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1 Въведение

1.1 Въведение в UHP04 SmartNET®

UHP04  SmartNET®  e  едноканален  универсален  контролер.  Предназанчен  е  за
решаване  на  инжинерни  задачи  от  средна  и  висока  сложност.  Разполага  с  6-разряден
седемсегментен LED дисплей с височина на знака 20 мм и 20-разряден барграф. Съвместим е
със  SCADA.  Към  контролера  фирма  Сигматрон  ЕООД предоставя  безплатно  конфигурационен
софтуер  UHP04  Configurator  1.1,  както  и  възможност  за  закупуване  и  внедряване  на

комплексното  решение  -  софтуерният  продукт  SmartNET®  10.8  за  лесно  изграждане  на
цялостна система за енергиен мениджмънт.

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Приборът разполага с два канала за измерване на аналогови величини и два канала за
работа с импулси. Измерените или изчислени величини могат да се насочват към аналоговия
изход  за  външна  обработка.  Функциите  за  управление  се  задават  на  изходите.  Приборът
разполага  с  три  релейни  и  един  аналогов  изходи.  Свободните  след  избиране  на  функция  на
регулиране  изходи  могат  да  се  използват  като  допълнителни  задания  (setpoint),  насложени
върху  процеса  на  регулиране.  Приборът  може  да  работи  и  като  Тотализатор  (интегратор  за
натрупване).  UHP04 SmartNET® има вградена функция за Аутотюнинг.

ВНИМАНИЕ:  Аутотюнинг  функцията  не  е  приложима  за  съоръжения,  които  имат
ограничение за претоварване повече от 130%.

1.2 Технически данни

Контролер 1 брой с вграден Autotuning
Функции на контролера 10 броя - програмируеми:
  · Not used    Изключено
  · Watch    Процес индикатор
  · On/Off Up    Регулатор за термопроцеси
  · On/Off Down    Регулатор за хладилни процеси
  · Low Level    Регулатор на долно гранично ниво
  · High Level    Регулатор на горно гранично ниво
  · PID R    ШИМ регулатор с релеен изход (PID PWM)
  · PID I    Пропорционален регулатор с аналогов изход

(PID Pr)
  · PID 2R    Скоростен PID регулатор с 2 релета (PID V)
  · Totalizer    Тотализатор (интегратор за натрупване)
Тип на дисплея Седемсегментен пет-разряден LED, 20-разряден

барграф
Цвят на дисплея По заявка на потребителя
Регулиране на яркостта на дисплея 32 стъпки
Аналогови входове 2 броя - линейна функция, 16 битов АЦП
Грешка на аналоговите входове 0,1%
Повторяемост 0,01 %
Тип на аналоговите входове 0...20 mA, 4...20 mА, -5...+5 mА, Pt100, Cu50,

Cu53, TC - J, К, S, T
Корекция на ТС (термодвойки) Pt100, Константна вътрешна, Текуща по

шината
Цифрови входове 2 LF (нискочестотни) + 1 HF (високочестотен)
Аналогов изход 1 брой, мащабируем с външно захранване
Грешка на аналоговия изход 0,5%
Релейни (по заявка - триак) изходи 3 бр. - 250V 6A (600V 2А триак)
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Koмуникационни входове 2 бр. - RS232/485/422 и RS485/422, с кoнектори
RG45

Протокол за комуникация Modbus/RTU master
Захранване 85-265 V AC/DC, импулсно, вградено
Защита от загуба на данни Power Down детектор и Shutdown процедура
Консумация на прибора 5 VA
Температура на околната среда -10...+60 оС
Real Time Clock (часовник) Поддържан от литиева батерия 3V
Експлоатационен срок на батерията До 10 години
Габаритни размери 96 х 48 х 119 mm
Монтажен отвор 138 х 42 mm
Начин на монтаж Щитов с пружинни скоби

Времедиаграмите на On/Off фукциите за регулиране са дадени в графиката:

1.3 Монтаж и включване

Процесконтролерът UHP04 SmartNET® е вграден в стандартна кутия с размери 144 х
48  х  119  мм  по  DIN.  За  да  се  монтира  на  табло,  трябва  да  се  направи  монтажен  отвор  с
размери 136 х 44 мм. След поставянето в отвора,  прибора се  фиксира с  пружинни скоби.  На
задният  капак  е  разположен  клемореда.  Клемите  са  разединяеми.  На  горната  страна  на
кутията и  на  задния капак  чрез  ситопечат  са  изобразени схемите  на включване  на  входните
канали и разположение на изходите а също така и предупредителен текст за работа с прибора
в условията на включени захранващи или комутируеми напрежения. 
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1.4 ModBus комуникация

Дадени са адресите за прочитане на състоянието на уреда и показанията на текущо
измерваните величини - те ще Ви трябват, ако ползвате софтуерния продукт SmartNET® 10.8
от фирма Сигматрон ЕООД или друга SCADA-съвместима софтуерна система.

В таблицата са дадени адресите, типът на данните и формата на регистрите за достъп до
данните:
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Наименование на
величината

Адрес Тип
данни

Описание

Начало 1000

INPUT 1 1000 float стойност на входната величина на вход 1

INPUT 2 1002 float стойност на входната величина на вход 2

REL1_STAT 1006 integer 0 - реле 1 изключено; 1 - реле 1 включено

REL2_STAT 1007 integer 0 - реле 2 изключено; 1 - реле 2 включено

REL3_STAT 1008 integer 0 - реле 3 изключено; 1 - реле 3 включено

PID_OUT 1009 float изход на PID регулатора

TOTALIZER 1011 double
тотализатор в 64 битова плаваща точка, 4
регистъра

PULSE_FLOW 1015 float Моментен разход по импулсния вход

TOTALIZERS1 1017 float
Тотализатор, огледален на TOTALIZER, но в 32
битова плаваща точка
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2 Ръчно програмиране от клавиатурата на прибора

Конфигурирането на прибора се осъществява по два начина: ръчно от клавиатурата на
прибора  UHP04  SmartNET®  или  с  помощта  на  конфигурационния  софтуер  UHP04
Configurator  1.1,  който  е  описан  в  следващата  глава.  Конфигурационният  софтуер  дава
по-големи възможности от ръчния режим, поради ограничените възможности на 7-сегментния
дисплей, на който повечето букви се изписват непълно. 

На  лицевия  панел  са  разположени  шест  функционални  бутона.  Функциите  им
самостоятелно или в комбинация са както следва:

Бутон  Hold  Back  (HB,  Home)   -  служи  за  излизане  от  меню.  Вграденият  LED
индикатор е активиран когато прибора е в конфигурационен режим.

Бутон Enter  - служи за влизане в меню, избор и подтвърждение на избор. 

Бутон  Up    -  служи  за  възходяща  навигация  в  конфигурационните  менюта,  при
въвеждане  на  числова  стойност  със  стъпка  нагоре.  Превключва  операторските  екрани  със
стъпка нагоре.

Бутон Down  - служи за низходяща навигация в конфигурационните менюта, при
въвеждане  на  числова  стойност  със  стъпка  надолу.  Превключва  операторските  екрани  със
стъпка надолу.

Бутон  Left    -  служи  за  навигация  в  ляво  в  конфигурационните  менюта,  при
въвеждане на числова стойност за преминаване на разряд наляво. Превключва операторските
екрани със стъпка наляво. 

Бутон  Right   -  служи  за  навигация  в  дясно  в  конфигурационните  менюта,  при
въвеждане на числова стойност за преминаване на разряд надясно. Превключва операторските
 екрани със стъпка надясно. 

Комбинацията  от  бутони  Hold  Back  и  Enter   -  служи  за  влизане  в
конфигурационното меню на прибора.

Комбинацията  от  бутони   Hold  Back  и  Left   -  служи  за  намаляване  на
яркостта на дисплея.

Комбинацията  от  бутони   Hold  Back   и  Right   -  служи  за  увеличаване  на
яркостта на дисплея.

Бутон  Hold  Back   –  показва  часовника  (текущото  време),  ако  се  натисне  в
работен режим.

Работа с клавиатурата в Кофигурационен режим:

Влизане  в  режим  на  конфигурация:  бутони  Hold  Back   и  Enter  
едновременно  -  изписва  се  ConF.  За  времедиаграмите  на  регулаторите  вижте  графиките  в
Технически данни.

Вижте  таблицата  по-долу  за  стъпките  при  ръчно  конфигуриране  на  уреда  от
клавиатурата на лицевия панел (показанията са ориентировъчни, на самия дисплей на уреда
се показват с помощта на 7-сегмента и са с ограничен набор знаци):
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I II III Описание

rel 1

Реле 1

notUS Не се използва
реле 1

OnUP

Регулатор  за
термопроцеси
Реле 1

SEt Задание

HIS Хистерезис

dIL Закъснение

OndO

Регулатор  за
хладилни
процеси 

Реле 1

SEt Задание

HIS Хистерезис

dIL Закъснение

OnLL

Регулатор  на
долно
гранично ниво

Реле 1

SEt Задание

HIS Хистерезис

dIL Закъснение

OnHL

Интегратор  за
натрупване

Реле 1

SEt Задание

HIS Хистерезис

dIL Закъснение

PIdSH

ШИМ
регулатор  с
релеен  изход
реле  1  -  може
да  се  избере,
само  ако  няма
избран  друг
PID.

SEt Задание

COnP Пропорционал
на константа

COnI Интегрална
константа

COnd Диференциалн
а константа

dEAd Мъртва зона

CICLE Цикъл  на
регулиране

PId2r

Скоростен  PID
регулатор  с  2
релета,  в  този
случай  се
използва  и
реле  3  и  реле
3  не  е
достъпно  за
конфигуриран
е.

Може  да  се
избере,  само
ако  няма
избран  друг
PID.

SEt Задание

COnP Пропорционал
на константа

COnI Интегрална
константа

COnd Диференциалн
а константа

dEAd Мъртва зона

CICLE Цикъл  на
регулиране
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I II III Описание

rel 2

Реле 2

notUS Не се използва
реле 2

OnUP

Регулатор  за
термопроцеси
Реле 2

SEt Задание

HIS Хистерезис

dIL Закъснение

OndO

Регулатор  за
хладилни
процеси 

Реле 2

SEt Задание

HIS Хистерезис

dIL Закъснение

OnLL

Регулатор  на
долно
гранично ниво

Реле 2

SEt Задание

HIS Хистерезис

dIL Закъснение

OnHL

Интегратор  за
натрупване

Реле 2

SEt Задание

HIS Хистерезис

dIL Закъснение

rel 3 

Реле  3  може
да  се
конфигурира,
само  ако  реле
1  не  се
използва  за
PId2r

Ако
конфигуриран
ето  е
невъзможно
се изписва

UnPos

notUS Не се използва
реле  3  (при
PID2R  за  реле
1  е
автоматично)

OnUP

Регулатор  за
термопроцеси
Реле 3

SEt Задание

HIS Хистерезис

dIL Закъснение

OndO

Регулатор  за
хладилни
процеси 

Реле 3

SEt Задание

HIS Хистерезис

dIL Закъснение

OnLL

Регулатор  на
долно
гранично ниво

Реле 3

SEt Задание

HIS Хистерезис

dIL Закъснение

OnHL

Интегратор  за
натрупване

Реле 3

SEt Задание

HIS Хистерезис

dIL Закъснение
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I II III Описание

InPUt

Избор на вход

An1 Аналогов  вход
1

An2 Аналогов  вход
2

LPuLS Нискочестотен
цифров вход

HPuLS Високочестоте
н цифров вход

OUTI

Конфигуриран
е  на  токов
изход

notUS Не се използва
токов изход

InPUt SEtb Начало  на
обхвата

SEtE Край  на
обхвата

PIdPr

Може  да  се
избере  само
ако  няма
избран  друг
PID 

SEt Задание

COnP Пропорционал
на константа

COnI Интегрална
константа

COnd Диференциалн
а константа

dEAd Зона  на
нечувствителн
ост
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I II III Описание

An 1

An 2

Конфигуриран
е  на
аналоговите
входове

tIP

Избор  на  вида
на сензора

notUS не се използва

Pt100 Pt100

CU53 Cu53

CU50 Cu50

CUr 4 4...20 mA

CUr 0 0...20 mA

CUr55 -5...+5 mA

J TC-J

h TC-K

S TC-S

t TC-T

SEtb Начало  на
обхвата

SEtE Край  на
обхвата

tErCO

Компенсация
на
термодвойката

An 1 Аналогов  вход
1

An 2 Аналогов  вход
2

FICSt Фиксирана
константа

bUS По шината

SETdP

Десетична
точка  на
аналоговия
вход

100000.

10000.0

1000.00

100.000

10.0000
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I II III Описание

FUnct

Избор  на
функция  на
прибора:

контролер  /
тотализатор

tOtAL  или
COntr

Тотализатор/К
онтролер  -
избор  на
функция

ConSt Тегло на всеки
импулс

F-tEr филтър  на
импулсните
нискочестотни
входове,

време  =  х  *
4мс

tS време  за
осредняване
по импулсните
входове  (s)  за
получаване  на
моментен
разход

SETdP

Десетична
точка  на
тотализатора

100000.

10000.0

1000.00

100.000

10.0000

Дименсия  на
моментния
разход

tSCAL 00001 1/s

00060 1/min

03600 1/h

bAr SEtb Начало  на
обхвата

SEtE Край  на
обхвата
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I II III Описание

Err

Състояние  на
релейните
изходи  при
различните
видове грешки

P1UL

под  обхвата  -
реле 1

On включен

OFF изключен

P1OL

над  обхвата  -
реле 1

On

OFF

P1Err

при  повреда
на  сензора  -
реле 1

On

OFF

P2UL

под  обхвата  -
реле 2

On

OFF

P2OL

над  обхвата  -
реле 2

On

OFF

P2Err

при  повреда
на  сензора  -
реле 2

On

OFF

P3UL

под  обхвата  -
реле 3

On

OFF

P3OL

над  обхвата  -
реле 3

On

OFF

P3Err

при  повреда
на  сензора  -
реле 3

On

OFF
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I II III Описание

bUS

Конфигуриран
е  на
комуникацият
а  по
ModBus/RTU

SPEEd

скорост

 4800 Избор  на
скорост 4800

 9600 Избор  на
скорост 9600

14400 Избор  на
скорост 14400

19200 Избор  на
скорост 19200

28800 Избор  на
скорост 28800

38400 Избор  на
скорост 38400

Addr ххх Избор  на
Modbus  адрес
(1...254)

AUtOt

Процедура  за
самонастройка
на  регулатора
(аутотюнинг)

StEP1 Поредна
стъпка  от
процеса  за
самонастройка
(аутотюнинг)

StEP2

StEP3

StEP4

StEP5

StEP6

StEP7
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I II III Описание

CALIB PASS = 1 An 1 Калибриране
на  аналогови
входове - вход
1

An 2 Калибриране
на  аналогови
входове - вход
2

AOUt Калибриране
на  аналогов
изход

rEL C Ръчно
управление  на
релейни
изходи

CLr t PASS = 2 Нулиране  на
тоталния
брояч
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3 Използване на Sigmatron UHP04 Configurator 1.1

3.1 Обзор на програмата

Главен екран на програмата

Ще  опишем  основните  секции,  бутони  и  сигнали,  показани  на  главния  екран  на
Sigmatron UHP04 Configurator:

Преди  да  започнете  работа  с  уреда,  трябва  да  настроите  коректно  параметрите  на
ModBus връзката -  серийния порт и скоростта,  адреса на устройството в полето Device  и  при
нужда и другите параметри (бутона ModBus Settings  и  полето Delay)  и  да  натиснете бутона
Open. Ако не сте сигурни, кой е адреса и на каква скорост е устройството, може да използвате
функцията  Автоматично  откриване  с  бутона  AutoScan  -  много  е  важно  в  този  случай  да
имате само едно единствено устройство и то точно модел UHP04 SmartNet, закачено директно
към  серийния  порт  (важна  особеност  е,  че  все  пак  трябва  да  укажете  коректно  номера  на
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серийния порт в групата COM Port). При използване на AutoScan,  след успешното откриване
на параметрите на устройството, то се отваря и прочита автоматично (т.е. изпълняват се Open
и ReadAll функциите). По подразбиране са настроени COM1, 9600 bps, Delay 10 mS.

В секцията Communication Status се показва състоянието на комуникацията с уреда -
Active, Read или Write. Active става видимо при отворена комуникация, а Read/Write примигват
при самата комуникация с цел диагностика на комуникацията.

Важни  настройки  на  самата  програма  са  отметките  Enter  и  Immediate  -  по
подразбиране те са включени. Отметката Enter указва при натискане на клавиша Enter (Return
на  някои  клавиатури)  да  се  преминава  автоматично  към  следващото  поле,  така  както  това
става  при  натискане  на  клавиша  Tab,  а  отметката  Immediate  указва  при  излизане  от  полето
(това става при избиране на друго поле, било с мишката, било с клавишите Tab или Enter (при
включена  отметка  Enter))  да  се  запише  незабавно  новоизбраната  стойност  от  полето  в
съответния  регистър  на  уреда,  а  не  да  се  изчаква  избиране  на  Write  All  бутона  за  запис  на
всички  регистри наведнъж.  Immediate  е  полезно,  когато  променяме само някои  параметри  на
уреда  или  когато  искаме  да  наблюдаваме  действието  на  променените  параметри  в  реално
време. Immediatе действа само при активна връзка с уреда.

Функциите  Read  File  и  Save  File  са  удобни  инструменти  за  запазване  (Save  File)  и
възстановяване  на  настройките  на  устройството  (Read  File).  Например,  ако  сте  направили
запис на настройките във файл след приключване на конфигурирането и тестването на уреда,
при  проблем или при повреда  (например хардуерна  повреда  и  подмяна  с  нов  уред),  можете
много  бързо  да  възстановите  всички  настройки,  като  ги  заредите  от  файл.  Друго  възможно
приложение  на  тези  функции  е,  когато  имате  няколко  прибора  с  аналогични  настройки,  да
заредите  готови  настройки  в  уреда и  да  направите само  нужните  промени.  Използвайте  тези
функции с нужното внимание!

Функцията  Print  служи  за  разпечатване  на  всички  настройки  на  хартия  с  цел
архивиране или техническа документация. Трябва първо да сте извършили AutoScan или Read
All  функциите,  за  да  сте  сигурни,  че  всички  настройки  на  уреда  са  актуални  и  прочетени.  В
разпечатката  се  включват  дата  и  час  на  отпечатване,  настройките  на  серийния  порт  и
скоростта, адреса на уреда и серийният му номер.

3.2 Работа с ModBus/RTU устройства

Преди  да  можете  да  използвате  пълноценно  ModBus/RTU,  Вие  трябва  да  подготвите
компютъра, който ще се свързва с уредите. За връзка с тях ви е необходим наличен поне един
RS-232 сериен порт. Обикновено, при необходимост за свързване с повече от един уред,  Вие
трябва да използвате RS-232 към RS-485/422 конвертер модел C485. Препоръчваме Ви да се
консултирате  и  да  възложите  изграждането  на  мрежата  от  уреди  на  специалистите  от
Сигматрон ЕООД.

Вие може да настроите параметрите на комуникацията с устройството в секциите Com
Port,  Port  Speed  и  Delay  в  главния  екран,  както  и  да  промените  настройките  на  ModBus
протокола в прозореца ModBus Settings (извикван с бутона ModBus Settings): 
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· Max Retries - броя повторения на заявката към устройството, преди отчитане на
грешка. По подразбиране са 3 опита, но при по-шумни линии може да сложите и
по-голям брой повторения;

· Receive  Timeout  (mS)  -  време  на  изчакване  на  отговор  от  устройството,  по
подразбиране е  1000 мс  (една секунда),  при по-дълги  линии и  повече  уреди  по
веригата, може да увеличите това време;

· Send  Timeout  (mS)  -  както  Receive  Timeout,  но  изчакване  на  запис  в
устройството;

· Refetch Delay (mS) - закъснение преди всяка ModBus заявка, по подразбиране е
10 мс, може да се увеличи при претоварени линии или по-сложно конфигуриран
процесконтролер,  на  когото  е  нужно  повече  време  за  отговор  между  отделните
заявки. На практика това е полето Delay в главният екран - тъй като най-често се
налага да се променя това време на закъснение, това поле е изведено под името
 Delay в главният екран;

· Silent  Interval  Constant  -  константа  за  закъснение  преди  предаването  на  всеки
байт  по  шината,  истинската  стойност  на  закъснението  зависи  от  скоростта  на
порта и се показва пресметнато в секцията Real Silent Interval (mS).

От горните настройки, по-важни са Max Retries, Receive Timeout и Send Timeout, както и
Delay (Refetch Delay). Когато използвате този конфигуратор за настройване на един единствен
уред, свързан към RS-232 порта, то настройките по подразбиране са достатъчни.

С  функцията  Device  settings  можете  да  промените  скоростта  и  адреса  на  уреда.
Бъдете внимателни с тези настройки!

Сега  вече  можете  да  започнете  конфигурирането  на  устройството.  Прочетете
следващата глава за подробности.
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4 Настройки на контролерите

Процесконтролерът  UHP04  SmartNET®  може  да  работи  в  два  главни  режима  -
регулатор  на  процеси  и  тотализатор.  В  режим  тотализатор  се  изключват  всички  PID
регулатори. Основните настройки на режимите се правят от секцията Global Parameters:

Основен изглед на секцията Global Parameters (без реално избран режим)

Главният  избор на режим на работа  се  прави  от  полето  Function  -  избира  се  между
Controller  и  Totalizer.  За  всички  по-важни.  позволяващи  избор  на  режим  полета,  се  прави
проверка  за  допустимост  и  противоречие  и  се  извеждат  съответните  предупредителни
запитвания  или  се  разрешават/забраняват  други  полета,  зависещи  от  текущо  избраният
режим.  Забранените  полета  са  неактивни  и  в  сив  цвят.  Така  например,  по-долу  е  показана
настройка  в  режим  Controller,  при  която  полетата,  отнасящи  се  към  режима  Totalizer  и
настройките на PID, са забранени:
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Избран е режим Controller, без активирани PID регулатори

Ще опишем основните полета в секцията Global Parameters:
· Function  -  избор на основен  режим на процесконтролера  -  Controller

или Totalizer.
· Input - избор на основен вход на контролера, възможни опции са

Analog Input 1, Analog Input 2, LF Pulse и HF Pulse съответно за аналогови
входове 1 и 2, нискочестотен или високочестотен цифров вход.

· BarGraph  Begin  -  начална  стойност  на  показанието  на  барграфа.
Показанието на барграфа се мащабира спрямо началната и крайната стойност.
При  показание  под  началната  не  се  показва  нито  една  точка,  а  при
надвишаване светят всичките 20 точки.

· BarGraph End - крайна стойност на показанието на барграфа.
· BarGraph  Begin  D.P.  -  положение  на  десетичната  точка  при

визуализация на BarGraph Begin на дисплея на уреда.
· BarGraph  End  D.P.  -  положение  на  десетичната  точка  при

визуализация на BarGraph End на дисплея на уреда.
· PID Setpoint - задание на PID регулатора.
· PID Setpoint D.P. - положение на десетичната точка при визуализация

на PID Setpoint на дисплея на уреда.
· PID  P  Constant  -  пропорционална  константа  на  регулатора,

коефициент на пропорционалност.
· PID  P  Constant  D.P.  -  положение  на  десетичната  точка  при

визуализация на PID P Constant на дисплея на уреда.
· PID I Constant - интегрална времеконстанта на регулатора в секунди.
· PID  I  Constant  D.P.  -  положение  на  десетичната  точка  при

визуализация на PID I Constant на дисплея на уреда.
· PID  D  Constant  -  диференциална  времеконстанта  на  регулатора  в
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секунди.
· PID  D  Constant  D.P.  -  положение  на  десетичната  точка  при

визуализация на PID D Constant на дисплея на уреда.
· PID Cycle - цикъл на управление на PID регулатора.
· PID  Dead  Zone  -  мъртва  зона  (зона  на  нечувствителност)  на

регулатора.
· PID  Dead  Zone  D.P.  -  положение  на  десетичната  точка  при

визуализация на PID Dead Zone на дисплея на уреда.
· Totalizer D.P.  - положение на десетичната точка при визуализация на

показанието на тотализатора на дисплея на уреда.
· Totalizer Time Scale - дименсия на моментния разход за тотализатора,

възможните опции са 1 second, 60 seconds и 3600 seconds, респективно за
един импулс  в секунда, в минута или в час.

Секциите  за  управление  на  релетата  Relay  1,  Relay  2  и  Relay  3  са  идентични,  ще
опишем различията, където има такива:

· Function - избор на функция за насложения контролер за съответното
реле. Възможните опции за избор се различават малко за реле 3, тъй като то
не може да се използва при избиране на PID V за реле 1 (тогава се използват
съвместно реле 1 и реле 3), така също и реле 2 и реле 3 не могат да участват
директно в PID регулатори. За реле 1 са достъпни всички опции - NOT USED
(релето не се използва), ON/OFF Up (регулатор за термопроцеси), ON/OFF
Down (регулатор за хладилни процеси), Low Level (регулатор на долно
гранично ниво), High Level (регулатор на горно гранично ниво), PID PWM
(ШИМ регулатор PID R с релеен изход) и PID V (скоростен PID регулатор с две
релета, PID 2R). За релета 2 и 3 са достъпни опциите на реле 1 с изключение
на PID регулаторите. При съответния избор на функция на дадено реле, се
разрешават или забраняват съответно допустимите и недостъпните полета за
тази функция на това реле и се предупреждава за недопустими комбинации. 
За времедиаграмите на регулаторите  тип On/Off и High/Low level вижте
графиките в Технически данни.

· Over  -  поведение  на  релето  при  превишаване  на  обхвата,  допустим
избор Relay is OFF и Relay is ON (реле изключено, реле включено).

· Under - поведение на релето при стойност под обхвата, допустим избор
Relay is OFF и Relay is ON.

· Error  -  поведение  на  релето  при  повреда  на  датчика,  допустим  избор
Relay is OFF и Relay is ON.

· Setpoint - задание на регулатора за това реле.
· Setp.  D.P.  -  положение  на  десетичната  точка  при  визуализация  на

Setpoint на дисплея на уреда.



Настройки на контролерите 24

© 2008 Sigmatron Ltd

· Hysteresis - хистерезис на регулатора.
· Hyst.  D.P.  -  положение  на  десетичната  точка  при  визуализация  на

Hysteresis на дисплея на уреда.
· Delay - закъснение на реакция на регулатора в секунди.

Секциите Analog Input 1 и 2 :

· Type - избор на вида на сензора, свързан към аналоговия вход (от него
се определя вида обработка на сигнала). Възможни опции са Not used (няма
датчик  или  не  се  използва),  Thermoresistor  Pt100  (платина  100),
Thermoresistor  Cu53  (мед  53),  Thermoresistor  Cu50  (мед  50),  4...20  mA,
0...20  mA,  -5...+5  mA  (токови  датчици  със  съответния  обхват),
Thermocouple  TC  J,  Thermocouple  TC  K,  Thermocouple  TC  S  и
Thermocouple TC T (съответни типове термодвойки).

· Input  D.P.  -  положение  на  десетичната  точка  при  визуализация  на
показанията на аналоговия вход на дисплея на уреда.

· Begin - начало на обхвата на аналоговия вход. При задаване на обхват
първо  трябва  да  се  определят  максималните  граници  (диапазона)  на
изменение на измерваната величина в  конкретния случай. ВНИМАНИЕ: Преди
задаване на обхват определете точно границите му. Извън зададения обхват (
диапазон)  Аналоговия  канал  извежда  на  дисплея  съобщение  за  грешка,
изходите на контролера ще реагират според настройката си, като контролера
ще спре да функционира.

· End - край на обхвата на аналоговия вход.
· Begin  D.P.  -  положение  на  десетичната  точка  при  визуализация  на

Begin на дисплея на уреда.
· End D.P. - положение на десетичната точка при визуализация на End на

дисплея на уреда.

Секцията за импулсните входове Digital Input:

· Filter  time  x  4  mS   -  филтър  на  импулсните  нискочестотни  входове,
стойността в полето се умножава по 4 mS, преди да се използва (т.е. нужно е
да разделите нужната Ви стойност на 4, преди да я въведете).

· Mean time S - време за осредняване по импулсните входове, в секунди,
за получаване на моментен разход.
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· Tot. Constant - константа на тотализатора, тегло на всеки импулс. При
работа  с  Импулсен  вход  това  е  теглото  на  импулса.  При  работа  с  Аналогов
вход това е разход на час. 

· Tot. Const.  D.P.  - положение на десетичната  точка при визуализация
на Tot. Constant на дисплея на уреда.

Секцията за аналоговия (токовия) изход Analog Output:

· Type  - избор на режим на аналоговия изход, възможните опции са Not
used - не се използва токов изход, Input - копира входния сигнал и PID Pr -
пропорционален PID I регулатор с аналогов изход (може да се избере, само
ако не се използва друг PID регулатор в момента - програмата дава
предупреждение).

· Begin - начало на обхвата на аналоговия изход.
· End - край на обхвата на аналоговия изход.
· Begin  D.P.  -  положение  на  десетичната  точка  при  визуализация  на

Begin на дисплея на уреда.
· End D.P. - положение на десетичната точка при визуализация на End на

дисплея на уреда.

Секцията за параметри на термодвойката и серийния номер на уреда:

· Thermocouple  compensation  -  константа  за  корекция  на
термодвойката, при избрано Thermocouple source да е Fixed Temp.

· T.C.  compensation  D.P.  -  положение  на  десетичната  точка  при
визуализация на Thermocouple compensation на дисплея на уреда.

· Thermocouple source - избор на източник за компенсация на
термодвойката. Възможни опции са Analog Input 1, Analog Input 2, Fixed
Temp и Bus. При избиране на Fixed Temp се използва стойността, зададена в
полето Thermocouple compensation.

· Serial number - това е серийния номер на уреда, записа в това поле е
забранен (номера се записва при производството му).

Секцията за настройка на часовника  на  уреда Clock settings  -  в  повечето случаи е
достатъчно  натискането  на  бутона  Now,  за  да  се  попълнят  в  полетата  текущите  дата  и  час
(при запис с  бутона Write  All  винаги  се  записват  текущите дата и  час,  не  тези  от  полетата,
тези полета са удобни за проверка на времето в уреда след Read All):
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Извикването  на  функцията  Modbus  Tester  показва  вграденият  в  конфигурационния
софтуер тестващ модул:

Описанието на всички  функции на тестера е извън  задачите на това  ръководство,  но
основната цел на тестера е проверка на връзката с уреда, както и тестване на комуникацията с
другите уреди по шината (при RS422/485). За повече подробности се обърнете към Сигматрон
ЕООД.

Производителят  не  носи  отговорност  за  последствия,  породени  от  незнание  или
незапознаване с инструкциите и предупрежденията в това техническо описание от страна на
Потребителя,  от  неправилна  работа  на  регулаторите  на  Контролерите  вследствие  на
некомпетентно боравене с конфигурацията или експлоатацията на UHP04 SmartNET®!
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