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SIMpactowe wskaüniki
Jednym z†podstawowych ele-

mentÛw systemÛw sterowania
i†nadzoru nad procesami
s¹ modu³y wskaünikowe,
ktÛrych zadaniem jest
przekazanie osobom ob-
s³uguj¹cym informacji
o†aktualnych wartoúciach
nadzorowanych paramet-
rÛw. Zazwyczaj modu³y
wskaünikowe bezpoúrednio
wspÛ³pracuj¹ z†rÛønego typu
czujnikami o†standaryzowanych
sygna³ach wyjúciowych. Informa-
cja o†wartoúci kontrolowanego pa-
rametru (ciúnienia, masie, napiÍ-
ciu, wilgotnoúci itp.) jest przeka-
zywana za pomoc¹ pÍtli pr¹dowej
lub sygna³u napiÍciowego. W†pier-
wszym przypadku najwiÍksz¹ po-
pularnoúci¹ ciesz¹ siÍ czujniki o
pr¹dach wyjúciowych 0..20mA
oraz 4..20mA, natomiast w†drugim
najczÍúciej s¹ stosowane czujniki
o†zakresach napiÍcia wyjúciowego
(dla pe³nej skali przetwarzania)
0..5V i†0..10V.

W†ramach serii SIMpact, Simex
oferuje trzy interesuj¹ce wskaüniki
z†programowanymi wejúciami na-
piÍciowymi (SWN7315 - fot. 1),
pr¹dowymi (SWP7315, wygl¹d
identyczny z†SWN7315) oraz
wskaünik z†wejúciem nieliniowym,
przystosowany do wspÛ³pracy
z†czujnikami temperatury Pt100
(SWT7325 - fo t . 2 ) . Modu³
SWT7325 jest przystosowany do
do³¹czenia czujnika temperatury
Pt100 za pomoc¹ trzech lub czte-

okazji szereg funkcji znacznie
zwiÍkszaj¹cych walory uøytkowe.
Modu³y uniwersalne (SWP/
SWN7315) moøna konfigurowaÊ
w†8-poziomowym menu, dziÍki
ktÛremu uøytkownik moøe samo-
dzielnie okreúliÊ:
- zakres sygna³u wejúciowego
(0..20/4..20mA w†SWP, 0..5/1..5/
0..10/2..10V w†SWN),

- sta³¹ czasow¹ filtracji sygna³u
wejúciowego,

- po³oøenie punktu dziesiÍtnego
na wyúwietlaczu,

- wyúwietlan¹ wartoúÊ odpowiada-
j¹c¹ dolnemu i†gÛrnemu zakreso-
wi skali przetwarzania (liczby
z†zakresu -999..9999),

- has³o dostÍpu do menu konfigu-
racji.
Obs³ugÍ menu umoøliwia 4-sty-

kowa klawiatura oraz system krÛt-

rech przewodÛw, przy czym pro-
ducent dopuszcza zastosowanie
przewodÛw o†stosunkowo duøej re-
zystancji, wynosz¹cej do 350Ω.

Wszystkie wymienione modu³y
wskaünikowe powsta³y w†oparciu
o†standardow¹ p³ytÍ bazow¹, dziÍ-
ki czemu sposÛb ich obs³ugi, wy-
gl¹d, podstawowe moøliwoúci i†pa-
rametry s¹ do siebie bardzo zbli-
øone. Wskaüniki s¹ montowane
w†obudowach przystosowanych do
montaøu tablicowego, wykonanych
z†norylu i†w³Ûkna szklanego. P³ytÍ
czo³ow¹ obudowy oklejono foli¹
samoprzylepn¹, ktÛra nadaje mo-
du³om stopieÒ ochrony IP54,
a†przy okazji zapewnia ich este-
tyczny wygl¹d.

Od strony konstrukcyjnej naj-
waøniejszym elementem modu³Ûw
wskaünikowych jest mikrokontro-
ler, ktÛry odpowiada za ich po-
prawn¹ pracÍ, udostÍpniaj¹c przy
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kich komunikatÛw tekstowych,
wyúwietlanych na 4-pozycyjnym
wyúwietlaczu siedmiosegmento-
wym. Naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na
fakt, øe uøytkownik definiuj¹c
skrajne wartoúci skali moøe ìod-
wrÛciÊî we wskazaniach ìpolary-
zacjÍî wejúcia, nadaj¹c najmniej-
szej wartoúci parametru wejúciowe-
go wartoúÊ wyúwietlan¹ ì9999î,
a†najwiÍkszej wartoúci parametru
wejúciowego wartoúÊ wyúwietlan¹
ì-999î.

W†znacznie prostsze menu wy-
posaøono modu³ SWT7325. Sk³ada
siÍ ono bowiem z†dwÛch tylko po-
zycji: definiowanie has³a dostÍpo-
wego do konfiguracji oraz ustala-
nie sta³ej czasowej filtracji sygna-
³u wejúciowego.

Ponadto, modu³y SWN/SWP7310
oraz SWT7320 wyposaøono w†im-
pulsowy zasilacz sieciowy, ktÛry
zapewnia dobr¹ izolacjÍ od sieci
energetycznej, duø¹ sprawnoúÊ
energetyczn¹ i†stabiln¹ pracÍ
w†szerokim zakresie zmian napiÍ-
cia zasilaj¹cego.  S¹ one wypo-
saøone w dodatkowe wskaüniki
stanu LED oraz rozbudowane
menu, funkcjonalnie zbliøone do
menu regulatorÛw.

Modu³y wskaünikÛw SWN/
SWP7315 oraz SWT7325 s¹ za-
silane za pomoc¹ tradycyjnego za-
silacza z transformatorem siecio-
wym.

SIMpactyczne regulatory
WydawaÊ by siÍ mog³o, øe

w†stosunkowo niewielkiej obudo-
wie (identycznej z†obudow¹ modu-
³Ûw SWN/SWP7315) nie bÍdzie
moøliwe zintegrowanie wiÍkszej
liczby funkcji, niø mia³o to miej-
sce w†przypadku modu³Ûw wskaü-
nikowych. DziÍki odpowiedniej

konstrukcji mechanicznej modu³Ûw
moøliwe jednak by³o zintegrowa-
nie w†obudowie kompletnego
programowanego regula-
tora, przyk³adem s¹
modu³y SUR/SUW7301,
SRT7320 i†SRP/
SRN7310. Z†zewn¹trz
wygl¹daj¹ identycznie
jak modu³y wskaüniko-
we (fot. 1†i†2), wyko-
rzystano w†nich nato-
miast trzy dodatkowe
wskaüniki optyczne
znajduj¹ce siÍ w lewej
czÍúci p³yty czo³owej.
Dwa z†nich sygnalizuj¹
osi¹gniÍcie przez úledzony
parametr zadanej przez uøytkow-
nika wartoúci progowej, co jedno-
czeúnie powoduje zwarcie stykÛw
jednego z†wbudowanych przekaü-
nikÛw. Trzeci sygnalizator oraz
odpowiadaj¹cy mu przekaünik s¹
uaktywniane po przekroczeniu
przez úledzony parametr wartoúci
dopuszczalnej lub zwarcia/rozwar-
cia czujnika do³¹czonego do wej-
úcia pomiarowego.

Producent regulatorÛw przewi-
dzia³ moøliwoúÊ programowania
bardzo wielu parametrÛw: szero-
koúci histerezy, trybÛw pracy prze-
kaünika, wartoúci dwÛch progÛw
alarmowych, czasu opÛünienia za-
dzia³ania przekaünika. Moøliwe
jest takøe uruchomienie wewnÍt-
rznego sygnalizatora akustycznego.
Ogromn¹ zalet¹ modu³Ûw regula-
cyjnych jest uniwersalne, konfigu-
rowane przez uøytkownika wej-
úcie, ktÛre moøna przystosowaÊ do
wspÛ³pracy z†czujnikiem tempera-
tury Pt100, czujnikami termoparo-
wymi typÛw K, J†i†S, a†takøe prze-
twornikami z†wyjúciami pr¹dowy-
mi w†standardach 0..20/4..20mA.

Fot. 3.

Regulator samoczynnie rozpoznaje
sposÛb do³¹czenia czujnika Pt100
(3 lub 4†przewody) i†dostosowuje
do niego parametry toru pomiaro-
wego.

OprÛcz regulatorÛw w wers-
jach miniaturowych, z†jednym
wyúwietlaczem 4-pozycyjnym, Si-
mex oferuje regulatory w†obudo-
wach o†podwÛjnej wysokoúci,
dziÍki czemu by³o moøliwe wbu-
dowanie w†regulator dwÛch pÛl
wyúwietlaczy, z†ktÛrych jedno
s³uøy do wyúwietlania bieø¹cej
wartoúci parametru, a na drugim
jest wyúwietlana wartoúÊ progo-
wa wybrana spoúrÛd dwÛch za-
danych przez uøytkownika. Przy-
k³adem takich regulatorÛw s¹
SUR7701 (fot. 3), SRP/SRN7710
i†SRT7710. SposÛb ich programo-
wania i†obs³ugi jest zbliøony do
pozosta³ych modu³Ûw opracowa-
nych przez firmÍ Simex, dziÍki
czemu korzystaj¹cy z†nich uøyt-
kownik bez trudu poradzi sobie
z†ich programowaniem i†obs³ug¹
eksploatacyjn¹.
Tomasz Jakubik

Urz¹dzenia prezentowane
w†artykule udostÍpni³a redakcji
firma Simex, tel. (0-58) 342-14-
26..28, www.simex.com.pl.

Dodatkowe materia³y dotycz¹-
ce modu³Ûw SIMpact s¹ dostÍpne
na p³ycie CD-EP11/2000B oraz
w†Inte rnec ie pod adresem
www.simex.com.pl.


