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1. Bezpečnostní pokyny 
Uživatel se musí řídit pokyny o elektrické bezpečnosti, uvedenými v tomto návodu 
nebo k tomuto návodu přiloženými. Bezpečnostní pokyny, týkající se napájecího 
napětí, jsou uvedeny v oddílu 4.4  Napájení. 

 

1.1 Elektromagnetická kompatibilita 
Přístroj splňuje evropský předpis 89/336/EEC a má označení CE. Splňuje evropské 
normy o elektromagnetickém vyzařování EN 50081-1 a o odolnosti proti rušení EN 
50081-2.  
Aby bylo vyhověno normě EN 50081-2, musí být všechny vodiče analogových 
vstupních signálů stíněné. 
Přístroj je možno používat průmyslovém prostředí, v obydleném prostředí může 
způsobovat rádiové rušení. Elektromagnetické vyzařování se podstatně omezí 
instalací do uzemněného kovového rozvaděče. 
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2. Všeobecně 
Mikroprocesorem řízený regulační modul KS800 zajišťuje přesnou vícesmyčkovou 
regulaci teploty a umožňuje připojení k lokální nebo nadřazené datové sběrnici. 
Standardní funkce jako např. možnost přepnutí na druhou žádanou hodnotu nebo 
třístavová regulace topení/chlazení se čtyřmi alarmy předurčují jeho použití 
především pro regulaci teploty elektricky vytápěných strojů (sušičky, pece, 
plastikářské, balící stroje a pod.).  
Pro aplikace s vysoce namáhanými topnými elementy např. u horkých vtoků lze 
zvolit i funkci přidržení výstupní hodnoty v případě přerušení teplotního čidla nebo 
funkci redukce výkonu při náběhu na zadanou teplotu, což prodlužuje životnost 
topných elementů a zabraňuje výpadkům výroby. 
Funkce samooptimalizace regulačních parametrů podstatně zkracuje čas nezbytný 
k uvedení zařízení do provozu. 
 

2.1 Verze 
Tento návod k použití platí pro čtyři provedení regulačního modulu KS 800, které 
se dále liší použitou komunikační sběrnicí: 
 

KS 800 s komunikací RS485 / RS422 a protokolem ISO 1745 
9407 480 00001 KS800-RS  bez analogových výstupů 
9407 480 00101 KS800-RS  s analogovými výstupy 0/4…20 mA 
9407 480 00201 KS800-RS  s analogovými výstupy 0…10 V 
9407 480 00301 KS800-RS  se zdrojem konstantního napětí 10 V 
 

KS 800 s komunikací PROFIBUS DP a protokolem PROFIBUS DP 
9407 480 30001 KS800-DP  bez analogových výstupů 
9407 480 30101 KS800-DP  s analogovými výstupy 0/4…20 mA 
9407 480 30201 KS800-DP  s analogovými výstupy 0…10 V 
9407 480 30301 KS800-DP  se zdrojem konstantního napětí 10 V 
 

KS 800 s komunikací CANbus a protokolem CANopen 
9407 480 60001 KS800-CAN  bez analogových výstupů 
9407 480 60101 KS800-CAN  s analogovými výstupy 0/4…20 mA 
9407 480 60201 KS800-CAN  s analogovými výstupy 0…10 V 
9407 480 60301 KS800-CAN  se zdrojem konstantního napětí 10 V 
 

KS 800 s komunikací CANbus a protokolem Device-Net 
9407 480 70001 KS800-DN  bez analogových výstupů 
9407 480 70101 KS800-DN  s analogovými výstupy 0/4…20 mA 
9407 480 70201 KS800-DN  s analogovými výstupy 0…10 V 
9407 480 70301 KS800-DN  se zdrojem konstantního napětí 10 V 
 

Jednotlivá provedení regulačního modulu jsou zcela totožná a liší se pouze použitou 
komunikační sběrnicí. 
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2.2 Možné konfigurace regulačního algoritmu 
V závislosti na verzi provedení výstupů regulačního modulu lze zvolit následující 
regulační algoritmy v modulu obsažených regulátorů: 
Reléový regulátor s jedním výstupem 
Reléový regulátor se dvěma výstupy 
Dvoustavový PID regulátor (topení) 
Třístavový PID regulátor (topení spínací, chlazení spínací) 
Třístavový PID regulátor (topení spínací, chlazení spojité) 
Třístavový PID regulátor (topení spojité, chlazení spínací) 
Třístavový PID regulátor (řízení servopohonu) bez zpětné vazby nebo indikace 
polohy 
Spojitý PID regulátor 
Spojitý PID regulátor s rozděleným rozsahem (topení i chlazení spojité, 0…100%, 
v modulu možno realizovat max. čtyři regulátory) 
Třístavový PID regulátor se speciálním algoritmem pro chlazení odpařováním vody 
 

Při konfiguraci spojitého regulátoru jsou příslušné spínací výstupy pevně nastaveny 
na 0%. Nepoužité analogové výstupy jsou pevně nastaveny na 0 mA nebo 0 V. 
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3. Instalace 
 

3.1 Montáž modulu 
 

KS 800 je určen pro montáž na 
standardní lištu 35 x 7,5 mm dle 
EN 50 022, EN 50035 a EN 50 
045. Je uzemněn pomocí pružiny 
na lištu. Proto je nutné, aby lišta 
měla dobré zemní spojení 
s montážním panelem, nejlépe 
propojením vodičem. 

 
 
 
 

KS 800 – vnější rozměry (mm) 
 

Montáž jediného modulu: Roztáhněte obě pojistky na stranách modulu o cca 5 
mm od stran modulu, zasuňte modul na lištu a zpětným posunutím obou pojistek jej 
upevněte na liště. 
 

Montáž více modulů vedle sebe: Zasuňte první modul na lištu a upevněte pojistku 
pouze na straně, na níž již nebude žádný modul montován. Stejným způsobem 
zasuňte druhý modul na lištu cca 2 cm od prvého a posuňte na liště k prvému 
modulu, až zapadnou západky. Teprve pak zajistěte i druhou pojistku prvého 
modulu. Konektory po stranách modulu slouží k propojení pouze sběrnice CANbus 
mezi moduly. 
 

Propojení sběrnice: Konektory po stranách modulu slouží pouze pro propojení 
sběrnice CANbus. Moduly se sběrnicí PROFIBUS DP nebo RS 485 musí být 
propojovány pomocí D konektorů na čele modulu. 
Pokud je KS 800 použit v modulárním řídícím systému Popen, musí být umístěn 
vždy pouze jako poslední modul nalevo nebo napravo v řadě postranními konektory 
propojených modulů. Jinak by nebylo možno moduly adresovat (KS 800 přerušuje 
adresování). 
 

3.2 Demontáž modulu 
Před demontáží je nutno odpojit všechny přívody. Před odpojením si označte 
všechny konektory, ty svou konstrukcí znemožňují vzájemnou záměnu, ale nikoli 
přehození polarity. Horní část modulu uvolníte zatlačením obou ejektorů nahoře po 
stranách, nejlépe vhodným šroubovákem. Z lišty modul uvolníte roztažením obou 
pojistek. Při výměně modulu, umístěného mezi jinými moduly, je nutno uvolnit 
pojistky krajního modulu a posunout jej po listě stranou a tak postupně získat 
přístup k vyměňovanému modulu. Po uvolnění západek na obou stranách lze modul 
vyjmout z lišty. 
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4. Elektrické zapojení 
 

• Měřící a signálové vodiče smí být na potenciálu max. 50 Vstř proti zemi. 
• Měřící a signálové vodiče musí být vedeny odděleně od silových vodičů. 
• Na výstupy připojená zařízení musí být vybavena ochrannými obvody dle 

doporučení jejich výrobce. 
 

4.1 Svorkovnice 
Všechny vstupy a výstupy modulu jsou provedeny jako řadové konektory. Protikusy 
konektorů nejsou s modulem dodávány a musí být objednány zvlášť. Použít lze 
konektory se šroubovacími nebo pružinovými svorkami. Konektory s pružinovými 
svorkami mají samostatné testovací svorky, pro měření na konektorech se 
šroubovacími svorkami lze využít hlav šroubků. 
 

Typ konektoru: PHOENIX COMBICON 
Šroubovací svorky 4 x FRONT-MSTB 2,5/18-ST-5,08 1 x FRONT-MSTB 2,5/8-ST-5,08 
Objednací číslo PMA: 9407 799 00001 9407 799 00011 
Pružinové svorky 4 x FK-MSTBP 1,5/18-ST-5,08 8mi pólový typ není k dispozici 
Objednací číslo PMA: ----- ------ 

pro moduly s analogovými výstupy jsou potřebné navíc 2 ks 2x8 pólů 
obj.č. 231-308/026-000, obj. č. PMA 9407 799 00011 

 

Dimenzování vodičů: 
 FRONT-MSTB 2,5/18-ST-5,08 FRONT-MSTB 2,5/8-ST-5,08 

drát lanko 1) drát lanko 1) 
Jeden vodič [mm2] 0,2 – 2,5 0,25 – 2,5 0,2 – 1,5 0,25 – 1,5 
Svazek vodičů [mm2] 2) 0,2 – 1,5 0,25 – 1,0 0,2 – 1,0 0,25 – 0,75 3) 

1) s botičkami 
2) dva vodiče stejný průřez 
3) s dvojitou botičkou 
 

Typ konektoru: WAGO MIDI 
Pružinové svorky 4 x obj.č. 231-318/026-000 1 x obj.č. 231-308/026-000 
Objednací číslo PMA: 9463 000 05341 9463 000 05321 
Dimenzování vodičů: Jediný vodič 0,08 – 2,5 mm2 

pro moduly s analogovými výstupy jsou potřebné navíc 2 ks 2x8 pólů 
obj.č. 231-308/026-000, obj. č. PMA 9463 000 05321 

 

4.2 Konektory komunikační sběrnice 
Pro připojení modulu na datovou sběrnici je nutno použít konektory dle následující 
tabulky: 

Profibus CANbus, RS485 DeviceNet 
např. Siemens *) 
6ES7 972-0BA10-0XA0 
6ES7 972-0BA10-0BB0 
6ES7 972-0BA10-0BA0 
6GK1 500-0EA00 

Konektor typ D 
nejlépe s kovovým krytem 

Speciální adapter PMA 
obj.č. 9407 799 00301 

*) Tyto konektory PMA nedodává. Specifikace typů není závazná, Siemens ji může změnit. 
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4.3 Galvanická izolace 
Galvanická izolace modulu KS 800 je uvedena na následujícím blokovém schéma. 
Bloky se stejným odstínem jsou navzájem galvanicky spojeny. 
Všechny výstupy jsou tedy galvanicky spojeny, ale odděleny od vstupů a obvodů 
procesoru. 
Rovněž všechny vstupy jsou navzájem galvanicky spojeny. 
Výjimkou jsou binární vstupy/výstupy, které jsou spojeny s výstupy (a napájením) 
bez ohledu na jejich konfiguraci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KS 800 – blokové schéma a galvanické oddělení 
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4.4 Napájení 
KS 800 se napájí stejnosměrným napětím 24 V, rozmezí 18 V až 30 V, zbytkové 
zvlnění 5%. Napájení musí odpovídat podmínkám nízkého napětí SELV podle IEC 
364-4-41 (VDE 0100-410). 
Zatížení zdroje jedním modulem KS 800: 

8 regulačních výstupů + 4 alarmové výstupy, každý 0,07A 20,16 W 
+ spotřeba modulu   5,50 W 
Výsledná celková spotřeba cca 25,60 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záporný pól napájení se přivádí na svorky 1 a 18 konektoru J1. 
Kladný pól napájení je zapojen na svorky 19 a 36 konektoru J2. 
Napájení musí být vždy připojeno na obě strany konektoru, aby se zabránilo 
přetížení spojů. 
Kladný pól napájení doporučujeme připojit přes svorku se zabudovanou pojistkou. 
Při montáži několika modulů vedle sebe se napájení nesmí propojovat 
z jednoho modulu na druhý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Pojistky 
Každý modul musí být chráněn samostatnou pojistkou 2 A. Pokud při správně 
připojeném napájecím napětí nesvítí LED indikátor PWR, je modul vadný a je 
nutno ho zaslat zpět výrobci nebo servisnímu středisku. 
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5. Vstupy 
(Úplné schéma zapojení KS 800 je uvedeno v oddílu 7). 
Příklady zapojení jsou uvedeny o oddílu 5.7. 
Pro připojování analogových vstupů platí následující pravidla: 
• Nepoužité analogové vstupy musí být vyzkratovány. 
• Termočlánky a mV napětí: Kladná i záporná svorka musí být zapojena u 

každého vstupu 
• Nevyužité vstupy u odporových teploměrů musí být nakonfigurovány jako 

vstup mV napětí nebo termočlánku jejich kladné i záporné svorky zapojeny. 
 

5.1 Analogové vstupy IN1…IN8 
Tyto vstupy jsou vyhrazeny pro regulované veličiny regulačních smyček 1 – 8. Lze 
je konfigurovat pro termočlánky, odporové teploměry nebo napětí a to i smíšeně 
v rámci jednoho modulu. 
 

5.1.1 Termočlánkové vstupy (IN1+/IN1-…IN8+/IN8-) 
Připojit je možno následující termočlánky (dle DIN/EN 60 584): 
 

Typ termočlánku Staré označení Barva vodiče - Rozsah 
L Fe/CuNi modrá 0…900°C 
J Fe/CuNi černá 0…900°C 
K Ni-Cr/Ni zelená 0…1350°C 
N Nicrosil-Nisil růžová 0…1350°C 
S Pt-10/Rh/Pt oranžová 0…1760°C 
R Pt-13/Rh/Pt bílá 0…1760°C 
T Cu/Cu-Ni hnědá 0…400°C 

W *) W5Re/W26Re nedefinováno 0…2300°C 
E Ni-Cr/Cu-Ni fialová 0…1000°C 

*)  neodpovídá DIN/EN 
Horní mez rozsahu měření KS800 je i horní mezí příslušného typu termočlánku. 
U termočlánků se hlídá převrácení polarity a přerušení. Reakci na poruchu (signál 
přes rozsah / pod rozsah) lze zvolit. 
Termočlánky musí být připojeny se správnou polaritou na svorky INx+ a INx-. 
U termočlánků dle DIN 43710 je kladný vodič červený a záporný odpovídá 
identifikační barvě termočlánku. 
Podle DIN/IEC 584 odpovídá barva kladného vodiče identifikační barvě 
termočlánku a záporný vodič je bílý. 
Svorky IPTx zůstávají volné. 
 

Jednotlivé vstupy nejsou navzájem galvanicky odděleny. U nevhodných 
termočlánků a při měřených teplotách nad 700°C proto může docházet k chybám 
měření. Důvodem je pokles izolačního odporu mezi ochranným pláštěm a vodiči 
termočlánku až na hodnotu několika kΩ v závislosti na konstrukci čidla a použitém 
izolačním materiálu. Chybu v měření může způsobit rozdíl potenciálů mezi 
jednotlivými termočlánky z důvodu ionizace horkých plynů. 
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Potíže může způsobit i smíšené použití izolovaných a neizolovaných termočlánků. 
Potenciálový rozdíl mezi termočlánky nesmí překročit 7 Vdc. 
Pokud se nelze vyhnout použití izolovaných a neizolovaných termočlánků j 
jednom modulu, doporučujeme záporný pól izolovaných termočlánků uzemnit 
na straně modulu KS 800. 
Neizolované termočlánky se nesmí uzemnit podruhé! 
 

5.1.2 Kompenzace studeného konce 
Kompenzaci studeného konce lze použít čtyřmi způsoby: 
1. Kompenzace není aktivována (u vstupů mV a Pt100) 
2. Interní teplotní kompenzace. Termočlánek musí být připojen kompenzačním 

vedením až na vstupní svorky. 
3. Externí teplotní kompenzace. Kompenzační vedení je použito pouze do 

srovnávacího konce, odtud až na svorky modulu se použijí měděné vodiče. 
4. Dálkové měření teploty srovnávacího konce. Pro toto měření lze konfigurovat 

vstup IN8. Kompenzační vedení je použito pouze do vzdáleného srovnávacího 
konce, odtud až na svorky modulu se použijí měděné vodiče. K měření teploty 
srovnávacího konce lze použít odporového teploměru, připojeného na vstup IN8. 
Pokud je tento způsob kompenzace studeného konce použit v instalaci více 
modulů KS 800, musí se měření teploty studeného konce použít u každého 
modulu. 

 
5.2 Napěťové vstupy ( < 100 mV) IN1+/IN1-   IN8+/IN8- 

Připojit lze stejnosměrné napětí do 100 mV. Převod na fyzikální veličinu je možný. 
Vstupní odpor je cca 100 kΩ. 
 

5.3 Vstupy odporového teploměru (IN1+/IN1-/IPT1…IN8+/IN8-/IPT8) 
Připojit lze odporový teploměr Pt 100 (dle DIN/IEC 751) a to dvou- nebo 
třívodičově. 
Teplotní rozsah měření je –100,0…850,0°C. 
Při třívodičovém zapojení není nutná kompenzace přívodů za předpokladu, že 
připojovací vodiče mají stejný průřez. U dvouvodičového zapojení je kompenzace 
přívodních vodičů nutná, proto se toto zapojení nedoporučuje. 
Čidlo je hlídáno na zkrat nebo přerušení. Reakci na poruchu (signál přes rozsah / 
pod rozsah) lze zvolit. 
 

5.4 Stínění přívodních vodičů 
Připojovací kabely vstupních signálů doporučujeme použít stíněné, zejména u 
dlouhé kabeláže nebo nebezpečí výskytu rušení. Použít lze dva způsoby zapojení 
stínění: 
1. Každý vstup má svorku pro připojení stínění. Tyto svorky jsou v modulu 

navzájem propojeny a spojeny se svorkou uzemnění 108. Tuto svorku je nutno 
co nejkratším vodičem spojit se zemním potenciálem. 

2. Druhou možností je použití komerčně nabízeného systému uzemnění stínění. 
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5.5 Měření a hlídání topného proudu 
Regulační modul KS 800 je vybaven vstupem pro připojení externího proudového 
transformátoru. Všechny silové vodiče topení je nutno provléknout 
transformátorem, zpracování a vyhodnocení signálu z transformátoru je provedeno 
v modulu. 
 
Princip měření: Regulační cyklus pro všech osm regulátorů v modulu trvá cca 600 
ms. Monitorování topného proudu se provádí každý čtvrtý cyklus, tedy 
v intervalech 2,25 s. Tento interval lze konfigurací prodloužit faktorem 0 až 9999 a 
to společně pro všech osm regulátorů. Zadání faktoru 0 znamená, že se topný proud 
neměří. 
Např. při faktoru 10 je monitorování topného proudu prvního regulátoru prováděno 
po 22,5 s. Za dalších 22,5 s je provedeno monitorování topného proudu druhého 
regulátoru atd. Topný proud u prvního regulátoru je tedy znovu monitorován po 9 x 
22,5 s = 202,5 s = 3,5 min. Vypnutí monitorování u jednotlivých regulátorů tento 
cyklus neovlivňuje. 
Protože během monitorování jsou všechny výstupy ostatních regulátorů kromě 
regulátoru monitorovaného vypnuty, může časté monitorování nepříznivě ovlivnit 
přesnost regulace. Monitorování topných proudů by proto mělo být prováděno 
pouze tak často, jak je to pro včasné rozpoznání závady topení nezbytné.  
Vstup signálu proudového transformátoru není měřícím vstupem ve smyslu 
kalibrovaného měřícího přístroje. Vyhodnocení signálu je uvažováno pro 
jednofázový transformátor s převodem 1000:1 (30 A = 30 mA). Při připojení jiných 
signálů na tento vstup dojde k chybě (třífázové transformátory, zkreslení sinusového 
signálu vlivem usměrnění a vnitřních odporů mimo modul KS 800…). Nicméně 
připojení jiných signálů na tento vstup je možné (např. třífázový transformátor 
s následným usměrněním a sečtením), pak ale není převodní měřítko není správné. 
V takovém případě je nutno měřené hodnoty těmto podmínkám přizpůsobit. Je třeba 
změřit skutečné topné proudy a porovnat je s měřenými údaji. V lineární oblasti 
měření topného proudu je poměr skutečného a měřeného proudu konstantní. Je-li 
tedy např. při proudu 27 A měřena modulem KS 800 hodnota 19 A (z důvodu 
externího usměrnění a vnitřních odporů) a je-li požadováno hlídání poklesu proudu 
o 10%, musí se mez topného proudu nastavit na 17,1 A.  
Při  měření topného proudu však nesmí být překročeny tyto meze: 

1. Maximální povolený proud proudovým transformátorem (při startu topení jsou 
topení všech regulačních smyček zapnuté a transformátorem teče součtový 
proud, který by neměl přesáhnout dovolenou hodnotu, jinak hrozí zničení 
transformátoru. Proudové transformátory PMA obj. č. 9404 407 500x1 mají 
mezní hodnotu 100 A. 

2. Maximální vstupní proud do modulu KS 800 nesmí překročit 100 mA (teplotní 
mez). 

3. Měření topného proudu je lineární v rozmezí 0 až 35 mA. 
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Překročením mezní hodnoty topného proudu aktivován jeden alarmový výstup a 
informace je k dispozici na komunikační sběrnici. 
Topný proud je hlídán na překročení nebo pokles pod nastavenou mez. 
Pokles pod mez: Poklesem topného proudu pod nastavenou mez při sepnutém 
topení je detekováno přerušení obvodu topení. 
Překročení meze: Překročením hodnoty 3% z rozsahu topného proudu (HC 100) 
při vypnutém topení je detekován svodový proud. 
Dynamický odpor vstupu je cca 170 Ω. 
U vypnutých regulačních smyček se hlídání proudu neprovádí. 
 

5.6 Příklady zapojení vstupů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 Binární vstupy 
KS 800 obsahuje čtyři binární vstupy, které je možno při použití regulačního 
modulu pro třístavovou nebo třístavovou krokovou regulaci konfigurovat i jako 
regulační výstupy. 
Parametry vstupů odpovídají IEC 1131, typ 1. Proudový odběr je cca 5 mA. 
Logická 0: -3…+5 V 
Logická 1: 15…30 V 
Při konfiguraci jako vstupy platí následující přiřazení: 
IN/OUT13: Přepnutí na druhou sadu regulačních parametrů 
 Vstup aktivuje druhou sadu regulačních parametrů u všech regulátorů 

modulu 
IN/OUT14: Vypnutí regulátorů 
 Vstup přepíná všechny regulátory modulu na ruční ovládání a 

nastavuje jejich výstupy na nulu. 
IN/OUT15: Vstup monitoru svodových proudů 
 Na tento vstup je možno připojit logický signál externího monitoru 

svodových proudů.
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IN/OUT16: Přepínání W / W2 
 Aktivace vstupu způsobí u všech regulátorů přepnutí na druhou 

žádanou hodnotu W2. 
Nepoužité vstupy je možno ponechat nezapojené. 
 

6. Výstupy 
(Kompletní schéma zapojení je uvedeno v oddílu 7) 
 

6.1 Spínací regulační výstupy 
Výstupy regulačního modulu mají přiřazené funkce podle konfigurace regulátorů: 

 Dvoustavový PID regulátor 
reléový regulátor, výstup 1 

1) 

Třístavový PID regulátor 
Reléový regulátor, výstup 2 

2) 

Třístavový krokový 
regulátor 

OUT 1 topení (regulátor 1) topení (regulátor 1) otvírá (regulátor 1) 
OUT 2 topení (regulátor 2) topení (regulátor 2) otvírá (regulátor 2) 
OUT 3 topení (regulátor 3) topení (regulátor 3) otvírá (regulátor 3) 
OUT 4 topení (regulátor 4) topení (regulátor 4) otvírá (regulátor 4) 
OUT 5 topení (regulátor 5) topení (regulátor 5) otvírá (regulátor 5) 
OUT 6 topení (regulátor 6) topení (regulátor 6) otvírá (regulátor 6) 
OUT 7 topení (regulátor 7) topení (regulátor 7) otvírá (regulátor 7) 
OUT 8 topení (regulátor 8) topení (regulátor 8) otvírá (regulátor 8) 
OUT 9 vypnuto chlazení (regulátor 1) zavírá (regulátor 1) 
OUT 10 vypnuto chlazení (regulátor 2) zavírá (regulátor 2) 
OUT 11 vypnuto chlazení (regulátor 3) zavírá (regulátor 3) 
OUT 12 vypnuto chlazení (regulátor 4) zavírá (regulátor 4) 
IN/OUT 13 vstup nebo nepoužito chlazení (regulátor 5) zavírá (regulátor 5) 
IN/OUT 14 vstup nebo nepoužito chlazení (regulátor 6) zavírá (regulátor 6) 
IN/OUT 15 vstup nebo nepoužito chlazení (regulátor 7) zavírá (regulátor 7) 
IN/OUT 16 vstup nebo nepoužito chlazení (regulátor 8) zavírá (regulátor 8) 

1) Výstupy OUT 1 – OUT 8 jsou regulační výstupy. 
2) Výstupy OUT 1 – OUT 8 jsou regulační výstupy 1, výstupy OUT 9 – OUT 16 jsou regulační 

výstupy 2. 
 

KS 800 má až 19 výstupů s identickými parametry: 
Tranzistorový výstup, plus spínaný (pro zátěže se společným mínusem). 
Jmenovitý výstupní proud: < 70 mA, zkratuvzdorný 
Úbytek napětí při plné zátěži: typicky 0,3 V, max. 1,0 V 

 

OUT1…OUT12 12 binárních regulačních výstupů. Přiřazení výstupů 
jednotlivým regulátorům je pevné a nelze ho měnit. 

IN/OUT13…IN/OUT16 4 binární vstupy /výstupy. Možná konfigurace jako 4 
regulační výstupy nebo 4 binární vstupy. 

OUT17…OUT19 3 alarmové výstupy. Přiřazení výstupů jednotlivým 
alarmům lze zvolit. 

Nepoužité výstupy nelze jednotlivě vypínat. Stav těchto výstupů je dán konfigurací 
modulu. Vstupy nepoužitých regulátorů je vhodné vyzkratovat (viz také oddíl 5). 
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6.2 Spojité regulační výstupy 
Svorkovnice analogových výstupů je umístěna ve výřezu krytu na spodní straně 
modulu. K připojení se použijí dva řadové osmikolíkové konektory. 
Typ analogových výstupů (napětí nebo proud) je dán verzí modulu a nelze jej měnit. 
U proudových výstupů lze konfigurací zvolit rozsah 0…20 mA nebo 4…20 mA. 
 

 Proudový výstup 
0/4…20 mA 

Napěťový výstup 
0…10 V 

Rozsah 0…20 mA / 4…20 mA 0…10 V 
Přesnost typ. ± 2 digity typ. ± 2 digity 
Rozlišení 9 bitů 9 bitů 
Zátěž max. 500 Ω min. 6 kΩ 
Doba reakce max. 625 ms max. 625 ms 
Ochrana proti přetížení 1) výstup je zkratuvzdorný 

1) Při nízkém odporu zátěží výstupů je podstatná část energie spotřebována uvnitř modulu 
(přeměněna na teplo). To může zejména při vyšší okolní teplotě způsobit překročení 
povolené provozní teploty. Pokud je všech osm regulátorů konfigurováno se spojitými 
výstupy, nesmí být jejich zátěž nižší než 250 Ω. 

 

Spojité výstupy nemohou být pevně přiřazeny k jednotlivým regulátorům v modulu 
a tím i k výstupním svorkám. Pořadí přiřazení se mění podle konfigurace regulátorů. 
Počínaje prvním regulátorem v modulu je prvnímu regulátoru konfigurovanému se 
spojitým výstupem přiřazen první analogový výstup (AO1). 
Pokud jsou např. první dva regulátory v modulu konfigurovány jako třístavové 
regulátory se spínacími výstupy topení a chlazení a třetí regulátor jako třístavový se 
spínacím výstupem topení a spojitým výstupem chlazení, je tomuto spojitému 
výstupu přiřazen první volný analogový výstup modulu, tedy AO1. Druhý 
analogový výstup (AO2) bude přiřazen dalšímu regulátoru v pořadí, který bude 
konfigurován se spojitým výstupem. 
Následnou změnou konfigurace regulátorů tedy může dojít k posunu přiřazení 
analogových výstupů k regulátorům. 
Při projekci nebo úpravách zařízení si je tedy nutno uvědomit, že regulační 
výstupy a analogové výstupy nemusí mít shodné číslování. 
 

6.3 Alarmové výstupy 
Tři alarmové výstupy modulu KS 800 jsou na konektoru J3. 
Výstupy mohou být konfigurací přiřazeny těmto alarmům: 

Alarm topného proudu: Alarm je aktivován, pokud při sepnutém topení je 
topný proud pod nastavenou mezí 
Alarm svodového proudu: Alarm je aktivován při překročení max. proudu při 
vypnutém topení. 
Alarm výstupů: K aktivaci alarmu dojde, pokud kterýkoli z výstupů 
OUT1…OUT8 nepřejde do regulátorem požadovaného stavu. 

Alarmové výstupy jsou typu otevřený kolektor a mohou být konfigurovány jako při 
alarmu sepnuté nebo při alarmu rozepnuté. Podrobnosti konfigurace jsou uvedeny 
v příručce uživatele. Aktivace alarmů je signalizována trojicí LED indikátorů 
(AL1…AL3). 
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6.4 Zdroj konstantního napětí a pomocná relé 
Verze regulačního modulu 9407 480 xx3xx je vybavena zdrojem konstantního 
napětí, galvanicky izolovaným od ostatních vstupů a výstupů modulu. Zdroj může 
být využit pro napájení tenzometrických můstků tlakových čidel. Galvanická 
izolace napájení umožňuje přímé připojení diagonály můstku (výstupu čidla) na 
vstup modulu KS 800, konfigurovaný jako vstup mV. 
U = 10 V ± 0,2%; Imax = 40 mA 
Zdroj je krátkodobě zkratuvzdorný (nikoli pro trvalý zkrat). 
Tenzometrická čidla tlaku jsou většinou vybavena možností kontroly funkce 
pomocí paralelního připojení rezistoru k jedné větvi můstku a tím k rozvážení 
můstku na 80% výstupu. 
Pro tento účel je KS 800 vybaven přídavnými relé s přepínacími kontakty, které lze 
ovládat externím napětím 24 V z řídícího systému, nebo po komunikaci. Kontakty 
relé jsou určeny pouze pro spínání proudů do 2 mA. 
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7. Schéma zapojení 
 

7.1 Obvody vstupů a výstupů 
Pro lepší orientaci při připojování vstupů a výstupů jsou dále uvedena principiální 
schémata vstupních a výstupních obvodů: 
 

 Spínací výstupy a napájení Pomocná relé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spojitý napěťový výstup Spojitý proudový výstup 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vstup termočlánek nebo mV Vstup odporový teploměr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Binární vstupy Vstup topného proudu 
 
 
 
 
 
 

  Zdroj konstantního napětí 
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7.2 Celkové zapojovací schéma KS 800 s / bez analogových výstupů 
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7.3 Celkové zapojovací schéma KS 800 se zdrojem konstantního napětí 
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8. Komunikační linky 
Ovládání regulačního modulu KS 800 je možné pouze pomocí komunikačních 
rozhraní. Čtení procesních hodnot, změny žádaných hodnot a regulačních parametrů 
lze provádět pouze přes komunikační linky. Modul je vybaven dvěma typy 
komunikačních rozhraní: 
 

8.1 Servisní komunikační linka 
Toto linkou jsou vybaveny všechny verze modulu. Jedná se o speciální linku 
s protokolem ISO 1745, která slouží pro připojení PC s inženýrským programem 
ET/KS800. Program umožňuje přístup ke všem parametrům modulu. Připojení k PC 
se provádí speciálním adapterem obj. č. 9407 998 00001. 
 

8.2 Průmyslové sběrnice 
Průmyslové komunikační linky umožňují připojení modulu k PLC, PC nebo 
ovládacímu terminálu. Modul může být vybaven komunikační sběrnicí CANbus, 
CANbus s protokolem DeviceNet, Profibus nebo RS 422/485 (viz oddíl 2.1). 
K připojení se používají devítikolíkové konektory typu D. Moduly jsou vybaveny 
dvojicí těchto konektorů, s kolíky a dutinkami. Oba konektory jsou identické a 
uvnitř modulu propojené. Používají se pro vzájemné propojení několika modulů  
 

8.2.1 Konektory komunikační sběrnice. 
 
 

Stejně označené konektory s kolíky 
a dutinkami jsou identické. 

 
 
 

Kontakt Profibus CANbus RS 422/485 DeviceNet 
1 n.c. n.c. n.c. 

viz oddíl 8.2.2 
DeviceNet adaptér 

2 n.c. CAN-L GND 
3 RxD/TxD-P CAN-GND TXD-B 
4 n.c. n.c. RXD-B 
5 DGND n.c. RGND 
6 VP (+5 V) CAN-GND n.c. 
7 n.c. CAN-H GND 
8 RxD/TxD-N n.c. TXD-A 
9 n.c. n.c. RXD-A 

n.c. Tyto kontakty nepoužívejte! 
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8.2.2 DeviceNet adaptér 
Pro připojení modulu na sběrnici CANbus s protokolem DeviceNet je nutné použít 
adaptér obj. č. 9407 799 00301. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DeviceNet adaptér DeviceNet konektor 
 
Montáž DeviceNet adaptéru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Adresa a přenosová rychlost 
Adresu a přenosovou rychlost komunikační linky (COM2) lze nastavit hardwarově i 
softwarově. 
 
 
 
 
 
 
Adresu modulu lze zvolit v rozmezí 01 až 99. Pro její hardwarové nastavení slouží 
dva otočné přepínače. Při nastavení přepínačů do polohy 00 platí adresa uložená 
v EEPROM modulu, kterou lze měnit softwarově pomocí inženýrského programu. 
Přepínači nastavená adresa má přednost a nelze ji softwarově změnit. 
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Totéž platí pro přenosovou rychlost: Při nastavení přepínače na 0 platí rychlost, 
udaná softwarově a uložená v EEPROM modulu. 
Poloha přepínače RS 485 CANbus 

0 z EEPROM nebo softwarem z EEPROM nebo softwarem 
1 2400 Bd 20 kBd 
2 4800 Bd 125 kBd *) 
3 9600 Bd 500 kBd *) 
4 19200 Bd 1 MBd  
5 neplatné nastavení 10 kBd  
6 neplatné nastavení 50 kBd  
7 neplatné nastavení 250 kBd *) 
8 neplatné nastavení 800 kBd  
9 neplatné nastavení neplatné nastavení 

*) Pouze tato nastavení platí pro DeviceNet. Při chybném nastavení je automaticky zvolena 
rychlost 125 kBd. 

U komunikační sběrnice PROFIBUS-DP je komunikační rychlost nastavena 
automaticky, nastavení přepínačem neplatí. 
 

8.4 Ukončovací odpory sběrnice 
Moduly KS 800 se dodávají bez ukončovacích odporů průmyslové sběrnice. 
Ukončovací odpory musí být zapojeny externě na poslední přístroj na obou koncích 
kabelu sběrnice. U modulu KS 800 lze odpor zapojit do konektoru kabelu nebo 
využít druhého volného konektoru u posledního modulu v řadě. 
CANbus: D-konektor s ukončovacím odporem obj. č. 9407 800 90021. 
PROFIBUS-DP: Např. konektory se ukončovacím odporem Siemens typ 6ES7972-
OBB10-OXAO nebo 6ES7972-OBB20-OXAO, nebo 6GK1-500-OEAOO. Tyto 
konektory nedodáváme. 
 

9. LED indikátory 
 

9.1 Indikace stavu výstupů 
16 LED indikátorů na čele modulu pod svorkovnicemi výstupů indikuje stav 
příslušných výstupů. Pokud jsou konfigurovány vstupy 13…16, udávají indikátory 
logický stav vstupu. 
 

9.2 PWR, COM a alarmy 
Nad svorkovnicemi vstupů je umístěno pět dalších indikátorů: 
PWR Indikátor napájecího napětí 
COM U sběrnice CANbus a RS422/485 indikátor svítí při přenosu dat mezi 

modulem a připojeným zařízením (PC, terminál). 
 U sběrnice PROFIBUS informuje o stavu komunikace: 
 LED nesvítí: Hlášení chyby (žádný přístup ke sběrnici) 
 LED svítí: Stav OK, cyklická výměna dat 
 LED bliká (2 Hz): přenos dat přerušen 
 LED bliká (4 Hz): konfigurační chyba sběrnice 
AL1…AL3 Indikace stavu alarmů 



Údržba, závady a jejich odstranění 
 

 23 KS 800 – návod k použití 

10. Údržba, závady a jejich odstranění 
Regulační modul KS 800 nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Modul neobsahuje 
části, u nichž je třeba provádět preventivní údržbu. 
 

10.1 Čistění 
Pokud je to potřebné, je možno hliníkové a plastové části krytu očistit hadříkem 
namočeným v alkoholu. 
 

10.2 Závady a jejich odstranění 
V případě potíží je v prvé řadě nutno zkontrolovat možné závady v kabeláži, 
přívodních vodičích vstupů a výstupů a napájení. Pokud lze závadu v externí 
kabeláži vyloučit, doporučujeme zaslat vadný modul do opravy servisnímu 
středisku nebo výrobci: 
PROFESS spol. s r.o. PMA Prozess- und Maschinen- Automation GmbH 
Květná 5,  326 00 Plzeň  Service-Abteilung 
  Miramstrasse 87, D 34123 Kassel 
 
Pokud dojde k přerušení externí pojistky v obvodu napájení, je nutno zjistit a 
odstranit příčinu poruchy. Pojistku je třeba vyměnit za novou se stejnou proudovou 
hodnotou. Pokud LED PWR nesvítí a na modul přichází napájecí napětí správné 
hodnoty a polarity, je modul vadný a je nutno jej zaslat do opravy. 
 

10.3 Vypnutí a demontáž 
Před demontáží modulu vypněte jeho napájení a zajistěte ostatní přístroje 
zapojené v systému před možnou poruchou. 
Demontáž modulu proveďte podle pokynů v oddílu 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


