Конфигурацията на релето като долна граница по On/Off (управляващ) закон е
типична за управление на температура с охлаждане. Когато температурата спадне под
заданието охладителя се изключва, докато температурата не се повиши до заданието плюс
хистерезиса (SPx + HStx).

V. ПРОГРАМИРАНЕ

5.1 Основен режим на индикацията.
При подаване на захранващо напрежение индикацията минава в основен режим. В

него на дисплея се визиализира измерваната величина. При грешка в входната верига
(неправилно свързване или дефектирал датчик) на дисплея започва да мига Err. Същият
надпис се извежда и когато входната величина е значително над или под обхвата.Двата
светодиода L1 и L2 отразяват състоянието на изходните релета. Запален (светещ) светодиод
означава, че изведения нормално отворен контакт на релето е сработил. Мигащ светодиод
означава , че в момента тече времезакъснението на сработване на релето.

Във всички режими на индикацията процес-контролерът управлява изходите си.

5.2 Въвеждане на параметри
ВСИЧКИ РЕЖИМИ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРАМЕТРИ НА РЕГУЛАТОТА СА

ВЪЗМОЖНИ СЛЕД КОРЕКТНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАРОЛА
5.2.1 Въвеждане на парола
Въвеждането на парола става като: Чрез едновременното натискане и едновременно

отпускане бутони ENT и “^”, тогава на индикацията се изписва 0000 и чрез бутони “<“ и “^”
се въвежда съответната парола. Натиска се ENT и при правилно въвеждане на паролата на
индикацията се изписва PASS.

5.2.2 Структора на менюто
След коректно въвеждане на парола индикацията влиза в режим на въвеждане на

параметри. С натискането на бутон ENT се обхождат последователно параметрите от дадена
парола. Преди всеки параметър се изписват различни подсещащи абривиатури за съответния
параметър.

5.2.3 Редактиране на параметър
Във всички режими при въвеждане на параметрите нова стойност се набира с бутони

“<“ и “^”. Запомнянето й се извършва само след натискане на ENT. Ако параметърът е
променен със бутони “<“ и “^” и се натисне ENT, то индикацията или съответния разряд от
нея, спира да мига и на дисплея се изписва новата стойност. Ако стойността на параметъра
не е променена и се натисне ENT то тогава се минава към следващия параметър.При
изчерпване на параметрите от дадено меню регулаторът преминава към основен режим.

В зависимост от различните кофигурации на уреда в менюто динамично се показват
или скриват необходимите параметри. По долу са показани всички възможни параметри като
в зависимост от текущата конфигурация някой от параметрите не се показват в менюто.

5.3 Избор на десетична точка и обхват
(Това меню е активно само при токов или напрежителен вход)
След едновременно натискане на бутони ENT и “^” и набиране на парола 1111 се
отваря достъп до следните параметри:

Означение на
дисплея

Смисъл Размерност Граници

Pont
Място на десетичната точка. Променя се с бутон “^”.
Ако е избран вход тип термодвойка десетичната

точка трябва да бъде или xxx.x или xxxx

-

rb Начало на обхвата Физ.
единици

-999 9999



rE
Край на обхвата Физ.

единици
-999 9999

5.4 Избор на филтър на измерената величина и адитивна корекция
След едновременно натискане на бутони ENT и “^” и набиране на парола 3333 се
отваря достъп до следните параметри:

Означение на
дисплея

Смисъл Размерност Граници

Corr
Адитивна корекция на измерената величина Физ.

единици
-999 9999

FILt
нормализирана стоиност на експоненциалния филтър

При стойност 1.0 не се извършва филтрация
- от 0.01 до

1.0

5.5 Избор на пропорционалната зона на токовия изход
След едновременно натискане на бутони ENT и “^” и набиране на парола 2222 се
отваря достъп до следните параметри:

Означение на
дисплея

Смисъл Размерност Граници

outb Начало на обхвата. Физическите единици, при който
токовия изход е 4 mA

Физ.
единици

-999 9999

outE
Край на обхвата. Физическите единици, при който

токовия изход е 20 mA
Физ.

единици
-999 9999

5.6 Конфигуриране на релетата
След едновременно натискане на бутони ENT и “^” и набиране на парола 0001 за
първото реле и парола 0002 за второто реле се отваря достъп до следните параметри:

Номер Означение на
дисплея Смисъл Размерност Граници

1 tYPE

закона, по които се управлява релето
nonE – релето не се използва

OnOf – On/Off закон
AlAr – Алармени релета

- -

2 tP L
тип на границата

Lo- долана
Hi - горна

- -

3 SP Задание.Граница на сработване Физ.
Единици Range

4 hYSt Хистерезис Физ.
Единици Range

5 t време, след, което сработва релето секунди 0 – 200

6 tErr

При грешка в измерването нормално отворения
контакт на релето в какво състояние да бъде

oPEn - отворен
CLSd - затворен
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