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Všeobecné pokyny

1.

Všeobecné pokyny
Terminál KS vario BT slouží k ovládání vícekanálového regulačního systému KS
vario. Pomocí terminálu lze systém plně ovládat bez nutnosti jeho na nadřazený
řídící systém. Standardní verze terminálu umožňuje ovládání systému s až třiceti
regulačními smyčkami.
Tento popis se týká ovládacího terminálu KS vario BT obj. č. KSVC-111-01151.
Verze terminálu jsou uvedeny v katalogovém listu.

1.1

Bezpečnostní pokyny
Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle VDE 0411 / EN 61010-1 a byl
vyskladněn v bezpečném technickém stavu. Má třídu krytí IP 65 (čelní panel) resp.
IP 20 (kryt).
Přístroj vyhovuje evropské směrnici 89/336/EWG a má certifikát CE.
Aby byl zachován tento stav přístroje a zajištěn jeho bezpečný provoz, musí
uživatel postupovat dle pokynů a upozornění, uvedených v tomto návodu.
Celkové zařízení stroje nebo instalace musí odpovídat EN 60 204, část 1/85
(identické s VDE 0113 část 1/02.86) nebo příslušným národním normám.

a

Protože dodržování příslušných bezpečnostních norem nemůže dodavatel
ovlivnit, nepřebírá také jakoukoli odpovědnost za škody, způsobené jejich
nedodržením.
Výčet bezpečnostních opatření uvedených v tomto popisu funkce nemůže být úplný
(s ohledem na národní technické a bezpečnostní normy). Neuvedení některých
opatření v tomto popisu funkce neznamená, že opatření neplatí.
Přístroj může být provozován pouze poučenými osobami. Jeho opravu a údržbu smí
provádět pouze osoby vyškolené a kvalifikované, znalé s touto činností spojených
rizik.
Přístroj může být provozován, aniž by došlo k narušení jeho provozní bezpečnosti,
v prostředí specifikovaném v jeho katalogovém listu (Technické údaje).
Po vybalení přístroje ověřte, zda je dodávka kompletní a zda nedošlo k jeho
poškození během dopravy a skladování.
Přístroj je určen výlučně k použití jako ovládací terminál měřících, řídících nebo
regulačních systémů v průmyslových zařízeních.
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1.2

a

Uvedení do provozu
Po vybalení přístroje ověřte úplnost jeho dodávky a ujistěte se, že během transportu
nebo sladování nedošlo k jeho mechanickému poškození
Pokud je přístroj poškozen tak, že je pochybnost o jeho bezpečném provozu,
nesmí se zapojit pod napětí.
Před manipulaci s přístrojem a při zapojování nebo odpojování konektorů vždy
vypněte hlavní vypínač systému, tj. odpojte přístroj od napájení.

1.3

Elektrické připojení
Elektrické připojení terminálu je nutno provést v souladu s příslušnými normami,
platnými v zemi použití (v Německu VDE 0100).
Pro zlepšení odolnosti proti rušení se doporučuje vést signálové a datové vodiče
odděleně od napájení. Zasunování a vysunování konektorů je možné pouze ve stavu
bez napětí.

1.4

Napájení
KS vario BT vyžaduje externí napájení 24 Vac nebo nejlépe 24 Vdc (-15%/+20%).
Spotřeba přístroje je max. 12 W. Připojení se provádí třípólovým konektorem (např.
typ Phoenix FRONT-MSTB,2,5/18-ST-5,08), na správné polaritě záleží.

1.5

Komunikační linky
Zapojení komunikační linky se doporučuje provést stíněným kablíkem, stínění se
uzemní pouze na straně terminálu. Kovový kryt konektoru je vodivě spojen
s krytem přístroje.
Možnosti zapojení stínění komunikační linky:

Zapojení ochranného uzemnění do příslušné svorky terminálu je nutno provést
co nejkratším vodičem.
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Montáž a zapojení

2.

Montáž a zapojení

Rozměry KS vario BT

Zadní panel s připojovacími konektory
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Montáž a zapojení
2.1

Napájení
KS vario BT vyžaduje externí napájení 24 Vac nebo nejlépe 24 Vdc (-15%/+20%).
Spotřeba přístroje je max. 12 W. Připojení se provádí třípólovým konektorem (např.
typ Phoenix FRONT-MSTB,2,5/18-ST-5,08), na správné polaritě záleží.
Přístroj musí být řádně uzemněn
zapojením příslušné svorky na
ochranné uzemnění.

2.2

Jištění
Napájení je jištěno tavnou pojistkou:
250Vac, 5A, rychle reagující.
Pojistka je přístupná po odejmutí plastového víčka.
Nevyměňujte pojistku, aniž by jste zjistili příčinu
jejího přepálení! Náhrada je možná pouze
pojistkou se stejnými hodnotami!

2.3

Komunikační linka COM1 RS232
Zapojení konektoru:
Kolík
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.4

Signál
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI

Popis
Přijímaná data RXD
Vysílaná data TXD
zem

Komunikační linka COM3 RS485
Zapojení konektoru:
Kolík
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Signál
DATAnepoužito
nepoužito
DATA+
GND
nepoužito
nepoužito
nepoužito
nepoužito

Popis
Invertovaný datový signál
Datový signál
zem

Nepoužité svorky nesmí být zapojeny!
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Montáž a zapojení
Propojovací kabel mezi KS vario BT COM3 (RS485) a komunikačním
modulem Modbus systému KS vario

Propojovací kabel mezi KS vario COM1 (RS232) a servisním portem
regulačního modulu KS vario
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3.

Ovládání
Základy
Ovládání se provádí pomocí dialogových stránek, z nichž některé podávají celkový
přehled stavu systému a některé podrobné informace o jednotlivých regulačních
smyčkách.
Přechod mezi stránkami se provádí třemi způsoby:
1. Hlavní ovládací stránka se opouští tlačítkem [X].
Jeho stisknutím se přejde na stránku hlavního menu s ikonami volby
jednotlivých skupin ovládacích a konfiguračních stránek.
2 Tlačítka přímé volby.
Tlačítka slouží k přímému přechodu na následující ovládací stránku.
3. Tlačítko přechodu na stránky parametrů.
Po stisknutí se objeví rolovací okno volby jednotlivých stránek pro nastavení
parametrů.
Indikace alarmu

Tlačítka přímé volby
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Hlavní menu

Stránky parametrů

Uvedení do provozu a základní konfigurace

4.

Uvedení do provozu a základní konfigurace

4.1

Konfigurace v regulačním systému KS vario
Nejprve je nutno konfigurovat samotný regulační systém KS vario pomocí
konfiguračního programu BlueControl:
• Pro komunikaci Modbus je nutno nastavit přenosovou rychlost 38 400 Bd a
adresu 1.
• Prodleva modemu se nastaví na 5 ms

Při nahrávání konfigurace do systému
(download) nezapomeňte zaškrtnout
přenos včetně komunikačních parametrů.
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4.2

Konfigurace terminálu KS vario BT
Nejprve propojte terminál s regulačním systémem: Pro komunikaci Modbus
použijte RS 485 mezi COM 3 terminálu a odpovídajícím konektorem
komunikačního modulu. Pokud není použita komunikace Modbus, propojuje se RS
232 mezi COM 1 terminálu a servisním portem regulačního modulu.
Po zapnutí napájení se na terminálu objeví úvodní ovládací stránka.
Stránku opusťte tlačítkem [X].
Z výběrového menu zvolte [Config]
Z menu konfigurace zvolte základní nastavení [Setup]

Nastavení proveďte v následujícím pořadí:
• Proveďte volbu komunikace: RS 485 pro přístroje s komunikací Modbus,
RS 232 pro ostatní přístroje.
• Pomocí ikony s vlaječkami zvolte požadovaný jazyk
• Zadejte celkový počet regulačních smyček
• Dále stiskněte tlačítko [load defaults]
Terminál si vytvoří seznam adres a označení jednotlivých regulačních smyček.
V případě potřeby můžete pořadí a označení změnit:
• Název:
Označení smyčky max. 10 znaků
• Přístroj:
Adresa komunikačního modulu Modbus
• Kanál:
Číslo regulační smyčky v systému KS vario.
Tlačítky se šipkami lze přecházet z jednoho kanálu na druhý.
Nastavení nezapomeňte uložit do paměti!
Stránku základního nastavení (Setup) opustíte tlačítkem X.
Konfigurační menu opustíte tlačítkem [Menu] nebo [X].
Zvolte přehledovou stránku [Survey].

BT 800 – popis funkce
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Ovládací stránky

5.

Ovládací stánky

5.1

Přehledová ovládací stránka

Přehledová stránka obsahuje údaje regulovaných veličin jednotlivých regulačních
smyček. Tlačítkem M lze přepnout na zobrazení dalších hodnot. Pokud dojde
k překročení mezí nebo poruše, změní se barva zobrazených údajů takto:
Překročení meze
Mez 3
Mez 2
Mez1
Porucha čidla

Dolní mez
modrá bliká
modrá
světle modrá

Mimo pásmo
oranžová bliká
oranžová
světle oranžová

Horní mez
červená bliká
červená
světle červená

Nápis „ERR“ na černobílém blikajícím pozadí

Přímá volba dalších stránek
Dotykem displeje v místě zobrazení hodnoty přepneme na stránku s podrobnými
údaji konkrétní regulační smyčky. Tlačítkem se symbolem [brýle] nebo tlačítkem
[X] je možno se opět vrátit zpět na přehledovou stránku.
Na stránku skupinového ovládání regulačních smyček lze přejít tlačítkem [I/O]. Zde
jsou k dispozici tlačítka pro vypnutí regulace, zapnutí regulace a pro přechod na
druhou (vyhřívací – stand-by) žádanou hodnotu. Rovněž z této stránky se návrat
provede tlačítkem se symbolem [brýle] nebo tlačítkem [X].
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5.2

Stránka regulační smyčky
Stránka zobrazuje a umožňuje změnit nejdůležitější hodnoty konkrétního
regulátoru.

Zelená stavová políčka:
Coff
Regulátor je vypnut, dotykem jej lze zapnout.
W2
Regulátor pracuje s druhou žádanou hodnotou, dotykem lze přepnout.
Start
Soft start je aktivní
Boost Funkce boost je aktivní, dotykem lze vypnout
Ramp Náběh gradientem je aktivní
Man
Regulátor je v režimu ručního ovládání, dotykem lze přepnout na
automatickou regulaci
Při dotyku žádané hodnoty se zobrazí okno číselné klávesnice pro nastavení nové
žádané hodnoty. V provozu regulátoru na ruku se podobným způsobem zadává
hodnota výstupu. Tlačítky se šipkami lze přejít na následující regulační smyčky.
Každá stránka je nahoře označena názvem smyčky.
Pokud se nastavená žádaná hodnota liší od okamžité platné hodnoty (např. z důvodu
aktivovaného náběhu gradientem), je údaj skutečné hodnoty zobrazen jinou barvou
a cílová nastavená hodnota zobrazena pod ním.

BT 800 – popis funkce
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5.3

Stránka skupinového ovládání regulátorů
Stránka umožňuje ovládat najednou všechny regulační smyčky nebo jejich skupiny.

Tlačítky [on], [w2] a [off] se ovládají najednou všechny regulátory, jejichž políčko
je zvýrazněno černým rámečkem.
Pokud nejsou regulátory rozděleny do ovládacích skupin, jsou zpočátku
zvýrazněním označeny všechny regulátory. Dotykem příslušného políčka lze
jednotlivé regulátory ze společného ovládání vyjmout nebo zpět zařadit.
Pokud regulátory byly rozděleny při konfiguraci do skupin, není zpočátku označen
žádný regulátor a volba se provádí výběrem skupiny nebo označením jednotlivých
regulátorů.
Barva stavového políčka:
Zelená
Modrá
Šedá

Regulátor je v provozu
Regulátor je v provozu na druhou žádanou hodnotu
Regulátor je vypnut
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5.4

Trendová stránka

Trendové stránky zobrazují trend regulované veličiny a žádané hodnoty za
posledních 40 min. Horizontálním kurzorem je navíc označena aktuální žádaná
hodnota.
Přechod na další smyčky se provádí tlačítky se šipkami.
Měřítko osy Y trendu se nastavuje automaticky.
Aktuální hodnoty jsou na trendu vlevo!

BT 800 – popis funkce
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5.5

Stránka mezních hodnot

Tato stránka slouží k nastavení hlídaných mezních hodnot. U každé regulační
smyčky je možno zadat tři meze. Způsob hlídání mezí (maximum, minimum,
pásmo) se určuje v konfiguraci regulačního systému. Zvolený způsob je pro
jednotlivé meze na terminálu vyjádřen rozdílnými barvami.
•
•

low
high
tol
off

hlídání poklesu pod nastavenou mez
hlídání překročení nastavené meze
hlídání opuštění pásma okolo žádané hodnoty
hlídání mezí je vypnuto

Obrázek znázorňuje příkald funkce mezí: lim(1) pásmo okolo žádané hodnoty,
lim (2) hlídání minima a lim (3) hlídání maxima.
Konfigurací regulačního systému KS vario se určuje, které z mezí budou
aktivovány.
Změna hodnot mezí
Pomocí tlačítek se šipkami zvolte stránku s mezemi příslušné smyčky. Dotykem na
hodnotu meze se zobrazí okno s číselnou klávesnicí pro zadání meze.
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Stránky nastavení parametrů a speciálních dialogů
5.6

Stránka pro nastavení parametrů

Stránka zobrazuje důležité parametry regulační smyčky.
Tlačítky se šipkami vpravo a vlevo se nastaví stránka příslušné smyčky, tlačítky se
šipkami nahoru a dolů lze v seznamu parametrů rolovat. Dotykem na hodnotu
příslušného parametru se zobrazí okno s číselnou klávesnicí pro zadání nové
hodnoty.
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5.7

Samooptimalizace regulačních parametrů

Stránka umožňuje spuštění optimalizace jedné smyčky nebo skupiny regulačních
smyček.
Výběr smyček začíná stiskem tlačítka [sel]. Smyčky lze vybrat jednotlivě dotykem
jejich políčka, nebo zvolit celou skupinu [OptGrp1…OptGrp4], pokud je předchozí
konfigurací definována.
Po výběru smyček lze optimalizaci spustit tlačítkem [start]. V průběhu optimalizace
je možné stejným způsobem zvolit a spustit [sel] a [start] optimalizaci dalších
smyček. Tlačítkem [stop] lze všechny spuštěné optimalizace přerušit.
Před startem optimalizace musí být všechny zvolené regulátory zapnuty. Pokud jsou
při startu všechny zvolené regulátory vypnuty, zvýrazní se tlačítko [ruka], jeho
stisknutím všechny regulátory zapnou do provozu na ruční ovládání a s výstupní
akční veličinou = 0.
Dotykem políčka regulační smyčky lze zobrazit stavové okno příslušné smyčky (jen
pokud není prováděn výběr smyček s předchozím stisknutím [sel].
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5.8

Definice ovládacích skupin

Pokud v rámci jednoho regulačního systému je požadováno ovládat vždy jen určitou
skupinu regulačních smyček, je vhodné smyčky rozdělit do ovládacích skupin.
Systém umožňuje definici až tří skupin. Regulační smyčky se označí dotykem jejich
políčka a pak stiskem klávesy [1], [2] nebo [3] zařadí do příslušné skupiny. Tlačítko
[X]slouží k vyřazení zvolené smyčky ze skupiny.
Pokud jsou regulační smyčky takto rozděleny do skupin, objeví se na ovládací
stránce i příslušná tlačítka skupin.

Budou.li skupiny používány trvaleji, je vhodné jejich uspořádání uložit
[tlačítko s ikonou diskety] !

BT 800 – popis funkce
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5.9

Kopírování nastavení

Nastavené parametry z jedné regulační smyčky lze snadno zkopírovat i do dalších
smyček. Ke kopírování slouží zobrazená ovládací stránka, kopírovat je možno
žádané hodnoty, parametry a meze.
Doporučený postup:
Nastavte příslušné hodnoty u jedné regulační smyčky.
Otevřete stránku pro kopírování.
Zvolte, které z hodnot chcete kopírovat (žádané hodnoty, meze,…).
Stiskněte tlačítko [from] a označte smyčku, z níž bude kopírováno.
Stiskněte tlačítko [to] a označte smyčku nebo smyčky, do nichž chcete hodnoty
kopírovat.
Stiskem tlačítka [OK] se hodnoty zkopírují.
W
limits
HC
para
setp

kopírování žádané hodnoty
kopírování mezí
kopírování meze topného proudu
kopírování regulačních parametrů
kopírování 2. žádané hodnoty, funkcí boost,
soft startu a gradientu
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5.10

Recepty

Nastavení lze uložit do paměti terminálu jako recept.
Doporučený postup:
Stiskněte tlačítko [actual file] a zadejte požadovaný název souboru.
Pokud soubor již existuje a chcete jej přepsat, zvolte jeho název ze zobrazeného
seznamu.
Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko zápisu [se symbolem diskety a šipkou
doprava]
Pro načtení uloženého receptu zvolte ze seznamu příslušný soubor a stiskněte
tlačítko čtení [se symbolem diskety a šipkou doleva].
Pro vymazání receptu z paměti zvolte ze seznamu příslušný soubor a stiskněte
tlačítko mazání [symbol přeškrtnuté diskety].
Recepty se ukládají do flash paměti ovládacího terminálu, soubory mají vždy
příponu .ksv.

BT 800 – popis funkce
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Ovládací stránky
5.11

Hesla

Přístup k ovládání terminálu KS Vario může být uzamčen ve třech přístupových
úrovních. Otevření dialogového okna password je možné v nabídce parametrů na
hlavní stránce. Tento dialog nabízí 3 uživatelské úrovně. Při dodání nového
terminálu není třeba zadávat žádná hesla a přístup do všech úrovní je volný.
Chceme-li omezit přístup uživatelů do určitých nastavení, musíme nejprve zadat
přístupová hesla.
Úrovně:
Level 1:
Level 2:
Level 3:

žádané hodnoty, zap/vyp topení…
parametery, limitní hodnoty, ...
konfigurace terminálu

Aktivace úrovně uživatele a změna hesel:
Mohou být změněna jen hesla aktuálně povolené úrovně a nižších úrovní.
Definování nového hesla se provádí zadáním číselného kódu do příslušné úrovně a
to dvakrát. Oddělovačem je znak #.
Příklad:
Zadáním 1234#1234 na řádce Level 3 definujete 1234 jako nové heslo pro úroveň 3.
Smazat heslo můžete prostým zadáním #.
Přihlášení a odhlášení:
Otevřete dialog Password pomocí nabídky parametrů na přehledové stránce. Pokud
přihlášení již bylo provedeno nebo pokud není zadané heslo, zobrazí se uživatelská
úroveň ve stavových polích.
Pro odhlášení jednoduše stiskněte [LOGOUT].
Pro přihlášení zadejte platné heslo do odpovídajícího pole požadované úrovně.
Stiskem [EXIT] opustíte tento dialog.
21
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6.

Technické údaje
POČÍTAČ
CPU: Arm9 SC2410 266 MHz
Chlazení bez ventilátoru
64 Mbyte zabudovaná RAM
64 Mbyte zabudovaná flash paměť
DISPLEJ
5,7-palce barevný FSTN LC displej
QVGA 320 x 240-bodové rozlišení
256 barev 165 cd/qm
odporový dotykový panel
KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ
Konektor pro KSVARIO Modbus (COM3)
Typ: RS485, 9-pólový sub-D konektor
Max. délka kabelu: 1000m
Sériový port (COM2)
Typ: V.24 / RS232, 9-pólový sub-D konektor
Max. délka kabelu: 12m
Konektor pro KSVARIO BlueControl komunikaci (COM1)
Typ: V.24 / RS232, 9-pólový sub-D konektor
Max. délka kabelu: 3m
Síťový konektor
Ethernet interface (10/100 Base-T)
USB konektor
1 x USB klient
1 x USB hostitel
Rozšíření paměti
1 x typ I compact flash card
NAPÁJECÍ ZDROJ
Pracovní napětí: 24 V DC / 12W
Třída ochrany III (malým napětím)
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Dovolené teploty
Provozní teplota 0...50°C
Skladování/transport -20...60 °C
KLIMATICKÁ KATEGORIE:
Vlhkost: 10 ..95 % při 40°C, bez kondenzace
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Technické údaje
VLIV OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
Napájecí napětí
Bez vlivu. V případě výpadku napájení jsou konfigurační data uložena v paměti
flash PROM.
Vibrační test
sinusové vibrace dle
IEC 60068-2-6; EN 60068-2-6;
2g zátěž, 1 h pro každou prostorovou osu
Rázový test
dle IEC 60068-2-27; EN 60068-2-27
10g zátěž po dobu 11 ms, poloviční sinusovka,
tři rázy v každé prostorové ose a orientaci
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA
Odolnost proti rušení - test dle EN 50082-2
Všechny komunikační kabely musí být stíněné.
Vyzařování - test dle EN 50081-2
Vyzařování krytu: EN 55011 Třída A
VŠEOBECNĚ
Kryt
Rozměry (ŠxVxH): 195x148x40 [mm]
Výřez do panelu: 188x141 [mm]
Hmotnost
cca. 0,8 kg
Třída krytí
Čelní panel: IP 65
Za panelem: IP 20
Bezpečnost
Odpovídá EN 61010-1 (VDE 0411-1):
Přepěťová kategorie II
Stupeň znečištění 2
Pracovní napětí 50 V
Třída ochrany III
CE certifikát
Vyhovuje Evropské směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu a malé napětí
Příslušenství dodávané s přístrojem
Konektor pro připojení napájecího napětí
Adapter pro klávesnici
Montážní příslušenství
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