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Schemat blokowy W!a"ciwo"ci

- programowalna struktura

  regulatora

- samooptymalizacja

-  funkcja rampy

- regulator programowy

   z czterema segmentami

- wej"cie dla zewn#trznej warto"ci zadanej

- cyfrowy filtr  wej"ciowy

   z programowaln$ sta!$ czasow$

 -interfejs RS485

- 2 komparatory

- 5 wyj"% z dowolnym przypisaniem

   ich funkcji

- wyj"cie zmiennej procesowej

- blokada przycisków i poziomów konfiguracji

- 2 warto"ci zadane z mo&liwo"ci$ prze!$czania

- 2 grupy parametrów z mo&liwo"ci$ ich

   prze!$czania

- zatwierdzenie UL

dTRON 16.1
KOMPAKTOWY REGULATOR 
MIKROPROCESOROWY

Wykonanie obudowy wg DIN 43 700

Opis

Kompaktowy regulator mikroprocesorowy Typu 703011 z panelem przednim 48mm x 48mm 

znajduje zastosowanie w maszynach pakuj$cych, aparaturze laboratoryjnej, przy produkcji tworzyw

sztuczych, itp.

Regulator posiada dwa 4-cyfrowe 7-segmentowe wy"wietlacze dla warto"ci wej"ciowej (czerwony)

i zadanej (zielony). Podczas programowania wy"wietlane s$ komentarze, kody oraz wprowadzane

warto"ci. Regulator mo&e by% konfigurowany jako dwustawny, trójstawny, lub regulator ci$g!y o

dowolnej strukturze.

Regulator standardowo posiada jedno wej"cie procesowe oraz opcjonalnie drugie wej"cie dla war-

to"ci zadanej, dwa wyj"cia przeka'nikowe, opcjonalnie trzecie wyj"cie dla dowolnej funkcji jak

równie& dwa wej"cia logiczne konfigurowane jako wyj"cia logiczne 0/5 V.

Dodatkowo regulator posiada dwa komparatory które mog$ by% przypisane do sygna!u wej"ciowe-

go. Do wyboru jest 8 ró&nych funkcji komparacji.

Funkcja rampy z nastawianym stopniem nachylenia, funkcja regulatora programowego z czterema

odcinkami czasowymi jak równie& samooptymalizacja dostarczane s$ w standardzie.

Interfejs (RS485) z protoko!em komunikacyjnym MODbus/Jbus dost#pny jest jako opcja.

Pod!$czenia elektrycznego dokonuje si# poprzez zaciski "rubowe. Stopie( ochrony z przodu IP 65.

Typ 703011 / �
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Dzia!anie

Parametry regulatora i konfiguracja danych s$

zdefiniowane na odr#bnych poziomach dla u!a-

twienia obs!ugi i programowania urz$dzenia  

Przyciski umo&liwiaj$ !atw$ i wygodn$ obs!ug#

urz$dzenia przez u&ytkownika. Dwa wy"wie-

tlacze pokazuj$ symbol parametru i odpowia-

daj$c$ mu warto"%.

Poziom obs!ugi

Wy"wietlacz dolny pokazuje symbol  (np SP1),

wy"wietlacz górny odpowiadaj$c$ mu warto"%.

Warto"ci zadane SP1 i SP2 mog$ by% zmieniane

za pomoc$ przycisków (SP=warto"% zadana).

Poziom parametrów

Na tym poziomie regulator jest przy-

stosowywany do dzia!ania. Parametry s$

wy"wietlane z symbolem i warto"ci$. Wy"wiet-

lane s$ tylko te parametry, które s$ powi$zane z

konfiguracj$ urz$dzenia. 

Poziom konfiguracji

Ten poziom przystosowuje regulator do rodzaju

regulacji oraz przystosowuje  rodzaje i funkcje

wej"% i wyj"%.

Panel przedni

(1) Wy"wietlacz warto"ci rzeczywistej

czerwony, 10mm wysoki, 4 cyfrowy

(5) Przycisk EXIT

wyj"cie z poziomu

(2) Wy"wietlacz warto"ci  zadanych

zielony, 7mm wysoki, 4 cyfrowy

(6) Przycisk inkrementacji

zmiana ustawionej warto"ci

(3) Przycisk dekrementacji

zmiana ustawionej warto"ci

(7) Sygnalizacja stanu

dla wyj"% od 1 do 3, &ó!ty

(4) Przycisk PGM

wybieranie parametrów

(8) LED rampy/funkcja sterowania program.

"wieci si#, gdy skonfigurowany, zielony

Funkcja rampy

Mo&liwa jest charakterystyka rosn$ca lub

malej$ca (wzrastaj$ca lub malej$ca warto"% za-

dana). Warto"% zadana SP zmienia si# w czasie

t odpowiadaj$cym ko(cowej  warto"ci zadanej.

Rampa rozpoczyna si# dla warto"ci zadanej w

czasie t0. Nachylenie rampy jest programo-

walne. Warto"% rampy (dodatnia lub ujemna)

zale&y od warto"ci zadanej i czasu  t0. Gdy zasi-

lanie zostanie w!$czone, rampa startuje z

bie&$cej warto"ci zmiennej procesowej.

Funkcja sterowania programowego

Mo&na utworzy% program z maksymalnie czterema odcinkami czasowymi. Warto"ci zadane po-

szczególnych odcinków (SP00 - SP03) i odcinki czasowe (t00 - t03) ustawiane s$ z poziomu

obs!ugi. Podstawa czasu mo&e by% skonfigurowana w sekundach i minutach (max odcinek 9999

min).

Program startuje od aktualnej warto"ci, tzn. urz$dzenie wykrywa ustawion$ warto"% zadan$ w

momencie w!$czenia zasilania. Je&eli warto"% rzeczywista jest poza segmentem, start nast#puje od

pierwszego odcinka a warto"% zadana tego odcinka jest przybli&ana ze stopniem nachylenia do

pierwszego odcinka (dodatnio lub ujemnie) 

Program mo&e by% uruchomiony jednorazowo lub mo&e by% powtarzany cyklicznie. Dodatkowo

program mo&e by% równie& zatrzymany w trakcie dzia!ania.
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Komparator

graniczny

Regulator wyposa&ony jest w dwa komparatory

graniczne. Ka&dy z nich mo&e pe!ni% jedn$ z

funkcji opisanych poni&ej. 

Sygna!y na wej"ciu analogowym 1 lub 2 s$

monitorowane. Warto"ci graniczne AL1 i AL 2

oraz histereza prze!$cznika XSd s$ programo-

walne.

Funkcja lk1

Funkcja okna: przeka'nik uruchamia si#, kiedy

warto"% rzeczywista mie"ci si# w pewnym za-

kresie warto"ci zadanej. 

Przyk!ad: w = 200°C, AL = 20, XSd = 4

Warto"% wej"ciowa rosn$ca: przeka'nik za!$cza

si# w temp 182°C i roz!$cza w temp 222°C.

Warto"% wej"ciowa malej$ca: przeka'nik si#

za!$cza w temp 218°C i roz!$cza w temp

178°C. .

Funkcja lk2

jak w lk1, ale funkcja przeka'nika odwrócona.

Funkcja lk3

sygnalizacja ostrzegawcza, �alarm niski�

funkcja: przeka'nik si# roz!$cza, gdy warto"%

wej"ciowa < warto"% zadana

Przyk!ad: w = 200°C, AL = 20, XSd = 4

Warto"% wej"ciowa rosn$ca: przeka'nik za!$cza

si# w temp 182°C .

Warto"% wej"ciowa malej$ca: przeka'nik

roz!$cza si# w temp 178°C .

Funkcja lk4

jak w lk4,  ale funkcja przeka'nika odwrócona.

Funkcja lk5

sygnalizacja ostrzegawcza, �alarm wysoki�

funkcja: przeka'nik si# roz!$cza,  gdy  warto"%

wej"ciowa  > warto"ci zadanej.

Przyk!ad: w = 200°C, AL = 20, XSd = 4

Warto"% wej"ciowa rosn$ca: przeka'nik

roz!$czany w temp 222°C.

Warto"% wej"ciowa malej$ca: przeka'nik

za!$czany w temp  218°C.

Funktion lk6

jak w lk5, ale funkcja przeka'nika odwrócona

Funkcja lk7

Prze!$czanie nie zale&y od warto"%i zadanej, ale

tylko od warto"ci AL.

funkcja: przeka'nik si# za!$cza  gdy warto"%

wej"ciowa > warto"ci granicznej

Przyk!ad: AL = 150, XSd = 4

Warto"% wejsciowa rosn$ca: przeka'nik za!$cza

si# w temp 152°C.

Warto"% wej"ciowa malej$ca: przeka'nik

roz!$cza si# w temp 148°C.

Funkcja lk8

jak w  lk7, ale funkcja przeka'nika odwrócona.

Samooptymalizacja

Standardowo samooptymalizacja powoduje au-

tomatyczne samodostrojenie si# parametrów

regulatora do procesu. Pozwala to na optymalne

wykorzystanie regulatora bez dodatkowej

wiedzy z dziedziny regulacji. Samooptymaliza-

cja okre"la parametry dla regulatorów PI i PID

(zakres proporcjonalno"ci, czas zdwojenia, czas

wyprzedzenia) jak równie& czas cyklu i sta!$

czasow$ cyfrowego filtru wej"ciowego.

Ograniczenia wyj"cia

Istnieje mo&liwo"%  ograniczenia warto"ci mak-

symalnej i minimalnej wyj"cia regulatora.

Przyk!ad: regulator proporcjonalny P z charak-

terystyk$ malej$c$

Y1 � ustawiona warto"% max 

Y2 � ustawiona warto"% min 

W przypadku wyj"% nieci$g!ych wyj"cie regula-

tora ograniczone jest przez czas trwania cyklu

za!$czania przeka'nika .

Prze!#czanie

parametrów

Wej"cie logiczne mo&e by% u&yte do prze!$cza-

nia pomi#dzy dwoma uk!adami parametrów

(patrz tabela parametrów, strona 5).

Interfejs

Regulator mo&e mie% opcjonalnie interfejs

RS 485. S!u&y do komunikacji z systemami

wy&szego poziomu i integracji z danymi siecio-

wymi. Protoko!em komunikacyjnym jest  

MODbus / Jbus.
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Dane techniczne

Wej"cie regulatora mo&e by% przekonfiguro-

wane programowo na Pt 100, termopary, syg-

na!y 0 � 20mA i 4 � 20mA .

Wej"cie napi#ciowe (0(2) � 10V) wymaga

zmiany sprz#towej w fabryce.

Regulator z termometrami opo-

rowymi

Wej"cie

Pt 100 2 lub 3 przewodowe

Zakres regulacji

-199,9 � +850,0°C

-200 � +850°C

Kompensacja

W termometrach 3 przewodowych nie jest

wymagana. W 2 przewodowych kompensacja

rezystancji przewodów mo&e by% przeprowa-

dzona poprzez zewn#trzny rezystor kompen-

suj$cy (Rkompen = Rprzedowu). Ponad to wp!yw

rezystancji mo&e by% kompensowany pro-

gramowo poprzez  wprowadzenie korekcyjnych

warto"ci wej"ciowych.

Regulator z termopar#

Zakres regulacji

Kompensacja temperatury

wewn#trzna

Regulator z linearyzacj#  sygna!ów

standardowych z przetworników (u/i)

Wej"cie

Wej"cie 2

Regulator z linearyzacj# sygna!ów 

standardowych z przetworników (u/i)

Wej"cie

Rodzaje sygna!ów standardowych mog$ by%

konfigurowane.

Wej"cia logiczne

Funkcje

- blokada klawiatury

- blokada poziomu

- startowanie rampy

- zatrzymanie rampy

Fe-CuNi �L� -200 � +900°C

Fe-CuNi �J� -200 � +1200°C

NiCr-Ni �K� -200 � +1372°C

Cu-CuNi �U� -200 � +600°C

NiCrSi-NiSi �N� -100 � +1300°C

Pt10Rh-Pt �S� 0 � 1768°C

Pt13Rh-Pt �R� 0 � 1768°C

Pt30Rh-Pt6Rh �B� 0 � 1820°C

Sygna! Opór wewn#trzny Ri

spadek napi#cia ∆Ue

0(4) � 20mA ∆Ue < 1V

0(2) � 10V Ri = 100kΩ

Sygna! Opór wewn#trzny Ri

spadek napi#cia ∆Ue

0(4) � 20mA ∆Ue < 1V

0(2) � 10V Ri = 100kΩ

- wybór warto"ci zadanej

- prze!$czanie parametrów

- aktywacja komparatorów

Fabrycznie wej"ciom logicznym nie s$ przy-

pisane funkcje.

Wyj"cia

2 wyj"cia przeka'nikowe, 2 wyj"cia logiczne i

jedno opcjonalne (przeka'nikowe, analogowe,

logiczne 0/12V, tranzystor lub TRIAC) .

1. Wyj"cia przeka$nikowe K1 / K2

styk zwierny

3A, 250V AC

przy obci$&eniu rezystancyjnym

&ywotno"%:

> 5 ) 105 przy obci$&eniu znamionowym

2. Wyj"cie przeka$nikowe K3 (opcjo-

nalne)

styk prze!$czny

3A, 250V AC

przy obci$&eniu rezystancyjnym

&ywotno"%:

> 5 ) 105 przy obci$&eniu znamionowym

3. Wyj"cie analogowe K3

dla zmiennej procesowej (opcja)

0(2) � 10V RObc.  >500Ω
0(4) � 20mA RObc.  <450Ω
izolacja galwaniczna od wej"%:

U ≤ 30V AC; ∆U ≤ 50V DC

4. Wyj"cie tranzystorowe K3 (opcja)

izolacja galwaniczna

napi#cie za!$czania: 30VDC

pr$d za!$czania: ≤ 50mA

5. Wyj"cie logiczne K3 (opcja)

0/12V RObc. > 650Ω

6. Wyj"cia logiczne

0/5V RObc. > 250Ω

7. TRIAC-wyj"cie K3 (opcja)

230V/1A

Dane ogólne

Podane warto"ci zawieraj$ tolerancj# linearyza-

cji.

* dla  Pt30Rh-Pt6Rh �B� w zakresie

od  300 � 1820°C

Przetwornik A/D

rozdzielczo"% > 15bitów

Wy"wietlacz

max. 2 miejsca po przecinku

Rodzaje regulacji

regulacja dwustawna, trójstawna lub ci$g!a

Dok!adno"% pomiaru B!#d od temperatury

otoczenia

dla termometrów oporowych

≤ 0,1% ≤ 25ppm/K

dla termopar

≤ 0,25%* ≤ 100ppm/K

dla linearyzacji sygna!ów standardowych 

≤ 0,1% ≤ 100ppm/K

Cz&stotliwo"c próbkowania

210ms (250ms przy regulacji programowej)

Monitorowanie obwodów pomiarowych

Mo&na zdefiniowa% stan wyj"cia przy wykryciu

b!#du .

Pami&%

EEPROM

Zasilanie

AC 48 � 63Hz, 110 � 240V +10/-15%

lub AC/DC 20 � 53V, 48 � 63Hz

Pobór mocy

oko!o 5VA

Przy!#cze elektryczne

zaciski "rubowe dla przewodów o max.

przekroju  1,5mm2

Dozwolona temperatura otoczenia

0 � 55°C

Temperatura magazynowania

-40 � +70°C

Warunki klimatyczne

wilgotno"% wzgl#dna <75%, bez kondensacji

Stopie' ochrony

wg EN 60 529

z przodu IP 65; z ty!u IP 20

Bepiecze'stwo elektryczne

wg EN 61 010

klasa 2

- kategoria przepi#cia II

- zanieczyszczenie  2

Kompatybilno"% elektromagnetyczna

wg NAMUR-zalecane  NE21,

EN 50 081 cz. 1, EN 50 082 cz. 2

Obudowa

wg DIN 43 700, tworzywo sztuczne,

Pozycja montowania

dowolna

Waga

oko!o 140g

Interfejs RS485

izolowany

Pr&dko"% transmisji

4800/9600bps

Protokó!

MODbus/ Jbus

Przetwornik Przerwa Zwarcie

termometry

oporowe

X X

termopary X �

0 � 10V � �

2 � 10V X X

0 � 20mA � �

4 � 20mA X X

X = rozpoznanie � = niewykrywane
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Parametry
Wy"wietlacz Ustawienia fabryczne Zakres

warto"% graniczna komparatora 1 AL11 0 -1999 � +9999cyfr

warto"% graniczna komparatora 2 AL21 0 -1999 � +9999cyfr

zakres proporcjonalno"ci 1 Pb1 0 0 � 9999cyfr

zakres proporcjonalno"ci 2 Pb2 0 0 � 9999cyfr

sta!a ró&niczkowania dt 80s 0 � 9999s

sta!a ca!kowania rt 350s 0 � 9999s

czas cyklu 1 Cy1 20,0s 0,5 � 999,9s

czas cyklu 2 Cy2 20,0s 0,5 � 999,9s

strefa nieczu!o"ci db 0,0 0,0 � 100,0cyfr

histereza 1 HYS1 1,0 0,0 � 999,9cyfr

histereza 2 HYS2 1,0 0,0 � 999,9cyfr

punkt pracy y.0 0% -100 � +100%

limit wyj"cia max y.1 100% 0 � 100%

limit wyj"cia min y.2 -100% -100 � +100%

sta!a czasowa filtru wej"ciowego dF 0,6s 0,0 � 100,0s

stopie( nachylenia rampy rASd 0 0 �  999cyfr/min lub cyfr/h

1.zale&y od ilo"ci miejsc po przecinku

Wymiary

Typ 703011 / �

Wymiary otworu mon-

ta&owego wg DIN 43 700

Minimalne odst&py

Schemat po!acze'
Widok z ty!u z zaciskami "rubowymi
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Oznaczenia typów

Je&eli wykonania magazynowe nie odpowia-

daj$ wymaganiom klienta mo&na wyspecyfiko-

wa% urz$dzenie wg poni&szych kodów.

(1) Funkcje regulatora

(2)Wej"cie 1

(3) Wej"cie 2 (Opcja)

Kod

Dwustawny z  funkcj$ O

(przeka'nik otwarty przy  x > w) 10

Dwustawny z  funkcj$ S

(przeka'nik otwarty przy  x < w) 11

Trójstawny

prze!$cznik/prze!$cznik

analog/prze!$cznik

prze!$cznik/analog

3 .

. 0

. 1

. 2

Regulator ci$g!y

ch-ka opadaj$ca  

ch-ka rosn$ca

5 .

. 0

. 1

Kod

Pt 100 001

Pt 1000 006

Fe-CuNi �J� 040

Cu-CuNi �U� 041

Fe-CuNi �L� 042

NiCr-Ni �K� 043

Pt10Rh-Pt �S� 044

Pt13Rh-Pt �R� 045

Pt30Rh-Pt6Rh �B� 046

NiCrSi-NiSi �N� 048

linearyzacja sygna!ów z przetworni-

ka

0 � 20mA 052

4 � 20mA 053

0 � 10V 063

2 � 10V 071

Kod

nie u&ywane 000

interfejs RS 485

izolowany

053

dla zewn#trznej warto"ci zadanej

0 � 20mA

4 � 20mA

0 � 10V

2 � 10V

11 .

. . 1

. . 2

. . 7

. . 8

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

703011/ . . � . . . � . . . �  . . . � . . / . . .

(5) Zasilanie

(6) Kody specjalne

Kod

AC 48 � 63Hz,

110 � 240V +10/-15%

23

AC/DC 20 � 53V, 48 � 63Hz 22

Kod

bez kodów specjalnych 000

zatwierdzenie UL 061

(4) Wyj"cie 3 (Opcja)

* Wyj"cie analogowe mo&e by% konfiguro-

wane jako transmisyjne.

Code

nie u&ywane 000

przeka'nik 101

logiczne 0/12V 113

analogowe*

0 � 20mA

4 � 20mA

0 � 10V

2 � 10V

001

005

065

070

tranzystor

DC 30V / 50mA

106

TRIAC

AC 230V/1A 107

Ustawienia fabryczne wyj"% Wyj"cia

dla 1 2 3 4 5

regulator dwustawny (funkcja O) H X � X X

regulator dwustawny (funkcja S) X K � X X

regulator trójstawny (prze!$cznik/prze!acznik) H K � X X

regulator trójstawny (analog/prze!$cznik) X K H X X

regulator trójstawny (prze!$cznik/analog) H X K X X

regulator PID (ch=ka opadaj$ca) X X H X X

regulator PID (ch-ka rosn$ca) X X K X X

Ogó!em wyj"cia mog$ by% dowolnie konfi-

gurowane przy u&yciu kodów jak wy&ej. Wyj-

"cia 4 i 5 standardowo s$ wyj"ciami logicznymi

(0/5V).

H

K

1. lk

2. lk

X

�

- grzanie

- ch!odzenie

- 1. komparator

- 2. komparator

- bez funkcji

- nie dost#pne


