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הוראות הפעלה
בקר טמפ' ותהליך – PXU

פברואר 2019

 3גדלים 48X48 ,48X96 ,96X96 :

ההוראות להלן כוללות את האופציות האפשריות .המכשיר שבידך עשוי לכלול רק חלק מהאפשרויות המפורטות להלן בהתאם
לדגם.
 .1תכונות עיקריות:
א .דגם אחד שמתאים לכל הכניסות :טרמוקפלים 0-5/10VDC , 0-50mVDC ,PT100 ,או ( 0/4-20mADCאקטיבי).
ב 2 .תצוגות  4ספרות .עליונה/צהוב מראה את הערך הנמדד .תצוגה תחתונה/ירוק מראה את הערך הרצוי ).)SETPOINT
ג .פיקוד  ON/OFFאו  PIDעם .AUTO TUNING
ד 3 .או  4יציאות ממסר ,כולל  2או  3התראות.
ה .יציאת פיקוד יכולה להיות ממסר או  SSRאו  4-20mAאו ( 0-10Vפיקוד) ,או יציאה אנאלוגית נוספת ניתנת לתיכנות,
לפי הדגם.
ו .כולל אפשרות לקביעת עד  16תוכניות חימום/קירור בעד  15שלבים/דרגות בכל-אחת.
ז .יש אפשרות לתקשורת .RS485 Modbus
ח .עבודה במתח .100-250VAC
ט .זיכרון של שני ערכי סף (ראשיים) קבועים הניתנים לשינוי ובחירה.
י .אפשרות לשתי כניסת פיקוד מרחוק  ,ניתנות לתיכנות.
כ .שני לחצני  Fניתנים לתיכנות.
 .2דגמים עיקריים:
א .יש דגמים עם ממסר  1פיקוד  2 +ממסרי התראה ,או עם  2 + SSRממסרי התראה.
ב .בדגמים עם תקשורת :יש דגמים עם  2ממסרי פיקוד  2 +ממסרי התראה  +תקשורת ,RS485 Modbus
או  3 + SSRממסרים  +תקשורת  ,RS485 Modbusאו יציאה אנאלוגית  3 +ממסרים  +תקשורת .RS485 Modbus
ג .בדגמים עם יציאה  :4-20mAבגודל  48X48יש דגם עם  2ממסרי התראה,
ובנוסף בכל הגדלים יש דגמים עם  3ממסרים  +תקשורת .RS485 Modbus
לבחירת דגם  ,ראה בסוף המסמך.
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 .3שינוי ערך-סף רצוי
לחצני או

לשינוי הערך הרצוי לפי הצורך.

 .4שינוי תצוגה תחתונה .ע"י לחיצה על לחצן  Dניתן לבחור מה מוצג בתצוגה התחתונה:
  : SP1ערך רצוי לתהליך.  :r-Sמצב עבודה של המכשיר ,עם אפשרות לשנות – rUN .מצב עבודה רגיל – StOP .מצב מופסק.  : dEvהפרש בין הערך הרצוי לערך המצוי. .5קביעת ערכים .ע"י לחיצה על לחצן  Pיש גישה למספר ערכים:
  : OP1הערך התפעולי כרגע של היציאה ,בין  0ל ,100-עם אפשרות שינוי רק כאשר המכשיר נמצא במצב ידני. : SPrPערך של קצב שינוי 0.0 .עד  999.9יחידות לדקה.  : PIdאפשרות לבחור ידנית את אחת מששת קבוצות פרמטרים של  ,PIDאו  =AUTOבחירה אוטומטית.  : ProPערך  Pשל  0.1 .PIDעד 999.9%לפיקוד  , ON/OFFראה סעיף 6
 0עד  9999שניות.
  : Inttערך  Iשל .PID  : dErtער ך  Dשל  0 .PIDעד  9999שנית.  : dIntערך התחלתי של .Iלאיפוס התראה .2
לאיפוס התראה .1
  :ALrSאפשרות לאיפוס התראות  .לחצן  :SPSLבחירת ערך סף (ראשי) מס' 1או מס' .2 .6שינוי מצבים .ע"י לחיצה ארוכה ( 3שניות) על לחצן  Pיש גישה למצבים הבאים:
 ,NOואח"כ לחיצה על לחצן .P
 .YESלחצן
  :tUNEתהליך של אוטוטיוניג .לחצן.
  : CtrLאפשרות בחירה בין פיקוד  PIDלפיקוד  ON/OFFע"י לחצנים.
  : trnFאפשרות בחירה בין פיקוד אוטומאטי  ,AutOאו ידני  USErע"י לחצנים  CnFPקונפיגורציההבקר מגיע כאשר חלק מהפעולות המוזכרת למעלה נעולות .יש להשתמש בתוכנית ( 3בדף  )4לנעול או לשחרר לפי הרצוי.
 .7תיכנות (קביעת פרמטרים)

הבקר מגיע כאשר חלק מהפעולות להלן נעולות.
יש להשתמש בתוכנית ( 3בדף  )5לנעול או לשחרר את הרצוי.

כללי .1 :שינוי ערכים  -על ידי לחצני

.

 .2חזרה לתצוגה רגילה מכל מקום  -על ידי לחצן .D

כניסה :לחץ  3שניות על לחצן  .Pאח"כ  Pכמה לחיצות קצרות/רגילות עד שהתצוגה תראה .CNFP
אם המכשיר נעול – יש להכניס את הקוד המתאים ,וללחוץ על .P
CNFP
להמשך :לחץ

 NOליציאה :לחץ . P

END

לבחירת מספר התוכנית הרצויה לפי הרשימה להלן ,ולחץ על לחצן .P

ישנן  7תוכניות :1-IN :לקביעת ערכים השייכים לכניסה הנמדדת ,לכניסת הפיקוד וללחצני .F
 :2-Outלקביעת ערכים השייכים ליציאות השונות.
 :3-LOCלערכים השייכים לתצוגה.
 :4-ALלערכים בנושא התראות.
 :5-CPלאופציות בבקרת .PID
לתוכנת חימום/קירור בשלבים/דרגות.
:6-Pr
 :7-SCלערכים בנושא תקשורת .Modbus
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כל לחיצה נוספת על  Pמעבירה לשלב הבא (כלפי מטה)
טבלת סוגי כניסות
 tc-KטרמוקפלK-
TYPE
1 – IN
טרמוקפלJ-
tc-J
סוג
כניסה
טרמוקפלT-
tc-t
 tc-EטרמוקפלE-
C 
SCAL
 tc-NטרמוקפלN-
F
סקלה
 tc-rטרמוקפל R -
טרמוקפלS-
tc-S
 tc-bטרמוקפלB-
 0עד
dCPt
 tc-LטרמוקפלL-
דיוק לטמפ' 0.0
טרמוקפלU-
tc-U
דיוק לתהליך 0.000
טרמוקפלTXK-
tctK
 0 עד
Fltr
)USA( PT-100
r392
50 
פילטר
)DIN( PT-100
r385
הערה :יש לשנות את מצב
)672( PT-100
nI
 0 עד
bANd
הגשר בין כניסות טמפ'
CU-50
cU
100 
רצועה
או מתח לכניסות זרם.
0-5V
Su
 -99 ע ד
SHFt
0-10V
10v
תיקון טעות 999
0-20mA 0-20
4-20mA
4-20
0-50mV 0.05v
כיול ע"י שתי נקודות
 dSP1ערך לנקודה נמוכה בתחום הנמדד
 dSP2ערך לנקודה גבוהה בתחום הנמדד
 SPLOגבול תחתון לערך הסף 999- :עד 9999+
 SPHIגבול עליון לערך הסף 999- :עד 9999+
 rMtPמספר פרמטרים להגדרת סוג כניסת פיקוד אנלוגית .הערה :יש לשנות גשר בהתאמה.
 CJCלכיול טרמוקפלים.
מופעל ע"י מגע בין מהדק  )USER INPUT( 1למהדק .(COMM( 8
 USr1פיקוד מרחוק:
 A3rSניתוק יציאת התראה  ,3במידה והיא במצב .ON
 A2rSניתוק יציאת התראה  ,2במידה והיא במצב .ON
 A1rSניתוק יציאת התראה  ,1במידה והיא במצב .ON
 ALrSניתוק כל יציאות התראה ,במידה והן במצב . ON
 SPrPהפעלה/הפסקה של פעולת הרמפה.
 ILOCהפעלה/הפסקה של פעולת אינטגרל.
 PLOCנעילת התכנות.
 trnfהחלפת פעולה ידנית/אוטומטית.
 SPSLהחלפה בין שני ערכי -סף.
הפעלה /rUNהפסקה  Stopשל המכשיר.
r-S
NONE
 USr2כמו  USER1הקודם.
 ALrSניתוק שתי יציאות ההתראה (במידה והן במצב (ON
 F1Inלחצן F1
 A3rSניתוק יציאת התראה מס' ( 3במידה והיא במצב (ON
 A2rSניתוק יציאת התראה מס' ( 2במידה והיא במצב (ON
 A1rSניתוק יציאת התראה מס' ( 1במידה והיא במצב (ON
 SPSLהחלפה בין שני ערכי -סף.
 trnfהחלפת פעולה ידנית/אוטומטית
הפעלה /rUNהפסקה  Stopשל המכשיר.
r-S
NONE
אותן אפשרויות כמו לחצן  ,F1לעיל.
 F2Inלחצן F2
 CnFPקונפיגורציה
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 - 2OPלחץ P
יציאה

כל לחיצה נוספת על  Pמעבירה לשלב הבא (לפי מטה)
 OPACאפשרות לבחור את סוג הפעולה של שתי יציאות הפיקוד .ראה הסבר למטה.
 CtrLאפשרות לבחור אם המכשיר יעבוד ב  PIDאו .ON/OFF
סוג של ערך-סף ( -SP :) Set-pointרגיל – Prof .עם קצב עליה ושהייה.
StPt
או  - REMOפיקוד מרחוק.
 CyC1זמן תהליך 0.0 :עד  250.0שניות( .יש משמעות רק בזמן עבודה ב.)PID-
 OP1Lסף תחתון לתחום פעילות 0.0 :עד ( .100.0%לבקרה אנאלוגית).
 OP1Hסף עליון לתחום פעילות 0.0 :עד ( .100.0%לבקרה אנאלוגית).
 1FO1מצב יציאה בזמן תקלה 0.0 :עד ( .100.0%לבקרה אנאלוגית).
 AN1Lהערך (התפעולי) שבו תהיה יציאה מס .0/4mA 1 .בד"כ=.0
 AN1Hהערך (התפעולי) בו תהיה יציאה מס .10V/20mA 1 .בד"כ =.100
ערכים של קבוצת PID2
 CyC2זמן תהליך 0.0 :עד  250.0שניות( .יש משמעות רק בזמן עבודה ב.)PID-
 OP2Lסף תחתון לתחום פעילות 0.0 :עד ( .100.0%לבקרה אנאלוגית).
 OP2Hסף עליון לתחום פעילות 0.0 :עד ( .100.0%לבקרה אנאלוגית).
 IFO2מצב יציאה בזמן תקלה 0.0 :עד ( .100.0%לבקרה אנאלוגית).
 9AN2היחס בין עוצמת הפיקוד של החימום לעומת הקירור.
 db2הערך של המרווח בין החימום לקירור.
 CHYSמרווח מיתוג 1 :עד  250מעלות( .לעבודה ב.)ON/OFF -
 ANASלמה משתייכת היציאה האנלוגית השניה( SP ,OP2 ,OP1 :ערך סף) או ( INPtהמדידה).
 ANUtזמן עידכון היציאה 0-250 .שניות.
 AN1Oהערך בו תהיה היציאה .0/4mA
 ANHIהערך בו תהיה היציאה .10V/20mA
 CNFPקונפיגורציה
 ENDסוף

סוג פעולה של יציאות הפיקוד.
למכשיר יכולות להיות יציאת פיקוד אחת ,או שתים ,בהתאם לדגם.
יציאת פיקוד  1יכולה להיות לחימום  , r1או לקירור .d1
יציאת פיקוד  2יכולה להיות לחימום  ,r2לקירור  ,d2או להתראה שלישית .A
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כל לחיצה נוספת על לחצן  Pמעבירה לשלב הבא (לפי מטה)
 - 3LCלחץ P
נעילה

SP

 - dSPrאפשר לראות ע"י לחצן  ,Dאך
לבצע שינויים
רק אחרי לחיצה ארוכה על לחצן .P
 - LOCנעול.
 -HIdEמוצג ע"י לחיצה ארוכה על  ,Pואפשר
לבצע שינויים .
 - PArAמוצג ע"י לחצן  ,Pואפשר לבצע שינויים
 - dISPמוצג ע"י לחצן  ,Dואפשר לבצע שינויים.

ערך רצוי

 OPאחוזי יציאה
 SPrPקצב שינוי
 PIDפרמטרים לחוג הבקרה
 r-Sפעיל או לא  rUNאו StoP

 - dISPמוצג ע"י לחצן  ,Dואפשר לבצע שינויים.

OPOF
 ProPערך  Pשל .PID
 Inttערך  Iשל .PID
dErt
dInt
AL1
AL2
ALrS
SPSL

ערך  Dשל .PID
ערך התחלתי של .I
התראה מס1 .
התראה מס2 .
הפסקת התראות
בחירה בין ערך-סף (ראשי) ראשון או השני.

 tUNEהפעלת כיול אוטומטי של פרמטרים .PID
 CtrLאפשרות בחירה בין  PIDל .ON/OFF
 StPtצורת עבודה של ערך-סף.
 trnFמעבר מפיקוד אוטומטי לידני.
 dEvהפרש בין רצוי למצוי.
 SP1ערך סף .1
 SP2ערך סף .2
 SP3ערך סף .3

 - HIdEמוצג ע"י לחיצה ארוכה על  ,Pואפשר
לבצע שינויים.
 - LOCנעול

 - HIdEמוצג ע"י לחיצה ארוכה על  ,Pואפשר
לבצע שינויים.
 – LOCנעול.

 CODEקוד בטחון – 0 :אין - 125 ,עד . 125
קוד =  :0אין נעילה של פרמטרים.
קוד = מספר שלילי :יש חסימה של תיכנות פרמטרים (סעיף .)8
קוד = מספר רגיל :יש חסימה של תיכנות וגם של הפרמטרים מאחורי לחיצה ארוכה על
הערות .1 :אם המכשיר נעול ע"י גשר (  USER1או  :)USEr2יש חסימה של תיכנות.
 .2קוד על = .111
CnFP

קונפיגורציה
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 -4ALלחץ P
התראות

 Act1צורת הפעלת התראה 1
Lit1

צורת הפעלה של הנורית  - norרגיל ,עם הממסר
 – rEvהפוך מהממסר

 rSt1צורת ביטול התראה 1

 - LAtcננעלת
 - Autoאוטומטית

 Stb1התראה בהפעלה ראשונה  - NOתהיה התראה
 – YESלא תהיה
 AL1ערך התראה .1
 IFA1האם להפעיל התראה כאשר
יש תקלה בחיבור הגשש OFF .ו .YES
Act2
Lit2
rSt2
Stb2
AL-2
IFA2
Act3
Lit3
rSt3
Stb3
AL-3
IFA3

 b-otהתראה מחוץ לרצועה יחסית לערך הרצוי.
 b-INהתראה בתוך רצועה יחסית לערך הרצוי.
 d-LOהתראה מתחת לערך יחסי לערך הרצוי.
 d-HIהתראה מעל ערך יחסי לערך הרצוי.
 Au-LOהתראה מתחת לערך אבסולוטי.
 Au-HIהתראה מעל ערך אבסולוטי.
 Ab-LOהתראה מתחת לערך אבסולוטי.
 Ab-HIהתראה מעל ערך אבסולוטי.
 NONEלא פעילה.

כמו להתראה 1

כמו להתראה 1

 AHYSמרווח מיתוג (היסטרסיס) לכל ההתראות.
 Colrאפשרות לשנות את צבע הרקע של התצוגה העליונה כאשר יש התראה.
 – AL-1רק כשיש התראה .1
 – ANYבכל התראה.
 – OFFלא פעיל.
 - AL-2רק כשיש התראה  - AL-3 .2רק כשיש התראה .3
 CnFPקונפיגורציה

5-CP

בקרת  .PIDיופיע רק כאשר צורת הפיקוד הנבחרת ( פרמטר  CtrLבקבוצה  2OPלמעלה ) היא .PID
המכשיר יכול לשמור עד  6קבוצות של פרמטרים של  ,PIDואפשר לבחור ידנית את קבוצת הפרמטרים המתאימה
לתהליך הנוכחי .ראה פיסקה  5בעמ'  2לעיל.
כאשר פיקוד  PIDהוא אוטומטי ( ) PID=Autoאז המערכת תבחר אוטומטית את הקבוצה המתאימה בהתאם
לערך  SPxלהלן.
לחץ P
PId
SPx
Px
Intx
dx
Dltx
CnFP

מספר  1עד .6
ערך הסף שמתאים לקבוצה  1 = x ( xעד .) 6
ערך ה .P
ערך ה .I
ערך ה .D
ברירת מחדל של ערך  Iאחרי כיול אוטומטי.
קונפיגורציה
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6-Pr

לתיכנות תוכניות חימום/קירור בשלבים/דרגות .אפשר עד  16תוכניות עם עד  15צעדים בכל תוכנית.
לחץ P
 Er-vערך סטיה מותרת
 Er-tזמן מותר (דקות) של סטיה.
 StrPקצב מותר של טמפ'/לדקה.
 ProFתוכנית ) (xאותה רוצים לתכנת בפרמטרים הבאים.A-F 1-9 :
 ENdxהשלב האחרון ( )1-15בתוכנית הזו.
 SPxyערך-הסך לתוכנית  ,xשלב .y
 TIxyזמן שהייה (דקות) של שלב .X
יש להגדיר את שני הפרמטרים האחרונים לכל השלבים בתוכנית.
 CYCxמספר הפעמים של חזרה על התוכנית הזו =0 .ללא הפסקה.
 LINxמה לבצע בסיום התוכנית?  -מעבר לתוכנית אחרת .0-F
  .Endסיום/עצירה והמשך פיקוד התהליך ע"פ ערך-הסף האחרון.  .StOPסיום והפסקת הפיקוד. CnFPקונפיגורציה

7-SC
לתקשורת

רק לדגמים עם תקשורת .RS485 Modbus
לחץ P
 tYPEסוג  rtU :Modbusאו ASC
 bAUdקצב תקשורת 19200 ,9600 ,4800 ,2400 :או .38400
 dAtAמספר ביטים 7 :או .8
 PArbזוגיות ,EvEn ,NO :או .odd
 Addrמספר המכשיר ברשת :בין  1ל.247-
 CnFPקונפיגורציה

9-FS

חזרה למצב ביח"ר.

לחץ על לחצן  .Pתצוגה מראה 50
שנה ל  ,66ולחץ על לחצן P
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 .8דגמים אפשריים להזמנה
להלן פרוט הדגמים בעזרת מספר הדגם:

c d

PXU- a b

 .dמתח הפעלה ומידות מכשיר:
100-240VAC, 48x48 – 2
24VDC, 48x48 – B
100-240VAC, 48x96 – 3
24VDC, 48x96 – C
100-240VAC, 96x96 – 5
24VDC, 96x96 – E
 .cתוספות:
 - 0אין תוספות
 – Aתקשורת RS485 Modbus
 - Bתקשורת  + RS485 Modbusכניסת זרם
 - Cתקשורת  + RS485 Modbusיציאה אנלוגית ניתנת לתיכנות
 - Dתקשורת  + RS485 Modbusכניסה לשינוי ערך-סף מרחוק.
 .bיציאת פיקוד שניה .OP2
 – 0אין
 – 1ממסר
 .aיציאת פיקוד ראשית .OP1
 – 1ממסר
 – 2פיקוד SSR
4-20mA – 3
0-10VDC – 4
הערות:
 תמיד קיימות עוד  2יציאות התראה  ,AL2 AL1עם  2ממסרים. -לא כל האופציות קיימות בכל הגדלים.
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חיבורים
אין להסתמך על תרשימים אלו .לפני חיבור המכשיר יש לבדוק את תרשים החיבורים על המכשיר עצמו.

הערה :כניסת זרם  )IN( 0/4-20mAהיא מגשש אקטיבי בלבד.
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