
ПРОЦЕС ИНДИКАТОР С БАРГРАФBG251

 Аналогови входове:
o 2 токови входа 420 (020)mA, 20 4 (20 0)mA;
o 2 напрежителни входа 010V;
o 2 входа Pt100  C;

 Два релейни изхода, всеки от които може да се програмира като
гранично ниво (горно или долно) или ON/OFF регулатор;

 Два токови изхода 420mA;
 Захранващо напрежение 24V DC за захранване на трансмитер или

токови изходи;
 Две индикаторни стълбици с 51 бр. LED от 0100% за

визуализация на измерената величини;
 Два реда х 4 разряда индикация и клавиатура;
 Програмиране на "начало" и "край" на измервателните обхвати и

положение на десетичната точка;
 Програмиране на "начало" и "край" на обхвата на индикаторните

стълбици.
 Адитивна корекция на двата канала

1. Предназначение и принцип на действие

Процес-индикаторът е предназначен за измерване и управление на параметри на технологични
процеси. Светодиодната скала позволява отчитане от разстояние на стойността на измерваната
величина в проценти от обхвата с грешка от около 3 %, а при необходимост от по-точно отчитане на
текущата стойност се използва цифровата индикация, която се програмира в единици на реалната
физическа величина.

Началото и края на измервателните обхвати, положението на десетичната точка и обхвата на
индикаторните стълбици се задават чрез клавиатурата в реални физически единици.

В нормален работен режим на дисплея, означен с PV (червени индикатори), се визуализира
измерваната величина на първи канал, a на дисплея, означен с SV (зелени индикатори) - измерваната
величина на втори канал. На всяка от светодиодните стълбици може да се визуализира в относителни
единици (0  100%) стойността на измерената величина (в зададения обхват).

При повреда в някоя от входните вериги (прекъсната или късо съединение), ако измерената
величина е извън зададения обхват светодиодът FLT мига, а на дисплея за съответния канал се
появява съобщение:

 Еrr - повреда във входната верига;
 Und - измерената величина е под зададения обхват;
 OFL - измерената величина е над зададения обхват;
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2. Технически характеристики
Измервателени входове 420 (020)mA;
Изходен ток - пасивен 2 бр. 4-20mA
Изведено напрежение 24V DC/50mA (галванично разделено)
Основна грешка < 0.5% от обхвата 1 знак
Измервателен обхват Задава се
Температура на околната среда 0 . . . 23С . . .55 C
Разрешаваща способност 0.10.2% от обхвата
Цифрова индикация - Светодиодна стълбица;

- 4 разрядна LED двуредова.
Захранващо напрежение 24V DC, < 6VA
Монтаж на уреда за табло
Габаритни размери 72 х 144 х 100 mm , тегло - 0.4kg
Степен на защита IP30

3. Свързване на процес-контролера
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Използване на собственото захранване за захранване на трансмитер

Описание на клемореда
Клема N Описание
1, 2 Захранващо напрежение 220V
3, 4, 5 Реле 2
6, 7, 8 Реле 1
11, 12 1-ви токов изход 420mA (по 1-ви канал)
9, 10 2-ри токов изход 420mA (по 2-ри канал)
13, 14 ±24V
15, 16, 17 Сериен интерфейс RS-485 (опционално)
19, 18 Токов вход (2-ри канал). Клема 18 е маса.
20, 18 Напрежителен вход (2-ри канал). Клема 18 е маса.
21, 22, 23 Вход Pt100 (2-ри канал)
24, 25 Токов вход (1-ри канал). Клема 24 е маса.
24, 26 Напрежителен вход (1-ри канал). Клема 24 е маса.
27, 28, 29 Вход Pt100 (1-ри канал)
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Конфигуриране на BG251

1. Конфигуриране на измервателните обхвати

Едновременното натискане на бутони ЕNT и МОDE прекъсва нормалната работа и на индикацията се
изписва "PАSS". С бутони ◄ и ▲ се набира код "1111". Натиска се бутон ENT.

Конфигуриране на измервателния обхват на канал 1:
На горния дисплей се изписва "In 1". Натиска се на бутон ENT.

Задаване положението на десетичната точка:
На горния дисплей се изписва "d Pt".
На долния дисплей се извежда текущото положение на десетичната точка. То може да бъде
променено с натискане на бутон ▲ и въведено с натискане на бутон ENT. Избира се една от
следните възможности:
' 0'
' 0.0'
' 0.00'
'0.000'
Ако е избран вход 'P100' - Teрмосъпротивление Pt100 десетичната точка може да се
конфигурира само на:
' 0'
' 0.0'
Внимание! Ако измерваната величина може да има отрицателни стойности, не трябва да се
използва '0.000'!

Задаване началото на обхвата на физическата величина:
На горния дисплей се изписва "bEG".

На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на началото на обхвата.
Ако е необходимо с бутони ◄ и ▲ се набира новата стойност. Натиска се бутон ENT.

Задаване края на обхвата на физическата величина:
На горния дисплей се изписва "End".

На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на края на обхвата.
Ако е необходимо с бутони ◄ и ▲ се набира новата стойност. Натиска се бутон ENT.

Конфигуриране на измервателния обхват на канал 2:
На горния дисплей се изписва "In 2". Натиска се на бутон ENT.

Задаване положението на десетичната точка:
На горния дисплей се изписва "d Pt".
На долния дисплей се извежда текущото положение на десетичната точка. То може да бъде
променено с натискане на бутон ▲ и въведено с натискане на бутон ENT. Избира се една от
следните възможности:
' 0'
' 0.0'
' 0.00'
'0.000'
Ако е избран вход 'P100' - Teрмосъпротивление Pt 100 десетичната точка може да се
конфигурира само на:
' 0'
' 0.0'
Внимание! Ако измерваната величина може да има отрицателни стойности, не трябва да се
използва '0.000'!

Задаване началото на обхвата на физическата величина:
На горния дисплей се изписва "bEG".

На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на началото на обхвата.
Ако е необходимо с бутони ◄ и ▲ се набира новата стойност. Натиска се бутон ENT.

Задаване края на обхвата на физическата величина:
На горния дисплей се изписва "End".

На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на края на обхвата.
Ако е необходимо с бутони ◄ и ▲ се набира новата стойност. Натиска се бутон ENT.
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2. Задаване обхвата на индикаторните стълбици

Едновременното натискане на бутони ЕNT и МОDE прекъсва нормалната работа и на индикацията се
изписва "PАSS". С бутони ◄ и ▲ се набира код "1112". Натиска се бутон ENT.

Задаване обхвата на лявата индикаторна стълбица
На горния дисплей се изписва "bArL". Натиска се бутон ENT.

Задаване на началото на обхвата на стълбицата:
На горния дисплей се изписва "bEG".
На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на началото на обхвата на
стълбицата. Ако е необходимо с бутони ◄ и ▲ се набира новата стойност.
Натиска се бутон ENT.

Задаване на края на обхвата на стълбицата:
На горния дисплей се изписва "End".
На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на края на обхвата на
стълбицата. Ако е необходимо с бутони ◄ и ▲ се набира новата стойност.
Натиска се бутон ENT.

Задаване обхвата на дясната индикаторна стълбица
На горния дисплей се изписва "bArL". Натиска се бутон ENT.

Задаване на началото на обхвата на стълбицата:
На горния дисплей се изписва "bEG".
На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на началото на обхвата на
стълбицата. Ако е необходимо с бутони ◄ и ▲ се набира новата стойност.
Натиска се бутон ENT.

Задаване на края на обхвата на стълбицата:
На горния дисплей се изписва "End".
На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на края на обхвата на
стълбицата. Ако е необходимо с бутони ◄ и ▲ се набира новата стойност.
Натиска се бутон ENT.

3. Конфигуриране на типа на входните сигнали

Едновременното натискане на бутони ЕNT и МОDE прекъсва нормалната работа и на индикацията се
изписва "PАSS". С бутони ◄ и ▲ се набира код "1113". Натиска се бутон ENT.

Конфигуриране на типа на входния сигнал на канал 1:
На горния дисплей се изписва "In 1".

На долния дисплей се показва текущо зададения тип входен сигнал. Той може да бъде
променен с натискане на бутон ▲ и въведен с натискане на бутон ENT. Избира се една от
следните възможности:
' nO' - Канала не се използва;
'P100' - Tермосъпротивление Pt100;
' 0-10' - Напреженов вход 0 - 10 V
' 0-20' - Toков вход 0  20 mA;
' 4-20' - Toков вход 4  20 mA;
Изборът се осъществява с ENT, а отказа от избор с MODE. При повторно влизане в това
меню, избраният тип позиция е обозначен с ". . . .".

Конфигуриране на типа на входния сигнал на канал 2:
На горния дисплей се изписва "In 2".

На долния дисплей се показва текущо зададения тип входен сигнал. Той може да бъде
променен с натискане на бутон ▲ и въведен с натискане на бутон ENT. Избира се една от
следните възможности:
' nO' - Канала не се използва;
'P100' - Tермосъпротивление Pt100;
' 0-10' - Напреженов вход 0 - 10 V
' 0-20' - Toков вход 0  20 mA;
' 4-20' - Toков вход 4  20 mA;
Изборът се осъществява с ENT, а отказа от избор с MODE. При повторно влизане в това
меню, избраният тип позиция е обозначен с ". . . .".
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4. Задаване параметрите на релейните изходи

Едновременното натискане на бутони ЕNT и МОDE прекъсва нормалната работа и на индикацията се
изписва "PАSS". С бутони ◄ и ▲ се набира код "1115". Натиска се бутон ENT.

Задаване параметрите на релеен изход 1:
На горния дисплей се изписва "rEL1".
На долния дисплей се изписва текущата конфигурация. Тя може да бъде променена с натискане
на бутон ▲ и въведен с натискане на бутон ENT. Избира се една от следните възможности:
' nO ' - Релето няма да се използва;
' LL ' - Долно гранично ниво;
' HL ' - Горно гранично ниво;
'0n0F' - ОN/OFF регулатор.

Задаване на границата на релеен изход 1:
На горния дисплей се изписва "L1".
На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на границата. Ако е необходимо с
бутони ◄ и ▲ се задава нова стойност. Натиска се бутон ENT.

Задаване на хистерезиса на релеен изход 1:
На горния дисплей се изписва "Н1".
На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на хистерезиса. Ако е необходимо с
бутони ◄ и ▲ се задава нова стойност. Натиска се бутон ENT.

Задаване на времезакъснение за включване на релеен изход 1:
На горния дисплей се извежда "t1".
На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на времезакъснението.
Ако е необходимо с бутони ◄ и ▲ се задава нова стойност. Натиска се бутон ENT.

Задаване на състоянието на релейният изход при грешка:
На горния дисплей се извежда "E r1".
На долния дисплей се извежда текущо зададената конфигурация. Тя може да бъде променена с
бутон ▲ и запомнена с натискане на бутон ENT. Избира се една от следните възможности:
'E OF' - релето е изключено при грешка;
'E on' - релето е включено при грешка.

Задаване параметрите на релеен изход 2:
На горния дисплей се изписва "rEL2".
На долния дисплей се изписва текущата конфигурация. Тя може да бъде променена с натискане
на бутон ▲ и въведен с натискане на бутон ENT. Избира се една от следните възможности:
' nO ' - Релето няма да се използва;
' LL ' - Долно гранично ниво;
' HL ' - Горно гранично ниво;
'0n0F' - ОN/OFF регулатор.

Задаване на границата на релеен изход 2:
На горния дисплей се изписва "L2".
На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на границата. Ако е необходимо с
бутони ◄ и ▲ се задава нова стойност. Натиска се бутон ENT.

Задаване на хистерезиса на релеен изход 2:
На горния дисплей се изписва "Н2".
На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на хистерезиса. Ако е необходимо с
бутони ◄ и ▲ се задава нова стойност. Натиска се бутон ENT.

Задаване на времезакъснение за включване на релеен изход 2:
На горния дисплей се извежда "t2".
На долния дисплей се извежда текущо зададената стойност на времезакъснението.
Ако е необходимо с бутони ◄ и ▲ се задава нова стойност. Натиска се бутон ENT.

Задаване на състоянието на релейният изход при грешка:
На горния дисплей се извежда "E r2".
На долния дисплей се извежда текущо зададената конфигурация. Тя може да бъде променена с
бутон ▲ и запомнена с натискане на бутон ENT. Избира се една от следните възможности:
'E OF' - релето е изключено при грешка;
'E on' - релето е включено при грешка.
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