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 Bezpečnostní pokyny 
 

Tato kapitola obsahuje důležité bezpečnostní pokyny. Jejich nedodržení 
může způsobit vážné škody nebo ohrožení života obsluhy. Poškozena může 
být i tyristorová jednotka a zařízení na ní napojená. 
Instalaci tyristorové spínací jednotky musí provádět pouze kvalifikovaní 
pracovníci. 
V příručce jsou u bezpečnostních a provozních pokynů obsluze použity 
následující symboly: 
 

Tato ikona je zobrazena všude tam, kde nesprávným 
postupem může dojít k vážnému poranění nebo smrti 
elektrickým proudem. Symbol nebezpečí (blesk v 
trojúhelníku) je uveden u každého upozornění na 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
 
Varování před okolnostmi, které vyžadují další vysvětlení, 
než je uvedeno na štítku přístroje. Podrobnější informace 
naleznete v návodu k použití. 
 

 
Přístroj vyhovuje směrnicím Evropské unie. 
Další podrobnosti o směrnicích a normách naleznete v 
prohlášení o shodě. 

 
 
Takto označený přístroj byl zkoušen podle norem 
ANSI / UL ® 508 pro průmyslové řídicí spínače a 
ekvivalentu CSA C22.2 # 14. Pro více podrobností 
vyhledejte soubor E23578 na adrese www.ul.com 

 
 
Produkt je citlivý na statickou elektřinu. Při jakékoli 
manipulaci s přístrojem používejte správné postupy pro 
uzemnění. 

 
 
Neodhazujte do komunálního odpadu, při likvidaci přístroje 
použijte příslušné recyklační postupy nebo konzultujte 
výrobce. 
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"POZNÁMKA" označuje krátkou zprávu, která vás upozorňuje na důležitý 
detail. 
 

"UPOZORNĚNÍ" se zobrazí s informacemi, které jsou důležité pro ochranu 
přístroje a jeho výkon. Dodržujte všechna upozornění, která se vztahují k 
vaší aplikaci. 
 

"VAROVÁNÍ" se zobrazí s informacemi, která jsou důležitá pro vaši ochranu 
a chrání přístroj i ostatní zařízení před poškozením. Dodržujte všechna 
varování, která se vztahují k vaší aplikaci. 
 

VAROVÁNÍ! Abyste zabránili poškození majetku a zařízení, 
zranění a ztrátám na životě, dodržujte platné předpisy 
elektrotechnické předpisy a standardní postupy při instalaci a 
provozu tohoto výrobku. Při jejich nerespektování by mohlo 
dojít k poškození, zranění nebo smrti. 

 
VAROVÁNÍ! Všechny činnosti včetně kontroly, instalace, 
zapojení, údržby, řešení problémů, výměny pojistky nebo jiné 
součásti, kterou může uživatel opravit, musí být prováděny 
pouze kvalifikovanými osobami. Servisní pracovníci si před 
zahájením prací musí přečíst tento návod. Neškolení 
pracovníci by se prací neměli účastnit ani se při jejich 
provádění pohybovat v bezprostřední blízkosti. 

 
VAROVÁNÍ! Při provozu je tyristorová jednotka připojena k 
nebezpečným napětím. Neodstraňujte ochranné kryty bez 
odpojení napájení a zabraňte obnovení napájení během 
údržby. 

 
 
 
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte v leteckých a jaderných zařízeních. 
 
 
VAROVÁNÍ! Třída krytí tyristorové jednotky je IP20 se všemi 
kryty instalovanými a uzavřenými. Musí být instalována v 
rozvaděči, který poskytuje všechnu potřebnou dodatečnou 
ochranu vhodnou pro dané prostředí a použití. 
 
VAROVÁNÍ! Zemní svorku přístroje uzemněte. Impedance 
uzemnění by měla odpovídat místním předpisům pro zemnění a 
kvalita uzemnění by měla být pravidelně kontrolována. 
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VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Po vypnutí 
napájení počkejte před zahájením práce, při které se můžete dostat 
do kontaktu s živými částmi přístroje alespoň jednu minutu, než se 
vnitřní kondenzátory vybijí. 
 
VAROVÁNÍ! Instalace musí být chráněna elektromagnetickými jističi 
nebo pojistkami. Polovodičové pojistky umístěné uvnitř přístroje 
jsou pro certifikát UL klasifikovány jako doplňková ochrana. Nejsou 
schváleny jako ochrana obvodu. 

 
 
VAROVÁNÍ! Při měření napětí nebo proudu na živém zařízení 
používejte správné osobní ochranné pomůcky ochrany před 
napětím a obloukovému výboji. 
 
 
VAROVÁNÍ! Ověřte, zda jmenovité hodnoty napětí a proudu 
tyristorové jednotky jsou správné pro danou aplikaci. 
 
 
UPOZORNĚNÍ: Neohýbejte vodiče nebo jiné součásti nad 
specifikaci poloměru ohybu, aby nedošlo k porušení jejich izolace. 
 
 
UPOZORNĚNÍ: Chraňte přístroj před vysokou teplotou, vlhkostí a 
vibracemi. 
 
 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nejsou použity testované a schválené 
pojistky, je záruka na přístroj neplatná. 
 
 
UPOZORNĚNÍ: Přístup a manipulaci s elektronikou uvnitř přístroje 
smí provádět školení pracovníci při dodržování řádných postupů 
ochrany před statickou elektřinou. 
 
 
UPOZORNĚNÍ: Přes cívky stykače, relé a dalších indukční zátěže 
nainstalujte vhodně dimenzované RC filtry. 
 
 
POZNÁMKA: Vhodným zařízením je nutno zajistit odpojení jednotky 
od napájení, aby bylo možno na ní bezpečně pracovat. 
 



Dimenzování CD3000M 
 

REVO RT Návod k použití 6 

 
Údaj jmenovitého proudu platí pro teplotu okolí nepřekračující 45°C. 
tyristorová jednotka se instaluje do vertikální polohy, nad ním a pod 
ním nesmí být žádné překážky bránící dobré cirkulaci vzduchu. 
Teplý vzduch z jedné jednotky nesmí proudit do jednotky umístěné 
nad ní. Při montáži vedle sebe dodržte minimální odstup 15 mm. 
 
POZNÁMKA: Používejte pouze měděné kabely a dráty s teplotní 
odolností 90 °C nebo vyšší. 
 
 
 

 Údržba 
Pro zajištění účinného chlazení je vhodné pravidelně čistit povrch chladiče. 
Četnost údržby je odvislá od podmínek prostředí. 
Pravidelně je nutno rovněž kontrolovat utažení šroubů silových přívodů a 
uzemnění 
 
 

 Záruka 
Na své výrobky poskytuje výrobce záruku 12 měsíců. Záruka je omezena na 
opravy a výměnu dílů u výrobce, nevztahuje se na nesprávně použité 
přístroje a na pojistky. Záruka se nevztahuje na jednotky se smazaným 
výrobním číslem. Vadný přístroj je nutno zaslat na vlastní náklady výrobci, 
který posoudí oprávněnost reklamace. Nahrazené vadné díly zůstávají 
majetkem výrobce. 
 

CD Automation nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody na osobách 
nebo majetku, způsobené nesprávnou manipulací nebo nesprávným použitím 
přístroje, které neodpovídá jeho vlastnostem a pokynům, uvedeným v tomto 
návodu. 
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1. Úvod 
 

Tyristorová spínací jednotka je polovodičové zařízení, které funguje jako 
spínač, vytvořený ze dvou antiparalelně zapojených tyristorů. K sepnutí 
výkonového okruhu střídavého proudu dojde přivedením řídícího signálu, 
k jeho vypnutí při prvním průchodu nulou po vypnutí řídícího signálu. 
Výhody tyristorového spínače oproti elektromechanickým stykačům jsou 
zřejmé - žádné pohyblivé části, žádná údržba a velká rychlost spínání. 
Tyristorové spínače jsou jediným vhodným řešením při spínání 
transformátorů a u zátěží, které mění odpor s teplotou nebo vlivem stárnutí. 
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2. Konfigurační program 
 

 

Program lze zdarma stáhnout 
z www.cdautomation.com. 
 

Pokud parametry spínací jednotky 
podle na štítku uvedeného 
objednacího čísla vyhovují dané 
aplikaci, není nutná žádná změna 
konfigurace a jednotku je možno 
nainstalovat a uvést do provozu. 
Konfigurační program je potřebný 

pouze pro případné změny objednaného nastavení nebo pro testování jednotky. 
 

Link na stažení konfiguračního programu: 
https://www.cdautomation.com/download/cd-automation/software/ThyristorConfigurator_ver6.exe 

 

Po stáhnutí programu spusťte jeho instalaci a postupujte podle daných pokynů. 
Spusťte konfigurační program a zvolte v menu Setting – serial com-port number 
správné číslo sériového portu. 
 

K propojení jednotky a PC je potřeba kablík mikro USB 2.0. Při instalaci programu 
se automaticky nainstaluje i správný USB driver. 
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3. Základní zapojení a dimenzování 
 

 Zapojení do hvězdy s odporovou zátěží (regulace tří fází) 
 

 
 
 
 

V = Jmenovité napětí zátěže 
I = Jmenovitý proud zátěže 
P = Jmenovitý příkon do zátěže 
 
 

 Zapojení do trojúhelníku s odporovou zátěží (regulace tří fází) 
 

 
 
 
 

V = Jmenovité napětí zátěže 
I = Jmenovitý proud zátěže 
P = Jmenovitý příkon do zátěže 
 
 

 Zapojení do hvězdy s vyvedeným středem 
  

 

 
 
 

V = Jmenovité napětí zátěže 
I = Jmenovitý proud zátěže 
P = Jmenovitý příkon do zátěže 
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4. Identifikace a objednací číslo 
 

4.1 Identifikační štítek 
 

Před instalací dodanou spínací jednotku prohlédněte. Pokud 
zjistíte poškození nebo neúplnost, kontaktujte ihned dopravce.  
 

 
Identifikační štítek udává veškeré informace týkající se továrního nastavení 
jednotky. Štítek naleznete dle obrázku. 
Ověřte, že přístroj odpovídá objednávce.: 
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4.2 Objednací číslo 
 

 Model REVO RT 2 zóny + 1 měření 
1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 R  2               

 

Počet zón a proud                        4 5 6 
Popis Obj. kód 

2 zóny 35 A + 1 měření 035 
2 zóny 50 A + 1 měření 050 
2 zóny 75 A + 1 měření 075 
2 zóny 90 A + 1 měření 090 

 

Pomocné napájení                          8 
Popis Obj. kód 

24 Vdc 4 
 

Spínací režim                                  10 
Popis Obj. kód 

Spínání v nule Z 
 

Výbava                                            12 
Popis Obj. kód 

Pevné pojistky - bez další výbavy F 
Pevné pojistky alarm přerušení topení H 

 

Napájení ventilátoru                      13 
Popis Obj. kód 

Standardní 24 Vdc 3 
 

Certifikáty                                       14 
Popis Obj. kód 

CE EMC pro evropský trh 0 
 

Verze                                               16 
Popis Obj. kód 

Verze 1 1 
 
 

Max. napětí                                      7 
Popis Obj. kód 

480 V 4 
600 V 6 

 

Vstup                                               9 
Popis Obj. kód 

3 vstupy nastavitelné pro 
termočlánek J, K, S, proud 4-20 mA 
nebo napětí 0-10 V 

 
0 

 

Řídicí režim                                   11 
Popis Obj. kód 

Dvě reg. smyčky volitelně  
topení / chlazení nebo jen topení 

0 

 

Návod                                            15 
Popis Obj. kód 

Bez návodu 0 
Italsky 1 
Anglicky 2 
Německy 3 
Francouzsky 4 
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 Model REVO RT 3 zóny 
1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 R  3               

 

Počet zón a proud                        4 5 6 
Popis Obj. kód 

3 zóny 35 A  035 
3 zóny 50 A  050 
3 zóny 75 A  075 
3 zóny 90 A  090 

 

Pomocné napájení                          8 
Popis Obj. kód 

24 Vdc 4 
 

Spínací režim                                  10 
Popis Obj. kód 

Spínání v nule Z 
 

Výbava                                            12 
Popis Obj. kód 

Pevné pojistky - bez další výbavy F 
Pevné pojistky alarm přerušení topení H 

 

Napájení ventilátoru                      13 
Popis Obj. kód 

Standardní 24 Vdc 3 
 

Certifikáty                                       14 
Popis Obj. kód 

CE EMC pro evropský trh 0 
 

Verze                                               16 
Popis Obj. kód 

Verze 1 1 
 
 
 

Max. napětí                                      7 
Popis Obj. kód 

480 V 4 
600 V 6 

 

Vstupy                                             9 
Popis Obj. kód 

3 vstupy nastavitelné pro 
termočlánek J, K, S, proud 4-20 mA 
nebo napětí 0-10 V 

 
0 

 

Řídicí režim                                   11 
Popis Obj. kód 

Tři reg. smyčky volitelně  
topení / chlazení nebo jen topení 

0 

 

Návod                                            15 
Popis Obj. kód 

Bez návodu 0 
Italsky 1 
Anglicky 2 
Německy 3 
Francouzsky 4 
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5. Technické údaje 
 

5.1 Všeobecné údaje 
Materiál krytu Polymer V2 
Kategorie použití AC-51 AC-55b AC-56A 
Krytí IP20 
Připojení do hvězdy, do trojúhelníka 
Pomocné napájení 
řídicích obvodů  24 Vdc, 1 A 
Reléový výstup alarmu proudu 
(jen s výbavou HB) 0,5 A, 24 Vac/dc 
 

5.2 Výstup (silový obvod) 

Proud 
Rozsah 
napětí 

Opakované 
špičkové 

závěrné napětí 

Přídržný 
proud 

Max. špička 
jeden cykl 

Svodový 
proud 

I2T hodnota 
pojistky 

(pro 500V) 

Frekvenční 
rozsah 

 

Výkonová 
ztráta 

Tyristor + 
pojistka 

Izolační 
napětí 

(A) (V) (480V) (600V) (mAeff) 
10msces. 

(A.) 
tp=10msec tp=10msec (Hz) 

I=Inom 
(W) 

Vac 

30 24÷600 1600 1600 520 546 15 36 47÷70 102 3000 

50 24÷600 1600 1600 1500 1750 15 54 47÷70 102 3000 

75 24÷600 1600 1600 1900 4305 15 102 47÷70 102 3000 

90 24÷600 1600 1600 1900 4305 15 145 47÷70 145 3000 
 

5.3 Řídicí vstupy 
Tři nastavitelné vstupy 
Rozlišení: 16 bitů 
Termočlánek: Typ K, S, R, J, T, E, N, B s automatickou 
 kompenzací studeného konce 
 Tolerance ± 0,2% z plného rozsahu 
 Chyba studeného konce: ± 0,1°C/°C 
Napětí 0 – 1 V, 0 – 5 V, 0 – 10 V, 0 – 60 mV 
Proud 0 – 20 mA, 4 – 20 mA 
Impedance 0 – 10 V: > 110 kΩ 
 0 – 20 mA: < 5 Ω 
 0 – 60 mV: > 1 MΩ 
 

5.4 Výstupní relé 
Funkce: Chlazení, alarm teploty, systémový alarm 
Relé DO1, DO2, DO3: 230 Vac, 1 A odporová zátěž 
Relé AL4: 230 Vac, 1 A odporová zátěž 
Relé AL5: 24 V, 1 A 
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5.5 Softwarové vlastnosti 
Regulační algoritmus: ZAP-VYP s hysterezí 
 P, PI, PID, PD 
Proporcionální pásmo: 0-9999 °C nebo °F 
Integrační čas. konstanta: 0,0 – 999,9 s (0 = vypnuto) 
Derivační čas. konstanta: 0,0 – 999,9 s (0 = vypnuto) 
Regulační funkce: Volitelně automatická nebo na ruku, 
 samooptimalizace, alarmy 
 

5.6 Montážní podmínky 
Okolní teplota 0...40 °C při jmenovitém proudu. 
 Při vyšší teplotě použijte omezující křivku. 
Teplota pro skladování -25...70 °C 
Místo montáže Ne na přímém slunci, s výskytem vodivého 
 prachu, korozivních plynů, chvění, vody 
 nebo solných výparů. 
Nadmořská výška Do 1000 m nad mořem. Při větších výškách 
 redukujte jmenovitý proud o 2% na každých 
 100 m nadmořské výšky nad 1000 m. 

Vlhkost 5 až 95% nekondenzující a nenamrzající 
Stupeň znečistění Až 2 dle IEC 60947-1  6.1.3.2 
 

5.7 Ventilátor 
Napájecí napětí 24 Vdc: 1 ventilátor 7 W 
 

5.8 Křivka zatížitelnosti 
Jmenovitý proud jednotky je specifikován pro trvalý provoz při teplotě okolí 
40 °C. Pro vyšší teplotu okolí se proud snižuje koeficientem K dle uvedeného 
grafu. 
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5.9 Výpočet kapacity ventilátoru 
Všechny tyristorové jednotky, které jsou v provozu, produkují výkonovou 
ztrátu, která se rozptýlí uvnitř rozvaděče jako oteplení. V důsledku toho je 
vnitřní teplota rozvaděče vyšší než teplota okolí. Tyristory potřebují chlazení 
proudícím vzduchem a k tomu se běžně používá ventilátor namontovaný v 
předních dveřích nebo na horní stěně rozvaděče. 

 

Postup měření kapacity proudění ventilátoru (V): 
Zjistěte výkonovou ztrátu vztaženou na proud zátěží pro každý tyristor a 
pojistku namontovanou v rozvaděči (viz výstupní funkce a kapitola vnitřní 
pojistky). 

 

 Qv = výkonová ztráta (W) 
         (tyristory a pojistky 
ta  =  teplota okolí (°C) 
tc  =  teplota v rozvaděči (°C) 
V   =  kapacita proudění ventilátoru (m3/h) 
f    =  koeficient nadmořské výšky 
         (viz tabulka vpravo) 

Nadmořská výška: 
 
0-100 m f = 3,1 m3/Wh 
100-250 m f = 3,2 m3/Wh 
250-500 m f = 3,3 m3/Wh 
500-750 m f = 3,4 m3/Wh 

 
 

Použité vzorce jsou pouze informativní a nejsou náhradou za 
správnou tepelnou klasifikaci provedenou kvalifikovanou osobou. 
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6. Instalace 
 

Před instalací se ujistěte, že tyristorová jednotka není poškozena. 
Pokud je výrobek vadný, obraťte se na prodejce, od kterého jste jej zakoupili. 
Ověřte, zda se dodaný výrobek shoduje s objednávkou. 

 

Spínací jednotka musí být z důvodů 
optimálního chlazení montována vždy svisle. 
Při montáži dodržte minimální odstupy (∗), 
jak uvedeno na obrázku. Tyto prostory 
musí zůstat být volné bez jakýchkoli 
předmětů (vodiče, sběrnice či plastové 
kanály). 

 

Pokud je v rozvaděči instalován větší počet 
tyristorových jednotek, je nutné rozvaděč 
vybavit ventilačními otvory, případně zajistit 
lepší cirkulaci vzduchu ventilátorem 
s kapacitou dle výpočtu na str. 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průtok vzduchu V musí být stejný nebo větší než vypočtená hodnota. 
Pokud zákazníkem namontovaný ventilátor rozvaděče má kapacitu 
proudu vzduchu nižší, než je správná hodnota, bude záruka neplatná. 
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6.1 Rozměry a hmotnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Montážní otvory 
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7 Zapojení 
 

Funkce jednotky může být ovlivněna rušením okolních přístrojů nebo ze 
síťového napájení, proto je nutno učinit některá preventivní opatření: 
• Cívky stykačů a indukčních zátěží je nutno vybavit ochranným RC filtrem 

a napájet je z odděleného přívodu. 
• Pro všechny vstupy a výstupy je nutné použít stíněné zkrouceně vinuté 

kablíky. 
• Signály vstupů a výstupů vést odděleně a nikoli paralelně. 
• Dodržet veškeré místní předpisy, týkající se elektrických instalací. 
 
Používejte pouze měděné vodiče a kabely pro použití do 90 °C s průřezy a 
utahovacími silami dle následujících tabulek. 
 

 Silové přívody - typy přípojnic a doporučené utahovací síly 
 

Typ Připojení Torzní síla 
Lb-in (N-m) 

Průřez vodiče 
mm2 (AWG) 

Max. 
proud 

Zakončení 
vodiče 

035 
050 
075 
090 

Šroubek M6 44,2 (5,0) 18 (5) 
25 (3) 

 
90 A Vidlička, 

dutinka, očko 

  

 Řídicí přívody – 0,5 mm2 (AWG 18) 
 

 Uzemnění (doporučeno) – 6 mm2 (AWG 10) 
 

Před připojováním nebo odpojováním se ujistěte, že silové 
i pomocné přívody jsou bez napětí. 

 
 
 

REVO RT 2 zóny 
REVO RT 1 zóna 2 fáze 

 REVO RT 3 zóny 
REVO RT 1 zóna 3 fáze 

Svorka Popis  Svorka Popis 
L1 Silový přívod – fáze 1  L1 Silový přívod – fáze 1 
L3 Silový přívod – fáze 2  L2 Silový přívod – fáze 2 

   L3 Silový přívod – fáze 3 
T1 Výstup k zátěži – fáze 1  T1 Výstup k zátěži – fáze 1 
T3 Výstup k zátěži – fáze 2  T2 Výstup k zátěži – fáze 2 

   T3 Výstup k zátěži – fáze 3 
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7.1 Řídicí přívody 

 
Před připojováním nebo odpojováním se ujistěte, že silové 
i pomocné přívody jsou bez napětí. 

 
 
 

7.1.1 Svorkovnice M1 
 

Svorka Popis 
 REVO RT 3 zóny REVO RT 2 zóny 
1 Alarm 4 
2 Binární výstup 3 
3 Binární výstup 2 
4 Binární výstup 1 
5 COM1 – společný vodič binárních výstupů 
6 nepoužito 
7 - Vstup 3: Měření - Vstup 3: Zóna 3 
8 + Vstup 3: Měření + Vstup 3: Zóna 3 
9 - Vstup 2: Zóna 2 - Vstup 2: Zóna 2 

10 + Vstup 2: Zóna 2 + Vstup 2: Zóna 2 
11 - Vstup 1: Zóna 1 - Vstup 1: Zóna 1 
12 + Vstup 1: Zóna 1 + Vstup 1: Zóna 1 

 

 
7.1.2 Svorkovnice M2 

 

Svorka Popis 
13 + 24 Vdc pomocné napájení 
14 - 24 Vdc pomocné napájení 
15 RS485 A+ 
16 RS485 B- 
17 + Binární vstup 
18 - Binární vstup 
19 Alarm 5 + 
20 Alarm 5 - 
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7.2 Schéma REVO RT 2 zóny 
 

Před připojováním nebo odpojováním se ujistěte, že silové 
i pomocné přívody jsou bez napětí. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn.: 
*1 Silový přívod musí být chráněn elektromagnetickým odpojovačem nebo 

pojistkami. 
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 Pohled shora Pohled zespodu 
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7.3 Schéma REVO RT 3 zóny 
 

Před připojováním nebo odpojováním se ujistěte, že silové 
i pomocné přívody jsou bez napětí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: 
*1 Silový přívod musí být chráněn elektromagnetickým odpojovačem nebo 

pojistkami. 
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 Pohled shora Pohled zespodu 
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8. Ovládací panel 
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9. Optimalizace regulačních parametrů 
 

Funkce automatického ladění regulačních parametrů umožňuje dosáhnout 
přesné regulace i bez podrobných znalostí regulační techniky a PID 
algoritmu. 
V závislosti na potřebách uživatele lze použít tři různé způsoby ladění: 

• Předladění Pre tune 
• Automatické ladění Self Tune 
• Jednorázové ladění 

 

9.1 Předladění Pre tune 
Funkcí předladění jsou generovány 
oscilace a zjišťována reakce 
regulované soustavy včetně 
dopravního zpoždění. Na základě 
shromážděných údajů jsou pak 
vypočítány optimální PID parametry 
pro stabilní regulaci. 
Pozn.: Pro lepší přesnost při 
stanovení PID parametrů je vhodné 
zahájit postup ladění, když je 
regulovaná veličina nejméně o 10% z 
plného rozsahu pod žádanou 
hodnotou. 
Funkce předladění se spouští pro každou zónu zvlášť nastavením 
příslušného parametru konfiguračním programem nebo po komunikační lince 
na hodnotu „2“: 
• Parametr 85 (Modbus adresa 2085) pro zónu 1, 
• Parametr 111 (Modbus adresa 2111) pro zónu 2, 
• Parametr 137 (Modbus adresa 2137) pro zónu 3, 
Pokud je funkce předladění pro některou zónu parametrem povolena, je 
funkční i tlačítko předladění v testovací sekci konfigurátoru. 
 

Chcete-li spustit předladění, 
stiskněte tlačítko  
nebo po komunikaci nastavte 
parametr na hodnotu „1“ na 
adrese: 
• 1216 (pro zónu 1) 
• 1217 (pro zónu 2) 
• 1218 (pro zónu 3) 

Po ukončení předladění se parametr automaticky resetujte zpět na „0“. 
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Během předladění svítí na 
konfigurátoru LED indikátor „AT“. 
 
Předladění lze po komunikaci 
zastavit nastavením „0“ do 
příslušného parametru. 
 

Počáteční výpočtu parametrů je dán vzorcem 
Počátek ladění = Žádaná hodnota – Parametr „SET Deviation Tune“ 86 
(adresa Modbus 2086) 
Příklad: Pokud je žádaná hodnota nastavena na 100,0 ° C a parametr 86 je 
20,0 ° C, pak výchozí prahová hodnota pro výpočet PID parametrů je 
(100,0 - 20,0) = 80,0 ° C. 
 

9.2 Jednorázové ladění 
Procedura ladění je prováděna pouze jednou při dalším restartu jednotky 
Revo RT. Pokud z jakéhokoli důvodu to není ladění možné, bude provedeno 
při dalším restartu. 
Funkce ladění se povoluje pro každou zónu parametrem „Tune“ v 
konfigurátoru nebo prostřednictvím sériového portu nastavením hodnoty „3“ 
do příslušného parametru: 
• Parametr 85 (Modbus adresa 2085) pro zónu 1, 
• Parametr 111 (Modbus adresa 2111) pro zónu 2, 
• Parametr 137 (Modbus adresa 2137) pro zónu 3, 
 

9.3 Automatické ladění Self Tune 
Funkce Self Tune se používá k 
automatické optimalizaci PID 
parametrů při změně regulačních 
podmínek. Spouští se při detekci 
oscilací procesu nad zadanou mez 
a stanoví nové PID parametry, 
zajišťující stabilitu procesu. 
 
 

Funkce ladění se povoluje pro každou zónu parametrem „Tune“ v 
konfigurátoru nebo prostřednictvím sériového portu nastavením hodnoty „1“ 
do příslušného parametru: 
• Parametr 85 (Modbus adresa 2085) pro zónu 1, 
• Parametr 111 (Modbus adresa 2111) pro zónu 2, 
• Parametr 137 (Modbus adresa 2137) pro zónu 3, 
Rovněž meze pro start optimalizace se zadávají pro každou zónu zvlášť 
v parametru: 
• Parametr 101 (Modbus adresa 1216) = prahová hodnota pro zónu 1 
• Parametr 127 (Modbus adresa 1217) = prahová hodnota pro zónu 2 
• Parametr 153 (Modbus adresa 1218) = prahová hodnota pro zónu 3 
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Během ladění svítí na konfigurátoru 
LED indikátor „AT“. 

 
 
 
 
 
 

9.4 Funkce binárního vstupu 
Funkci binárního vstupu lze zvolit 
parametrem „DI function“ na testovací 
stránce konfigurátoru nebo po 
komunikační lince parametrem 233 
(Modbus adresa 2233). 
 

Možnosti: 
 

0 = Nessuna Funzione Žádná funkce 
1 = Start / Stop Start nebo stop regulátoru impulzem binárního vstupu 
2 = Run Při aktivním vstupu je regulátor funkční.  

Pozn.: I při zastaveném regulátoru zůstávají alarmové výstupy 
aktivní. 

3 = Manual Reset Při aktivaci vstupu dojde k resetu alarmových výstupů. 
4 = External alarm Při aktivaci vstupu nastane Stop regulátoru včetně alarmových 

výstupů. Opětovný start není automatický, je nutný zásah 
obsluhy.  

 

Pozn.: Stav binárního vstupu je vždy uveden v parametru na adrese 1010 
nebo v stavové tabulce v parametru na adrese 1016, a to i pokud mu není 
přiřazena žádná funkce. 
 

9.5 Automatická regulace / ruční řízení  
Funkce umožňuje přepínat mezi automatickou regulací a ručním řízením 
zadáváním výstupního výkonu (v procentech). 
 

Přepínání ruka / automat se provádí parametrem: 
• 1219 pro zónu 1 – „0“ = ruka / „1“ = automat  
• 1220 pro zónu 2 – „0“ = ruka / „1“ = automat  
• 1221 pro zónu 3 – „0“ = ruka / „1“ = automat  
• Parametr 111 (Modbus adresa 2111) pro zónu 2, 
• Parametr 137 (Modbus adresa 2137) pro zónu 3, 
nebo v tabulce na adrese 1215: 
• Bit 0 – přepínání ruka / automat pro zónu 1 
• Bit 1 – přepínání ruka / automat pro zónu 2 
• Bit 2 – přepínání ruka / automat pro zónu 3 
 

V konfigurátoru se přepíná tlačítkem A/M. 
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Ruční hodnotu výkonu u regulace topení lze zadávat v mezích 
0 ÷ 100 / 0.0 ÷ 100.0 / 0.00  ÷ 100.00 
a u regulace topení / chlazení v mezích 
-100 ÷ 100 / -100.0 ÷ 100.0 / -100.00  ÷ 100.00 
parametry 
• 1230, 1229, 1228 pro zónu 1, 
• 1239, 1238, 1237 pro zónu 2, 
• 1248, 1247, 1246 pro zónu 3. 
Konfigurátorem lze zadávat jen ve formátu 0.0 ÷ 100.0 / 0.00  ÷ 100.00 
 

9.6 Regulační algoritmus topení / chlazení 
REVO RT lze použít k dvoustavové regulaci topení, nebo k třístavové 
regulaci topení / chlazení. 
 

Algoritmus topení / chlazení se nastaví v následujících krocích: 
 

1 Nastavením hlavního regulačního výstupu jako topení parametrem 
„Action Type“ – „Heating“ pomocí parametrů: 
• 47 (adresa 2047) – Topení (hodnota „0“) pro zónu 1 
• 61 (adresa 2061) – Topení (hodnota „0“) pro zónu 2 
• 75 (adresa 2075) – Topení (hodnota „0“) pro zónu 3 

 

2 Nastavením alespoň jednoho z pěti reléových výstupů (DO1, 
DO2…DO5) na funkci chlazení pomocí parametrů: 
• 219 (adresa 2219) 
• 221 (adresa 2021) 
• 223 (adresa 2223) 
• 225 (adresa 2025) 
• 227 (adresa 2027) 

 

3 Nastavením konfiguračního bitu na každém výstupu 
• Bit 0 – Chlazení zóna 1 
• Bit 1 – Chlazení zóna 2 
• Bit 2 – Chlazení zóna 3 

 
 
 
 
 
 
 
PID regulační parametry jsou následující: 
 

Proportional Band Proporcionální pásmo topení 
Integral Time Integrační časová konstanta pro topení i chlazení 
Derivative Time Derivační časová konstanta pro topení i chlazení 
Heating time Cycle Doba cyklu topení 
Cooling PB Multiplier Činitel proporcionálního pásma chlazení 
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Proporcionální pásmo chlazení je určeno součinem parametrů „Proportional 
Band“ x „Cooling PB Multiplier“. Integrační a derivační konstanta je pro 
topení i chlazení stejná. 
Pásma topení a chlazení mohou být oddělena nebo se částečně překrývat, 
to se určuje parametrem Overlap / Dead Band, viz parametry 97, 123 a 149 
v Seznamu parametrů kap. 10. 
U systémů, kde topení a chlazení nesmí být nikdy aktivní současně, se 
parametr mrtvého pásma nastavuje na hodnotu < 0, naopak pokud je překrytí 
vyžadováno, nastavuje se na hodnoty > 0. 
 

9.7 Funkce soft-start 
Funkce softstartu, která chrání topné články před poškozením, je k dispozici 
ve dvou režimech: 
• náběh gradientem 
• náběh danými procenty topného výkonu 
Oba způsoby zajišťují předehřátí topení a brání tak případnému tepelnému 
šoku na topné články. 
Při aktivaci softstartu přechází parametr 1216 na hodnotu „5“. 
 

Gradient: 
Po zapnutí regulace binárním vstupem nebo po komunikaci se teplota 
zvyšuje směrem k žádané hodnotě gradientem, zadaným parametrem 
„Gradient Soft-start“ 
• parametr 241 (adresa 2241) – v °C/hod. pro zónu 1 
• parametr 251 (adresa 2251) – v °C/hod. pro zónu 2 
• parametr 261 (adresa 2261) – v °C/hod. pro zónu 3 
 

až není dosažena teplota, daná parametrem „Soft-start Threshold“ 
• parametr 243 (adresa 2243) – pro zónu 1 
• parametr 253 (adresa 2253) – pro zónu 2 
• parametr 263 (adresa 2263) – pro zónu 3 
 

nebo pokud nevyprší čas, daný parametrem „Soft-Start Time“ 
• parametr 244 (adresa 2244) – v hh.mm pro zónu 1 
• parametr 254 (adresa 2254) – v hh.mm pro zónu 2 
• parametr 264 (adresa 2264) – v hh.mm pro zónu 3 
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Procenta topného výkonu: 
Po zapnutí regulace binárním vstupem nebo po komunikaci se teplota 
zvyšuje směrem k žádané hodnotě topným výkonem, zadaným parametrem 
„Soft-Start percentage“ 
• parametr 242 (adresa 2242) – (0 ÷ 100 %) pro zónu 1 
• parametr 252 (adresa 2252) – (0 ÷ 100 %) pro zónu 2 
• parametr 262 (adresa 2262) – (0 ÷ 100 %) pro zónu 3 
 

až není dosažena teplota, daná parametrem „Soft-start Threshold“ 
• parametr 243 (adresa 2243) – pro zónu 1 
• parametr 253 (adresa 2253) – pro zónu 2 
• parametr 263 (adresa 2263) – pro zónu 3 
 

nebo pokud nevyprší čas, daný parametrem „Soft-Start Time“ 
• parametr 244 (adresa 2244) – v hh.mm pro zónu 1 
• parametr 254 (adresa 2254) – v hh.mm pro zónu 2 
• parametr 264 (adresa 2264) – v hh.mm pro zónu 3 
 

Pozn.: Pokud je aktivní funkce soft start, nelze přepnout z automatické 
regulace na ruční řízení. 
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9.8 Funkce ECO 
Funkce ECO slouží k omezení překrývání doby sepnutí všech tří zón. 
Funkce zpožďuje sepnutí druhého výstupu ve srovnání s prvním a třetího 
výstupu ve srovnání s druhým, vždy ale v rámci jednoho pracovního cyklu 
topení. Pokud při regulaci teploty nepřesahuje potřebný tepelný výkon u 
jednotlivých zón 33%, je při aktivované funkci ECO posunut okamžik sepnutí 
tak, že se sepnuté stavy zón navzájem nepřekrývají a nedochází tak 
k proudovým špičkám. 
Pokud 33% tepelného výkonu nestačí, je požadovaný výkon přesunut do 
dalšího cyklu, ale méně zatěžujícím způsobem. 
Omezením překrývání dob sepnutí je spotřeba elektrické energie 
optimalizována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad proudového Po aktivaci funkce ECO se spínání rozloží 
odběru tří zón  do celého cyklu topení, nedochází k překrytí 

 a tím ani k proudovým špičkám 
Viz také parametr 53 v seznamu parametrů. 
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9.9 Volba funkce výstupů 
Binárním reléovým výstupům lze přiřadit různé funkce: 
• výstup chlazení zón 1, 2 a 3 
• alarmy 1, 2, 3 a 4 
• alarm přerušení topení 
• Watch Dog komunikační linky RS485 
• porucha vstupu 
• stav binárního vstupu 
• stav provozu zón 1, 2 a 3 
• povely 1 a 2 
Funkce lze také kombinovat na jediném výstupu, viz parametry 219, 221, 
223, 225 a 227 v seznamu parametrů. 
Jednomu výstupu lze např. přiřadit 2 alarmy, stav vstupu, a alarm přerušení 
topení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto příkladu je výstupu DO1 přiřazena funkce chlazení zóna 1. 
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9.10 Nastavitelné pole čtení 
Do 30-timístného pole lze vybrat sekvenci parametrů pro čtení. Obsazením 
tohoto pole nejčastěji čtenými parametry umožníme nadřazenému systému 
čtení celé sady parametrů jediným příkazem. 
 

Parametr Popis R/W 
2501 Číslo parametru, jehož hodnota bude uložena na adrese 1401 R/W 
2502 Číslo parametru, jehož hodnota bude uložena na adrese 1402 R/W 

… … … 
… … … 

2530 Číslo parametru, jehož hodnota bude uložena na adrese 1430 R/W 
2531 Číslo parametru, jehož hodnota bude uložena na adrese 1431 R/W 

 

Hodnoty parametrů budou čteny na adresách: 
 

Parametr Popis R/W 
1401 Hodnota parametru z adresy 2501 R 
1402 Hodnota parametru z adresy 2502 R 

… … … 
… … … 

1430 Hodnota parametru z adresy 2530 R 
1431 Hodnota parametru z adresy 2530 R 
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10. Seznam konfiguračních parametrů 
 

10.1 Analogový vstup 
 

P1 – Typ vstupu zóna 1 (Adresa ModBus 2001) 
P15 - Typ vstupu zóna 2 (Adresa ModBus 2015) 
P29 - Typ vstupu zóna 3 (Adresa ModBus 2029) 
 

Konfigurace analogového vstupu / volba čidla vstupu AI1: 
1 Tc-K -260°C ÷ 1360°C (přednastaveno) 
2 Tc-S -40°C ÷ 1760°C 
3 Tc-R -40°C ÷ 1760°C 
4 Tc-J -200°C ÷ 1200°C 
5 Tc-T -260°C ÷ 400°C 
6 Tc-E -260°C ÷ 980°C 
7 Tc-N -260°C ÷ 1280°C 
8 Tc-B 100°C ÷ 1820°C 
9 0-1 0 ÷ 1 V 
10 0-5 0 ÷ 5 V 
11 0-10 0 ÷ 10 V 
12 0-20 0 ÷ 20 mA 
13 4-20 4 ÷ 20 mA 
14 0-60 0 ÷ 60 mV 
 

P2 – Dolní mez rozsahu zóna 1 (Adresa ModBus 2002) 
P16 - Dolní mez rozsahu zóna 2 (Adresa 2016) 
P30 - Dolní mez rozsahu zóna 3 (Adresa ModBus 2030) 
 

Dolní mez rozsahu analogového vstupu 
Příklad: U vstupu 4 ÷ 20 mA tento parametr stanoví fyzikální hodnotu 
přiřazenou vstupu 4 mA v rozmezí -32767 ÷ +32767. 
Přednastaveno: 0 
 

P3 - Horní mez rozsahu zóna 1 (Adresa ModBus 2003) 
P17 - Horní mez rozsahu zóna 2 (Adresa ModBus 2017) 
P31 - Horní mez rozsahu zóna 3 (Adresa 2031) 
 

Horní mez rozsahu analogového vstupu 
Příklad: U vstupu 4 ÷ 20 mA tento parametr stanoví fyzikální hodnotu 
přiřazenou vstupu 20 mA v rozmezí -32767 ÷ +32767. 
Přednastaveno: 1000 
 

P4 – Překročení mezí vstupu zóny 1 (Addresa ModBus 2004) 
P18 Překročení mezí vstupu zóny 1 (Addresa ModBus 2018) 
P32 Překročení mezí vstupu zóny 1 (Addresa ModBus 2032) 
 

U lineárního vstupu se povoluje překročení mezí, 
nastavených parametry P2 a P3. 
0 Zakázáno (Přednastaveno) 
1 Povoleno 
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P5 - Ofset vstupu zóny 1 (Adresa ModBus 2005) 
P19 - Ofset vstupu zóny 2 (Adresa ModBus 2019) 
P33 - Ofset vstupu zóny 2 (Adresa ModBus 2033) 
 

Výsledná procesní hodnota je algebraickým součtem ofsetu a vstupu. 
Rozsah: -10000 ÷ +10000 [číslo] (u termočlánků v desetinách stupňů). 
Přednastaveno: 0 
 

P6 – Násobitel zóny 1 (Adresa ModBus 2006) 
P20 - Násobitel zóny 2 (Adresa ModBus 2020) 
P34 - Násobitel zóny 3 (Adresa ModBus 2034) 
 

Násobitel se zadává v procentech plného vstupního rozsahu. 
Příklad: Ke korekci hodnoty v rozsahu 0 ÷ 1000 °C, která je 0 ÷ 1010 °C 
nastavte parametr na -1.0%. 
1000 * (-1%) = -10 → 1010 - 10 = 1000 
Rozsah: -1000 (-100.0%) ÷ 1000 (+100.0%), 
Přednastaveno: 0.0%. 
 

P7 - Filtr zóny 1 (Adresa ModBus 2007) 
P21 - Filtr zóny 2 (Adresa ModBus 2021) 
P35 - Filtr zóny 3 (Adresa ModBus 2035) 
 

Filtr se používá k zvýšení stability vstupu, zvyšování jeho hodnoty ale 
zpomaluje odezvu regulační smyčky. 
Rozsah: 1 ÷ 15. 
Přednastaveno: 10 
 

P8 – Fyzikální jednotka pro všechny zóny (Adresa ModBus 2008) 
 

0 °C – stupně Celsia (Přednastaveno) 
1 °F – stupně Fahrenheita 
2 K – stupně Kelvina 
 

P9 – Rychlost vzorkování pro všechny zóny (Adresa ModBus 2009) 
 

Vzorkovací frekvence vstupu. 
Zvýšení rychlosti vzorkování snižuje stabilitu vstupu. 
(Příklad: Pro rychle se měnící veličiny, jako je např. tlak, je vhodné 
vzorkovací rychlost zvýšit). 
0 4.17 Hz (nejnižší rychlost) 8 39.0 Hz 
1 6.25 Hz 9 50.0 Hz 
2 8.33 Hz 10 62.0 Hz 
3 10.0 Hz 11 123 Hz 
4 12.5 Hz 12 242 Hz 
5 16.7 Hz (Přednastaveno) 13 470 Hz (nejvyšší rychlost) 
 Doporučeno pro odfiltrování šumu 50/60Hz 
6 19.6 Hz 
7 33.2 Hz 
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P14 – Počet desetinných míst zóna 1 (Adresa ModBus 2014) 
P28 - Počet desetinných míst zóna 2 (Adresa 2028) 
P42 - Počet desetinných míst zóna 3 (Adresa 2042) 
 

Počet desetinných míst. Nezadává se, jen pro čtení. Počet desetinných míst 
závisí na zvoleném typu vstupu. 
 

10.2 Regulační výstupy 
 

P43 – Výstup zóna 1 (Adresa ModBus 2043) 
 

Aktivuje regulační výstup zóny 1. 
0 Blokováno Výstup blokován 
1 Aktivováno Výstup aktivován (Přednastaveno) 
2 3PHA Výstup aktivován pro třífázový režim 
  (zóny 2 a 3 nebudou nadále funkční, všechny tři 
  tyristory budou spínány paralelně podle zóny 1) 
 

P57 - Výstup zóna 2 (Adresa ModBus 2057) 
P71 - Výstup zóna 3 (Adresa ModBus 2071) 
 

Aktivuje regulační výstupy zón 2 a 3. 
0 Blokováno Výstup blokován 
1 Aktivováno Výstup aktivován (Přednastaveno) 
 

P44 – Počáteční stav zóny 1 (Adresa ModBus 2044) 
P58 - Počáteční stav zóny 2 (Adresa ModBus 2058) 
P72 - Počáteční stav zóny 3 (Adresa ModBus 2072) 
 

Volba počátečního stavu zóny po zapnutí napájení 
0 Start Zóna Aktivní (Přednastaveno) 
1 Stop Zóna neaktivní 
2 Poslední stav Zóna ve stavu před posledním vypnutím napájení 
 

P45 – Volba vstupu pro zónu 1 (Adresa ModBus 2045) 
P59 - Volba vstupu pro zónu 2 (Adresa ModBus 2059) 
P73 - Volba vstupu pro zónu 3 (Adresa ModBus 2073) 
 

Volba vstupu pro regulační smyčku: 
0 Vstup 1 (Přednastaveno) 
1 Vstup 2 
2 Vstup 3 
 

P46 – Žádaná hodnota pro zónu 1 (Adresa ModBus 2046) 
P60 - Žádaná hodnota pro zónu 2 (Adresa ModBus 2060) 
P74 - Žádaná hodnota pro zónu 3 (Adresa ModBus 2074) 
 

Volba žádané hodnoty pro regulační smyčku: 
0 Žádaná hodnota 1 (Přednastaveno) 
1 Žádaná hodnota 2 
2 Žádaná hodnota 3 
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P47 – Typ regulačního výstupu zóna 1 (Adresa ModBus 2047) 
P61 - Typ regulačního výstupu zóna 2 (Adresa ModBus 2061) 
P75 - Typ regulačního výstupu zóna 3 (Adresa ModBus 2075) 
 

Typ působení regulačního výstupu: 
0 Topení Reversní působení (Přednastaveno) 
1 Chlazení Přímé působení 
 

P48 - Hystereze zóna 1 (Adresa ModBus 2048) 
P62 - Hystereze zóna 2 (Adresa ModBus 2062) 
P76 - Hystereze zóna 3 (Adresa ModBus 2076) 
 

Hodnota hystereze pro regulaci, pokud je zvolen algoritmus ZAP/VYP 
Rozsah:  -10000 ÷ +10000 [číslo] pro analogový vstup 
  -1000.0 ÷ +1000.0 ° pro termočlánek 
Přednastaveno: 0.2. 
 

P49 – Výstup při poruše vstupu zóna 1 (Adresa ModBus 2049) 
P63 - Výstup při poruše vstupu zóna 2 (Adresa ModBus 2063) 
P77 - Výstup při poruše vstupu zóna 3 (Adresa ModBus 2077) 
 

Hodnota výstupu v procentech při alarmu poruchy vstupu. 
U regulace topení / chlazení vyjadřuje záporné číslo nastavení výstupu 
chlazení. 
Rozsah: -100% ÷ +100% Procenta regulačního výstupu. 
Přednastaveno: 0%. 
 

P50 – Důvod aktivace poruchy vstupu pro zónu 1 (Adresa ModBus 2050) 
P64 - Důvod aktivace poruchy vstupu pro zónu 2 (Adresa ModBus 2064) 
P78 - Důvod aktivace poruchy vstupu pro zónu 3 (Adresa ModBus 2078) 
 

Volba důvodu aktivace alarmu poruchy vstupu. Při aktivaci alarmu se výstup 
nastaví na hodnotu danou předchozím parametrem (49 pro zónu 1). 
0 Alarm je aktivován při poruše snímače zóny 1 (Přednastaveno) 
1 Alarm je aktivován při poruše snímače kterékoli zóny. 
 

P51 – Výstup při STOP stavu regulace u zóny 1 (Adresa ModBus 2051) 
P65 - Výstup při STOP stavu regulace u zóny 2 (Adresa ModBus 2065) 
P79 - Výstup při STOP stavu regulace u zóny 3 (Adresa ModBus 2079) 
 

Hodnota výstupu v procentech při uvedení regulátoru do stavu STOP. 
U regulace topení / chlazení vyjadřuje záporné číslo nastavení výstupu 
chlazení. 
Rozsah: -100% ÷ +100% Procenta regulačního výstupu. 
Přednastaveno: 0%. 
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P52 – Aktivace paměti stavu regulace zóna 1 (Adresa ModBus 2052) 
P66 - Aktivace paměti stavu regulace zóna 2 (Adresa ModBus 2066) 
P80 - Aktivace paměti stavu regulace zóna 3 (Adresa ModBus 2080) 
 

Při aktivaci paměti se po zapnutí vrátí regulátor do režimu provozu ruka / 
automat před vypnutím včetně procentního nastavení výstupu. 
Při provozu v automatu dojde v případě poruchy čidla k přepnutí na ruční 
ovládání a zachování hodnoty výstupu, jaká byla při regulaci okamžitě před 
poruchou. 
0 Blokováno (Přednastaveno) 
1 Aktivováno 
 

P53 – Funkce ECO aktivována ve všech zónách (Adresa ModBus 2053) 
 

Funkci lze aktivovat jen v jednofázovém režimu (viz parametr 43). 
Funkce řídí spínání zón v rámci doby cyklu tak, že zónu 1 spíná vždy a 
sepnutí zón 2 a 3 posouvá vždy o 1/3 doby cyklu. Tímto způsobem, pokud 
procenta výstupů zůstanou pod 33,3%, se výstupy nepřekrývají. 
0 Blokováno (Přednastaveno) 
1 Aktivováno 
 

10.3 Ladění a regulační parametry 
 

P85 – Ladění zóny 1 (Adresa ModBus 2085) 
P111 - Ladění zóny 2 (Adresa ModBus 2111) 
P137 - Ladění zóny 3 (Adresa ModBus 2137) 
 

Volba funkce ladění regulačních parametrů 
0 Bez ladění  (Přednastaveno) 
1 Automatické ladění Self Tune Automatické ladění 
2 Předladění Pre Tune Ladění na povel 
3 Jednorázové ladění po startu Ladění jen po zapnutí 
 

P86 – Odstup žádané hodnoty pro ladění zóna 1 (Adresa ModBus 2086) 
P112 - Odstup žádané hodnoty pro ladění zóna 2 (Adresa ModBus 2112) 
P138 - Odstup žádané hodnoty pro ladění zóna 3 (Adresa ModBus 2138) 
 

Mez pro start oscilací při předladění Pre Tune 
Rozsah:  0-10000 [číslo] 
 0.0-1000.0° u termočlánků 
Přednastaveno: 30.0. 
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P87 – Pásmo proporcionality zóna 1 (Adresa ModBus 2087) 
P113 - Pásmo proporcionality zóna 2 (Adresa ModBus 2113) 
P139 - Pásmo proporcionality zóna 3 (Adresa ModBus 2139) 
 

Pásmo proporcionality PID regulačního algoritmu. 
Pokud jsou pásmo proporcionality, integrační a derivační časové konstanty 
nastaveny na nulu, je tím zvolena regulace ZAP/VYP. 
Rozsah: 1 ÷ 10000 [číslo] 
 0.1 ÷ 1000.0° pro termočlánky 
Přednastaveno: 0 
 

P88 – Integrační časová konstanta zóna 1 (Adresa ModBus 2088) 
P114 - Integrační časová konstanta zóna 2 (Adresa ModBus 2114) 
P140 - Integrační časová konstanta zóna 3 (Adresa ModBus 2140) 
 
Integrační časová konstanta PID regulačního algoritmu. 
Rozsah: 0.0 ÷ 2000.0 s (0.0 = integrační složka vypnuta), 
Přednastaveno: 0.0 
 

P89 - Derivační časová konstanta zóna 1 (Adresa ModBus 2089) 
P115 - Derivační časová konstanta zóna 2 (Adresa ModBus 2115) 
P141 - Derivační časová konstanta zóna 3 (Adresa ModBus 2141) 
 

Integrační časová konstanta PID regulačního algoritmu (většinou nastavena 
na ¼ integrační konstanty) 
Rozsah: 0.0 ÷ 1000.0 s (0.0 = derivační složka vypnuta), 
Přednastaveno: 0 
 

P90 – Mrtvé pásmo zóna 1 (Adresa ModBus 2090) 
P116 - Mrtvé pásmo zóna 2 (Adresa ModBus 2116) 
P142 - Mrtvé pásmo zóna 3 (Adresa ModBus 2142) 
 

Pásmo okolo žádané hodnoty, v němž se hodnota výstupu nemění. Používá 
se zejména u ovládání ventilů, brání se častým drobným změnám jejich 
polohy, které nemají na regulaci žádný vliv. 
Rozsah: 0 ÷ 10000 [číslo] 

 0.0 ÷ 1000.0° pro termočlánky 
Přednastaveno: 0 
 

P91 – Vystředěné proporcionální pásmo zóna 1 (Adresa ModBus 2091) 
P117 - Vystředěné proporcionální pásmo zóna 1 (Adresa ModBus 2117) 
P143 - Vystředěné proporcionální pásmo zóna 1 (Adresa ModBus 2143) 
 

Určuje, jestli musí být proporcionální pásmo vystředěno okolo žádané 
hodnoty. U regulace topení / chlazení je tato možnost vždy blokována 
(pásmo není vystředěno). 
0 Blokováno Pásmo pod (topení) nebo nad (chlazení) žádanou hodnotou 
  Přednastaveno 
1 Aktivováno Pásmo vystředěné okolo žádané hodnoty 



Popis zapojení 
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P92 – Automatické vypnutí nad mezí zóna 1 (Adresa ModBus 2092) 
P118 - Automatické vypnutí nad mezí zóna 2 (Adresa ModBus 2118) 
P144 - Automatické vypnutí nad mezí zóna 3 (Adresa ModBus 2144) 
 

Pokud dojde při PID regulaci k překročení určité meze (žádaná hodnota + 
parametr 93), je napájení regulačního výstupu automaticky vypnuto. 
0 Blokováno (Přednastaveno) 
1 Aktivováno 
 

P93 – Mez pro automatické vypnutí zóna 1 (Adresa ModBus 2093) 
P119 - Mez pro automatické vypnutí zóna 2 (Adresa ModBus 2119) 
P145 - Mez pro automatické vypnutí zóna 3 (Adresa ModBus 2145) 
 

Nastavení meze od žádané hodnoty, při které dojde k automatickému 
vypnutí napájení regulačního výstupu. 
Rozsah: -10000 ÷ +10000 [číslo] 
 -1000.0 ÷ 1000.0 ° pro termočlánky 
Přednastaveno: 0 
 

P94 – Doba cyklu zóna 1 (Adresa ModBus 2094) 
P120 - Doba cyklu zóna 2 (Adresa ModBus 2120) 
P146 - Doba cyklu zóna 3 (Adresa ModBus 2146) 
 

Doba cyklu pro PID regulační algoritmus 
Pokud je na výstupu použit stykač, nastavuje se doba cyklu většinou mezi  
15 a 30s. Pokudje na výstupu SSR, je typickou hodnotou 1 až 2s. 
Rozsah: 1-300 sec 
Přednastaveno: 2 sec 
 

P95 – Typ chlazení zóna 1 (Adresa ModBus 2095) 
P121 - Typ chlazení zóna 2 (Adresa ModBus 2121) 
P147 - Typ chlazení zóna 3 (Adresa ModBus 2147) 
 

Při regulaci topení / chlazení se zde určuje druh média, použitého pro 
chlazení. 
Pozn.: Výstup chlazení je nutno aktivovat v parametru výstupních relé. 
0 vzduch (Přednastaveno) 
1 olej 
2 voda 
 

P96 – Činitel pásma chlazení zóna 1 (Adresa ModBus 2096) 
P122 - Činitel pásma chlazení zóna 2 (Adresa ModBus 2122) 
P148 - Činitel pásma chlazení zóna 3 (Adresa ModBus 2148) 
 

U PID regulace topení / chlazení je pásmo proporcionality chlazení dáno 
součinem proporcionálního pásma topení a tohoto parametru. 
Rozsah: 1.00 ÷ 5.00 
Přednastaveno: 1.00 
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P97 - Překrytí / mrtvé pásmo zóna 1 (Adresa ModBus 2097) 
P123 - Překrytí / mrtvé pásmo zóna 2 (Adresa ModBus 2123) 
P149 - Překrytí / mrtvé pásmo zóna 3 (Adresa ModBus 2149) 
 

Tento parametr určuje, jestli se při regulaci topení / chlazení mohou tyto 
stavy překrývat nebo mezi nimi musí být odstup. 
Rozsah: -20.0% ÷ 50.0% 
Záporná hodnota parametru: Odstup 
Kladná hodnota parametru: Překrytí 
Přednastaveno: 0.0% 
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P98 – Doba cyklu chlazení zóna 1 (Adresa ModBus 2098) 
P124 - Doba cyklu chlazení zóna 2 (Adresa ModBus 2124) 
P150 - Doba cyklu chlazení zóna 3 (Adresa ModBus 2150) 
 

Tento parametr se zadává jen pro třístavovou PID regulaci topení / chlazení 
Rozsah: 1 ÷ 300 sec 
Přednastaveno: 10 sec 
 

P99 – Spodní mez výstupní akční veličiny zóna 1 (Adresa ModBus 2099) 
P125 - Spodní mez výstupní akční veličiny zóna 2 (Adresa ModBus 2125) 
P151 - Spodní mez výstupní akční veličiny zóna 3 (Adresa ModBus 2151) 
 

Omezení akční veličiny - minimum výstupního výkonu v procentech 
Rozsah: 0% ÷ 100% 
Přednastaveno: 0% 
 

P100 - Horní mez výstupní akční veličiny zóna 1 (Adresa ModBus 2100) 
P126 - Horní mez výstupní akční veličiny zóna 2 (Adresa ModBus 2126) 
P152 - Horní mez výstupní akční veličiny zóna 3 (Adresa ModBus 2152) 
 

Omezení akční veličiny - maximum výstupního výkonu v procentech 
Rozsah: 0% ÷ 100% 
Přednastaveno: 100% 
 

P101 – Max. odchylka pro aktivaci SelfTune zóna 1 (Adresa ModBus 2101) 
P127 - Max. odchylka pro aktivaci SelfTune zóna 2 (Adresa ModBus 2127) 
P153 - Max. odchylka pro aktivaci SelfTune zóna 3 (Adresa ModBus 2153) 
 

Při zvolené funkci automatického ladění udává tento parametr maximální 
odchylku od žádané hodnoty, při jejímž překročení se provede ladění a nové 
stanovení PID parametrů. 
Rozsah:  8 ÷ 10000 [číslo] 
 0,8 ÷ 1000.0° u termočlánků 
Přednastaveno: 2.0 
 

P102 - Minimum pásma proporcionality zóna 1 (Adresa ModBus 2102) 
P128 - Minimum pásma proporcionality zóna 2 (Adresa ModBus 2128) 
P154 - Minimum pásma proporcionality zóna 3 (Adresa ModBus 2154) 
 

Minimální pásmo proporcionality pro výpočet PID parametrů při předladění 
(Pretune) 
Rozsah: 0 ÷ 10000 [číslo] 
 0,0 ÷ 1000,0° u termočlánků 
Přednastaveno: 3.0 
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P103 - Maximum pásma proporcionality zóna 1 (Adresa ModBus 2103) 
P129 - Maximum pásma proporcionality zóna 2 (Adresa ModBus 2129) 
P155 - Maximum pásma proporcionality zóna 3 (Adresa ModBus 2155) 
Maximální pásmo proporcionality pro výpočet PID parametrů při předladění 
(Pretune) 
Rozsah: 0 ÷ 10000 [číslo] 
 0,0 ÷ 1000,0° u termočlánků 
Přednastaveno: 100.0 
 

P104 – Minimální integrační konstanta zóna 1 (Adresa ModBus 2104) 
P130 - Minimální integrační konstanta zóna 2 (Adresa ModBus 2129) 
P156 - Minimální integrační konstanta zóna 3 (Adresa ModBus 2156) 
 

Minimální integrační časová konstanta pro výpočet PID parametrů při 
předladění (Pretune) 
Rozsah: 0.0 ÷ 1000.0 s 
Přednastaveno: 30.0 sec 
 

P105 – Úroveň potlačení překmitu zóna 1 (Adresa ModBus 2105) 
P131 - Úroveň potlačení překmitu zóna 2 (Adresa ModBus 2131) 
P157 - Úroveň potlačení překmitu zóna 3 (Adresa ModBus 2157) 
 

Funkce potlačení překmitu brání překmitům regulované veličiny při náběhu 
nebo změnách žádané hodnoty. Pokud je úroveň překmitu nastavena příliš 
nízko, nemusí být překmitům zcela zabráněno, při příliš velké úrovni může 
být dosažení žádané hodnoty pomalé. 
0 Bez funkce potlačení 
1 ÷ 10 [Úroveň 1 ÷ Úroveň 10] 
Přednastaveno: Úroveň 5 
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10.4 Alarmy 
 

P163 – Funkce alarmu 1 (Adresa ModBus 2163) 
P177 - Funkce alarmu 2 (Adresa ModBus 2177) 
P191 - Funkce alarmu 3(Adresa ModBus 2191) 
P177 - Funkce alarmu 4 (Adresa ModBus 2177) 
 

Pozn.: Alarm 4 je funkci AND pro všechny tři zóny. Pokud je alarm 4 např. 
nastaven jako absolutní dolní mez, musí být regulované veličiny všech tří zón 
pod nastavenou mezí, aby byl alarm aktivován. 
 

PV = Regulovaná veličina 
SP = Žádaná hodnota 
AL = Mez alarmu 
AL_L = Spodní mez asymetrického alarmu 
AL_H = Horní mez asymetrického alarmu 
 

Volba typu alarmu: 
0  Bez alarmu (Přednastaveno) 
1  Absolutní horní mez. Aktivace pokud PV překročí mez AL. 
2  Absolutní dolní mez. Aktivace pokud PV klesne pod mez AL. 
3  Pásmo okolo SP. Aktivace pokud je PV mimo pásmo ± AL. 
4  Asymetrické pásmo okolo SP. Aktivace pokud je PV mimo pásmo 

AL_H a AL_L. 
5  Relativní horní mez. Aktivace pokud PV překročí SP + AL. 
6  Relativní dolní mez. Aktivace pokud PV klesne pod SP - AL 
7  Absolutní horní mez na SP. Aktivace pokud SP překročí mez AL. 
8  Absolutní dolní mez na SP. Aktivace pokud SP klesne pod mez AL. 
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P164 – Volba vstupu pro alarm 1 (Adresa ModBus 2164) 
P178 - Volba vstupu pro alarm 1 (Adresa ModBus 2178) 
P192 - Volba vstupu pro alarm 1 (Adresa ModBus 2192) 
 

Volba k alarmu příslušejícího vstupu: 
0 Vstup 1 (Přednastaveno pro Alarm 1) 
1 Vstup 2 (Přednastaveno pro Alarm 2) 
2 Vstup 3 (Přednastaveno pro Alarm 3) 
Alarm 4 a Alarm 5 nelze k vstupu přiřadit. 
 

P165 – Žádaná hodnota SP pro alarm 1 (Adresa ModBus 2165) 
P179 - Žádaná hodnota SP pro alarm 2 (Adresa ModBus 2179) 
P193 - Žádaná hodnota SP pro alarm 3 (Adresa ModBus 2193) 
 

Volba žádané hodnoty pro alarm: 
0 Žádaná hodnota zóny 1 (Přednastaveno pro Alarm 1) 
1 Žádaná hodnota zóny 2 (Přednastaveno pro Alarm 2) 
2 Žádaná hodnota zóny 3 (Přednastaveno pro Alarm 3) 
Alarm 4 nelze žádanou hodnotu přiřadit. 



Popis zapojení 
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P166 - Alarm 1 – stav výstupu (Adresa ModBus 2166) 
P180 - Alarm 2 – stav výstupu (Adresa ModBus 2180) 
P194 - Alarm 3 – stav výstupu (Adresa ModBus 2194) 
P208 - Alarm 4 – stav výstupu (Adresa ModBus 2208) 
 

Alarm 1 – stav výstupu a typ aktivity: 
0 (N.O. Start) v klidu rozpojeno, aktivní od startu (Přednastaveno) 
1 (N.C. Start) v klidu sepnuto, aktivní od startu 
2 (N.O. mez) v klidu rozpojeno, aktivní při dosažení alarmu 
3 (N.C. mez) v klidu sepnuto, aktivní při dosažení alarmu 
4 (N.C. změna meze) v klidu rozpojeno, blokováno po změně povelu 
5 (N.C. změna meze) v klidu sepnuto, blokováno po změně povelu 
 

P167 – Hystereze alarmu 1 (Adresa ModBus 2167) 
P181 - Hystereze alarmu 2 (Adresa ModBus 2181) 
P195 - Hystereze alarmu 2 (Adresa ModBus 2195) 
P209 - Hystereze alarmu 4 (Adresa ModBus 2209) 
 

Hystereze alarmu: 
-10000 ÷ +10000 [číslo] (desetiny stupně pro termočlánky). 
Přednastaveno: 0.5. 
 

P168 - Reset alarmu 1 (Adresa ModBus 2168) 
P182 - Reset alarmu 2 (Adresa ModBus 2182) 
P196 - Reset alarmu 3 (Adresa ModBus 2196) 
P210 - Reset alarmu 4 (Adresa ModBus 2210) 
 

Reset alarmu: 
0 Automatický reset (Přednastaveno) 
1 Manuální reset (z klávesnice nebo binárním vstupem) 
2 Manuální reset s pamětí (zachovává stav i po výpadku napájení) 
3 Automatický reset s prodlevou. Alarm zůstává aktivní po dobu, zadanou 

parametrem „Prodleva alarmu“ 171, 185, 199 a 213 a to i pokud stav, 
který alarm vyvolal, již netrvá. Podmínky alarmu musí odeznít dřív, než 
může být opět vyvolán. 

 

P169 – Chybový stav výstupu alarmu 1 (Adresa ModBus 2169) 
P183 - Chybový stav výstupu alarmu 2 (Adresa ModBus 2183) 
P197 - Chybový stav výstupu alarmu 3 (Adresa ModBus 2197) 
P211 - Chybový stav výstupu alarmu 4 (Adresa ModBus 2211) 
 

Chybový stav výstupu alarmu: 
0 Rozpojené kontakty (Přednastaveno) 
1 Sepnuté kontakty 
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P170 – Alarm 1 ve stavu Stop (Adresa ModBus 2170) 
P184 – Alarm 2 ve stavu Stop (Adresa ModBus 2184) 
P198 – Alarm 3 ve stavu Stop (Adresa ModBus 2198) 
P212 – Alarm 4 ve stavu Stop (Adresa ModBus 2212) 
 

Výstup alarmu ve stop stavu regulátoru: 
0 Kontakty rozpojeny (Přednastaveno) 
1 Kontakty sepnuty 
 

P171 – Prodleva alarmu 1 (Adresa ModBus 2171) 
P185 – Prodleva alarmu 2 (Adresa ModBus 2185) 
P199 – Prodleva alarmu 3 (Adresa ModBus 2199) 
P213 – Prodleva alarmu 4 (Adresa ModBus 2213) 
 

Prodleva alarmu: 
Rozsah: -60:00 ÷ 60:00 mm:ss 
Přednastaveno: 00:00. 
Záporná hodnota: Prodleva při deaktivaci alarmu. 
Kladná hodnota: Prodleva při aktivaci alarmu. 



Popis zapojení 
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10.5 Reléové výstupy 
 

P219 – Funkce relé 1 DO1 (Adresa ModBus 2219) 
P221 - Funkce relé 2 DO2 (Adresa ModBus 2221) 
P223 - Funkce relé 3 DO3 (Adresa ModBus 2223) 
P225 - Funkce relé 4 DO4 (Adresa ModBus 2225) 
P227 - Funkce relé 5 DO5 (Adresa ModBus 2227) 
 

Nastavením resp. shozením příslušných bitů může být každému výstupnímu 
relé přiřazena kombinace funkcí, které se sčítají logikou OR. Pokud jsou 
např. u relé DO1 nastaveny bity 3 (alarm 1) a 4 (alarm 2), bude relé 
aktivováno při aktivaci alarmů 1 nebo 2. 
 

Funkce přiřazené výstupním relé (DO): 
Bit Funkce 
0 Chlazení zóna 1 
1 Chlazení zóna 2 
2 Chlazení zóna 3 
3 Alarm 1 
4 Alarm 2 
5 Alarm 3 
6 Alarm 4 
7 Přerušení topení 
8 RS485 Watch dog 
9 Porucha čidla 
10 Stav binárního vstupu 1 
11 Provoz zóny 1 
12 Provoz zóny 2 
13 Provoz zóny 3 
14 Dálkový povel 1 
15 Dálkový povel 2 
Přednastaveno: 0 
 

P220 – Typ kontaktů DO1 (Adresa ModBus 2220) 
P222 - Typ kontaktů DO2 (Adresa ModBus 2222) 
P224 - Typ kontaktů DO3 (Adresa ModBus 2224) 
P226 - Typ kontaktů DO4 (Adresa ModBus 2226) 
P228 - Typ kontaktů DO5 (Adresa ModBus 2228) 
 

Typ kontaktů alarmových výstupů 
0 n.o. v klidu rozpojeny (Přednastaveno) 
1 n.c. v klidu sepnuty 
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10.6 Binární vstup 

 

P233 – Funkce binárního vstupu 1 (Adresa ModBus 2233) 
 

0 Blokováno 
1 Start / Stop (při impulzu)  
2 Provoz ( 
3 Ruční reset alarmu 
4 Externí alarm 
 

Regulátor přechází do stavu STOP a alarmy jsou zrušeny. 
Regulátor nestartuje automaticky, je nutný zásah obsluhy. 
 

P234 – Typ kontaktu binárního vstupu 1 (Adresa ModBus 2234) 
 

Typ binárního vstupu 
0 v klidu rozpojený (Přednastaveno) 
1 v klidu sepnutý 



Popis zapojení 
 

REVO RT Návod k použití 50 

 

10.7 Soft Start 
 

P240 – Typ Soft-Startu zóna 1 (Adresa ModBus 2240) 
P250 - Typ Soft-Startu zóna 2 (Adresa ModBus 2250) 
P260 - Typ Soft-Startu zóna 3 (Adresa ModBus 2260) 
 

Aktivuje Soft-Start a volí jeho typ: 
0 Neaktivní (Přednastaveno) 
1 Soft-Start gradientem 
2 Soft-Start procenty výkonu 
 

P241 - Gradient Soft-Startu zóna 1 (Adresa ModBus 2241) 
P251 - Gradient Soft-Startu zóna 2 (Adresa ModBus 2251) 
P261 - Gradient Soft-Startu zóna 3 (Adresa ModBus 2261) 
 

Gradient pro funkci Soft-start: 
Rozsah: 0 ÷ 20000 číslo/h (u termočlánků desetiny stupně/h) 
Přednastaveno: 100.0 
 

P242 – Procenta výkonu pro Soft-Start zóna 1 (Adresa ModBus 2242) 
P252 - Procenta výkonu pro Soft-Start zóna 2 (Adresa ModBus 2252) 
P262 - Procenta výkonu pro Soft-Start zóna 3 (Adresa ModBus 2262) 
 

Procenta výkonu pro funkci Soft-start: 
Rozsah: 0 ÷ 100%. 
Přednastaveno: 50% 
 

P243 – Mezní hodnota funkce Soft-Start zóna 1 (Adresa ModBus 2243) 
P253 - Mezní hodnota funkce Soft-Start zóna 2 (Adresa ModBus 2253) 
P263 - Mezní hodnota funkce Soft-Start zóna 3 (Adresa ModBus 2263) 
 

Pokud je nastavena procentní funkce Soft-Start, aktivuje se po startu 
regulace a probíhá až do dosažení tímto parametrem zadané mezní 
hodnoty. Po jejím dosažení dál probíhá regulace na žádanou hodnotu. 
Rozsah: -30000 ÷ 30000 [číslo] (u termočlánků desetiny stupně) 
Přednastaveno: 1000 
 

P244 – Časový limit Soft-Startu zóna 1 (Adresa ModBus 2244) 
P254 - Časový limit Soft-Startu zóna 2 (Adresa ModBus 2254) 
P264 - Časový limit Soft-Startu zóna 3 (Adresa ModBus 2264) 
 

Maximální doba trvání funkce Soft-start, pokud nedosáhne proces dříve 
parametrem 243 nastavené meze. Po uplynutí doby probíhá dál regulace na 
žádanou hodnotu. 
Rozsah: 00:00 Bez časového limitu 
  00:01-24:00 hh:mm 
Přednastaveno: 00:15 
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10.8 Vstup z proudového transformátoru 
 

P270 – Aktivace vstupu z CT zóna 1 (Adresa ModBus 2270) 
P280 - Aktivace vstupu z CT zóna 2 (Adresa ModBus 2280) 
P290 - Aktivace vstupu z CT zóna 3 (Adresa ModBus 2290) 
 

Aktivuje vstup z proudového transformátoru a určuje síťovou frekvenci: 
0 Neaktivní (Přednastaveno) 
1 50 Hz 
2 60 Hz 
 

P273 – Jmenovitý proud do zátěže zóna 1 (Adresa ModBus 2273) 
P283 - Jmenovitý proud do zátěže zóna 2 (Adresa ModBus 2283) 
P293 - Jmenovitý proud do zátěže zóna 3 (Adresa ModBus 2293) 
 

Jmenovitá hodnota připojené zátěže. Nastavení 0.0 vypíná funkci alarmu 
přerušení topení HB. 
Rozsah: 0.0 Alarm HB vypnut (Přednastaveno) 
  0.0-200.0 A 
 

P274 – Citlivost alarmu HB zóna 1 (Adresa ModBus 2274) 
P284 - Citlivost alarmu HB zóna 2 (Adresa ModBus 2284) 
P294 - Citlivost alarmu HB zóna 3 (Adresa ModBus 2294) 
 

Procentuální snížení měřeného proudu, pod nímž je aktivován alarm 
přerušení topení HB. 
Rozsah: 0-80% (Přednastaveno 20%) 
 

P275 – Zkratový proud zóna 1 (Adresa ModBus 2275) 
P285 - Zkratový proud zóna 2 (Adresa ModBus 2285) 
P295 - Zkratový proud zóna 3 (Adresa ModBus 2295) 
 

Proudová mez aktivace alarmu zkratu tyristoru CT: 
Rozsah: 0.0 Alarm vypnut (Přednastaveno) 
  0.1-200.0 A 
 

P276 – Prodleva alarmu HB zóna 1 (Adresa ModBus 2276) 
P286 - Prodleva alarmu HB zóna 2 (Adresa ModBus 2286) 
P296 - Prodleva alarmu HB zóna 3 (Adresa ModBus 2296) 
 

Časová prodleva aktivace alarmu HB: 
Rozsah: 00:00-60:00 mm:ss 
Přednastaveno: 01:00 



Popis zapojení 
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10.9 Seriová linka RS485 Modbus RTU 
 

P300 - Slave Adresa (Address ModBus 2300) 
 

Zadání slave adresy pro komunikaci: 
Rozsah: 1 ÷ 254. 
Přednastaveno: 247 
 

P301 – Přenosová rychlost (Adresa ModBus 2301) 
 

Volba přenosové rychlosti seriové komunikace: 
0 1200 bit/s 
1 2400 bit/s 
2 4800 bit/s 
3 9600 bit/s 
4 19200 bit/s (Přednastaveno) 
5 28800 bit/s 
6 38400 bit/s 
7 57600 bit/s 
8 115200 bit/s 
 

P302 – Parametry sériového portu (Adresa ModBus 2302) 
 

Volba formátu Modbus RTU komunikace 
0 8 bitů, bez parity, 1 stop bit (Přednastaveno) 
1 8 bitů, sudá parita, 1 stop bit 
2 8 bitů, lichá parita, 1 stop bit 
3 8 bitů, bez parity, 2 stop bity 
4 8 bitů, sudá parita, 2 stop bity 
5 8 bitů, lichá parita, 2 stop bity 
 

P303 – Prodleva komunikace (Adresa ModBus 2303) 
 

Volba prodlevy komunikace: 
Rozsah: 0 ÷ 100 ms. 
Přednastaveno: 5 ms. 
 

P304 - RS458 MODBUS RTU WatchDog (Address ModBus 2304) 
 

Volba času funkce WatchDog. Pokud během nastavené doby neproběhne na 
sériové lince žádná komunikace, regulátor vypne všechny výstupy. 
Rozsah: 0 Neaktivní offline (Přednastaveno) 
  0.1-600.0 desetiny vteřiny 
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11. Typy spínacích režimů 
 
Volbou spínacího režimu lze optimalizovat spínací jednotku dané zátěži. 
Spínací režim je výrobcem již nastaven dle požadavku zákazníka dle 
příslušného objednacího kódu, uvedeného na štítku jednotky. Změnu 
spínacího režimu lze provést konfiguračním programem nebo z čelního 
panelu jednotky. 

 
 
Pozor! Tuto činnost smí provádět pouze kvalifikovaný personál. 

 
 
 
 

11.1 Spínání v nule 
Režim spínání v nule se používá při přivedení logického SSR signálu např. 
z regulátoru teploty, spínací jednotka se prakticky chová jako stykač. Doba 
cyklu je řízena regulátorem teploty, spínání v nule minimalizuje rušení, 
protože tyristory spínají a vypínají jen při nulovém napětí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Popis zapojení 
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12. Režim řízení - Zpětná vazba 
Tyristorová jednotka je dodána s nastaveným typem zpětné vazby dle 
objednávky, objednací číslo je uvedeno na štítku přístroje. Pokud chcete typ 
zpětné vazby změnit, lze tak učinit konfiguračním programem nebo z čelního 
panelu 
 

Pozor! Tuto činnost smí provádět pouze kvalifikovaný personál. 
 
 
 
Typ zpětné vazby je určen parametrem v menu nastavení setup. 
Pokud je binární vstup nakonfigurován na přepínání zpětné vazby, lze 
aktivací vstupu přepnout z parametrem určené zpětné vazby na vazbu 
napěťovou. 
Zpětná vazba určuje režim řízení tyristorové jednotky. Možnosti jsou: 
 

• V2 = zpětná vazba mocniny napětí 
Vstupní signál je úměrný druhé mocnině výstupního napětí. Výkon 
zůstává konstantní, jen pokud se impedance zátěže nemění. 

 

• V = napěťová zpětná vazba 
Vstupní signál je úměrný výstupnímu napětí. Tento režim řízení 
kompenzuje fluktuace napájecího napětí. 

 

• I = proudová zpětná vazba 
Vstupní signál je úměrný výstupnímu proudu. Tento režim řízení udržuje 
stejný proud i při změnách impedance zátěže. 

 

• VxI = výkonová zpětná vazba 
Vstupní signál je úměrný výstupnímu výkonu. Výkon zůstává stejný i při 
změnách napětí nebo impedance zátěže. Tento režim řízení se používá u 
elementů z karbidu křemíku, které mění svůj odpor s teplotou a s časem. 
Režim kompenzuje i fluktuace napájecího napětí. 

 

• I2 = zpětná vazba mocniny proudu 
Vstupní signál je úměrný druhé mocnině výstupního proudu. Výkon 
zůstává konstantní, jen pokud se impedance zátěže nemění. 

 

• None = žádná zpětná vazba 
Otevřená smyčka. Vstupní signál je úměrný fázovému úhlu (α). 

 

• EXT = externí zpětná vazba (0-10V, 4-20 mA, 0-20 mA) 
Vstupní signál je úměrný externímu signálu. Tento režim řízení se 
používá např. v galvanovnách, kde je nutné řídit hodnotu proudu, 
tekoucího do elektrod. 
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13. Desky elektroniky 
 

13.1 Napájení elektroniky 
Regulátor vyžaduje pro svou elektroniku pomocné napájení 24 Vdc, 1 A, 
připojené na svorkovnici M2 (13+; 14-). 
 

Před zapojením nebo odpojením vodičů pomocného napájení 
jednotky se ujistěte, že vodiče silového i pomocného napájení 
jsou bez napětí. 

 
 
 
 

14. Komunikační port RS485 
 

Sériový port RS485 je vyveden na svorkovnici M3. 
Portem lze propojit až 127 jednotek. 
 

Svorkovnice M3 Popis 
15 RS485 A+ 
16 RS485 B- 

 
Pohled zespodu 
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15. Vnitřní pojistky 
 
Pro ochranu tyristorů před zkratem je regulátor vybaven ultra rychlými 
pojistkami s nízkou hodnotou I2t. 
Pojistky musí mít o 20% nižší hodnotu I2t než tyristor. 
Při použití nesprávných pojistek záruka výrobce neplatí. 
 

Typ Kód pojistky 
Proud 
[Arms] 

Vac 
I2t pojistky 
pro 500V 

[A2 s] 

I2t pojistky 
pro 690V 

[A2 s] 

Počet 
na fázi 

035 FU5007306.50 50 690 546 780 1 
050 FU5007306.80 80 690 1750 2500 1 
075 FU5007306.100 100 690 2170 3100 1 
090 FU5007306.100 100 690 2170 3100 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výměna pojistky: 
Otevřete kryt a vyšroubujte fixační šroubky 
pojistky, nahraďte ji novou správnou pojistkou, 
použijte správné šroubky a utáhněte je 
v tabulce uvedeným momentem. 
 
2 šroubky M6x12mm pro každou pojistku 
 
 
 
 
 

Typ Šroubek 
Utahovací 

moment Nm 
30A – 90A M6 5,0 

 
 

Rychlé pojistky slouží pouze k ochraně tyristorů, nikoli ostatních 
instalovaných zařízení. 
Při použití nesprávných pojistek nelze uplatnit záruku na 
tyristory. 
U tyristorové jednotky pod napětím neotvírejte její držák pojistky 
a nedotýkejte se jejích elektrických součástek. 

 

Hodnota I2t v tabulce je vztažena k 660 Vac, 
pro skutečnou hodnotu napětí I2t přepočtěte 
koeficientem z grafu. Např. pro 500V je K=0,7 
a I2t = 0,7 x 3100 = 2170. 


