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B1 Czujnik termopary
B2 Czujnik Pt 100
B3 Czujnik o wyjœciu 0/4...20mA
B4 Czujnik o wyjœciu 0 ... 10V
K1 PrzekaŸnik do sterownika alarmu lub za³¹czania i wy³¹czania palnika
K2 PrzekaŸnik do sterowania otwierania si³ownika (zwiêkszania mocy)
K3 PrzekaŸnik do sterowania zamykania si³ownika (zmniejszania mocy)
IN Rêczny wy³¹cznik STOP palnika
SA Zasuwowy zawó r powietrza
SC Motylkowy zawó r gazowy
SM Si³ownik do zaworó w powietrza i gazu
SW Styk do uruchamiania „funkcji rampa” lub „funkcji program”
Tl Konwerter pr¹du ( wy³¹cznie dla sterownika grzejnika elektrycznego)
TL Zdalny sterownik wartoœci progowych ( zbêdne przy K1)
VR zawó r regulacji przep³ywu paliwa
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SCHEMAT OGÓLNY PO£¥CZEÑ  ELEKTRYCZNYCH Z URZ¥DZENIAMI,

KTÓRE MOG¥ BYÆ POD£¥CZANE DO REGULATORA MOCY KS 40

Rys. 1
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DANE TECHNICZNE

Regulator mocy KS40 jest zgodny z normami VDE 0411 i IEC 348 i posiada œwiadectwo VDE.
Jest to urz¹dzenie uniwersalne, konfigurowalne i mo¿e byæ pod³¹czane do nastêpuj¹cych czujnikó w:

Parametr kontrolowany Czujnik
Temperatura Rezystancja termiczna

PT 100 DIN/IEC -       99,9 ...   500 oC
Termopara              L - 200 ...    900 oC

                    J -  200 ...    900 oC
                    K - 200 ...  1350 oC
                    N - 200 ...  1300 oC
                    S -   50 ...   1760 oC
                    R -   50 ...   1760 oC
Czujnik o sygnale wyjœciowym
                    0 ...  10     V
                    0 ...  20 mA
                    4 ...  20 mA

Ciœnienie Czujnik o sygnale wyjœciowym
                    0 ...  10     V
                    0 ...  20 mA
                    4 ...  20 mA

DANE TECHNICZNE

Wersja regulatora mocy
KS40

407

Zasilanie elektryczne 115 V - 230 V  AC +/- 10%
Czêstotliwoœæ 48  ... 62 Hz
Zu¿ycie energii 4,5 VA
Wyjœcie przekaŸnika Bez zasilania przy rozwartych stykach
Moc stykowa Maks. 500 VA, 250 V - 3 A ³adunku omowego
Zak³ó cenia radiowe spe³niaj¹ce normy VfG 1046 i EN 55011

Czêœæ czo³owa : IP 54
Obudowa :     IP 20

Stopieñ ochrony

Zaciski :     IP 00
Magazynowanie  :  -20 ... +60 oCTemperatura otoczenia
Praca                    :     0 ... +80 oC

Maks. wzglêdna wilgotnoœæ 95% (bez kondensacji)
Po³¹czenia elektryczne zgodne z norm¹ DIN 46244,  koñcó wka 1 x 6,3 mm lub

2 x 2,8mm
Pozycja monta¿u dowolna
Waga 0,45 kg

     Czujnik ( dodatkowy na zamó wienie)
Kontrolowany pa-
rametr

zakres nastawieñ Typ czujnika Kod

Temperatura -99,9 ... +500 oC PT 100 3010110
0  ...  2,5 bar Czujnik z wyjœciem

4 ... 20 mA
3010111Ciœnienie(1)

0 ... 16 bar Czujnik z wyjœciem
4 ... 20  mA

3010112

(1) Zasilacz 230 V AC / 24V jest dostarczany wraz z sond¹ ciœnienia
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ZASTOSOWANIE
Regulator mocy KS40 ma zastosowanie w procesach termicznych, a w szczegó lnoœci do sterowania moc¹ w
palnikach montowanych w kot³ach parowych, wodnych, olejowych a tak¿e w innego rodzaju wymiennikach cie-
p³a.
Regulator s³u¿y do zamiany trybu pracy dwustopniowej progresywnej palnika na tryb pracy modulowany.

czasczas

t tmoc

0C
bar

min

max

KS 40

1- H dioda ¿ó ³ta zapalona: zwiêkszanie
mocy

2- C dioda ¿ó ³ta zapalona: zmniejszanie
mocy

3- X wartoœæ rzeczywista temperatury lub
ciœnienia

4- W zadane ustawienia temperatury lub
ciœnienia przez instalatora:
punkty nastawcze, od 1 do 5,

5- W2 zgaszona:
Regulator KS40 dzia³a w funkcji pod-
stawowej z jednym punktem nastaw-
czym: SP
- W2 zapalona:
Regulator KS40 dzia³a w na dwa spo-
soby:
albo w „funkcji rampa” z dwoma punk-
tami nastawczymi: SP - SP2
albo w „funkcji program” z 5-cioma
punktami nastawczymi:
SP - SP2 - SP3 - SP4 - SP5

6- Symbol jednostki kontrolowanej
7- HCA dioda czerwona zapalona: war-

toœæ pr¹du < wartoœci progu ( nie sto-
sowane w palnikach)

8- LC  dioda zielona zapalona: wartoœæ
rzeczywista X jest zawarta pomiêdzy
progami (LCL - LCH). Dioda ta wska-
zuje stan przekaŸnika K1 opisanego na
stronie 8.

9 - Przycisk „akceptacji”
10 - Przycisk „zwiêkszanie” wartoœci
11 - Przycisk „zmniejszanie” wartoœci

W trybie pracy dwustopniowej Rys. 2 palnik dostosowuje automatycznie moc do zapotrzebowania na ciep³o,
zmieniaj¹c j¹ pomiêdzy dwiema wartoœciami progowymi.
Natomiast w trybie pracy modulowanej Rys. 3 palnik ustawia p³ynnie moc w zale¿noœci od zapotrzebowania,
zapewniaj¹c wiêksz¹ stabilnoœæ parametró w kontrolowanych: temperatury lub ciœnienia.

oC
W2

KS 40
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OPIS  Rys. 4
Rys. 4 przedstawia regulator mocy KS40 na 1-wszym
stopniu dostêpu. Jest to poziom pracy normalnej.

WYPOSA¯ENIE STANDARDOWE
- Dwa bolce œrubowe do mocowania regulatora do tablicy
- Jedna uszczelka do mocowania regulatora do tablicy
- Naklejki z ró ¿nymi jednostkami miar
- Instrukcja obs³ugi

Rys. 2 Rys. 3

Rys. 4
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CZUJNIK
Regulator KS40 aby mó g³ dzia³aæ wymaga pod³¹czenia do czujnika umiejscowionego w generatorze ciep³a,
patrz tablica na stronie 4. Czujnik nale¿y dobraæ w zakresie najbardziej zbli¿onym do kontrolowanych parame-
tró w: temperatury lub ciœnienia.
Dla ciœnienia, nale¿y dobraæ czujnik, któ ry zawiera wartoœci punktu nastawczego W..., w jak najwê¿szym za-
kresie regulacji. Na przyk³ad: Dla kot³a parowego o jednym punkcie nastawczym: SP, 1 bar nale¿y dobraæ czuj-
nik w zakresie 0 ... 2,5 bara.

oC
W2

KS 40 oF

mm

t

m/h3

l/h

mmWS

%rel F

psi

%

m

l

m/min3

l/s

kPa

bar abs

bar

o

kg

t/h

kg/h

1/min

MPa

pH

mbar

Uwaga:

Pod wyœwietlaczem  regulatora
KS40 wygrawerowana jest
miara „oC”, patrz Rys. 5. Jed-
nostka ta jest w³aœciwa w przy-
padku kontroli temperatury
mierzonej w oC. Dla kontroli
innych parametró w nale¿y na-
kleiæ na oznaczeniu „oC” w³aœci-
w¹ naklejkê dostarczan¹ seryj-
nie.
Przyk³ad: jeœli parametrem kon-
trolowanym jest ciœnienie mie-
rzone w barach, nale¿y nakleiæ
naklejkê z napisem „bar”.

Rys. 6

Rys. 5

MONTA¯

Regulator KS40 mo¿e byæ montowany bezpo-
œrednio na palniku lub oddzielnie na tablicy.
§ MONTA¯ BEZPOŒREDNIO NA PALNIKU
Rys. 6
Niektó re z palnikó w (RL i RS) s¹ przygotowane
do monta¿u na nich regulatora mocy KS 40.
Wó wczas wystarczy wsun¹æ go do obejmy 1)
palnika i przymocowaæ dwiema œrubami 2) po
uprzednim wpuszczeniu wpustu 3) do rowka
4).
Dla czujnika ciœnienia, jego zasilacz 6) dostar-
czany wraz z czujnikiem nale¿y mocowaæ na
prawej stronie listwy zaciskowej.
Pod³¹czenie elektryczne: przewody wyjœciowe
regulatora pod³¹czyæ bezpoœrednio do listwy
zaciskowej po stronie zaciskó w zewnêtrznych
5), zgodnie ze schematem elektrycznym za-
wartym w instrukcji obs³ugi palnika.
Przewody regulatora maj¹ te same oznakowa-
nie co zaciski na listwie.
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Kontrola
Po ka¿dym za³¹czeniu i po ka¿dej kolejnej zmianie konfiguracji  regulator KS 40 w ci¹gu 5s :
-   testuje wyœwietlacze i diody rys. 9,
-   wyœwietla parametry konfiguracji: „Con 1” dla wyœwietlacza gó rnego i „Con 2” dla wyœwietlacza dolnego
rys. 9,
-   przechodzi na 1-wszy poziom tzn. do funkcji  pracy normalnej: wartoœæ rzeczywista temperatury lub ci-
œnienia jest wyœwietlana na wyœwietlaczu gó rnym rys. 10, a wartoœæ zadan¹ ustawion¹ przez instalatora
temperatury lub ciœnienia odczytujemy na wyœwietlaczu dolnym rys. 10. Dioda W2 jest zgaszona.

Regulacja
W celu zmiany wartoœci punktu nastawczego przyciskaæ przyciski     i   . 
Nowa wartoœæ jest zapamiêtywana po 2s po zwolnieniu przycisku lub po naciœniêciu przycisku
 akceptacji   .

KS 40

§ MONTA¯ NA TABLICY Rys. 7,8
W p³ycie czo³owej tablicy wyci¹æ otwó r
prostok¹tny o wymiarach podanych na
Rys. 7.
Wsun¹æ regulator do otworu  i przytwier-
dziæ do p³yty czo³owej 1) rys.8 tablicy bol-
cami œrubowymi dostarczanymi wraz z
regulatorem tak, aby z¹bek 2) wsun¹³ siê
do rowka 3) znajduj¹cego siê w regulato-
rze.

Pod³¹czenie elektryczne, zalecenia:

§ Oddzieliæ przewody czujnika od pozosta³ych przewodó w celem unikniêcia wzajemnych zak³ó ceñ.
§ Przewó d uziemienia powinien byæ jak najkró tszy.
§ W przypadku pod³¹czenia wyjœæ przekaŸnikó w K1 - K2 - K3 do stykó w, nale¿y styki zabezpieczyæ filtrem RC

w celu ochrony regulatora przed przepiêciem.

W2

WYŒWIETLACZ 1-wszy  POZIOM

X WARTOŒÆ RZECZYWISTA

W PUNKT NASTAWCZY

DOSTÊP DO REGULATORA KS40

Regulator KS40 posiada trzy poziomy do-
stêpu:
1-wszy poziom: Kontrola i nastawianie
Jest to poziom pracy.
Wyœwietlacze 3 i 4 oraz diody LED 1-2-5-7-
8, rys. 4, przekazuj¹ informacje.
2-gi  poziom: Nastawianie wartoœci para-
metró w
3-ci  poziom: Konfigurowanie

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10
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W2

WYŒWIETLACZ 2-gi  POZIOM

SYMBOL

WARTOŒÆ

Symbol Parametr Zakres nastaw (3)
SP2 drugi punkt nastawczy W0 ... W100  (1)  (4) - --
Pt2 czas od 1-go do 2-go punktu nastawczego 0 ... 9999 min /
SP3 trzeci punkt nastawczy W0 ... W1000  (1)  (4) - /
Pt3 czas od 2-go do 3-go punktu nastawczego 0 ... 999 min /
SP4 czwarty punkt nastawczy W0 ... W100  (1)  (4) - /
Pt4 czas od 3-go do 4-go punktu nastawczego 0 ... 9999 min /
SP5 pi¹ty punkt nastawczy W0 ... W100  (1)  (4) - /
Pt5 czas od 4-go do 5-go punktu nastawczego 0 ... 9999 min /
LCL dolna wartoœæ progowa wzglêdna 1...9999; bezwzglêdna

x0...9999 (1)

- --

LCH gó rna wartoœæ progowa wzglêdna 1...9999; bezwzglêdna
x0...9999 (1)

- 0,3

Sd ró ¿niczka 0 ... 9999 - 0,6
HC pr¹d zaabsorbowany przez ³adunek

grzewczy
tylko wizualizacja - /

HCA alarm: pró g pr¹du zaabsorbowanego 0 ... 30 (1) A /
Loc poziomy hamowania 0 ... 3x - 0
SPL dolny pró g punktu nastawczego W0 0 ... x100 - 0.0
SPH gó rny pró g punktu nastawczego W100 0 ... x100 - 12.

0
Pb1 zakres proporcjonalny otwarcia Xp1 0,1 ... 999,9 % 5
Pb2 zakres proporcjonalny zamkniêcia Xp2 0,1 ... 999,9 % /
Ti czas ca³kowy Tn 0 ... 9999

 (0  brak dzia³ania)
s 20

Td czas ró ¿niczkowy Tv 0 ... 9999
 (0  brak dzia³ania)

s 15

tt czas rozruchu 20 ... 300 s 24
SH strefa neutralna 0,2 ... 20,0 % 1
t1 czas nagrzewania 0,8 ... 999.9 s /
t2 czas ch³odzenia 0,8 ... 999.9 s /
dP liczba dziesiêtna 0 o 1 (z 0 liczba nie dziesiêtna) - 1
InL wartoœæ pocz¹tkowa skali x0 (2) -999 ... 9999 - 0
InH wartoœæ koñcowa skali x100 (2) -999 ... 9999 - 16.

0

Rys. 11 Rys. 12

(1) = Parametr wyœwietlany za pomoc¹ przycisku            (wyœwietlacz: „---”)
(2) = Parametr obecny tylko przy wejœciach  0/4 ... 20mA lub 0 ... 10V
(3) = Nastawy fabryczne regulatora KS40. / = brak oznakowania symbolu
(4) = Zakres punktu nastawczego Wh = W100 - W0

REGULATOR KS40 JEST WYPOSA¯ONY W 3 PRZEKA•NIKI:
k1 - k2 - k3  ( patrz rys.1 strona 3).
Maj¹ one nastêpuj¹c¹ funkcjê:
k1: PrzekaŸnik ten instalator mo¿e wykorzystaæ na 2 sposoby:
•   jako zdalny sterownik ograniczenia TL ( patrz schematy elektryczne w instrukcji obs³ugi palnika)

do za³¹czania i wy³¹czania palnika.
( patrz LCL - LCH oraz Sd na str. 11)
Przy takim wykorzystaniu przekaŸnika zdalny sterownik TL, termostat lub presostat s¹ zbêdne.
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•   lub jako sterownik alarmem, któ ry jest uruchamiany, jeœli wartoœæ rzeczywista X przekroczy ustawione progi
LCH - LCL.
W tym przypadku zdalny sterownik TL, termostat lub presostat s¹ niezbêdne.

k2: steruje si³ownikiem w celu zwiêkszenia mocy palnika
k3: steruje si³ownikiem w celu zmniejszenia mocy palnika
Oddzielanie funkcji  przekaŸnikó w k1 - k2 - k3
Przytrzymaæ przycisk  dopó ty, dopó ki punkt nastawczy SP 4) rys. 4 ( dioda W2 zapalona) osi¹gnie wartoœæ
poni¿ej dolnego progu „SPL”, a na wyœwietlaczu uka¿e siê znak  „--” ; po 2s od zwolnienia przycisku  przekaŸ-
niki zostaj¹ od³¹czone od ich funkcji
W celu ponownego przydzielenia funkcji przekaŸnikó w przycisn¹æ przycisk  ; po 2s od jego zwolnienia prze-
kaŸniki zostaj¹ przydzielone do ich funkcji.

2-GI POZIOM: NASTAWIANIE PARAMETRÓW
Przytrzymaæ przycisk  przez co najmniej 3s, aby uzyskaæ dostêp do 2-go poziomu.
Jest to poziom ustawiania parametró w. Lista tych parametró w jest przedstawiona w tabeli.
Na gó rnym wyœwietlaczu rys. 4 wyœwietla siê symbol  parametru (1-wsza kolumna tabeli) , a na dolnym wyœwietla-
czu - jego wartoœæ wybrana z zakresu regulacji.
Ustawienia fabryczne regulatora s¹ przedstawione w kolumnie (3) tabeli.
Aby przejœæ do kolejnego parametru, przycisn¹æ przycisk .
Zmiany wartoœci ka¿dego parametru dokonuje siê, przyciskaj¹c przycisk   (w celu zwiêkszania wartoœci) lub
przycisk  (w celu zmniejszania wartoœci)
Ka¿dy z parametró w jest zapamiêtywany automatycznie po 2s od jego ustawienia lub po przejœciu do kolejnego
parametru.
Przechodzenie do kolejnych parametró w odbywa siê tylko w jednym kierunku - od pocz¹tku do koñca. Jeœli
chcemy modyfikowaæ parametr, któ ry ju¿ by³ modyfikowany, nale¿y powró ciæ do 1-go poziomu. Co mo¿na uczyniæ
na 2 sposoby(A) strona 8:
•  Regulator powraca do 1-go poziomu po naciœniêciu przycisku   po ostatnim parametrze InH.
•  Regulator powraca automatycznie do 1-go poziomu w dowolnym momencie nastawieñ, jeœli w ci¹gu 30s ¿aden

z przyciskó w nie by³ u¿ywany ( timeout - wyjœcie z sesji)
Parametry s¹ wyœwietlane w kolejnoœci jak podane w tabeli  stosownie do konfiguracji wybranej na 3-cim pozio-
mie.
Na przyk³ad, jeœli na 3-cim poziomie wy³¹czymy „ funkcje programowe” ( z 5-cioma punktami nastawczymi), to
parametry SP3 i Pt3, SP4 i Pt4, SP5 i Pt5 nie zostan¹ wyœwietlone.

OPIS PARAMETRÓW
Wstêp
Punkt nastawczy, wartoœæ zadana wielkoœci kontrolowanej
Regulator KS40 mo¿e dzia³aæ na trzy sposoby:
•  w funkcji podstawowej z jednym punktem nastawczym: SP
•  w: SP - SP2
•  w „funkcji program” z 5-cioma punktami nastawczymi:
Dzia³anie regulatora KS 40 w funkcji podstawowej z jednym punktem nastawczym
Normalnie jeden punkt nastawczy SP jest wystarczaj¹cy do modulowania pracy palnika montowanego w kotle.
W tym przypadku styk SW ( schemat na stronie 3) jest zbêdny. Jeœli jednak wystêpuje,  powinien byæ otwarty.
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Regulator fabrycznie przygotowany jest do dzia³ania w funkcji podstawowej z jednym punktem nastaw-
czym: SP.
Jeœli  regulator ma dzia³aæ w funkcji podstawowej z jednym punktem nastawczym, pomin¹æ poni¿szy
rozdzia³ dotycz¹cy parametró w

SP2-Pt2 ; SP3-Pt3 ; SP4-Pt4 ; SP5-Pt5
Jednak¿e niektó re specjalne zastosowania wymagaj¹ dzia³ania regulatora z dwoma punktami nastaw-
czymi (funkcja rampa) lub z piêcioma punktami nastawczymi (funkcja program) dla lepszego dopaso-
wania zmian mocy palnika do wymagañ u¿ytkownika. Nale¿y zatem przeczytaæ poni¿szy rozdzia³.

SP2-Pt2 ; SP3-Pt3 ; SP4-Pt4 ; SP5-Pt5
Dzia³anie regulatora KS40 w „ funkcji rampa”
„Funkcja rampa” pozwala dysponowaæ dwoma punktami nastawczymi, z któ rych ka¿dy mo¿e byæ zre-
alizowany  w przewidzianym czasie.
Fabrycznie „funkcja rampa” jest oddzielona. Symbol SP2 : „--”.
W celu przydzielenia funkcji nale¿y nadaæ po¿¹dan¹ wartoœæ w SP2 oraz czas realizacji dla Pt2.
Jeœli  wartoœæ przypisana do Pt2 jest ró wna 0, to przejœcie od 1-go do 2-go punktu nastawczego jest
natychmiastowe.
W celu oddzielenia funkcji rampa, gdy gó rny wyœwietlacz wyœwietla symbol SP2, przyciskaæ przycisk

 dopó ty, dopó ki na dolnym wyœwietlaczu nie pojawi siê znak „--”.

t

W

W 2

SW

SP SP

SP2

Pt2

SW SW

t

W

W 2

SW

SP SP

SP2 SP3

SP4 SP5

Pt2 Pt3 Pt4 Pt5

SW SW

Jak mo¿na zobaczyæ na rys. 13, funkcja
rampa w³¹cza siê poprzez zwarcie styku
SW pod³¹czonego do zaciskó w 9 - 10
regulatora, co odpowiada zaciskom W1 -
W2 na listwie zaciskowej palnika. Przy
zamkniêtym styku SW i w³¹czonej funkcji
rampa dioda W2 jest zapalona. Funkcjê
rampa mo¿na wy³¹czyæ w dowolnej chwili,
otwieraj¹c styk SW.
Wartoœci zadane 5-ciu punktom nastaw-
czym musz¹ zawieraæ siê pomiêdzy war-
toœciami zadanymi  SPL oraz SPH
Styk SW mo¿e byæ stykiem wy³¹cznika
czasowego lub programatora z czasami
otwierania i zamykania stosownymi do
wymaganego procesu.
We w³¹czonej funkcji rampa lub funkcji
program (dioda W2 zapalona) punkty
nastawcze nie mog¹ byæ modyfikowane.
W przypadku pojawienia siê anomalii dio-
da W2 mruga, wó wczas regulator na-
tychmiast powraca go zadanej g³ó wnej
wartoœci W.
Po usuniêciu anomalii do w³¹czenia funk-
cji rampa lub funkcji program wystarczy
otworzyæ i zamkn¹æ styk SW lub kró tko
przycisn¹æ przycisk  .
 LCL - LCH

Rys. 13              FUNKCJA RAMPA

Rys. 14               FUNKCJA PROGRAM
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X0 W0 W100 X100W/W2

LCH: 1...9999LCL: 1...9999

Sd: 1...9999 Sd

LC

K1

X100X0

LCL: X...99990

LCH: X...99990

Sd: 1...9999 Sd

LC

K1

W

K1

LC

X

B

A

Sd: 0.2
LCH 1,1bar

1bar

0,9bar

Rys. 15    STYK WZGLÊDNEGO PROGU

Rys. 16    STYK BEZWZGLÊDNEGO PROGU

Rys. 18

X0 W0 W100 X100W/W2

Sd: 1...9999

LCH: X...99990

LCL: “----”

LC

K1

A

B

Rys. 17

LCL - LCH
LCL i LCH s¹ dolnym i gó rnym progiem za-
kresu regulacji wielkoœci kontrolowanej X.
Kiedy wielkoœæ X osi¹ga te progi, zadzia³a
przekaŸnik K1, któ ry steruje za³¹czaniem i
wy³¹czaniem palnika lub uruchamianiem
alarmu.
PrzekaŸnik K1 jest pod³¹czony do stykó w 23
i 24 regulatora, co odpowiada stykom AL i
AL1 listwy zaciskowej palnika.
Stosownie do wybranej konfiguracji w Con1
(patrz strona 16) przekaŸnik K1 mo¿e byæ:
§ normalnie zamkniêty
§ normalnie otwarty
a wartoœæ przypisana progom LCL - LCH
mo¿e byæ :
§ wzglêdna do wartoœci zadanej, punkt

nastawczy W rys. 15
§ bezwzglêdna, tzn. niezale¿na od W  rys.

16
Przyk³ady:
Wartoœæ wzglêdnego progu:
Wartoœæ zadana W = 150oC
Pró g dolny    LCL  =   50oC
Pró g gó rny    LCH  =   20oC
PrzekaŸnik K1 zadzia³a, jeœli wartoœæ kon-
trolowana X osi¹gnie :
Pró g dolny     =  100oC ( 150 - 50)
Pró g gó rny     =  170oC ( 150 + 20)

Wartoœæ bezwzglêdnego progu:
Pró g dolny     LCL =  100oC
Pró g gó rny    LCH =   170oC
PrzekaŸnik K1 zadzia³a, jeœli wartoœæ kon-
trolowana X osi¹gnie :
 Pró g dolny            =  100oC
Pró g gó rny             =  170oC
niezale¿nie od wartoœci zadanej dla W
Wartoœci fabryczne dla progó w: LCL - nie
ustawione „---”, LCH ustawione na „0,3”.

Sd
Sd definiuje ró ¿nicê pomiêdzy otwarciem a
zamkniêciem przekaŸnika K1, dolnym pro-
giem (LCL) a gó rnym progiem (LCH) styku,
rys.15, rys.16 i rys.17.
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Jest to parametr, któ ry pozwala, jeœli jest ustawiony w kombinacji z „LCL i „LCH” (rys.17) na
kontrolowanie uruchamiania i zamykania palnika lub na kontrolowanie alarmu.

Przyk³ad (rys.18): przypuœæmy, ¿e wartoœæ dla W wynosi 1 bar (ciœnienie po¿¹dane w kotle),
a wartoœæ Sd  wynosi 0,2 oraz wartoœæ LCL wynosi 0,1 bar (K1 musi byæ ustawiony na dzia-
³anie w sposó b wzglêdny  do punktu nastawczego W; patrz konfiguracja Con1). Parametr
dolnego progu musi byæ nie ustawiony: LCL  „---”

Dolny pró g ró ¿nicy Sd (punkt B) rys.18 oznacza zamkniêcie przekaŸnika K1, wy³¹czenie palni-
ka i zapalenie diody 8) rys.4, jeœli wartoœæ X przekroczy ten pró g.

Jest oczywistym, ¿e im wartoœæ Sd jest mniejsza, tym progi ró ¿nicowe le¿¹ bli¿ej wartoœci W
i odwrotnie.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jeœli ró ¿nica Sd jest zbyt ma³a, modulowanie staje siê trudniejsze ze wzglêdu na
czêstsze wy³¹czanie i rozruch palnika.
Jest te¿ oczywistym, ¿e przypisana wartoœæ SP powinna zawieraæ siê w zakresie wyznaczo-
nym przez LCL i Sd, a najlepiej le¿eæ na œrodku tego zakresu.

PrzekaŸnik K1 zachowuje siê jak zdalny sterownik ograniczenia TL zaznaczony na schema-
tach elektrycznych palnika.
Jeœli  palnik jest wyposa¿ony w regulator KS 40, wó wczas zdalny sterownik ograniczenia TL
jest zbêdny.
Jeœli mimo to jest on zainstalowany, wó wczas zdalny sterownik TL stanowi dodatkowe za-
bezpieczenie. Jednak¿e nie powinien nak³adaæ siê z Sd.

Fabryczne ustawienie wartoœci parametru Sd :  „0,6”

HC - HCA
S¹ to parametry nie u¿ywane do palnikó w modulowanych. Na koñcu konfigurowania s¹ au-
tomatycznie pomijane i niedostêpne dla regulatora KS 40.

Loc
Parametr blokady: zabezpiecza przed  udostêpnieniem pewnych parametró w regulatora
osobom niepowo³anym.
S¹ 4 poziomy wyœwietlania:

„0” - Wyœwietlenie wartoœci procesu X i punktu nastawczego SP wraz jego nastawami i auto-
regulacj¹;

„1” - Wyœwietlenie wartoœci procesu X i punktu nastawczego SP wraz jego nastawami;
„2” - Wyœwietlenie wartoœci procesu X i punktu nastawczego SP bez jego nastaw;
„2” - Wyœwietlenie wartoœci procesu X z wygaszonym punktem nastawczym SP . ¯adne na-

stawy nie s¹ mo¿liwe.

Fabryczne ustawienie wartoœci parametru Loc :  „0”
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SPL - SPH
S¹ to parametry, któ re wyznaczaj¹ zakres punktu nastawczego W ( parametry SP2 - SP3 -

SP4 - SP5)

SPL = pró g dolny
SPH = pró g gó rny
Oznacza to, ¿e na 1-wszym poziomie dostêpu ( kontrola i regulacje) nie jest mo¿liwym ustawienie

wartoœci poni¿ej SPL oraz powy¿ej SPH za pomoc¹ przyciskó w  i  .

Fabryczne ustawienia parametró w SPL i SPH to odpowiednio „0” i „12”,

Uwaga; - Parametry Pb1 - TI - Td
Definiuj¹c te trzy parametry ustawiamy pracê palnika stosownie do wymagañ u¿ytkownika.
Regulator KS 40 wykonuje regulacjê typu PID, gdzie:
P = proporcjonalna
I  = ca³kowa
D = ró ¿niczkowa

Pb1
Dzia³anie proporcjonalne Xp1
Dla dzia³ania proporcjonalnego regulator ustawia moc palnika proporcjonalnie do odchylenia
wielkoœci kontrolowanej X.
Zakres tego ustawiania jest wyznaczony przez wartoœæ zadan¹ w Pb1.
Pb1 jest wyra¿ony w % zakresu regulacji Xh.

Zakres regulacji Xh
Zakres ten jest ró wny wartoœci maksymalnej X100 wielkoœci ustawianej (odpowiadaj¹cej koñ-
cowi skali zastosowanego czujnika)  minus wartoœæ minimalna X0 ( odpowiadaj¹ca pocz¹tkowi
skali zastosowanego czujnika). Przyk³ad:

Wielkoœæ regulowana : Temperatura
Czujnik PT 100 : Wartoœæ koñcowa skali =       500oC

Wartoœæ pocz¹tkowa skali = -99,90oC
Zakres regulacji: Xh = 500 - (-99,9) = 599,9 oC

Im Pb1 jest nastawiana bli¿ej pocz¹tku skali 0,1%, tym bardziej zwiêksza siê zmiana mocy
palnika, dla tego samego odchylenia wielkoœci X.

Fabryczne ustawienie parametru  Pb1 : „5”

Pb2
Jest to parametr nie u¿ywany do palnikó w modulowanych. Na koñcu konfigurowania jest on automa-
tycznie pomijany i niedostêpny dla regulatora KS 40.

Ti
Dzia³anie ca³kowe Tn
Jak ju¿ widzieliœmy, dzia³anie proporcjonalne kompensuje szybko odchylenia wielkoœci kontro-
lowanej X bez mo¿liwoœci doprowadzenia jej do wartoœci zadanej W. Oznacza to istnienie sta-
³ego odchylenia wartoœci kontrolowanej X od wartoœci zadanej W.
Dla dzia³ania ca³kowego, dzia³aj¹cego jedynie na odchylenie szcz¹tkowe (sta³e odchylenie)
mo¿liwe jest doprowadzenie kontrolowanej wielkoœci do wartoœci zadanej. Dzia³anie to
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reaguje na szybkoœæ dopasowania siê wielkoœci X do wartoœci W, któ ra to szybkoœæ jest
proporcjonalna  do odchylenia szcz¹tkowego.
Dzia³anie to koñczy siê w chwili, gdy wielkoœæ X osi¹ga wartoœæ W.
Im wartoœæ TI jest mniejsza, tzn. bli¿sza 0 s, tym szybciej wielkoœæ X osi¹ga wartoœæ zadan¹
W

Fabryczne ustawienie parametru  TI : „20”

Td

W=100
W=101,5

W=198,5

kW

MAX

MIN

K1

LC

X

LCH

T(C)0

t

Sd

SH=0,5%
3C0

Rys. 19

Dzia³anie ró ¿niczkowe Tv
Jak ju¿ widzieliœmy,  zmiana kontrolo-
wanej wielkoœci  odpowiada szybkoœci
reakcji proporcjonalnej sk³adowej P,
któ ra kompensuje proporcjonalnie od-
chylenie, oraz  dzia³ania sk³adowej ca³-
kowej I, któ ra utrzymuje si³ownik w ru-
chu w zakresie proporcjonalnym do od-
chylenia szcz¹tkowego, doprowadzaj¹c
wielkoœæ kontrolowana X do wartoœci
zadanej W.
Jednak¿e te dzia³ania pojawiaj¹ siê, jeœli
odchylenie wielkoœci X od wartoœci W
ju¿ wyst¹pi³o.
W niektó rych zastosowaniach prak-
tycznych dzia³ania PI (proporcjonalne +
ca³kowe) dot¹d badane, jedynie po czê-
œci spe³niaj¹ wymaganie niwelowania
zmiany X - W odpowiednim czasie; tak
siê dzieje w instalacjach o wzglêdnie
d³ugim czasie martwym lub w proce-
sach, gdzie zmiana wielkoœci X jest bar-
dzo szybka.
Z tego powodu przewidziano dzia³anie
ró ¿niczkowe regulatora, któ re w³¹cza
siê z wyprzedzeniem stosownie do in-
nych sk³adowych.
Sk³adowa ró ¿niczkowa nie mierzy

wartoœci zmiany wielkoœci kontrolowanej , ale jej szybkoœæ zmiany; st¹d wynika, ze sterowanie
si³ownikiem jest funkcj¹ szybkoœci zmian odchylenia.

Fabryczne ustawienie parametru  Td : „15”

tt
Czas ruchu si³ownika
Jest to czas, w któ rym si³ownik potrzebuje do przejœcia od pozycji zerowej do pozycji maksy-
malnego otwarcia.

Fabryczne ustawienie parametru  tt : „24”
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SH
Strefa neutralna
Jest to strefa braku regulacji si³ownika. Jest wyra¿ona jako procent zakresu regulacji zasto-
sowanego czujnika i mieœci siê ró wnomiernie po obu stronach wartoœci zadanej W.
Zakres regulacji zastosowanego czujnika to pomiêdzy wartoœci¹ koñcowa skali czujnika, a
wartoœci¹ pocz¹tkowa skali.
Przyk³ad:
Wielkoœæ regulowana : = Temperatura
Czujnik : = PT 100
Wartoœæ koñcowa skali = 500oC
Wartoœæ pocz¹tkowa skali  = -99,90oC
Zakres regulacji:  =  500 - (-99,9) = 599,9 oC
SH = 0,5% = 0,5% z 599,9 = 3 oC
Za³ó ¿my, ¿e W = 100 oC
Strefa neutralna jest zawarta pomiêdzy 98,5 a 101,5 oC

Fabryczne ustawienie parametru  SH : „1”

t1 - t2
Jest to parametr nie u¿ywany do palnikó w modulowanych. Na koñcu konfigurowania jest on
automatycznie pomijany i niedostêpny dla regulatora KS 40.

dP
Parametr ten mo¿na wybraæ, jeœli kontrolowana wielkoœæ fizyczna (temperatura lub ciœnie-
nie) ma byæ wyra¿ona liczb¹ ca³kowit¹, np. 100oC, lub liczb¹ dziesiêtn¹, np. 10,5 bara

Fabryczne ustawienie parametru  dP : „1”

InL - InH
Dla sygna³ó w wejœciowych 0/4 ... 20mA lub 0 ... 10V, nale¿y przypisaæ do:
InL : doln¹ granicê zakresu czujnika
InH : gó rn¹ granicê zakresu czujnika
Przyk³ad: dla czujnika ciœnienia o wyjœciu 4 ... 20mA i skali 0 ... 2,5 bara nale¿y przypisaæ do:
InL : 0
InH : 2,5.

Fabryczne ustawienie parametró w InL i InH : odpowiednio „0” i „16”
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W2

WYŒWIETLANIE  3-go  POZIOMU

Con 1

Con 1

4 cyfry

Rys. 20

Rys. 21

3-CI POZIOM - KONFIGURACJA
Przytrzymaæ przycisk   przez co najmniej 5s,
aby uzyskaæ dostêp do 3-go poziomu.
Jest to poziom, na któ rym nastawia siê dwie
konfiguracje: „Con1” i „Con2”
Napis „Con1” (pierwsza konfiguracja) pojawia siê
na gó rnym wyœwietlaczu.
Na dolnym wyœwietlaczu pojawia siê kod 4-ro
cyfrowy, któ ry mo¿e byæ modyfikowany przyci-
skami   i  .
Cyfry, któ re mog¹ byæ wprowadzone oraz ich
znaczenie, poczynaj¹c od strony lewej oznaczaj¹:
Con 1
1-wsza cyfra (rodzaj skali)
„0” skala w oC lub w barach. Palnik pracuje na

minimalnej mocy, jeœli czujnik jest uszkodzony.
„1” skala w oC lub w barach. Palnik pracuje na

maksymalnej mocy, jeœli czujnik jest uszkodzony.
„2” skala w o Fahrenheita. Palnik pracuje na mini-

malnej mocy, jeœli czujnik jest uszkodzony.
„3” skala w o Fahrenheita. Palnik pracuje na mak-

symalnej mocy, jeœli czujnik jest uszkodzony.

4-ta cyfra (rodzaj pracy przekaŸnika K1)
 „0” Wzglêdna, stosownie do punktu nastawczego

SP Zamkniêty dla pracy normalnej. Otwarty dla
wy³¹czenia palnika lub za³¹czenia alarmu

„1” Bezwzglêdna, w stosunku do punktu na-
stawczego SP. Zamkniêty dla pracy normalnej.
Otwarty dla wy³¹czenia palnika lub za³¹czenia
alarmu

„2” Jak dla „0” i ponadto z alarmem bie¿¹cym  na-
grzewania HCA

„3” Jak dla „1” i ponadto z alarmem bie¿¹cym  na-
grzewania HCA

„4” Wzglêdna, stosownie do punktu nastawczego
SP. Otwarty dla pracy normalnej. Zamkniêty
dla wy³¹czenia palnika lub za³¹czenia alarmu

„5” Bezwzglêdna, w stosunku do punktu na-
stawczego SP. Otwarty dla pracy normalnej.
Zamkniêty dla wy³¹czenia palnika lub za³¹czenia
alarmu

„6” Jak dla „4” i ponadto z alarmem bie¿¹cym  na-
grzewania HCA

„7” Jak dla „5” i ponadto z alarmem bie¿¹cym  na-
grzewania HCA

„8” jak dla „0” ale bez sygna³u alarmu, jeœli wartoœæ
procesu le¿y poza zakresem rozruchu palnika

2-ga cyfra (rodzaj wejœcia)
 „0” termopara L
„1” termopara J
„2” termopara K
„3” termopara N
„4” termopara S
„5” termopara R
„6” czujnik temperatury PT 100
„7” liniowe 0 .. 20mA
„8” liniowe 4 .. 20mA
„9” liniowe 0 .. 10V

3-cia cyfra (rodzaj kontroli)
 „0” kontrola bezpoœrednia nastawieñ
„1” kontrola odwró cona nastawieñ
„2” kontrola bezpoœrednia DPID nastawieñ
„3” kontrola odwró cona DPID nastawieñ
„4” regulacja nagrzewania od 0 do 100 za pomoc¹

jednego parametru nastawczego t1
„5” tró jpunktowa DPID/DPID regulacja za pomoc¹

cykli t1 i t2
„6” regulacja za pomoc¹ cyklu t1 grzania i cyklu t2

ch³odzenia
„7” regulacja rêczna
„8” nie wykorzystana
„9” tró jpunktowa regulacja si³ownika

Fabryczne ustawienie konfiguracji  Con1 : „0890”
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W2

WYŒWIETLANIE  3-go  POZIOMU

Con 2

Con 2

4 cyfry

Con2
Od pierwszej konfiguracji „Con1” przechodzi siê
do drugiej konfiguracji „Con2”, przyciskaj¹c
kró tko przycisk   .
Napis „Con2” (druga konfiguracja) pojawia siê
na gó rnym wyœwietlaczu.
Na dolnym wyœwietlaczu pojawia siê kod 4-ro
cyfrowy, któ ry mo¿e byæ modyfikowany przyci-
skami    i  .

Istniej¹ dwie mo¿liwe nastawy:

0000 = W³¹czona funkcja rampa
Wy³¹czona funkcja program

0100= W³¹czona funkcja program

Fabryczne ustawienie konfiguracji  Con2 :
„0000”

Po wykonaniu konfiguracji Con2, przycisn¹æ kró tko przycisk  rys. 25. Wó wczas regula-
tor KS 40 powraca do warunkó w pierwszego zasilania elektrycznego.
Wci¹gu 5 s, regulator:
-   wykona test wyœwietlaczy i diod
-   wyœwietli na gó rnym wyœwietlaczu parametry konfiguracji „Con1”, a „Con2” na dolnym

wyœwietlaczu
-   powró ci do 1-go poziomu, tzn, do warunkó w pracy normalnej
     (jak to opisano na stronie  w rozdziale „KONTROLA I NASTAWIANIE”)

Rys. 22

Rys. 23
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Rys. 24

KOREKTA NASTAW
Jak ju¿ widzieliœmy, regulator KS 40 posiada
zdolnoœæ do kontrolowania , w sposó b ci¹g³y,
moc¹ palnika stosownie do ró ¿norodnych zmian
obci¹¿enia  kot³a lub innego generatora.
Istotn¹ trudnoœci¹ jest znajomoœæ rozk³adu ka¿-
dej z trzech komponent dzia³ania PID : Propor-
cjonalnego-Ca³kowego-Ró ¿niczkowego  dla
szczegó lnych potrzeb procesu kontroli.
Rzeczywiœcie, jeœli trzy parametry Pb1, Ti, Td
nastawi³oby siê na zbyt ma³e wartoœci , system
sta³by siê zbyt czu³y i mó g³by wejœæ do stanu
niestabilnoœci lub „oscylacji”, tzn., do sta³ego
wysy³ania na przemian sygna³u zwiêkszania i
zmniejszania mocy palnika, nawet przy sta³ym
obci¹¿eniu kot³a.
Czego nale¿y unikn¹æ, jak modyfikowaæ na-
stawy zalecane w tabeli na stronie 19.
1. Zanotowaæ ustawienia wykonane parame-
tró w Pb1, Ti, Td i uzyskane wyniki, aby spoœró d
pró bowanych nastawieñ wybraæ ich najlepsz¹
kombinacjê.
2. Jest bardzo wa¿nym, aby zmieniaæ tylko je-
den parametr na raz, w nastêpuj¹cym porz¹d-
ku:
   - Pb1 - dzia³anie proporcjonalne
   - TI   - dzia³anie ca³kowe
   - Td  - dzia³anie ró ¿niczkowe
Nigdy nie zmieniaæ wiêcej ni¿ jeden parametr na
raz.
3. Wykonywaæ kolejne ma³e zmiany.
4. Nie wprowadzaæ nowej zmiany bez ustalenia
efektu, jaki wywo³a³a poprzednia zmiana.
Poni¿ej jest przedstawiony przebieg obci¹¿enia
w czasie dla zmiany dobrze okreœlonej , dla ko-
rekty zbyt wysokiej, zbyt niskiej i prawid³owej pa-
rametró w Pb1, Ti i Td.

(A) Proporcjonalna P:
Efekt zmian parametru Pb:
1) zmiennoœæ obci¹¿enia;
    zmiennoœæ sygna³u kontrolu-

j¹cego
2) pasmo proporcjonalne Pb zbyt

szerokie;
3) pasmo proporcjonalne Pb

prawid³owe;
4) pasmo proporcjonalne Pb

zbyt w¹skie;

(B) Proporcjonalno-Ca³kowa
PI:
Efekt zmian parametru TI:
1) zmiennoœæ obci¹¿enia;
    zmiennoœæ sygna³u kontroluj¹-

cego
2) zakres ca³kowy TI zbyt sze-

roki;
3) zakres ca³kowy TI prawid³o-

wy;
4) zakres ca³kowy TI zbyt w¹-

ski;

(C) Proporcjonalno-Ca³kowo-
Ró ¿niczkowa PID:

Efekt zmian parametru Td:
1) zmiennoœæ obci¹¿enia;
    zmiennoœæ sygna³u kontroluj¹cego
2) zakres ró ¿niczkowy Td zbyt szeroki;
3) zakres ró ¿niczkowy Td prawid³owy;
4) zakres ró ¿niczkowy Td zbyt w¹ski;

RADZAJ REGULACJI Rys. 24



19

KS 40

WPROWADZANIE PODSTAWOWYCH NASTAW REGULATORA KS 40
Wykonaæ pierwsze nastawy regulatora zgodnie z poni¿szymi tabelami, któ re s¹ w³aœciwe w
wiêkszoœci przypadkó w. W razie koniecznoœci dokonaæ korekty nastawieñ, stosuj¹c siê do za-
leceñ ze strony 18.
Rozwa¿ane warunki pracy:  palnik o modulowanej pracy pod³¹czony do czujnika temperatury
PT 100 lub do czujnika ciœnienia z wyjœciem 4 - 20 mA
Dalej postêpowaæ nastêpuj¹co:
1 - wykonaæ konfigurowanie regulatora ( 3-CI POZIOM)
2 - wykonaæ nastawy parametró w ( 2-GI POZIOM)

♦  3-CI POZIOM - KONFIGURACJA
W³¹czyæ zasilanie elektryczne regulatora.
Odczekaæ 5 s koniecznych do przetestowania wyœwietlaczy i diod,  i wyœwietlenia wartoœci
konfiguracji i przejœcia na  1-WSZY POZIOM
Przytrzymaæ przycisk  przez co najmniej 3s, aby przejœæ do 2-go poziomu.
Przytrzymaæ przycisk  przez co najmniej 5s, aby przejœæ do 3-go poziomu. Napis Con1 uka-
¿e siê na gó rnym wyœwietlaczu:

Konfiguracja Con1
Na dolnym wyœwietlaczu ustawiæ 4 cyfry kodu zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹:

CYFRA(od lewej
strony)

USTAWIENIE DLA:

1o 0 skala w oC lub w barach; palnik pracuje na mocy
minimalnej w przypadku uszkodzenia czujnika

      2o 6 czujnik temperatury PT100
8 czujnik ciœnienia z wyjœciem 4 - 20 mA

             3o 9 regulacja tró jpunktowa si³ownika (zatrzymanie -
zwiêkszanie mocy - zmniejszanie mocy)

                     4o 0 styk LC „wzglêdny” do wartoœci zadanej W; nor-
malnie zamkniêty; otwiera siê celem wy³¹czenia
palnika

Po wykonaniu kompletnej konfiguracji Con1 przycisn¹æ przycisk  , aby przejœæ do konfigu-
racji Con2:

Konfiguracja Con2
Na dolnym wyœwietlaczu ustawiæ 4-rocyfrowy kod :
CYFRA(od lewej
strony)

USTAWIENIE DLA:

1o  2o   3o   4o 0  0  0  0 funkcja podstawowa z 1 punktem nastawczym i
w³¹czona funkcja rampa ( 2 punkty nastawcze)

0  1  0  0 w³¹czona funkcja program (5 punktó w nastaw-
czych)
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♦  2-CI POZIOM - USTAWIANIE PARAMETRÓW
Przycisn¹æ kró tko  przycisk  , regulator dokona przetestowania wyœwietlaczy i diod,  za-
pamiêtuj¹c dane ostatnio ustawiane  i powró ci  na  1-WSZY POZIOM
Przytrzymaæ przycisk   przez co najmniej 3s, aby przejœæ do 2-go poziomu.
Na wyœwietlaczu gó rnym pojawiaj¹ siê kolejno zgodnie z tabel¹ na stronie 8 parametry do
ustawienia ich wartoœci.
Poni¿sza tabela wyszczegó lnia wartoœci parametró w, konieczne dla nastaw PID, dla typu ko-
t³a i dla typy czujnika.
Inne punkty nastawcze, SP2-Pt2-SP3-Pt3-SP4-Pt4-SP5-Pt5, któ re s¹ mocno powi¹zane z
wymaganiami instalacji, nale¿y dobraæ na miejscu.

Symbol Kocio³ parowy Kocio³ wodny Generato-
ry

Olej

wysokie
ciœnienie

niskie ci-
œnienie

woda gor¹-
ca

woda prze-
grzana

gor¹ce po-
wietrze

diatermicz-
ny

SP2 - - - - - -
LCL - - - - - -
LCH 0,3 bar 0,1 bar 30C 30C 20C 50C
Sd 0,6 bar 0,2 bar 60C 60C 40C 100C
Loc 0 0 0 0 0 0
SPL 0 0 0 0 0 0
SPH 12 bar 1 bar 1000C 1500C 700C 3000C
Pb1 5% 5% 30% 20% 15% 20%

Ti 20 s 20 s 50 s 40 s 30 s 60 s
Td 15 s 15 s 10 s 5 s 5 s 5 s
tt 24 s 24 s 24 s 24 s 24 s 24 s

SH 1% 1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
dP 1 1 0 0 0 0
InL 0 0 - - - -
InH 16 bar 2,5 bar - - - -

Wartoœci w tabeli s¹ wartoœciami przybli¿onymi i nale¿y je skorygowaæ stosownie do wymagañ insta-
lacji.

FUNKCJA AUTOREGULACJI
Regulator KS 40 posiada funkcjê autoregulacji lub automatyczn¹ akwizycjê parametró w nastaw-
czych.
Funkcja ta pozwala regulatorowi wykonaæ, w sposó b autonomiczny, akwizycjê parametró w koniecz-
nych (Pb1 - Ti - Td itd. ...) do kontroli i regulacji procesu. Dla dobrego funkcjonowania autoregulacji,
jest wa¿ne, aby proces nie mia³ nag³ych oscylacji,  nie by³ niestabilny, ani te¿ nie pozostawa³ na warto-
œci sta³ej bez jej zmiany. Ponadto, kot³y nie mog¹ byæ zró wnoleglone.
Funkcja autoregulacji jest aktywna dla wartoœci Loc = 0.
Autoregulacjê uruchamia siê, przyciskaj¹c jednoczeœnie przyciski     i  .
W trakcie autoregulacji wartoœæ procesu X i kod „AdA” s¹ alternatywnie wyœwietlane na gó rnym wy-
œwietlaczu, a si³ownik ustawia siê na minimum mocy. Po wystarczaj¹cym czasie reakcji procesu, si-
³ownik jest kontrolowany przez regulator przy maksymalnym otwarciu ( praca palnika na maksymalnej
mocy).W  tej fazie regulator zbiera wszystkie dane reakcji procesu, nastêpnie kod „AdA” znika i jedy-
nie pozostaje wyœwietlona na gó rnym wyœwietlaczu wartoœæ procesu. Zatem regulator rozpoczyna
pracê z nowymi ustawieniami parametró w.
Mo¿na w ka¿dej chwili przerwaæ autoregulacjê, powracaj¹c do poprzednich nastaw parametró w ,
przyciskaj¹c kró tko przycisk  .
W razie pojawienia siê b³êdu w fazie autoregulacji uka¿e siê kod „AdF”.
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MO¯LIWE ANOMALIE W FUNKCJI AUTOREGULACJI
problem wyœwietlacz przyczyna porada

Natychmiastowe przerwa-
nie regulacji odwrotnej

AdF X>W+0,1 x Wh (1-3-
4)

zwiêkszyæ nastawê

program autoregulacji
regulacja bezpoœrednia

AdF X<W+0,1 x Wh (1-3-
4)

zmniejszyæ nastawê

dzia³anie skasowane po
zmianie stanu na wyjœciach
K2 - K3

AdF wyjœcie nieodpowied-
nie ( 2-3)

zrekonfigurowaæ re-
gulator
( odwrotnie - bezpo-
œrednio)

X - W<0,02 x Xh
(5)

zmniejszyæ zakres
pomiarowy lub spraw-
dziæ czujnik zkonfigu-
rowany.

dzia³anie skasowane po ok.
1 godz.

AdF wartoœæ kontrolowana
X pozostaje na warto-
œci sta³ej bez jej zmia-
ny

sprawdziæ czujnik,
po³¹czenia i proces

brak regulacji AdA - X X - W<0,1 x Wh (6) zredukowaæ zakres
Wh

wielkoœæ kontrolowana
jest niestabilna

sprawdziæ proces

(1) Zakres punktu nastawczego Wh = W100 - W0 ( patrz tabela na stronie 8).
(2) Zakres zmian procesu Xh = X100 - X0 (patrz strona 13).
(3)  nie dotyczy wyjœæ tró jpunktowych si³ownika
(4) Wartoœæ kontrolowana X jest wiêksza ni¿ suma punktu nastawczego W i 10% zakresu
Wh.
     Wartoœæ kontrolowana X jest mniejsza ni¿ suma punktu nastawczego W i 10% zakresu
Wh.
(5) Wartoœæ bezwzglêdna ró ¿nicy pomiêdzy wartoœci¹ kontrolowan¹ X a punktem nastaw-

czym W jest mniejsza ni¿ 2% Xh (patrz strona 13).
(5) Wartoœæ bezwzglêdna ró ¿nicy pomiêdzy wartoœci¹ kontrolowan¹ X a punktem nastaw-

czym W jest mniejsza od 10% zakresu Wh  (patrz tabela na stronie 8).

KOMUNIKATY  B£ÊDÓW
wyœwietlacz przyczyna skutek porada

FbF Roz³¹czony czujnik
lub po³¹czenie

Regulator KS 40 usta-
wia palnik w tryb pracy
bezpiecznej , w któ rym
pracuje on z minimaln¹
moc¹

Wymieniæ czujnik;
sprawdziæ po³¹cze-
nia

POL Czujnik pod³¹czony z
zamienionymi bie-
gunami. Dla czujni-
ka PT100 mo¿e wy-
st¹piæ zwarcie

Regulator KS 40 usta-
wia palnik w tryb pracy
bezpiecznej , w któ rym
pracuje on z minimaln¹
moc¹

Pod³¹czyæ do w³a-
œciwych biegunó w.
Jeœli czujnikiem jest
PT100, wymieniæ
go.

AdF B³¹d w funkcji auto-
regulacji

Wyjœcia przekaŸnikó w
s¹ nieaktywne

, Przycisn¹æ kró tko
przycisk, regulator
powró ci do pracy
na starych nasta-
wach parametró w


