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cesowych PV i dalsz¹ regulacjÍ na
przes³anych wartoúciach, a takøe
odczyt i zmianÍ praktycznie
wszystkich parametrÛw pracy kaø-
dej z pÍtli PID oddzielnie.

Obudowy modu³Ûw sterowni-
kÛw maj¹ szerokoúÊ 22,5 mm.
Nieco wiÍksze wymiary (48 x†48
mm) ma konsola programuj¹ca
E5ZN-SDL, za pomoc¹ ktÛrej moø-
na programowaÊ i†monitorowaÊ
stany poszczegÛlnych regulatorÛw
zastosowanych w†systemie. Komu-
nikacja pomiÍdzy urz¹dzeniami
odbywa siÍ za pomoc¹ wbudowa-
nych interfejsÛw RS485. Modu³y
regulatorÛw wyposaøono w†dwa
nastawniki obrotowe s³uø¹ce do
ustalenia adresu w†systemie oraz
umoøliwiaj¹ce wybÛr prÍdkoúci
transmisji danych. DziÍki RS485
regulatory mog¹ siÍ komunikowaÊ
takøe z†innymi urz¹dzeniami za-
stosowanymi w†systemie regulacji.
Komunikacja odbywa siÍ w†trybie
half-duplex z†maksymaln¹ prÍd-
koúci¹ wynosz¹c¹ 38,4 kbd. Trans-
misja danych jest zabezpieczana
za pomoc¹ detektora BCC (Block
Check Character) oraz kontroli pa-
rzystoúci przesy³anych ramek da-

Regulatory z†rodziny E5ZN fir-
my Omron s¹ przystosowane do
montaøu In-panel, co oznacza, øe
konstrukcjÍ ich obudÛw zoptyma-
lizowano pod k¹tem maksymaliza-
cji wygody montaøu w†szafach
sterowniczych. W†tym celu roz-
dzielono obudowy modu³Ûw od
podstawek montaøowych, na ktÛ-
rych znajduj¹ siÍ úruby zaciskowe
(do pod³¹czeÒ elektrycznych) oraz
zastosowano z³¹cza miÍdzymodu-
³owe, ktÛre zapewniaj¹ automa-
tyczne ³¹czenie elektryczne pod-
stawek modu³Ûw montowanych
obok siebie na szynie DIN.

Zastosowanie specjalnych pod-
stawek MASTER-SLAVE umoøli-
wia stworzenie regulatora o maks.
32 pÍtlach regulacji PID, umiesz-
czonych na wspÛlnej szynie ko-
munikacyjnej i zasilania, co daje
znaczn¹ oszczÍdnoúÊ na okablowa-
niu. W kaødej pÍtli moøna nieza-
leønie uruchomiÊ proces autotu-
ningu, zapewniaj¹cy automatyczny
dobÛr parametrÛw P, I i D. regu-
lacji.

Szyna komunikacyjna umoøli-
wia pod³¹czanie bezpoúrednio do
rejestrÛw regulatora wartoúci pro-

Modułowe regulatory
temperatury

Regulatory temperatury s¹
zazwyczaj jednym

z†fragmentÛw wiÍkszych
systemÛw regulacji

i†sterowania. Budowanie
takich systemÛw na bazie

klasycznych regulatorÛw bywa
k³opotliwe, co spowodowa³o
pojawienie siÍ w†sprzedaøy
opracowaÒ modu³owych In-
panel. Jedn¹ z†rodzin
regulatorÛw tego typu

przedstawiamy w†artykule.

nych. Maksymalna dopuszczana
liczba wspÛ³pracuj¹cych ze sob¹
urz¹dzeÒ wynosi 16.

Pomimo niewielkich wymiarÛw
zewnÍtrznych, regulatory E5ZN s¹
niezwykle funkcjonalne i†oferuj¹
uøytkownikowi m.in. stabiln¹ re-
gulacjÍ temperatury (dla grzania
i†ch³odzenia) w†zamkniÍtej pÍtli
regulacji 2-PID (ewentualnie On/
Off) oraz nadzÛr nad poprawnoú-
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Dodatkowe informacje

ci¹ dzia³ania urz¹dzenia wyko-
nawczego (grza³ki/agregatu ch³o-
dz¹cego). Charakterystyka dzia³a-
nia regulatora PID moøe byÊ pro-
gramowana przez uøytkownika (za
pomoc¹ zewnÍtrznego nastawni-
ka). Zakres regulacji parametrÛw
jest nastÍpuj¹cy:
- P†- 0,1...999,9 EU (jednostek
ìinøynierskichî, charakterystycz-
nych dla tego typu regulatorÛw),

- I†- 0...3999 s,
- D†- 1...99 s.

Kontrola dzia³ania urz¹dzenia
wykonawczego odbywa siÍ przez
monitorowanie pobieranego przez
nie pr¹du, do ktÛrego to celu s¹
wykorzystywane bezystkowe trans-
formatory, dostÍpne jako wyposa-
øenie opcjonalne.

Regulatory E5ZN mog¹ wspÛ³-
pracowaÊ z†rezystancyjnymi, ter-
moz³¹czowymi (termoparowymi)
i†podczerwonymi (bezdotykowymi)
czujnikami temperatury. Opcjonal-
nie do wejúcia regulatora moøna

do³¹czyÊ dowolny czujnik wiel-
koúci fizycznej z†wyjúciem napiÍ-
ciowym (0...50 mV),co pozwala
z†jednej strony monitorowaÊ rÛø-
norodne procesy fizyczne, z†dru-
giej natomiast zakres monitorowa-
nych temperatur jest bardzo sze-
roki (tab. 1). Wyjúcia steruj¹ce re-
gulatorÛw mog¹ sterowaÊ bezpo-
úrednio przekaüniki pÛ³przewodni-
kowe (SSR - wyjúcie steruj¹ce za-
bezpieczono przed przetÍøeniem),
dostÍpne s¹ takøe wersje z†dwu-
stanowymi wyjúciami uniwersal-
nymi (tranzystorowymi - 30 VDC/
50 mA) oraz wyjúciami analogo-
wymi (pr¹dowymi). Standardo-
wym wyposaøeniem regulatorÛw
s¹ takøe wejúcia i†wyjúcia uniwer-
salne. Wejúcia mog¹ mieÊ rÛøne
zastosowania (zaleøy to od aplika-
cji), natomiast wyjúcia s³uø¹ do
sygnalizacji uszkodzenia urz¹dze-
nia wykonawczego lub do przeka-
zywania na zewn¹trz regulatora
napiÍcia z†wyjúcia pomiarowego
wzmacniacza b³Ídu.

Regulatory E5ZN mog¹ praco-
waÊ w†otoczeniu o†temperaturze
-10...+50oC, a†dopuszczalny zakres
wzglÍdnej wilgotnoúci otoczenia
powinien siÍ mieúciÊ w†przedzia-
le 25...85%. Obudowa zapewnia
stopieÒ ochrony IP00, co wyraünie
sugeruje koniecznoúÊ montowania
regulatorÛw w†obudowach urz¹-
dzeÒ docelowych.
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