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1. Čelní panel 

 
 LED 2 (např. chlazení) LED 3 (např. Alarm 1) 

 LED 1 (např. topení) LED 4 (např Alarm 2) 

 Zajišťovací šroub 
  Displej 1 – reg. veličina 
 
Text 1 (např. fyzikální jednotka) Displej 2 - žádaná hodnota 
 
Text 2 (např. sloupkový indikátor) Tlačítko volby 
 

 Komunikační linka Tlačítko zvyšování 
 Tlačítko ruka / automat Tlačítko snižování 
 

Zámek: Šroub pro zajištění modulu regulátoru v krytu 
LED diody: Indikace stavu výstupů Y1, Y2 a alarmů LIM1, LIM2 
 (další možnosti nastavení v úrovni konfigurace C.800). 
Displej 1: Indikace regulované veličiny (úroveň operátora), hodnoty parametru 
 (v úrovni parametrů) a konfiguračního kódu (v úrovni konfigurace). 
Displej 2: Indikace žádané hodnoty (úroveň operátora v režimu automat), akční veličiny 
 (úroveň operátora v režimu ručního ovládání). 
 Hodnoty se nastavují tlačítky D a I. 
 Další možnosti indikace lze zvolit konfiguračním kódem (C.801). 
Text 1: Zkrácené označení parametrů nebo fyz. veličina údaje displeje 2. 
 Další možnosti indikace lze zvolit konfiguračním kódem (C.801). 
Text 2: Sloupkový graf akční veličiny. 
 Další možnosti indikace lze zvolit konfiguračním kódem (C.800). 
PC interface: Konektor pro napojení na PC (RS232). Umožňuje nastavení konfigurace, 
 parametrů a ovládání regulátoru pomocí inženýrského software. 

2. Bezpečnostní pokyny 
K přístroji přiložené bezpečnostní pokyny je nutno pozorně pročíst a řídit se jimi! 
Izolace přístroje odpovídá normě EN 61010-1 (VDE 0411-1) se stupněm znečistění 2, 
přepěťovou kategorií III, pracovním napětím 400 V a třídou krytí I. Při montáži do vodorovné 
polohy je nutno zabránit, aby živé části, např. konce přívodních vodičů, nespadly do 
otevřeného krytu vyjmutého přístroje. 

3. Elektromagnetická kompatibilita 
Přístroje splňují evropský předpis 89/336/EEC, mají označení CE a splňují evropské normy o 
elektromagnetickém vyzařování EN 50081-1 a o odolnosti proti rušení EN 50081-2. Přístroje 
jsou určeny pro použití v průmyslovém prostředí (v obytném prostředí může dojít k rušení 
rozhlasových přijímačů). Umístěním regulátoru do kovového uzemněného rozvaděče lze rušivé 
vyzařování podstatně omezit. 

4. Technické údaje 
Technické údaje regulátoru jsou uvedeny v katalogovém listu. 

5. Údržba / odstraňování poruch 
Regulátor nevyžaduje žádnou údržbu. Při poruše je nutno ověřit:  
• Napájení (napětí, frekvence a správné připojení), • správné zapojení všech přívodů, • 
správnou funkci připojených snímačů a akčních členů, • nastavení správné konfigurace a 
parametrů regulátoru dle požadované funkce. Pokud i nadále přístroj nepracuje správně, je 
nutno jej vyměnit. 
Čistění: Kryt a čelní panel čistým, suchým hadříkem. Nepoužívejte žádný čistící prostředek ani 
rozpouštědlo! 

6. Další informace: Další podrobné informace o přístroji lze získat v příručce uživatele, kterou si 
lze u dodavatele objednat. 
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7. Instalace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drátová spojka: 
Pokud je spojka spojena, je přechod do úrovně 
parametrů a konfigurace regulátoru blokován. Při 
pokusu o přechod do úrovně parametrů se na 
spodním displeji objeví nápis "ParaL". Pokud jsou 
některé parametry přístupné v "rozšířeném displeji 
operátora", lze je měnit. Přístup k spojce se získá 
vyjmutím modulu regulátoru z krytu po povolení 
čelního zajišťovacího šroubu. Jeho uvolněním se 
regulátor částečně z krytu vysune a je jej možno 
vyjmout. Při zpětné montáži je nutno zajišťovací 
šroub opět řádně utáhnout. 
Pro dosažení stupně krytí IP65 mezi panelem a čelem přístroje je nutno použít všech čtyř s 
přístrojem dodaných vzpěrek. 
 

l Modul regulátoru obsahuje prvky citlivé na statickou elektřinu! 
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8. Elektrické zapojení 
8.1 Pokyny 

q Elektrické zapojení je nutno provést podle uvedeného schéma. Vodiče napájení je vhodné 
vést odděleně od signálových vodičů. 

q Ochranné uzemnění se připojuje na svorku A11 (u spojitého regulátoru také na svorku 
P13), a to co nejkratším vodičem (při testu 15 cm). 

q Je-li na výstup relé připojen stykač, je nutné použít RC - ochranný obvod pro omezení 
napěťových špiček, které by mohly přístroj poškodit. 

 
 
Schéma zapojení: 

       galvanické oddělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provedení se zabudovaným zdrojem – viz příklady zapojení na str. 11. 
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8.2 Připojení vstupu INP1 1 
 

Vstup regulované veličiny x1 
a Termočlánek d Odporový vysílač 
b Odporový teploměr (Pt100 v třívodičovém zapojení) e Proud 
c Teplotní diference (2 x Pt100 ve dvouvodičovém zapojení) f Napětí 
 

8.3 Připojení vstupu INP6 2  
Vstup se využívá pro zpětnou vazbu od polohy akčního členu u třístavové krokové 
regulace, pro externí žádanou hodnotu nebo externí ofset žádané veličiny (konf. kód 
C.180). 
 

8.4 Připojení vstupu INP5 3  
Tento vstup je možno konfigurací přiřadit regulované veličině x2, externí žádané hodnotě nebo 
externímu ofsetu žádané veličiny (konfigurační kód C.180). 
U napěťových signálů je nutno svorku A6 propojit s referenčním potenciálem A9. 
 

8.5 Připojení napájecího napětí 5 
Regulátor se dodává v provedení pro střídavé napájení 90...260 Vstř nebo pro univerzální 
napájení 24 Vstř, (20,4...26,4 Vstř) nebo 24 Vss (19,2...30 Vss). Ochranné uzemnění musí být 
připojeno na svorku P3. 
 

8.6 Připojení výstupů OUT2, OUT4 a OUT5 6  
Tyto výstupy jsou reléové a lze je konfigurovat jako výstup akční veličiny nebo alarmů. Další 
možnosti konfigurace jsou uvedeny v kapitole konfigurace. 
 

8.7 Připojení výstupu OUT1 7  
OUT1 je podle verze regulátoru spojitý, logický nebo reléový výstup. Je možno jej přiřadit 
akční veličině y1 nebo alarmu. Další možnosti jsou uvedeny v kapitole konfigurace. U 
logického a spojitého výstupu je nutno ochrannou zem připojit na svorku P13. Logický výstup 
nabývá hodnot 0 a 20 mA (pro zátěž # 600 Ω) nebo 0 a >12 V (pro zátěž ∃ 600 Ω). 
 

8.8 Binární vstupy a výstupy (di/do) 4890"§$ 
Vstupy mají log. úroveň "0" → -3...5V, "1" → 15...30V. Výstupy mají ochranu proti zkratu a 
oddělovací diodu. 
 
4  di1/di2 řídí různé funkce přístroje dané konfigurací (C.190 a C.191) a parametry 

(Blck1 / Blck2). 
 
9  di3 je použit pro přepínání mezi místním (0) a dálkovým (1) ovládáním 
 
0  di4...di7 a do1...do4 slouží pro programátor: 
di4 přepínání mezi STOP (0) a START (1) do1 stav řídícího výstupu 1 
di5 reset (1) programátoru do2 stav řídícího výstupu 2 
di6/di7 volba programu programátoru do3 stav řídícího výstupu 3 
 do4 stav řídícího výstupu 4 
 

di6 0 1 x  di8 0 1 0 1 
di7 0 0 1  di9 0 0 1 1 
Program 1 2 3  Sada parametrů 0 1 2 3 

 
"  di8/di9 jsou použity pro volbu sady regulačních parametrů 

 

X1 

X2 
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§  di10 zapíná omezení akční veličiny "override" OVC+  
 di11 zapíná omezení akční veličiny "override" OVC- 

 nebo může být konfigurován pro zapínání ofsetu efektivní žádané hodnoty 
(C.190;SdWon) 

di12 beznárazově přepíná na interní žádanou hodnotu (sledování): vypnuto (0), 
zapnuto (1), může být použit i pro přepínání na druhou žád. hodnotu W2 
(C.190): vypnuta (0), zapnuta (1) 

$  do5 udává, zda je regulátor v ručním nebo automatickém režimu, 
  nebo u spínacích regulátorů stav regulačního výstupu y1 (C.596) 
 do6 udává, jestli regulátor používá externí nebo interní žádanou hodnotu, 
  nebo u spínacích regulátorů stav regulačního výstupu y2 (C.597) 
 
8  U binárních vstupů a výstupů je nutno zajistit jejich napájení externím napětím 24 Vss. 

Proudová spotřeba každého vstupu je 5 mA, max. zatížení výstupů 0,1A. 
Napájení je možno provést z jednoho nebo více zdrojů. Příklady: 

 
 Binární vstupy Binární vstupy a výstupy Binární vstupy a výstupy 
 (konektor A) s jedním zdrojem se dvěma zdroji 
  (konektor B) (konektor B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.9 Připojení komunikační linky ! 
Výstupy TTL nebo RS422 nebo RS485 s komunikačním protokolem PROFIBUS nebo 
InterBus. U výstupu TTL se pro konverzi na RS422/RS485 musí použít externí komunikační 
modul. Na jeden modul lze připojit čtyři regulátory. 
 

8.10 Připojení vstupů INP3 a INP4 % 
Vstupy je konfigurací možno přiřadit regulované veličině x2 nebo x3, poruchové veličině z, 
externí žádané hodnotě nebo vstupu pro omezení akční veličiny (override OVC). 
Referenční potenciál (GND) pro tyto vstupy je svorka C10. 
 

8.11 Připojení výstupu OUT3 & 
Tento výstup je v závislosti na konfiguraci spojitý nebo logický (C.560). Logický signál se 
přepíná mezi 0 a 20 mA (zátěž ≤ 600Ω) nebo 0 a 12 V (zátěž ≥ 600Ω). 
Signál, který je přiveden na tento výstup se určuje konfigurací (C.560). Zvolit je možno 
různé výstupy regulátoru, procesní veličiny a žádané hodnoty. Konfigurací C.565 se volí 
předzpracování signálu, např. linearizace. 
 
 

X3 
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8.12 Provedení se zabudovaným napájecím zdrojem 
Zdroj může být použit pro napájení dvouvodičového převodníku nebo pro buzení max. čtyř 
binárních vstupů. Zdroj je galvanicky izolován a proto může být použit i pro napájení 
dvouvodičových převodníků u vstupu INP3...INP6 nebo u jiného přístroje. Volba použití – 
napájení dvouvodičového převodníku nebo buzení binárních vstupů – se provádí drátovými 
spojkami – viz obrázek. 
 
 Napájení Buzení 
 převodníku bin. vstupů 
 
Ü Poloha T  Poloha D 
* rozpojena  spojena (D) 
¢ spojena (T)  rozpojena 

 
 

a Pokud je INP1 konfigurován pro proud nebo 
termočlánek (C.200;Typ) a drátovou spojkou je 
zvoleno napájení převodníku, je napájecí napětí na 
svorkách A12, A14. Pokud je drátovou spojkou 
zvoleno buzení binárních vstupů, je napětí zdroje na 
svorkách A1 a A4 bez ohledu na konfiguraci vstupu. 
V tomto případě nelze použít vstup INP5 pro napětí. 
 

 Externí využití Buzení binárních vstupů  
 napájecího zdroje 
 
 
 
 
 Připojení dvouvodičového převodníku 
  např. na INP1 nebo INP5 
 
 
 
 
 



 

9                                                KS 94  Návod k použití   

9. Ovládání (přehled) 
+ Úplné informace o ovládání regulátoru jsou uvedeny v příručce uživatele. 

9.1 Povelová menu 1...3 
Kromě zkratek parametrů a konfiguračních kódů je na displeji "Text 1" možno vyvolat i 
následující dialogová menu: 
Text 1 Význam 
CBus Přepnutí na komunikaci přes kom. linku na svorkách B12...B16 
CFrnt Přepnutí na komunikaci  z konektoru čelního panelu 
Clear Mazání rozšířeného displeje zvoleného v úrovni operátora ( → Mark) 
Clock Nastavení hodin reálného času 
Conf Přechod do úrovně konfigurace 
End Návrat na předchozí stránku menu 
Exit Návrat do úrovně operátora 
Hold Trvalé přiřazení parametru na displej 
Mark  Označení parametru pro rozšířený displej ( → Clear) 
More Přístup do rozšířené konfigurační úrovně 
OStar Start optimalizace 
OStop Stop optimalizace 
Para Přechod do úrovně nastavení parametrů 
PRun   PStop Start nebo stop programátoru 
PSet   PRes Preset nebo reset programátoru 
Quit Návrat do úrovně operátora bez potvrzení poslední zvolené hodnoty 
 

9.2 Ovládací úroveň operátora 
Úroveň operátora obsahuje režim zobrazení hlavního Ü a rozšířeného * displeje. V režimu 
hlavního displeje je možno tlačítkem H přepínat mezi automatickou regulací a ručním 
ovládáním. V automatu je lze tlačítky D a I měnit žádanou hodnotu, při ručním ovládání 
akční veličinu. V režimu rozšířeného displeje závisí počet a pořadí displejů na zvolených 
funkcích. Zobrazit lze dalších až 12 hodnot z úrovně parametrů (Mark ↔ Clear). Žádanou 
hodnotu a zobrazené parametry lze tlačítky D a I měnit. Jeden parametr je možno povelem 
Hold přiřadit na displej trvale (stisknout M > 3s, zvolit parametr (D, I), znovu M > 3s, 
zvolit Hold (D, I) a stisknout M). Rozšířený displej lze opustit povelem Exit a M, 
timeoutem 60 s nebo tlačítkem H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Pokud tlačítkem D nastavíme žádanou hodnotu na "----", regulátor se vypne !! 
Menu 1 je možno v úrovni operátora kdykoli vyvolat. Pak můžeme příslušnými povely mazat 
rozšířený displej (Clear), přepínat komunikační port (CBus ↔ CFrnt) a spouštět 
(OStar) nebo zastavit (Ostop) proces samooptimalizace, nastavit čas (Clock), zvolit 
trvalé přiřazení parametru na rozšířený displej (Hold), ovládat programátor (PRun ↔ 
PStop; PRes; PSet), nebo přejít do úrovně nastavení parametrů (Para). 
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Stavová indikace 
V režimu rozšířeného displeje se na tomto displeji u regulátoru KS94 zobrazuje stavová řádka o 
16-ti znacích s následujícím významem: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol Význam Stav Význam Stav Význam 

.... Interní žádaná 
hodnota 

.... Programátor není ve 
funkci 

... Místní ovládání 
(ovládat z panelu lze) 

We Externí žádaná 
hodnota 

Band Program nebo 
změna žádané 
hodnoty zastaveny 
hlídáním šířky 
pásma 

Rem Dálkové ovládání 
(ovládat z panelu 
nelze) 

Wp 

 

Žádaná hodnota 
programátoru 

End Dosažen konec 
programu 

  

xx. 

y 

W2 

Číslo segmentu 
Číslo programu 
2. žád. hodnota 

Grw Změna žádané 
hodnoty omezena 
gradientem 

  

  Rset Programátor ve 
stavu reset 

  

  Run Programátor ve 
funkci 

  

  Stop Programátor 
zastaven 

  

 
9.3 Ovládání programátoru 

Ovládání programátoru (povely Run, Stop, Reset, Preset) se provádí v menu 1, řídícími vstupy 
nebo pomocí komunikační linky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čas Preset (parametr Pmode = 1) lze až do hodnoty 99,59 zadávat v hodinách a minutách, 
delší časy pak v hodinách. 
 

9.4 Kalibrace 
+ Kalibraci je možno provádět pouze v režimu ručního ovládání. 

Kalibrace vstupů INP1/6 (Typ = 40; odporový vysílač) se provádí ve dvou krocích: 
• Vyvolejte x0c a potvrďte M ("c" bliká). Odporový vysílač nastavte na 0%, počkejte 6s a 

potvrďte M. 
• Vyvolejte x100c a potvrďte M ("c" bliká). Odporový vysílač nastavte na 100%, počkejte 

6s a potvrďte M. 
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Kalibraci INP6 lze provádět pouze při vypnuté funkci monitorování pohonu DAC. Při zapnuté 
funkci DAC se kalibrace provádí automaticky 
• Vyvolejte YpCal a potvrďte M ("0" bliká). Tlačítkem I změňte na "1", potvrďte M a 

kalibrace bude provedena automaticky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry x0c, x100c a YpCal lze označením (Mark) přenést do  rozšířeného displeje 
operátora. 
 

9.5 DACMonitorování pohonu 
Monitorování pohonu lze využít u všech typů regulace s indikací polohy. U těchto regulačních 
algoritmů (CFunc = 08, 09, 12) je možno plně sledovat a hlídat funkci akčního členu – 
servopohonu. Rozpoznat lze tyto závady: 
• poruchu motoru 
• špatný sled fází 
• poruchu kondenzátoru (špatný směr točení) 
• poruchu přenosu kroutícího momentu na vřeteno nebo převod 
• přílišné vůle (opotřebení) 
• zablokování ventilu (např. cizím tělesem) 
U spojitého regulátoru se hlídá, jestli se hodnoty akční veličiny a signálu polohy v rámci 
časové konstanty 20 s neliší o více než 10%. 
Funkce monitorování se aktivuje parametrem DAC: 0 → vypnuto; 1 → aktivováno. 
Pokud regulátor detekuje poruchu pohonu, přepíná na ruční ovládání a na displeji se objeví 
poruchové hlášení. 
 

9.6 Samooptimalizace 
Samooptimalizace slouží k určení optimálních parametrů regulátoru. 
 
Start samooptimalizace 
může obsluha provést 
kdykoli na obrázku 
uvedeným postupem. 
 
Příprava k samooptimalizaci: 
• Před startem je nutno zvolit, který regulační algoritmus bude optimalizován (PID, PI, PD 

nebo P) případným nastavením Tn = 0 nebo Tv = 0. 
• Určení, která sada parametrů má být optimalizována (POpt). 
• Určení stabilní akční veličiny (YOptm). 
• Určení velikosti skokové změny akční veličiny (dYopt). 
• Určení podmínek stavu "ustáleného procesu" (C.700; OCond). 
• Rezerva žádané hodnoty (x-w) > 10% z rozsahu nastavení (W0...W100) 
 
Přerušení optimalizace: Lze kdykoli stisknutím tlačítka čelního panelu ruka/automat H 
(regulátor přejde na ruční ovládání) nebo povelem OStop z Menu 1 (regulátor přejde do 
automatické regulace). Dále pracuje regulátor s původními regulačními parametry. 
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Potíže při optimalizaci:  
Pokud při optimalizaci dojde vlivem vnějších okolností k poruše, která 
zabrání úspěšnému stanovení optimálních parametrů, je optimalizační 
proces přerušen a na displeji se objeví poruchové hlášení Ada F. 
Regulátor vypne výstupy, aby zabránil případnému překročení žádané 
hodnoty a pak pokračuje v regulaci s původními parametry. 
 

9.7 Úroveň nastavení parametrů a konfigurace 
Do ovládací úrovně nastavení parametrů se přechází z úrovně operátora vyvoláním povelového 
Menu 1 (stisknutím tlačítka M déle než 3 s) a povelem Para. 
V úrovni nastavení parametrů lze kdykoli vyvolat Menu 2 a provést výběr parametrů pro 
rozšířený displej (Mark), znovu vyvolání úrovně parametrů (End), návrat do úrovně 
operátora (Exit) nebo přechod do úrovně konfigurace (Conf). 
Menu 3 je možno vyvolat v úrovni konfigurace. Slouží k přechodu do rozšířené konfigurační 
úrovně (More) a návratu z ní (End), návratu do úrovně operátora (Exit) nebo návratu bez 
potvrzení poslední zvolené hodnoty (Quit). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení hodnot parametrů nebo konfiguračních kódů se provádí takto: 
 

Příklad nastavení Příklad nastavení kombinovaného  
jediné hodnoty   údaje (např. konfiguračního kódu) 
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10. Konfigurace 
10.1 Úvod 

V této kapitole je popsán způsob konfigurace regulátoru KS94. Konfigurací se z velkého 
množství možných funkcí vybírají potřebné funkce pro řešení regulační úlohy.  
Struktura konfigurace je volena tak, aby pro velkou většinu aplikací byla konfigurace co 
nejjednodušší s potřebou nastavení co nejmenšího počtu konfiguračních kódů. Pro složité 
aplikace je však umožněno provést i konfiguraci složitých speciálních funkcí. 

10.2 Základní struktura 
První výběrové menu umožňuje volbu hlavních konfiguračních skupin. Uživatel se může při 
konfiguraci nechat vést a probírat jednu funkci za druhou, nebo přímo vybírat požadované 
funkce pro danou aplikaci. Všechny složitější konfigurační skupiny mají dvouúrovňovou 
strukturu umožňující správné nastavení regulátoru pro danou aplikaci zadáním pouze jednoho 
konfiguračního kódu. Pokud jsou žádány speciální funkce, definují se odděleně. Pro běžného 
uživatele bez zvláštních nároků mohou být  konfigurační kódy výrobcem přednastaveny. 
Struktura konfigurace je volena tak, aby uživatel musel nastavit pouze požadované 
konfigurační kódy. 
 
Při konfiguraci uživatel používá pouze trojici tlačítek, tlačítko volby (kvitování) M a tlačítka 
zvyšování / snižování I D : 
• Tlačítkem volby se provádí výběr z menu, volba zadávaného kódu, posun pozice pro 

zadávání a na poslední pozici přechod do další vyšší úrovně. 
• Tlačítka zvyšování a snižování slouží k návratu do předchozí nižší úrovně a k nastavení 

zadávané číselné hodnoty. 
 
 
 
 
 
Struktura konfigurace je uvedena na dvou následujících stránkách. V přehledu jsou uvedeny 
všechny konfigurační výrazy. Ty části konfigurační struktury, které pro danou hardwarovou 
verzi regulátoru nemají význam, se nezobrazují.  
Kdykoli v průběhu konfigurace je možno vrátit se stisknutím tlačítka M > 3 s do výběrového 
menu: 
 
End: Návrat do konfigurační úrovně 
More: Aktivace rozšířené úrovně 

konfigurace 
Quit: Návrat do úrovně operátora (bez 

akceptování změn konfigurace) 
Exit: Návrat do úrovně operátora 

(změny nastavení konfigurace jsou 
potvrzeny a regulátor provede 
novou inicializaci). 
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O
br. 1: P

řehled konfigurace K
S

94 
                                                            

Legenda: 
 
  Tlačítko volby 
  Volba menu, hodnoty a polohy zadání 
 
  Potvrzení a návrat na pozici v menu 
 
  Po potvrzení následuje návrat do  
  předchozího menu 
 
  Všechny na obrázku šedě 
  vybarvené kódy jsou přístupné 
  pouze v rozšířeném režimu (More) 
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Obr. 2: Přehled konfigurace KS94 
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10.3 Hlavní skupiny 
Hlavní konfigurační skupiny regulátoru KS 94: 
 
Contr Regulační funkce C.100... C.139 str. 77 
Sourc Přiřazení vstupů C.180... C.192 str. 80 
Input Nastavení vstupů C.200... C.487 str. 81 
Outpt Nastavení výstupů C.500... C.597 str. 85 
Alarm Funkce alarmů C.600... C.660 str. 89 
Tune Samooptimalizace C.700  str. 90 
Disp Nastavení displeje C.800  str. 90 
Aux Pomocné funkce C.900... C.994 str. 91 
 
Inženýrský software ET/KS94 
Program umožňuje provádět konfiguraci a parametrizování regulátoru KS 94 pomocí PC. 
Komunikace přes servisní rozhraní RS 232 standardně zabudované v čelním panelu regulátoru, 
připojení pomocí PC adapteru. Nastavení regulátoru lze zdokumentovat a uložit do paměti. 
Spolu se simulačním programem SIM/KS94 umožňuje sledování procesních dat on-line na 
trendovém grafu. 
 

10.4 CONTR: Regulátor 
V této konfigurační skupině se určuje struktura regulátoru a jeho funkce. Hlavní regulační 
funkce se určuje základním konfiguračním kódem C.100. S nastavením pouze tohoto kódu se 
vystačí u převážné většiny aplikací. Přídavné funkce je možno určit kódem C.105 a kódy 
následujícími. 
 
 Základní konfigurace 1: 
 
 
 
 
 
 

CFunc CType WFunc 

(Regulační algoritmus) (Typ regulátoru) (Funkce žádané hodnoty) 
00: Signální přístroj s jedním výstupem 
01: Signální přístroj s dvěma výstupy 
02: Dvoustavový regulátor 
03: Třístavový regulátor 
 (topení spínací, chlazení spínací) 
04: Třístavový regulátor 
 (topení spojitý, chlazení spínací) 
05: Třístavový regulátor 
 (topení spínací, chlazení spojitý) 
06: Hvězda / trojúhelník / vypnuto 
07: Třístavový krokový regulátor 
08: Třístavový krokový regulátor 
 s indikací polohy Yp (INP6) 
09: Třístavový krokový regulátor 
 s regulací polohy 
10: Spojitý regulátor 
11: Spojitý regulátor s rozděleným 
 rozsahem (split range) 
12: Spojitý regulátor s proudovou zpětnou 
 vazbou Yp (INP6) 

0: Standartní regulátor 
1: Poměrový regulátor 
 (→ C.107) 
2: Reg. se třemi vstupy 
 = x1+a∗(x2-x3) 
3: Reg. na střední hodn. 
 xeff=(1-b)∗x1+b∗x2 
 

0: Interní žádaná hodnota (Wint) 
1: Interní / externí žádaná hodnota 
 (Wint/Wext) 
2: Programátor (Wp) 
3: Interní žádaná hodnota s externím 
 ofsetem (Wint+dWext) 
4: Interní /ext. žád. hodnota s interním 
 ofsetem (Wint/Wext+dW) 
5: Int./ext. žádaná hodnota s externím 
 ofsetem (Wint/Wext+dWext) 
6: Programátor s interním ofsetem) 
 (Wp+dW) 
7: Programátor s externím ofsetem 
 (Wp+dWext) 
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 Základní konfigurace 2: 
 
 
 
 
 
 
 

CMode CDiff CFail 

(Nastavení výstupu) (Derivace) (Reakce na poruchu čidla regulované veličiny) 
0: Inversní 
1: Přímý 

0: Derivace Xw 
1: Derivace X 

0: Vypnutí výstupů regulátoru 
1: Akční veličina Ypid = Ymin (0) 
2: Akční veličina Ypid = Ymax (100) 
3: Akční veličina Ypid = Y2 
 (nastavení tlačítky čelního panelu není možné) 
4: Akční veličina Ypid = Y2 
 (nastavení tlačítky čelního panelu je možné) 

 
 

 Použití poruchové veličiny 
 a externího omezení akční veličiny: 

 
 
 
 
 

CAux COVC 

(Poruchová veličina z přes vstup INP3) (Omezení výstupu) 
00: Nezapojena 
01: X+Z (s vlivem na regulovanou veličinu, bez derivace) 
02: X±dZ/dt (s vlivem na regulovanou veličinu, s derivací v obou směrech) 
03: X+dZ/dt (s vlivem na regulovanou veličinu, s derivací při kladné změně) 
04: X-dZ/dt (s vlivem na regulovanou veličinu, s derivací při záporné změně) 
05: Y+Z (s vlivem na akční veličinu, bez derivace) 
06: Y±dZ/dt (s vlivem na akční veličinu, s derivací v obou směrech) 
07: Y+dZ/dt (s vlivem na akční veličinu, s derivací při kladné změně) 
08: Y-dZ/dt (s vlivem na akční veličinu, s derivací při záporné změně) 

0: Bez externího omezení 
1: OVC+ 
2: OVC- 
 

 
 
 Zpracování žádané hodnoty 
 (pouze s deskou C, Wext a ne u regulace 
 se třemi vstupy) 
 
 
 
 

Wtrac dW W Sel 
(Chování Wint při přepnutí z Wext na Wint s aktivovanou 

funkcí sledování w) 
(Typ ofsetu žádané 

hodnoty) 
(Výběr MIN/MAX) 

0: Sledování žádané hodnoty 
1: Sledování regulované veličiny 

0: Aditivní 
1: Faktorem 

0: Bez výběru 
1: Výběr max. Weff 
2: Výběr min. Weff 

 

M
or

e 
M

or
e 
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 Funkce poměru: 
 (pouze pro poměrový regulátor) 

 
 
 
 
 

Ratio XDp 

(Funkce poměrové regulace) (Desetinná čárka reg. veličiny) 
0: Žádná funkce 
1: (x1 + N0) / x2 
2: (x1 + N0) / (x1 + x2) 
3: (x2 - x1 + N0) / x2 

0: Žádné desetinné místo 
1: Jedno desetinné místo 
2: Dvě desetinná místa 
3: Tři desetinná místa 

 
Počátek rozsahu X0: (pouze u poměrové regulace) 
Xmin: (omezení regulované veličiny zdola) 
Číselná hodnota: -999...9999 
 

 
 

Konec rozsahu X100: (pouze u poměrové regulace) 
Xmax: (omezení regulované veličiny shora) 
Číselná hodnota: -999...9999 a Xmin Xmax 

 
 
 

Stechiometrická konstanta s: (pouze u poměrové regulace) 
Číselná hodnota: 00,00...99,99 (fixní dvě desetinná místa)  

 
 

 
 
 Konfigurace programátoru: 
 (pouze pro konfiguraci programátor) 
 
 
 
 
 
 

PSel PwrUp PEnd PStrt 

(Volba programu) (Chování při obnnově 
napájení) 

(Chování při skončení 
programu.) 

(Start/stop) 

0: Tlačítky čelního panelu 
1: Řídícími vstupy 
 (di6 a di7) 

0: Program pokračuje 
1: Přerušení programu, 
 přepnutí na Wint 
2: Program pokračuje 
 po aut. vyhledání 

0: Start následujícího 
 programu 
1: Start následujícího 
 programu a reset 
 (nutný nový start) 

0: Start/stop a reset 
 společný * 
 Ovládání pomocí 
 int/ext (bez přídavné 
 desky B) 

 3: Program pokračuje po úspěšném automatickém 
 vyhledání, jinak přepnutí na Wint 
4: Program pokračuje od časové značky obnovení 
 napájení 

1: Start/stop a reset 
 oddělený (s deskou B) 

 (* Prvek pro přepínání int/ext se volí kódem C.190; Swi/e) 
 
 

M
or

e 
M

or
e 

M
or

e 
M

or
e 
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10.5 SOURCE: Přiřazení vstupů 
Přiřazení vstupů je nutno provést vždy s přihlédnutím na základní konfigurační kód C.100. Z 
tohoto důvodu netvoří následující kódy samostatnou část konfigurace, ale jsou považovány za 
rozšíření konfigurační skupiny 'Contr'. 
 
 
 Přiřazení analogových signálů: 
 

 
 
 
 
 

S X2 SWext S dW S Z 

(Vstup X2 u poměrové a 
tříkomponentové regulace) 

(Vstup Wext u 
regulátoru s externí 
žádanou hodnotou) 

(Vstup Wd u regulátoru s 
ofsetem žádané hodnoty) 

(Vstup pomocné 
veličiny Z 

0: Žádný 
1: INP5 
2: INP3 

0: Žádný 
1: INP5 
2: INP6 
3: INP4 

0: Žádný 
1: INP5 
2: INP6 
3: INP4 

0: Žádný 
1: INP3 
2: INP6 
3: INP4 

 
 
 Přiřazení binárních signálů pro zpracování žádané hodnoty: 
 
 
 
 
 
 
 

SWi/e STrac SdWon Sw/W2 

(Přepínání žádané hodnoty 
z interní na externí) 

(Beznárazové přepnutí na 
interní žádanou hodnotu) 

(Ofset výsledné žádané 
hodnoty) 

(Přepnutí na W2) 

0: Pouze Wint 
1: Wext/Wint tlačítkem 
 čelního panelu 
2: di1 = Wext 
3: di2 = Wext 
4: di1 = Wint 
5: di2 = Wint 

0: Bez sledování (2) 
1: Sledování trvale (1) 
2: di1 = sledování ano 
3: di2 = sledování ano 
4: di1 = sledování ne 
5: di2 = sledování ne 

0: Bez ofsetu (2) 
1: Ofset trvale (1) 
2: di1 = ofset ano 
3: di2 = ofset ano 
4: di11 = ofset ano 
5: di1 = ofset ne 
6: di2 = ofset ne 
7: di11 = ofset ne 

0: bez W2 (2) 
1: W2 trvale (1) 
2: di1 = W2 
3: di2 = W2 
4: di12 = W2 
5: hodiny = W2 
6: di1 = W 
7: di2 = W 
8: di12 = W 

 (1) Komunikační linkou nelze změnit 
 (2) Změna možná pouze komunikační linkou 
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 Přiřazení binárních signálů pro řízení regulace: 
 
 
 
 
 
 
 

S A/M SPI/P SY2on SCoff 

(Přepínání ruka/automat) (Vypínání integrační 
složky) 

(Přepnutí na bezpečnou 
akční veličinu Y2) 

(Vypnutí regulace) 

0: Tlačítkem čelního panelu 
1: Pouze ruční ovládání 
2: di1 = ruka 
3: di2 = ruka 
4: backup provoz 
5: di1 = automat 
6: di2 = automat 

0: trvale PI (2 
1: trvale P 
2: di1 = P 
3: di2 = P 
4: di1 = PI 
5: di2 = PI 

0: bez Y2 (2) 
1: Y2 trvale 
2: di1 = Y2 
3: di2 = Y2 
4: hodiny = Y2 
5: di1 = Y 
6: di2 = Y 

0: Z čelního panelu 
 nastavením W = '----' 
1: Trvalé vypnutí 
2: zap/vyp přes di1 
3: zap/vyp přes di2 
4: zap/vyp hodinami 
5: vyp/zap přes di1 
6: vyp/zap přes di2 

 (2) Změna možná pouze komunikační linkou 
 

 Přiřazení binárních signálů pro programátor: 
 (pouze pro konfiguraci programátor) 
 
 
 
 
 
 

SPrSt 

(Přepínání programátoru start / stop) 
0: Žádný řídící vstup 
1: di4 
2: di4 a hodiny 

 
 

M
or

e 
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10.6 INPUT: Vstupy 
V této skupině se pro konfigurací stanovený typ regulátoru přiřazují vstupy jednotlivým 
signálům. Tak jako u konfigurace regulační funkce i zde je možno vstupy pro většinu aplikací 
volit již v základní úrovni konfigurace. Rozšířená konfigurace umožňuje nastavení vstupů pro 
specielní aplikační případy.  
 

10.6.1 Vstup 1 / INP1 (regulovaná veličina x1) 
Zde se provádí konfigurace hlavní regulované veličiny X1. 
 
 

 Základní konfigurace: 
Základní konfigurací se stanoví typ čidla a fyzikální jednotka. 
Další vlastnosti vstupu se podle potřeby volí v rozšířené 
konfiguraci. 

 
 
 

 Typ Unit Dp 

 (Typ čidla) (Fyzikální 
jednotka)* 

(Počet desetinných míst) 

Termočlánek: 
00: Typ L 0... 900 °C 
01: Typ J 0... 900 °C 
02: Typ K 0...1350 °C 
03: Typ N 0...1300 °C 
04: Typ S 0...1760 °C 
05: Typ R 0...1760 °C 
06: Typ T 0... 400 °C 
07: Typ W 0...2300 °C 
08: Typ E 0...1000 °C 
09: Typ B (0) 400...1820 °C 

Odporový teploměr: 
20: Pt100 -99,9...850,0 °C 
21: Pt100 -99,9....250,0 °C 
25: 2x Pt100 -99,9..850,0 °C 
26: 2x Pt100 -99,9..250,0 °C 
Standartní signály: 
30: 0...20 mA 
31: 4...20 mA 
32: 0...10 V 
33: 2...10 V 
Odporový vysílač: 
40: 0...500 Ω 

0: pro typ 30...40 
1: °C 
2: °F 
 

0: Bez desetinného místa 
1: Jedno desetinné místo 
2: Dvě desetinná místa 
3: Tři desetinná místa 
 
pouze pro typy: 20...40 

* Nastavení fyzikální jednotky platí pro typy 00...26. U typů 30...40 je hodnota pevně na 0, symbol fyzikální 
jednotky se volí konfigurací C.801. 

 
 

X0: 
(Fyzikální veličina pro 0 %) 
Číselná hodnota: -999...9999 
Platí pro typy 30...40 
 
 
X100: 
(Fyzikální veličina pro 100 %) 
Číselná hodnota: -999...9999 a Xmin Xmax 
Platí pro typy 30...40 
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 Rozšířená konfigurace: 

Rozšířenou konfigurací je možno upravit základní nastavení 
vstupu pro jednotlivé skupiny signálů 

 
 
 
 

Fail STk Xkorr 

(Reakce na poruchu čidla)1) (Druh teplotní kompenzace) (Korekce regulované veličiny) 
1: Přes rozsah 
2: Pod rozsah 
3: XFail (C.213) 

0: Nefunkční 
1: Interní TK 
2: Externí TK (teplotu 
 nutno zadat v C.210) 

0: Nefunkční 
1: Korekce regulované veličiny 
 nastavitelná parametry 
 x1in, x1out, x2in, x2out. 

Platí pro typ 00...26, 31, 40 Platí pro typ 00...09  
Pokud se pro dané čidlo parametr nenastavuje, je nahrazen pevnou číslicí 0. 

1) Nastavení parametru Fail ovlivňuje působení signálu INP1 na mezní hodnotu – alarm, pokud je tento 
konfigurován na regulovanou veličinu, x1 nebo signál INP1 a nemá žádný vliv na regulační funkci. Při poruše 
čidla se regulátor vždy chová tak, jak je určeno parametrem C.101 (Cfail). 

 
 

Tkref: 
(Teplota externí teplotní kompenzace) 
Číselná hodnota: -99...100 °C nebo °F 
Pouze pro typy 00...09 a STk = 2 
 

 
 

XFail: 
(Náhradní hodnota při poruše čidla) 
Číselná hodnota: -999...9999 
 

 
 

Tfm: 
(Čas. konstanta filtru) 
Číselná hodnota: 0,0...999,9 

 
 
 
 

 Konfigurace zpracování signálu: 
 
 
 
 
 
 

Func1, Func2 LDp 

(Volba funkce pro zpracování signálu) (Počet desetinných míst pro Gain, xsi a ysi 
0: Bez funkce, signál pouze prochází 
1: Úprava měřítka (Parametry: m, b) 
2: Linearizace (Parametry xs1, ys1 ....) 
3: Filtr (Parametr: Tf) 
4: Odmocnina a úprava zesílení (Parametr: Gain) 

0: Žádné desetinné místo 
1: Jedno desetinné místo 
2: Dvě desetinná místa 
3: Tři desetinná místa 

M
or

e 
M

or
e 

M
or

e 
M

or
e 

M
or

e 
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Linearizační parametry: 
 
 
 
 
 
Linearizační parametry se ukládají v následujícím pořadí: 
C.222 xs1  C.223 ys1 1. segment 
C.224 xs2  C.225 ys2 2. segment 
C.226 xs3  C.227 ys3 3. segment 
C.228 xs4  C.229 ys4 4. segment 
C.230 xs5  C.231 ys5 5. segment 
C.232 xs6  C.233 ys6 6. segment 
C.234 xs7  C.235 ys7 7. segment 
C.236 xs8  C.237 ys8 8. segment 

Rozsah parametrů je -999 až 9999 nebo '- - - -' (vypnuto). 

g Aby se omezil počet parametrů, mohou se tyto funkce použít v blocích zpracování signálu 
pouze jednou! Nepoužité linearizační segmenty je možno zadáním '- - - -' vypnout. 
 
 

10.6.2 Vstup 3 / INP3 (reg. veličina x2 poměrového regulátoru nebo poruchová veličina z) 
Zde se provádí konfigurace regulované veličiny x2 poměrového regulátoru nebo poruchové 
veličiny z za předpokladu osazení regulátoru deskou C a zvolení příslušné regulační funkce. 
 
 

 Základní konfigurace: 
Pouze při osazení deskou C. 

 
 
 
 
 

Typ Dp 

(Typ signálu) (Počet desetinných míst) 
Standartní signál: 
30: 0...20 mA 
31: 4...20 mA 

0: Bez desetinného místa 
1: Jedno desetinné místo 
2: Dvě desetinná místa 
3: Tři desetinná místa 

 
 
 

Rozšířená konfigurace: 
Rozšířenou konfigurací je možno upravit základní nastavení 
vstupu. 

 
 
 
 

Fail 

(Reakce na poruchu čidla) 

1: Přes rozsah (X100) 
2: Pod rozsah (X0) 
3: XFail (C.313) 

M
or

e 

a Hodnoty x se musí zadávat  
 ve vzestupném pořadí! 

M
or

e 
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Další konfigurační kódy vstupu INP3 mají shodný význam s kódy pro vstup INP1, popsanými 
v předcházejícím odstavci 14.6.1 (viz následující tabulka): 
 X0: C.301 viz C.201 
 X100: C.302 viz C.202 
 XFail: C.313 viz C.213 
 Tfm: C.314 viz C.214 
 Zpracování signálu: C.320 viz C.220 Bez linearizace (Func1 /2: 2) 

 
10.6.3 Vstup 4 / INP4  
 (regulovaná veličina x3, externí žádaná hodnota Wext, řízení omezení akční vel. OVC+/-) 

Zde se provádí konfigurace reg. veličiny x3 u regulace se třemi vstupy, nebo galvanicky 
odděleného signálu externí žádané hodnoty Wext, nebo řídícího signálu omezení akční veličiny 
OVC+/-. Předpokladem je osazení regulátoru deskou C a konfigurace příslušného typu 
regulace. Konfigurační kódy vstupu INP4 mají shodný význam s kódy, popsanými v 
předcházejících odstavcích 10.6.1 a 10.6.2 (viz následující tabulka): 
 Základní konfigurace: C.350 viz C.300 
 X0: C.351 viz C.201 
 X100: C.352 viz C.202 
 Rozšířená konfigurace: C.355 viz C.305 
 XFail: C.363 viz C.213 
 Tfm: C.364 viz C.214 
 Zpracování signálu: C.370 viz C.220 
 Zpracování signálu: C.371 viz C.221 
  C.372 viz C.222 
 Linearizační parametry:       .        . 
  C.387 viz C.237 

10.6.4 Vstup 5 / INP5 
 (regulovaná veličina x2 poměrového regulátoru nebo externí žádaná hodnota Wext) 

Pokud regulátor není vybaven deskou C, provádí se zde konfigurace regulované veličiny x2 
poměrového regulátoru nebo signálu externí žádané hodnoty Wext. Předpokladem je 
konfigurace příslušného typu regulace. 
Konfigurační kódy vstupu INP5 mají shodný význam s kódy popsanými v předcházejících 
odstavcích 10.6.1 a 10.6.2 (viz následující tabulka): 
 Základní konfigurace: C.400 viz C.300 0/2...10 V  : typ 32 / 33 
 X0: C.401 viz C.201 
 X100: C.402 viz C.202 
 Rozšířená konfigurace: C.405 viz C.305 
 XFail: C.413 viz C.213 
 Tfm: C.414 viz C.214 
 Zpracování signálu: C.420 viz C.220 Bez linearizace (Func1 /2: 2) 

 
10.6.5 Vstup 6 / INP6 (polohová zpětná vazba yp, signál polohy yp) 

Zde se konfiguruje signál polohové zpětné vazby yp nebo signál polohy yp pro indikaci, pokud 
je konfigurován příslušný typ regulace. Konfigurační kódy vstupu INP6 mají shodný význam s 
kódy, popsanými v předcházejících odstavcích 10.6.1 a 10.6.2 (viz následující tabulka): 
 Základní konfigurace: C.450 viz C.300 pro připojený odp. vysílač: typ 40 
 X0: C.451 viz C.201 
 X100: C.452 viz C.202 
 Rozšířená konfigurace: C.455 viz C.305 
 XFail: C.463 viz C.213 
 Tfm: C.464 viz C.214 
 Zpracování signálu: C.470 viz C.220 Bez linearizace (Func1 /2: 2) 
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10.7 OUTPUT: Výstupy 
10.7.1 Výstup 1 / OUT1 

Tento výstup je univerzální, může být spojitý, spínací nebo logický. 
 
 

 Základní konfigurace: 
 
 

 
 
 
 

Src     Type Mode 

(Výstupní signál)     (Typ signálu) (Druh výstupu) 
00: Výstup vypnut 
01: Regulační výstup Y1 / Yout1 
02: Regulační výstup Y2 / Yout2 
03: Regulační výstup Ypid 
04: Poloha akčního členu Yp 
05: Regulační odchylka xw 
10: Regulovaná veličina Xeff 
11: Regulovaná veličina x1 
12: Regulovaná veličina x2 
13: Regulovaná veličina x3 

20: Wint 
21: Wext 
22: dWext 
23: Weff 
24: Wp (programátor) 
25: Alarm1 (Limit1) 
26: Alarm2 (Limit2) 
27: Alarm3 (Limit3) 
28: Alarm4 (Limit4) 

0: Relé (spínací) 
1: 0...20 mA (spojitý) 
2: 4...20 mA (spojitý) 
3: 0 / 20 mA (logický) 

0: Nelze zvolit 
1: Přímý 
 (v klidu rozpojený) 
2: Inverzní 
 (v klidu sepnutý) 

 
 
 

 Konfigurace zpracování signálu: 
 
 
 
 
 
 

Func Dp 

(Volba funkce pro zpracování signálu) (Počet desetinných míst pro x0, x100 
0: Bez funkce, signál pouze prochází (0%...100%) 
1: Úprava měřítka (podle hodnot v C.510 a C.511) 
 

0: Žádné desetinné místo 
1: Jedno desetinné místo 
2: Dvě desetinná místa 
3: Tři desetinná místa 

 
 

X0: 
(Fyzikální veličina pro 0 %) 
Číselná hodnota: -999...9999 
 
 
 
 
 
X100: 
(Fyzikální veličina pro 100 %) 
Číselná hodnota: -999...9999 

 
 
 

M
or

e 
M

or
e 

M
or

e 
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10.7.2 Výstup 2 / OUT2 
Zde se konfiguruje výstup akční veličiny nebo Alarmu. Tento výstup je reléový. 
 
 

 Základní konfigurace: 
 
 
 
 
 
 
 

Src Type Mode 

(Výstupní signál) (Typ signálu) (Druh výstupu) 
00: Výstup vypnut 
01: Regulační výstup Y1 / Yout1 
02: Regulační výstup Y2 / Yout2 
25: Alarm1 (Limit1) 
26: Alarm2 (Limit2) 
27: Alarm3 (Limit3) 
28: Alarm4 (Limit4) 

0: Relé (spínací) 
 

0: Nelze zvolit 
1: Přímý (v klidu rozpojený) 
2: Inverzní (v klidu sepnutý) 

 
10.7.3 Výstup 3 / OUT3 

Výstupu je možno přiřadit libovolný signál. Výstup je univerzální (spojitý nebo logický). 
 
 

 Základní konfigurace: 
 Pouze u regulátoru s deskou C. 

 
 
 
 
 

Src     Type Mode 

(Výstupní signál)     (Typ signálu) (Druh výstupu) 
00: Výstup vypnut 
01: Regulační výstup Y1 / Yout1 
02: Regulační výstup Y2 / Yout2 
03: Regulační výstup Ypid 
04: Poloha akčního členu Yp 
05: Regulační odchylka xw 
10: Regulovaná veličina Xeff 
11: Regulovaná veličina x1 
12: Regulovaná veličina x2 
13: Regulovaná veličina x3 

20: Wint 
21: Wext 
22: Wkorr externí 
23: Weff 
24: Wp (programátor) 
 

0: Relé (spínací) 
1: 0...20 mA (spojitý) 
2: 4...20 mA (spojitý) 
3: 0 / 20 mA (logický) 

0: Nelze zvolit 
1: Přímý 
 (v klidu rozpojený) 
2: Inverzní 
 (v klidu sepnutý) 
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 Konfigurace zpracování signálu: 
 
 
 
 
 
 

Func Dp 

(Volba funkce pro zpracování signálu) (Počet desetinných míst pro xsi, x0, x100 
0: Bez funkce, signál pouze prochází (0%...100%) 
1: Úprava měřítka (podle hodnot v C.570 a C.571) 
2: Linearizace (Parametry xs1, ys1 ....) 

0: Žádné desetinné místo 
1: Jedno desetinné místo 
2: Dvě desetinná místa 
3: Tři desetinná místa 

 
 

X0: 
(Fyzikální veličina pro 0 %) 
Číselná hodnota: -999...9999 
 
 
 
 
 
X100: 
(Fyzikální veličina pro 100 %) 
Číselná hodnota: -999...9999 

 
 
 
 

Linearizační parametry: 
 
 
 
 
 
 
Linearizační parametry se ukládají v následujícím pořadí: 
C.572 xs1  C.573 ys1 1. segment 
C.574 xs2  C.575 ys2 2. segment 
C.576 xs3  C.577 ys3 3. segment 
C.578 xs4  C.579 ys4 4. segment 
C.580 xs5  C.581 ys5 5. segment 
C.582 xs6  C.583 ys6 6. segment 
C.584 xs7  C.585 ys7 7. segment 
C.586 xs8  C.587 ys8 8. segment 

Rozsah parametrů je -999 až 9999 nebo '- - - -' (vypnuto). 
 

M
or

e 
M

or
e 

M
or

e 
M

or
e 

a Hodnoty x se musí zadávat  
 ve vzestupném pořadí! 
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10.7.4 Výstup 4 / OUT4 
Zde se konfiguruje výstup akční veličiny, programátoru nebo Alarmu. Tento výstup je reléový. 
 
 

 Základní konfigurace: 
 
 
 
 
 
 
 

Src     Type Mode 

(Výstupní signál)     (Typ signálu) (Druh výstupu) 
00: Výstup vypnut 
01: Regulační výstup Y1/Yout1 
02: Regulační výstup Y2/Yout2 
25: Alarm1 (Limit1) 
26: Alarm2 (Limit2) 
27: Alarm3 (Limit3) 
28: Alarm4 (Limit4) 

29: Programátor stopa 1 
30: Programátor stopa 2 
31: Programátor stopa 3 
32: Programátor stopa 4 
33: Konec programu 
 

0: Relé (spínací) 
 

0: Nelze zvolit 
1: Přímý 
 (v klidu rozpojený) 
2: Inverzní 
 (v klidu sepnutý) 

 
10.7.5 Výstup 5 / OUT5 

Zde se konfiguruje výstup akční veličiny, programátoru nebo Alarmu. Tento výstup je reléový. 
 

 Základní konfigurace: 
 
 
 
 
 
 
 

Src     Type Mode 

(Výstupní signál)     (Typ signálu) (Druh výstupu) 
00: Výstup vypnut 
01: Regulační výstup Y1/Yout1 
02: Regulační výstup Y2/Yout2 
25: Alarm1 (Limit1) 
26: Alarm2 (Limit2) 
27: Alarm3 (Limit3) 
28: Alarm4 (Limit4) 

29: Programátor stopa 1 
30: Programátor stopa 2 
31: Programátor stopa 3 
32: Programátor stopa 4 
33: Konec programu 
 

0: Relé (spínací) 
 

0: Nelze zvolit 
1: Přímý 
 (v klidu rozpojený) 
2: Inverzní 
 (v klidu sepnutý) 
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10.7.6 DO5, 6 (Binární výstupy) 
Zde se konfigurují přídavné řídící výstupy. 
 
 

 Základní konfigurace: 
 (Binární řídící signál DO5) 
 Pouze u regulátoru s deskou C. 
 
 
 
 

Src Mode 

(Výstupní signál) (Druh výstupu) 
00: Výstup vypnut 
01: Regulační výstup Y1 
34: Stav ruka = 1, automat = 0 

0: Nelze zvolit 
1: Přímý (v klidu rozpojený) 
2: Inverzní (v klidu sepnutý) 

 
 
 

 Základní konfigurace: 
 (Binární řídící signál DO6) 
 Pouze u regulátoru s deskou C. 
 
 
 
 

Src Mode 

(Výstupní signál) (Druh výstupu) 
00: Výstup vypnut 
01: Regulační výstup Y1 
35: Stav interní = 1, externí = 0 

0: Nelze zvolit 
1: Přímý (v klidu rozpojený) 
2: Inverzní (v klidu sepnutý) 
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10.8 ALARM: Alarmy 
10.8.1 Alarm 1 / (Limit 1) 

Zde se konfiguruje funkce alarmu 1 (výstup OUT 4) 
 
 

 Základní konfigurace: 
 
 
 
 
 
 

 Src Fnc Dp 

 (Signál pro alarm) (Funkce alarmu) (Počet desetinných míst) 
00: Žádný signál 
01: Xeff 
02: xw * 
03: x1 
04: x2 
05: x3 
06: z 
07: Wext 
08: dWe 
09: Weff 
10: Yp 
11: Ypid 

12: OVC 
13: MIN/MAX (WSel) 
14: INP1 
16: INP3 
17: INP4 
18: INP5 
19: INP6 
20: Netto čas programu 
21: Brutto čas programu 
22: Čas programu 
23: Status komunikace 
24: Porucha pohonu 

0: Žádná funkce 
1: Porucha čidla 
2: Porucha čidla nebo limit 
3: Porucha čidla nebo limit 
 s potlačením při změně 
 žádané hodnoty nebo 
 při náběhu 
4: Limit 
5: Limit s potlačením při 
 změně žádané hodnoty nebo 
 při náběhu 
6: Chyba komunikace 

0: Bez desetinného místa 
1: Jedno desetinné místo 
2: Dvě desetinná místa 
3: Tři desetinná místa 

* Komparátor, u ostatních signálů absolutní limit 
 

10.8.2 Alarm 2 / (Limit 2) 
Zde se konfiguruje funkce alarmu 2 (výstup OUT 5) 
Základní konfigurace: C.620 viz C.600 

 
10.8.3 Alarm 3 / (Limit 3) 

Zde se konfiguruje funkce alarmu 3 (výstup OUT 1) 
Základní konfigurace: C.640 viz C.600 

 
10.8.4 Alarm 4 / (Limit 4) 

Zde se konfiguruje funkce alarmu 4 (výstup OUT 2) 
Základní konfigurace: C.660 viz C.600 
 
 



 

31                                                KS 94  Návod k použití   

10.9 TUNE: Samooptimalizace 
Zde je možno nastavit vlastnosti samooptimalizace regulátoru. 
 
 
 Základní konfigurace: 
 
 
 
 
 
 
 

OMode OCond OCntr ODp 

(Samooptimalizace) (Detekce ustáleného 
procesu) 

(Způsob řízené adaptace) (počet desetinných míst 
pro OCntr 

0: Standartní 0: grad = 0 
1: grad < 0 u inverzního 
 regulátoru, nebo grad >0 
 u přímého regulátoru 
2: grad ≠ 0 

0: Bez funkce 
1: Normální regulace /  
 vyrovnávání poruch 
2: Přepínání tlačítkem 
3: Přepínání řídícími 
  vstupy 
4: Přepínání pomocí Weff 
5: Přepínání pomocí Xeff 
6: Přepínání pomocí Ypid 
7: Přepínání pomocí xw 

0: Bez desetinného místa 
1: Jedno desetinné místo 
2: Dvě desetinná místa 
3: Tři desetinná místa 

 
 

10.10 DISP: Displej 
Konfigurace displejů čelního panelu 

 
Konfigurace displejů 

 
 
 
 
 
 
 
 

Text2 UsrTx LED Langu 

(Význam displeje Text2) (Aktivace 
uživatelských textů) 

(Funkce LED indikátorů) (Jazyk textů menu) 

0: Y (akční veličina) 
 Sloupkový indikátor 
 (-100%..).0%..+100% 
1: xw (reg. odchylka) 
 Sloupkový indikátor 
 -10%.0%.+10% 
 z rozsahu 
2: Sloupkový indikátor 
 programátoru  (uplynulý 
 čas programu 0...tmax) 
3: Status regulátoru 

0: Bez textů 
1: Řídícím signálem 
2: Funkčním stavem 

 0: Německy 
1: Anglicky 
2: Francouzsky 

0: Stav výstupů Y1, Y2, LIM1, LIM2 
1: Stav výstupů LIM1...LIM4 
2: Řídící výstupy programátoru D1...D4 
3: Stav výstupů LIM1, Y1, Y2, LIM2 
4: Chyby sběrnice PROFIBUS nebo InterBus 
5: Stav výstupů Y2, Y1, LIM1, LIM2 
6: Stav výstupů LIM1, Y2, Y1, LIM2 

 



 

  KS 94  Návod k použití                                                   32 

 
Konfigurace displejů 

 
 
 
 
 
 
 

 LUnit xDisp wDisp 

(Fyzikální jednotka na displeji 
Text1)  

(volba regulované veličiny 
pro displej) 

(volba žádané hodnoty 
pro displej) 

00: Bez symbolu 
01: °C 
02: °F 
03: % 
04: mbar  

05: bar 
06: t/h 
07: m3/h 
08: l/min 
99: volitelná1) 

0: xeff 
1: x1 
2: x2 
3: x3 
 

0: Standartní (cílová w) 
1: weff 
 

1) Pro zadání je nutno použít inženýrský software ET/KS94! 
 
 

10.11 AUX: Pomocné funkce 
Zde se konfiguruje komunikační linka a zadává frekvence napájení (pro optimální potlačení 
rušení). 

 
10.11.1 COM (Seriová komunikační linka) 

 
 
 

 Základní konfigurace: 
 (ISO 1745, PROFIBUS) 
 pouze u provedení s deskou B 
 
 
 

Prot Baud  Adr 

(Komunikační protokol) (Přenosová rychlost)1)  (Adresa kom. linky) 
0: ISO 1745 00: Nenastavena 

01: 2400 Bd 
02: 4800 Bd 
03: 9600 Bd 
04: 19200 Bd 

 ISO 1745 
0...99 (přednastaveno 0) 
PROFIBUS 
1...128 (přednastaveno 128) 

1) PROFIBUS: Automatické nastavení přenosové rychlosti. 
 

10.11.2 Síťová frekvence 
 
 

 Základní konfigurace: 
  
 
 
 
 
 

Frq 

(Síťová frekvence) 
0: 50 Hz 
1: 60 Hz 
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10.11.3 Vnucené analogové vstupy 
 

Konfigurace vnucených 
vstupů a výstupů pouze u 
provedení s komunikací 
PROFIBUS nebo InterBus. 

 
 
 

FINP1 FINP3 FINP4  FINP5 FINP6 

(Vnucený INP1) (Vnucený INP3) (Vnucený INP4)  (Vnucený INP5) (Vnucený INP6) 
0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

 0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

 
10.11.4 Vnucené binární vstupy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdi1 Fdi2 Fdi4 

(Vnucený binární vstup 1) (Vnucený binární vstup 2) (Vnucený binární vstup 4) 
0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdi5 Fdi6 Fdi7 Fdi8 

Vnucený binární vstup 5 Vnucený binární vstup 6 Vnucený binární vstup 7 Vnucený binární vstup 8 
0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdi9 Fdi10 Fdi11 Fdi12 

Vnucený binární vstup 9 Vnucený binární vstup 10 Vnucený binární vstup 11 Vnucený binární vstup 12 
0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 
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10.11.5 Vnucené výstupy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOUT1 FOUT2 FOUT3 FOUT4  FOUT5 

(Vnucený OUT1) (Vnucený OUT2) (Vnucený OUT3) (Vnucený OUT4)  (Vnucený OUT5) 
0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 
2: Odblokování z 
 komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 
2: Odblokování z 
 komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 
2: Odblokování z 
 komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 
2: Odblokování z 
 komunikace 

 0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 
2: Odblokování z 
 komunikace 

 
10.11.6 Vnucené binární výstupy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo1 Fdo2 Fdo3 Fdo4  Fdo5/6 

(Vnucený do1) (Vnucený do2) (Vnucený do3) (Vnucený do4)  (Vnucené do5/6) 
0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 
2: Odblokování z 
 komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 
2: Odblokování z 
 komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 
2: Odblokování z 
 komunikace 

0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 
2: Odblokování z 
 komunikace 

 0: Z regulátoru 
1: Z komunikace 
2: Odblokování z 
 komunikace 

 
10.11.7 Hardwarová/softwarová verze 

Následující konfigurační kódy jsou pouze informativní, nelze je měnit. Udávají čísla 
hardwarové (C.991 a C.992) a softwarové (C.993 a C.994) verze přístroje. 
Příklad: 9404 923 31201 Příklad: 4012 157 25320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
or

e 
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10.12 Příklady konfigurace 
 

 
Blokové schéma Rozdíly konfigurace proti přednastavení 
9407 924 xxxxx C.100 CFunc = 10 (spojitý) C.590 Src = 25 (Alarm1) 

  CTyp =  0 (stand. reg) C.591 Src = 26 (Alarm2) 
  WFunc = 0, 1, 4 nebo 5 C.600 Src = 02 (xw alarm) 
 C.200 Typ = typ čidla C.660 Src = 03 (x1) 
 C.500 Scr = 01 (výstup y1) C.640 Src = 03 (x1) 
 C.530 Src = 28 (Alarm 4) 

Spojitý regulátor 
1 xw-alarm, 2 alarmy regulované veličiny 

 
9407 924 xxxxx C.100 CFunc = 02 (2-stav.reg.) C.591 Src = 26 (Alarm2) 

  CTyp =  0 (stand. reg) C.660 Src = 03 (x1) 
  WFunc = 0, 1, 4 nebo 5 C.640 Src = 03 (x1) 
 C.200 Typ = typ čidla 
 C.500 Scr = 01 (výstup y1) 
 C.590 Src = 25 (Alarm1) 

Dvoustavový regulátor 
2 alarmy regulované veličiny 

 
9407 924 xxxxx C.100 CFunc = 03 (3-stav.krok.) C.591 Src = 26 (Alarm2) 

  CTyp =  0 (stand. reg) C.620 Src = 03 (x1) 
  WFunc = 0, 1, 4 nebo 5 
 C.200 Typ = typ čidla 
 C.530 Scr = 01 (výstup y1) 
 C.590 Src = 02 (výstup y2) 

Třístavový krokový regulátor 
1 alarm regulované veličiny 

 
9407 924 xxxxx C.100 CFunc = 10 (spojitý.) C.530 Src = 28 (xw alarm) 

  CTyp =  1 (poměrový) C.590 Src = 25 (Alarm 1) 
  WFunc = 0, 1, 4 nebo 5 C.591 Src = 26 (Alarm2) 
 C.180 S X2 = 1 (INP5) C.600 Src = 02 (xw alarm) 
 C.200 Typ = typ čidla C.660 Src = 01 (xeff) 
 C.500 Scr = 01 (výstup y1) C.640 Src = 03 (x1) 

Poměrový regulátor 
1 xw alarm, 2 alarmy regulované veličiny 

 
9407 924 1x2xx C.100 CFunc = 10 (spojitý) C.530 Src = 28 (Alarm4) 

  CTyp = 0 (stand. reg) C.591 Src = 33 (konec) 
  WFunc = 3 (Programátor) C.600 Src = 02 (xw alarm) 
 C.192 SPrSt = 1 (di4) 
 C.200 Typ = typ čidla 
 C.500 Scr = 01 (výstup y1) 

Programátor (spojitý) 
1 xw alarm  

 
9407 924 xxxxx C.100 CFunc = 11 (spojitý split) C.590 Src = 25 (Alarm1) 

  CTyp =  0 (stand. reg) C.591 Src = 26 (Alarm 2) 
  WFunc = 0, 1, 4 nebo 5 C.600 Src = 02 (xw alarm) 
 C.200 Typ = typ čidla C.660 Src = 03 (x1) 
 C.500 Scr = 01 (výstup y1) 
 C.560 Src = 02 (výstup y2) 

Spojitý regulátor "split range" 
1 xw alarm, 1 alarm regulované veličiny 

 

Topení

Otv.

Zav.

Konec

Otv.

Zav.
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11. Nastavení parametrů 
11.1 Všeobecně 

Tato kapitola obsahuje přehled parametrů regulátoru KS94 a pokyny pro jejich nastavení. 
Význam jednotlivých parametrů a jejich vliv na funkci je možno nalézt v předchozích 
kapitolách. 
Výběr a nastavení parametrů se provádí, tak jako v ostatních úrovních ovládání regulátoru, 
tlačítkem volby M a tlačítky zvyšování a snižování D I: 
q  Tlačítkem volby se provádí výběr pozic v jednotlivých úrovních menu a na konci přechod 

do následující vyšší úrovně.  
q  Tlačítky snižování a zvyšování se nastavují hodnoty parametrů a provádí přechod do nižší 

úrovně menu. 
Na následující stránce je uveden seznam parametrů. Obsahuje veškeré parametry, avšak ty, 
které nemají pro zvolenou konfiguraci význam, se na displeji neobjeví! 
Z kteréhokoli místa úrovně parametrů je možno stiskem M > 3s vyvolat výběrové menu: 
 
End: Návrat na počátek úrovně parametrů 
Mark: Výběr zvoleného parametru pro 
 rozšířený displej operátora 
Exit: Návrat do úrovně operátora 
Conf: Přechod do úrovně konfigurace 
 
 

11.1.1 Výběr parametrů pro rozšířený displej operátora 
Až 12 libovolných parametrů je možno určit pro Obr.3: Výběr parametru 
zobrazení na rozšířeném displeji operátora 
(viz obr. 3). Tak je možno zjednodušit 
přístup a změnu nastavení těchto 
parametrů. 
Přesun parametru do rozšířeného 
displeje: 
Zvolte příslušný parametr, pak stiskněte 
M > 3 s (Para bliká), tlačítkem I 
zvolte Mark a potvrďte M (viz obr. 3). 
Vymazání parametru z rozšířeného displeje: 
Zvolte Clear a potvrďte M (viz obr. 4). Obr. 4: Výmaz parametru 
Povelem Hold je možno vybraný 
parametr v rozšířeném displeji trvale 
zobrazit. 
 
Využití: 
q Při optimalizaci regulovaného procesu 

je třeba často měnit regulační 
parametry (Xp1, Xp2, Tn a Tv). Proto 
je vhodné usnadnit jejich přístup 
přesunem do rozšířeného displeje 
operátora. 

q Při uvádění regulované technologie do provozu je potřebné často měnit nastavení na příklad 
mezních hodnot (LimH1, LimH2 ...) nebo parametrů korekce měřené veličiny. 

q Při zablokování přístupu do úrovně parametrů lze přesto ponechat obsluze možnost některé 
z nich měnit. 

 
 
 

Úroveň
parametrů

Úroveň parametrů

Rozšířený displej operátora
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Obr. 5: Přehled menu nastavení parametrů regulátoru KS94. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametr Výběrové menu 

Změna parametru 
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11.2 Parametry funkcí žádané hodnoty 
 

Displej Text 1 Popis Rozsah nastavení Přednastavené hodnoty 
Setpt Parametr žádané hodnoty   
LC+ Šířka pásma, horní mez 0...9999 '- - - - ' (Vypnuto) 
LC- Šířka pásma, dolní mez 0...9999 '- - - - ' (Vypnuto) 
W0 Dolní mez žádané hodnoty -999...9999 0 
W100 Horní mez žádané hodnoty -999...9999 100 
W2 Druhá žádaná hodnota -999...9999 100 
Grw+ Gradient + pro W (w/min) 0,009....9,999/min '- - - - ' (Vypnuto) 
Grw- Gradient - pro W (w/min) 0,009....9,999/min '- - - - ' (Vypnuto) 
Grw2 Gradient pro W2 (w/min) 0,009....9,999/min '- - - - ' (Vypnuto) 

 
11.3 Parametry časových funkcí 
 

Displej Text 1 Popis Rozsah nastavení 
Timer Parametr času  
TS.Y Rok, počátek 0...255 
TS.MD Měsíc a den, počátek Měsíc: 1...12; Den: 1....31 
TS.HM Hodina a minuta, počátek Hodina: 0....23; Minuta: 0....59 
TE.Y Rok, konec 0...255 
TE.MD Měsíc a den, konec Měsíc: 1...12; Den: 1....31 
TE.HM Hodina a minuta, konec Hodina: 0....23; Minuta: 0....59 

 
11.4 Parametry programátoru 
 

Recpt1 Program 1 

Analogový výstup 
Text 1 Popis Rozsah nastavení Přednastaveno 
Wmode Druh náběhu 0: Plynule 

1: Skokem 
2: Plynule s prioritou času 

0 

Pmode Preset 0: Segment 
1: Čas 

1 

Pnext Následující program 1....3 nebo '- - - - ' '- - - - ' 
LC- Šířka pásma, dolní mez 0...9999 '- - - - ' 
LC+ Šířka pásma, horní mez 0...9999 '- - - - ' 
Wp0 Počáteční hodnota -999...9999 0 
TP1 Čas segmentu 1 0...9999/[min] '- - - - ' 
WP1 Žádaná hodnota segmentu 1 0,009....9,999/min 0 
...    
TP20 Čas segmentu 20 0...9999/[min] '- - - - ' 
WP20 Žádaná hodnota segmentu 20 0,009....9,999/min 0 
Binární výstupy 
D0 Počáteční stav řídících výstupů 1...4 0000....1111 0000 
TD1 Čas segmentu 1 0....9999 [min] '- - - -'  
D1 Stav výstupů 1...4 pro segment 1 0000....1111 0000 
...    
TD20 Čas segmentu 20 0....9999 [min] '- - - -' 
D20 Stav výstupů 1...4 pro segment 20 0000....1111 0000 
Recpt2 Viz program 1 
Recpt3 Viz program 1 
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11.5 Parametry limitních funkcí 
 

Displej Text 1 Popis Rozsah nastavení Přednastavené hodnoty 
LIM1 Alarm 1   
LimL1 Dolní mez -999...9999 10 
LimH1 Horní mez -999...9999 10 
Lxsd1 Spínací diference -999...9999 10 
LIM2 Alarm 2   
LimL2 Dolní mez -999...9999 10 
LimH2 Horní mez -999....9999 10 
Lxsd2 Spínací diference -999....9999 10 
LIM3 Alarm 3   
LimL3 Dolní mez -999....9999 10 
LimH3 Horní mez -999....9999 10 
Lxsd3 Spínací diference -999....9999 10 
LIM4 Alarm 4   
LimL4 Dolní mez -999....9999 10 
LimH4 Horní mez -999....9999 10 
Lxsd4 Spínací diference -999....9999 10 

 
 

11.6 Samooptimalizace 
 

Displej Text 1 Popis Rozsah nastavení Přednastavené 
hodnoty 

Tune Optimalizace   
YOptm Akční veličina pro ustálený proces -105...105 0 
dYOpt Skok akční veličiny 5...100 100 
POpt Číslo sady parametrů 1...3 1 

Trig1 
Přepínací bod 1 (sada1 ↔ sada2) -999...9999  

Desetinné místo C.700;ODP 
 

Trig2 
Přepínací bod 2 (sada2 ↔ sada3) -999...9999  

Desetinné místo C.700;ODP 
 

Trig3 
Přepínací bod 3 (sada3 ↔ sada4) -999...9999  

Desetinné místo C.700;ODP 
 

ORes1 

Výsledek optimalizace pro topení 0: Neprovedena nebo přerušena 
1: Přerušena (špatný směr ) 
2: Ukončena úspěšně 
3: Přerušena (žádná reakce) 
4: Ukončena (výsledek nejistý) 
5: Přerušena (překročení W) 
6: Ukončena (překročení W) 
7: Přerušena (malý skok) 
8: Přerušena (malá rezerva) 

(pouze čtení)  

ORes2 Výsledek optimalizace pro chlazení 0...8 (jako u ORes1) (pouze čtení) 
Tu1 Zpoždění (pro topení) 000,0...999,9 (pouze čtení) 
Vmax1 Vmax (pro topení) 000,0...999,9 (pouze čtení) 
Kp1 Zesílení (pro topení) 000,0...999,9 (pouze čtení) 
Tu2 Zpoždění (pro chlazení) 000,0...999,9 (pouze čtení) 
Vmax2 Vmax (pro chlazení) 000,0...999,9 (pouze čtení) 
Kp2 Zesílení (pro chlazení) 000,0...999,9 (pouze čtení) 
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11.7 Regulační parametry 
 

Displej Text 1 Popis Rozsah nastavení Přednastavené hodnoty 

CPara Regulační parametry   

DAC DAC monitorování pohonu 0 = vyp. / 1 = zap. 0 

Tpuls Min. délka pulzu 0,1... 999,9 s 0,3 

Tm Doba přeběhu servopohonu 10... 9999 s 30 

Y2 Bezpečná akční veličina -105... 105 0 

Ymin Limit akční veličiny (minimum) -105... 105 0  

Ymax Limit akční veličiny (maximum) -105... 105 100 

Y0 Pracovní bod akční veličiny -105... 105 0 

ParNr Platná sada reg. parametrů 0... 3  

Xsd2 Spínací diference přídavn. kontaktu 0,1... 999,9 % 1 

LW Odstup spínání přídavn. kontaktu -999...9999 '- - - -' 

Xsd1 Spínací diference signálního př. 0,1...999,9 % 1 

Xsh2 Neutrální pásmo (Xw>0) 0,0...999,9 % 0 

Xsh1 Neutrální pásmo (Xw<0) 0,0...999,9 % 0 

Xsh Neutrální pásmo 0,2...999,9 % 0,2 

Set 0 Sada parametrů 0   
Xp1 0 Proporcionální pásmo 1 0,1...999,9 % 100 
Xp2 0 Proporcionální pásmo 2 0,1...999,9 % 100 
Tn1 0 Integrační časová konstanta 0...9999 s 10 
Tv1 0 Derivační časová konstanta 0...9999 s 10 
T1 0 Minimální doba cyklu 1 0,4...999,9 s 5 
T2 0 Minimální doba cyklu 2 0,4...999,9 s 5 
Set 1 Sada parametrů 1   
Xp1 1 Proporcionální pásmo 1 0,1...999,9 % 100 
Xp2 1 Proporcionální pásmo 2 0,1....999,9 % 100 
Tn1 1 Integrační časová konstanta 0....9999 s 10 
Tv1 1 Derivační časová konstanta 0...9999 s 10 
T1 1 Minimální doba cyklu 1 0,4...999,9 s 5 
T2 1 Minimální doba cyklu 2 0,4...999,9 s 5 
Set 2 Sada parametrů 2   
Xp1 2 Proporcionální pásmo 1 0,1....999,9 % 100 
Xp2 2 Proporcionální pásmo 2 0,1....999,9 % 100 
Tn1 2 Integrační časová konstanta 0....9999 s 10 
Tv1 2 Derivační časová konstanta 0...9999 s 10 
T1 2 Minimální doba cyklu 0,4...999,9 s 5 
T2 2 Minimální doba cyklu 2 0,4...999,9 s 5 
Set 3 Sada parametrů 3   
Xp1 3 Proporcionální pásmo 1 0,1....999,9 % 100 
Xp2 3 Proporcionální pásmo 2 0,1....999,9 % 100 
Tn1 3 Integrační časová konstanta 0....9999 s 10 
Tv1 3 Derivační časová konstanta 0....9999 s 10 
T1 3 Minimální doba cyklu 1 0,4...999,9 s 5 
T2 3 Minimální doba cyklu 2 0,4...999,9 s 5 
Recov Rychlé zotavení (při zapnutí regulace (C.191;SCoff)) 

XwOnY 
X-W limitní hodnota 
(X-W<Xwony → sledování Y) 

0...9999* '- - - -' 

XwOnX 
X-W limitní hodnota 
(X-W>Xwonx → sledování X) 

0...9999* '- - - -' 

GrwOn gradient náběhu (pro sledování X) 0,01...99,99 /min '- - - -' 

*  Pozice desetinné čárky jako u hlavní proměnné X 
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11.8 Nastavení vstupů 
 
11.8.1 Zpracování regulované veličiny 

Displej Text 1 Popis Rozsah nastavení Přednastavené hodnoty 
Proc Regulovaná veličina   
Tdz Derivační čas. konstanta pro z -999...9999 10 
N0 Posuv nuly u poměrové regulace -999...9999 0 
a Faktor a / regulace se třemi vstupy -999...9999 1 
b Faktor b / regulace na střední hodnotu -999...9999 0,5  

 
11.8.2 Zpracování vstupních signálů 

Displej Text 1 Popis Rozsah nastavení Přednastavené hodnoty 
INP 1 Zpracování vstupního signálu INP1   
X1in Korekce měřené hodnoty 0,1...999,9 100 
X1out Korekce měřené hodnoty 0,1...999,9 100 
X2in Korekce měřené hodnoty 0...9999 10 
X2out Korekce měřené hodnoty 0...9999 10 
m Úprava měřítka: Zesílení  0...9,999 1 
b Úprava měřítka: Ofset -999...9999 0 
gain Odmocnina: Zesílení 0...9,999 1 
Tf Filtr: Časová konstanta 0,5...999,9 0,5 
INP 3 Zpracování vstupního signálu INP3   
m3 Úprava měřítka: Zesílení 0...9,999 1 
b3 Úprava měřítka: Ofset -999....9999 0 
gain3 Odmocnina: Zesílení 0....9,999 1 
Tf3 Filtr: Časová konstanta 0,5...999,9 0,5 
INP 4 Zpracování vstupního signálu INP4   
m4 Úprava měřítka: Zesílení  0...9,999 1 
b4 Úprava měřítka: Ofset -999...9999 0 
gain4 Odmocnina: Zesílení 0...9,999 1 
Tf4 Filtr: Časová konstanta 0,5...999,9 0,5 
INP 5 Zpracování vstupního signálu INP5   
m5 Úprava měřítka: Zesílení 0...9,999 1 
b5 Úprava měřítka: Ofset -999....9999 0 
gain5 Odmocnina: Zesílení 0....9,999 1 
Tf5 Filtr: Časová konstanta 0,5...999,9 0,5 
INP 6 Zpracování vstupního signálu INP6   
m6 Úprava měřítka: Zesílení 0...9,999 1 
b6 Úprava měřítka: Ofset -999....9999 0 
gain6 Odmocnina: Zesílení 0....9,999 1 
Tf6 Filtr: Časová konstanta 0,5...999,9 0,5 
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11.9 Pomocné funkce 
 

Displej  Popis Rozsah nastavení Předn. 
Aux Pomocné funkce   

Fkey Funkce čelního tlačítka H 
0: Bez funkce 
1: Přepínání ruka / automat 
2: Přepínání Wext / Wint 

1 

Blck1 EBloc rozšířená úroveň ovládání 0: volná 1: blok. 2: blok. přes di1 3: blok. přes di2 0 
 HBloc tlačítko auto/man 0: volné 1: blok. 2: blok. přes di1 3: blok. přes di2 0 
 CBloc vypnutí regulátoru  0: volné 1: blok. 2: blok. přes di1 3: blok. přes di2 0 
 WBloc žádaná hodnota 0: volná 1: blok. 2: blok. přes di1 3: blok. přes di2 0 
Blck2 PBloc přednastavení programátoru 0: volné 1: blok. 2: blok. přes di1 3: blok. přes di2 0 
 RBloc start/stop/reset programátoru 0: volné 1: blok. 2: blok. přes di1 3: blok. přes di2 0 
 OBloc samooptimalizace 0: volná 1: blok. 2: blok. přes di1 3: blok. přes di2 0 

 
11.10 Signály 
 

Signál Popis 
Setpt Signály žádané hodnoty 
Wint Interní žádaná hodnota 
Wext Externí žádaná hodnota 
dWext Externí ofset žádané hodnoty  
dW Interní ofset žádané hodnoty (-99,9...999; přednastaveno 0) 
Wsel Min. / max. žádaná hodnota 
Contr Regulační signály 
Y Akční veličina 
Yp Poloha akčního členu 
xw Regulační odchylka 
x1 Regulovaná veličina X1 
x2 Hodnota vstupu X2 
x3 Hodnota vstupu X3 
z Pomocná / poruchová veličina z 
OVC Externí omezení akční veličiny 
xeff Výsledná regulovaná veličina 
Input Vstupní signály 
INP1 Vstup 1 
INP1r Neupravená hodnota vstupu 1 
. . .  
INP6 Vstup 6 
INP6r Neupravená hodnota vstupu 6 
Prog Signály programátoru 
Wp Žádaná hodnota programátoru 
tBrut Hrubý čas programu (t.j. včetně prodlev) 
tNet Čistý čas programu (t.j. bez prodlev) 
tRest Zbývající čas programu 
PNr Číslo programu (1...3; přednastaveno 1) 
Clock Skutečný čas 
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12. Verze regulátoru KS 94 
 

9 4 0 7  9        1 
 
 KS 94 2 
 KS 94 se zdrojem pro 2-vod. převodník 3 
 
 Napájení 230 Vstř 
 4 relé (OUT1, OUT2, OUT4, OUT5) 3 
 3 relé a 1 proudový / binární výstup  
NAPÁJENÍ A (OUT1, OUT2, OUT4, OUT5) 4 
VÝSTUPY Napájení 24 Vuc 
 4 relé (OUT1, OUT2, OUT4, OUT5) 7 
 3 relé a 1 proudový / binární výstup  
 (OUT1, OUT2, OUT4, OUT5) 8 
 
 Komunikační linka 
 Žádná 0 
 TTL-linka, 4 řídící vstupy (di3-di7) a 4 výstupy (do1-do4) 1 
DESKA B RS 485, 4 řídící vstupy (di3-di7), 4 výstupy (do1-do4) a hodiny 2 
 PROFIBUS-DP, 5 řídících vstupů (di3-di7) a 4 výstupy (do1-do4) 3 
 INTERBUS, 5 řídících vstupů (di3-di7) a 4 výstupy (do1-do4) 4 
 
 Rozšíření 
 Žádné 0 
DESKA C 2 přídavné vstupy (INP3, INP4), 1 výstup (OUT3) a dále  1 
 5 řídících vstupů (di8...di12) a 2 řídící výstupy (do5, do6) 
 1 přídavný výstup OUT3  5 
 
 Přídavné funkce 
PŘÍDAVNÉ Žádné 0 
FUNKCE Korekce měřené hodnoty 1 
 Korekce měřené hodnoty a programátor 2 
 
 Konfigurace 
 Žádná (konfigurace zákazníkem) 0 
 Dvoustavový regulátor 1 
 Třístavový krokový regulátor 2 
NASTAVENÍ Spojitý regulátor 3 
 Třístavový regulátor (Topení = bin. výstup / Chlazení = relé) 4 
 Třístavový krokový regulátor s třemi vstupy  (verze s rozšířením) 5 
 Spojitý krokový regulátor s třemi vstupy  (verze s rozšířením) 6 
 Konfigurace dle zadání (nutno specifikovat) 9 
 
 
 
Příslušenství: 
 
Inženýrský software ET/KS94    9407 999 01801 
Simulační software SIM/KS94    9407 999 03801 
USB adapter (pro napojení PC na čelní RS232)   9407 998 00003 
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