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1.

Ú el za ízení

Úkolem ídícího systému 8051 (851) (dále jen
jednotky TEDOM MT22 (MT30) (dále KJ).

2.

S) je ízení kogenera ní

Mechanické provedení

S je umíst n v samostatné plastové sk ce INCABOX 72x144 L=179, kterou
lze zapustit do kapoty KJ. P ední panel S obsahuje alfanumerický displej 2x16
znak s podsvitem pro tisk informací o stavu KJ a ovládací klávesy. Na zadním
panelu jsou konektory pro p ipojení S k rozvad i.

3.

Elektrické provedení

S je k rozvad i p ipojen pomocí t ech násuvných konektor CUM/CUF
ozna ených S-DO (binární výstupy), S-DI (binární vstupy) a S-AI (analogové
vstupy).
Konektor CANNON na zadním panelu slouží pro p ipojení S k PC, p ípadn k
nad ízenému ídícímu systému (Koncentrátoru) i dalšímu za ízení.
3.1 Binární výstupy
Výstupy jsou realizovány spínacími tranzistory spínajícími proti zemi. P i
aktivním výstupu je výstupní tranzistor sepnutý. Maximální spínané nap tí je 80V,
spínaný proud 50mA (max 100mA).
Konektor
S-DO.1
S-DO.2
S-DO.3
S-DO.4
S-DO.5
S-DO.6
S-DO.7
S-DO.8
S-DO.9
S-DO.10
S-DO.11

el
GND
ipraven
Porucha
Startér
Zapalování
Ventily plynu
erpadlo
Styka sít
Styka Y/D
Servo+
Servo-
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3.2 Binární vstupy
K aktivaci vstupu dochází zkratováním p íslušné svorky proti zemi. Vstupy s
kontrolou vedení musí být v neaktivním „rozepnutém“ stavu zatíženy odporem 2k2,
jinak budou ídícím systémem vyhodnoceny jako poruchy vedení.
Konektor
el
S-DI.1
GND
S-DI.2
Central Stop
S-DI.3
Nadproud generátoru
S-DI.4
Chyba nap tí
S-DI.5
Chyba frekvence
S-DI.6
Hladina vody
S-DI.7
Hladina oleje
S-DI.8
Teplota vody (Teplota výfuku) *)
S-DI.9
Tlak oleje
S-DI.10
HDO
*) Do verze SW 4.69 je vstup S-DI.8 vyhodnocován jako porucha teploty vody, od
verze SW 4.70 je tento vstup vyhodnocován jako porucha teploty výfuku
3.3 Analogové vstupy
Konektor
S-AI.1
S-AI.2
S-AI.3
S-AI.4
S-AI.5
S-AI.6
S-AI.7
S-AI.8
S-AI.9
S-AI.10
S-AI.11
S-AI.12
S-AI.13

el
GND
+13,5V
-13,5V
GND
Otá ky
GND
20mA
GND
Pt100
Proudové trafo
Proudové trafo
GND
Nap tí

3.4 Kalibrace analogových vstup
Offset analogových vstup (teplota, 20mA, výkon) je možné nastavit pomocí
trimr uvnit S:
RS-232

S-AI

Offset výkonu
Offset p íkonu
Offset teploty
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3.5 Propojení s PC
S lze pomocí b žn dostupného sériového kabelu p ipojit k PC konektorem
CANNON (monitorování, nastavení parametr , tení poruch). Konektor CANNON
slouží mimo to také pro p ipojení Dálkovéko ovládání, Programátoru parametr a
Koncentrátoru. Výše uvedená za ízení jsou p es komunika ní kabel také napájeny.
Zapojení kabelu:
3
2
7
8
6
1
4
9
5

4.

TxD

3
2
7
8
6
1
4
9
5

RxD
RTS
CTS
DSR
DCD
DTR
RI
GND

M ení a vyhodnocování otá ek soustrojí

4.1 M ení otá ek
Otá ky kogenera ní jednotky jsou snímány pomocí induk ního idla typu
IS 03, výrobce KD Hronov.
Nap tí na výstupu idla je cca 3,5V, frekvence odpovídá otá kám soustrojí dle
vztahu:
f = n * z / 60
kde: f ozna uje frekvenci signálu v Hz
n jsou otá ky soustrojí za minutu
z je po et zub na setrva níku.
Pro MT 22 je z=124.
4.2 Vyhodnocování otá ek
Význa né stavy jednotky z hlediska otá ek jsou tyto:
a) Nulové otá ky: Otá ky soustrojí jsou menší než otá ky stanovené jako minimální
vyhodnotitelné (parametr „Otá ky startovací“). Po snížení otá ek pod tuto hodnotu
je zahájeno asování, b hem kterého je blokován start KJ.
Pro zjednodušení je možno tuto otá kovou úrove stanovit takto: Pokles otá ek
pod 500 min-1 , byly-li p edtím otá ky vyšší plus 15 sekund, zrušení blokády
startu.
b) Startovací otá ky (cca 500 min-1): P i této úrovni otá ek je odstaven startér
a blokuje se jeho spušt ní. Není-li startér od impulzu na start odstaven do doby
dané parametrem „Maximální doba chodu startéru“ je start považován za
ne sp šný pro nízké otá ky. KJ je okamžit odstavena s dochlazováním
(odpojení od sít , vypnuto zapalování a uzav eny ventily plynu, v provozu z stává
erpadlo)
c) Otá ky p ipojovací (pro MT22 je parametr „Otá ky p ipojovací“ roven 3000 min-1):
i spoušt ní jednotky ze sít je p i této hodnot otá ek p epnuto zapojení
generátoru z hv zdy do trojúhelníku. Následuje zatížení generátoru na proh ívací
úrove výkonu. Pokud není po uplynutí doby dané parametrem „Zpožd ní
startovacího výkonu“ od impulsu na start výkon vyšší než startovací výkon
5

(parametr „Hodnota startovacího výkonu“), je start považován za neúsp šný pro
nízký výkon. KJ je odstavena s dochlazováním. Stejn tak je start považován za
neúsp šný (tentokrát pro nízké otá ky) i v p ípad , že nedojde k dosažení
ipojovacích otá ek do 10s od startu.
Pokud p i provozu jednotky dojde k poklesu otá ek pod tuto hodnotu, je KJ
okamžit odstavena s dochlazováním. (Odpojení od sít , vypnuto zapalování
a uzav eny ventily plynu, v provozu z stává erpadlo)
d) Otá ky p edb hové (pro MT22 je parametr „Otá ky p edb hové“ roven cca 3300
min-1): P i dosažení této hodnoty je jednotka okamžit odstavena
s dochlazováním. (Vypnuto zapalování a uzav eny ventily plynu, v provozu
stává erpadlo)

5.

M ení, vyhodnocování a zobrazování teploty vody primárního
okruhu

Teplota vody primárního okruhu je jeden z parametr , který je b hem
normálního provozu KJ zobrazován na displeji S.
5.1 M ení teploty
Teplota primárního okruhu je m ena pomocí idla Pt100, jehož výstupem je
odporový signál, p i teplot 0°C je odpor idla 100 , p i teplot 100°C je odpor
138,5 . Charakteristika idla je v této oblasti lineární.
5.2 Vyhodnocování teploty
Pro provoz jednotky jsou d ležité tyto úrovn teploty:
a) Teplota je nižší než „Proh ívací teplota“: Tento stav m že nastat po spušt ní
jednotky, dokud nedojde k jejímu proh átí. V této situaci pracuje KJ na proh ívací
výkon (cca 30% svého nominálního výkonu, dáno parametrem „Omezený výkon“).
b) Teplota je vyšší než „Proh ívací teplota“ a sou asn nižší než „Výstražná teplota“:
Toto je normální teplotní režim jednotky.
c) Teplota je vyšší než „Výstražná teplota“ a sou asn nižší než „Poruchová teplota“:
Tento stav signalizuje zhoršený odvod tepla z KJ. Od tohoto signálu snižuje
jednotka sv j výkon zp t na 30% nominální hodnoty (parametr „Omezený výkon“)
a je zahájeno asování po dobu cca 180 až 300 sekund (parametr „Trvání teplotní
výstrahy“). Dále mohou nastat následující stavy:
Teplota b hem stanoveného asu klesne pod teplotu „Teplota pro konec
výstrahy“, zhoršený odvod tepla byl pouze p echodným jevem, výkon jednotky
bude zvýšen zp t na p vodní hodnotu.
Teplota se b hem asování neustále drží v rozmezí „Výstražná teplota“ „Poruchová teplota“. Po ukon ení asování bude jednotka okamžit odstavena
s dochlazováním.
Teplota b hem asování p esáhne hodnotu „Poruchová teplota“, jednotka je
okamžit odstavena s dochlazováním.
Obvod teplom ru musí být schopen zjistit poruchu idla nebo propojovací trasy.
V p ípad , že je hodnota odporu na vstupu do S bude mimo tolerované rozmezí
(teplota odpovídající odporu idla bude menší než -25.5°C nebo vyšší než 163,6°C)
je tento stav vyhodnocen jako porucha idla, jednotka okamžit odstavuje
s dochlazováním a na displeji S je zobrazeno p íslušné hlášení.
Teplota vody je ošet ena ješt jedním idlem, o kterém bude pojednáno ve stati
o diskrétních vstupech.
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6.

M ení, regulace, vyhodnocování a zobrazování okamžité
hodnoty elektrického výkonu jednotky

Okamžitá hodnota elektrického výkonu je parametr, který bude jednak p i
nominálním provozu zobrazován na displeji S, jednak bude sledován
a vyhodnocován pro regulaci výkonu, pro funkci zp tné wattové ochrany (dále jen
ZWO) a kontroly dodržení výkonu.
6.1 M ení výkonu
Výkon jednotky je vypo ítáván z proudu v jedné fázi generátoru a z jednoho
fázového nap tí ve shodné fázi. Proud generátoru je p evád n pomocí proudového
transformátoru s p evodem 50/5A.
Z d vodu kontroly ZWO je m ení výkonu ešeno dvoukvadrantov , tj. m ení
inného výkonu KJ v kladné i záporné oblasti.
ijatá konvence zna ení:
znaménko „+“ zna í dodávku do sít (zobrazování znaménka „+“ na displeji se
nep edpokládá)
znaménko „-“ odb r ze sít .
6.2 Vyhodnocování výkonu
Aby byl start KJ považován za úsp šný, musí výkon KJ p ekro it hodnotu
startovacího výkonu (parametr „Hodnota startovacího výkonu“) d íve než za dobu
danou parametrem asové zpožd ní startovacího výkonu“ od startu.
Pro správný provoz KJ je význa ný stav, kdy odb r ze sít p esáhne hodnotu
výkonu danou parametrem „Hodnota zp tného výkonu“, pak s asovým zpožd ním
(parametr „Zpožd ní zp tného výkonu“) dochází k okamžitému odstavení KJ s
dochlazováním (p sobení ZWO).
Další kontrolou správného provozu KJ je kontrola dodržení výkonu. Pokud je
požadovaný výkon (výkon, na který se reguluje) vyšší než hodnota parametru
„Hodnota pro testování nedodržení výkonu“ a sou asn skute ný výkon KJ klesne
pod hodnotu danou parametrem „Hranice pro pokles p i nedodržení výkonu“ dojde s
asovým zpožd ním asové zpožd ní nedodržení výkonu“ k postupnému odstavení
jednotky s dochlazením.
6.3 Regulace výkonu
Kogenera ní jednotky TEDOM MT 22 A resp. MT 30 A jsou vybaveny
servopohonem, který ovládá polohu škrtící klapky v sání motoru. Výkon KJ je p ímo
úm rný otev ení této klapky. Servopohon je p estavován pomocí dvou relé, která dle
povel z S p ivád jí nap tí bu na jednu, nebo na druhou cívku servopohonu,
a tím ídí sm r jeho pohybu. Vymezení koncových poloh servopohonu je zajišt no
mikrospína i a va kami, které jsou sou ástí pohonu.
Regulace výkonu není v celé oblasti lineární. Blíží-li ze skute ná hodnota
výkonu KJ k požadované hodnot , není signál na servopohon (servo+ respektive
servo- dle znaménka odchylky) kontinuální, ale dochází k p erušování signálu.
St ída ídícího signálu pro servopohon je v tomto p ípad p ímoúm rná velikosti
odchylky, perioda signálu je caa 400ms.
Neustálemu spínání servopohonu po dosažení žádané hodnoty zabra uje
necitlivost. Je-li absolutní velikost odchylky požadovaného a skute ného výkonu
menší než 0.25kW, nedochází k regulaci (spínání servopohonu).
6.4 Zadaná hodnota výkonu
Požadovaný výkon, na kterém má jednotka pracovat je možno zadávat dv ma
zp soby:
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a) Pomocí tla ítek VÝKON (+), P ÍKON (-).
Po stisku tla ítka VÝKON je na dobu cca 3 sec zobrazen zadaný výkon. Stiskem
tla ítek VÝKON respektive P ÍKON lze m nit zadanou hodnotu výkonu. P i
každém stisku p íslušného tla ítka se hodnota zvoleného výkonu zvýší (sníží) o
1kW v rozmezí daném parametry „Maximální nastavitelný výkon“ a „Minimální
nastavitelný výkon“.
Zadanou hodnotu výkonu je nutné potvrdit stiskem tla ítka KVITACE.
b) Prost ednictvím normalizovaného proudového signálu (0 - 20mA).
Toto ešení se používá v p ípadech, kdy je výkon KJ regulován podle vlastní
spot eby objektu. Signál 0 - 20 mA prezentuje velikost vlastní spot eby objektu,
a výkon jednotky je regulován tak, aby byl v každém okamžiku shodný se
spot ebou objektu, a nedocházelo tak ani k dodávce ani k odb ru ze sít .
Parametrem „Typ regulace“ lze ur it, zda je regulováno na nulu (výkon KJ je
regulován tak, aby byl vstupní signál 0mA), nebo na hodnotu (výkon KJ odpovídá
velikosti proudového signálu). Hodnota výkonu, která odpovídá vstupnímu
proudovému signálu 20mA je daná parametrem „P íkon odpovídající 20mA“.
Aktuální hodnota spot eby objektu je na caa 3s zobrazena p i stisku klávesy
ÍKON. Je-li regulováno na nulu, hodnota spot eby objektu je dána sou tem
výkonu KJ a proudového signálu p epo ítaného na výkon.
6.5 Proh ívací výkon
V odstavci, ve kterém je popsáno vyhodnocování teploty vody primárního
okruhu, je zmi ován proh ívací výkon KJ. Tento výkon p edstavuje cca 30%
nominální hodnoty výkonu a je dán parametrem „Hodnota omezeného výkonu“.
V p ípad , že je teplota vody vyhodnocena v takové úrovni, která vyžaduje úpravu
výkonu KJ na hodnotu proh ívacího výkonu, je tento požadavek prioritní p ed
hodnotou výkonu zadanou pomocí ovládacích kláves nebo signálem o spot eb
objektu.
Korekce výkonu na proh ívací úrove se provádí pouze v p ípad , že
požadovaný výkon je vyšší než proh ívací výkon. Je-li požadovaný výkon nižší než
proh ívací výkon, ke zvýšení výkonu nedochází.
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7.

Dvouhodnotové vstupy

7.1 Definice vstup
7.1.1 Tlak oleje
idlo spíná p i nízkém tlaku oleje proti kost e motoru.
Vstup s kontrolou vedení.
i p sobení tohoto signálu KJ okamžit odstavuje s dochlazováním.
Tento vstup je po startu blokován, dokud otá ky nedosáhnou hodnoty p ipojovacích
otá ek (parametr „Otá ky p ipojovací“) asovým zpožd ním 10 sec. Pokud je KJ v
klidu a není detekován nízký tlak oleje, je start KJ blokován.
7.1.2 Teplota vody primárního okruhu
Vstup S-DI.8 je vyhodnocován jako porucha teploty vody primárního okruhu u S
s verzí SW do 4.69.
Dvoukontaktové idlo spíná p i vysoké teplot vody primárního okruhu.
Vstup s kontrolou vedení.
i p sobení tohoto signálu KJ postupn odstavuje s dochlazováním.
Vstup je testován pouze p i provozu KJ. Pokud je KJ v klidu a vstup je aktivní, dojde
ke hlášení poruchy až p i pokusu o start (stisk START nebo aktivace HDO).
7.1.3 Teplota výfuku
Vstup S-DI.8 je vyhodnocován jako porucha teploty výfuku u S s verzí SW od 4.70.
Dvoukontaktové idlo spíná p i vysoké teplot výfuku.
Vstup s kontrolou vedení.
i p sobení tohoto signálu KJ okamžit odstavuje s dochlazováním.
Vstup je testován nep etržit , p i aktivaci signálu dojde k okamžitému hlášení
poruchy.
Pomocí parametru „Speciální / Kvitace teploty výfuku“ lze nastavit, zda poruchu lze
odkvitovat stiskem tla ítka POTVRZENÍ na panelu S (parametr nastaven na
hodnotu „Potvrz.RS“), nebo zda je nutné poruchu zrušit pouze p epsáním parametr
S servisním programem (parametr nastaven na hodnotu „Servis“). V druhém
ípad porucha z stává na displeji S i po odezn ní p iny poruchy i po resetu S
a nelze odkvitovat obsluhou. Volba typu kvitace se nevztahuje na poruchu vedeni
tohoto vstupu.
7.1.4 Hladina oleje
i nízké hladin oleje v motoru dojde k p epnutí p epínacího kontaktu.
Využit spínací kontakt.
i p sobení tohoto signálu KJ postupn odstavuje s dochlazováním.
Vstup je testován nep etržit , p i aktivaci signálu dojde k okamžitému hlášení
poruchy.
7.1.5 Hladina vody
Hladina vody ve vyrovnávací nádob je vyhodnocována pomocí hladinového relé,
jehož výstupem je p epínací kontakt s nastavitelným asovým zpožd ním.
Využit rozpínací kontakt.
Inverzní vstup.
i p sobení tohoto signálu KJ okamžit odstavuje s dochlazováním.
Vstup je testován nep etržit , p i aktivaci signálu dojde k okamžitému hlášení
poruchy.
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7.1.6 Chyba frekvence
Vyhodnocováno pomocí frekven ního relé, výstupem je dvojce p epínacích kontakt
s nastavitelným asovým zpožd ním.
Využity rozpínací kontakty zapojené do série.
Inverzní vstup.
i p sobení tohoto signálu KJ okamžit odstavuje s dochlazováním.
Vstup je testován pouze p i provozu KJ. Pokud je KJ v klidu a vstup je aktivní, dojde
ke hlášení poruchy až p i pokusu o start (stisk START nebo aktivace HDO).
7.1.7 Chyba nap tí
Vyhodnocováno nap ovým relé, výstupem je p epínací kontakt s nastavitelným
asovým zpožd ním.
Využit rozpínací kontakt.
Inverzní vstup.
i p sobení tohoto signálu KJ okamžit odstavuje s dochlazováním.
Vstup je testován pouze p i provozu KJ. Pokud je KJ v klidu a vstup je aktivní, dojde
ke hlášení poruchy až p i pokusu o start (stisk START nebo aktivace HDO).
7.1.8 Nadproud generátoru
Vyhodnocováno pomocí tepelné ochrany, kontakt spíná p i p sobení ochrany.
Vstup s kontrolou vedení.
i p sobení tohoto signálu KJ okamžit odstavuje s dochlazováním.
Vstup je testován nep etržit , p i aktivaci signálu dojde k okamžitému hlášení
poruchy.
7.1.9 Central Stop
Vyhodnocován spínací kontakt tla ítka. Rozpínací kontakt tla ítka je využit
v liniovém schématu.
Vstup s kontrolou vedení.
i p sobení tohoto signálu KJ okamžit odstavuje bez dochlazování.
Vstup je testován nep etržit , p i aktivaci signálu dojde k okamžitému hlášení
poruchy.
7.1.10 HDO
i navolení režimu dálkového ovládání je KJ p i aktivování tohoto vstupu spušt na,
i deaktivaci KJ postupn odstaví s dochlazením.
7.2 Vliv jednotlivých vstup na stav KJ
Ozna .
vstupu
S-DI.2
S-DI.3
S-DI.4
S-DI.5
S-DI.6
S-DI.7
S-DI.8
S-DI.8
S-DI.9
S-DI.10

Technologický
význam vstupu
Central Stop
Nadproud generátoru
Chyba nap tí
Chyba frekvence
Hladina vody
Hladina oleje
Teplota vody
Teplota výfuku
Tlak oleje
HDO

Kontrola Inverzní
Odezva
vedení
vstup
ANO
NE
Ok. odst. bez dochlaz.
ANO
NE
Ok. odst. s dochlaz.
NE
ANO
Ok. odst. s dochlaz.
NE
ANO
Ok. odst. s dochlaz.
NE
ANO
Ok. odst. s dochlaz.
NE
NE
Post. odst. s dochlaz.
ANO
NE
Post. odst. s dochlaz.
ANO
NE
Ok. odst. s dochlaz.
ANO
NE
Ok. odst. s dochlaz.
NE
NE
Spušt ní/post. odst.
s dochlaz.
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8.

Dvouhodnotové výstupy

8.1 Definice výstup
8.1.1

P ipraven

Aktivace:
Nep sobí ochrana zp sobující
odstavení KJ, nep sobí blokáda
startu KJ, KJ je p ipravena k provozu

8.1.2

Deaktivace:
povel na start
p sobí ochrana zp sobující
odstavení KJ (poruchu)
p sobí ochrana zp sobující
blokování startu KJ

Porucha

Aktivace:
p sobí ochrana zp sobující
odstavení KJ (poruchu)

8.1.3

Deaktivace:
Porucha je odkvitována obsluhou
Nep sobí žádná jiná ochrana
zp sobující odstavení KJ

Startér

Aktivace:
povel na start (nep sobí ochrana
zp sobující odstavení KJ, nep sobí
blokáda startu KJ)

8.1.4

Deaktivace:
otá ky KJ v tší než startovací
(parametr „Startovací otá ky“)
od startu uplynula doba daná
parametrem „Maximální doba
chodu startéru“ a otá ky jsou stále
menší než startovací
p sobí ochrana zp sobující
odstavení KJ

Zapalování

Aktivace:
povel na start s asovým zpožd ním
daným parametrem asové
zpožd ní výstupu zapalování“
(nep sobí ochrana zp sobující
odstavení KJ, nep sobí blokáda
startu KJ)

8.1.5

Deaktivace:
p i signálu na postupné odstavení
KJ s asovým zpožd ním daným
parametrem „Doba prochlazování“
okamžit p i signálu na okamžité
odstavení KJ s dochlazováním
okamžit p i signálu na odstavení
KJ bez dochlazování

Ventily plynu

Aktivace:
povel na start s asovým zpožd ním
daným parametrem asové
zpožd ní výstupu ventilu plynu“
(nep sobí ochrana zp sobující
odstavení KJ, nep sobí blokáda
startu KJ)

Deaktivace:
p i signálu na postupné odstavení
KJ s asovým zpožd ním daným
parametrem „Doba prochlazování“
okamžit p i signálu na okamžité
odstavení KJ s dochlazováním
okamžit p i signálu na odstavení
KJ bez dochlazování
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8.1.6

erpadlo

Aktivace:
povel na start (nep sobí ochrana
zp sobující odstavení KJ, nep sobí
blokáda startu KJ)

8.1.7

Deaktivace:
p i signálu na postupné odstavení
KJ s asovým zpožd ním daným
parametrem „Doba dochlazování“
po odpojení jednotky od sít
p i signálu na okamžité odstavení
KJ s dochlazováním s asovým
zpožd ním daným parametrem
„Doba dochlazování“ po odpojení
jednotky od sít
okamžit p i signálu na odstavení
KJ bez dochlazování

Styka sít

Aktivace:
povel na start (nep sobí ochrana
zp sobující odstavení KJ, nep sobí
blokáda startu KJ)
8.1.8

Deaktivace:
povel k odpojení KJ od sít

Styka pro zapojení statoru do hv zdy

Aktivace:
povel na start (nep sobí ochrana
zp sobující odstavení KJ, nep sobí
blokáda startu KJ)
8.1.9

Deaktivace:
otá ky v tší než p ipojovací
(parametr „Otá ky p ipojovací“)

Styka pro zapojení statoru do trojúhelníku

Aktivace:
otá ky v tší než p ipojovací
(parametr „Otá ky p ipojovací“)

Deaktivace:
povel k odpojení KJ od sít

8.1.10 Signál Servo +
Aktivace:
Dobu danou parametrem „Doba
otvírání klapky p ed startem“ p ed
startem KJ
skute ný výkon je nižší než zadaný
o více jak 0.25kW

Deaktivace:
absolutní hodnota rozdílu
skute ného výkonu a
požadovaného výkonu je menší než
0.25 kW
v klidovém stavu

8.1.11 Signál Servo Aktivace:
skute ný výkon je vyšší než zadaný
o více jak 0.25kW
signál na odpojení KJ od sít
v klidovém stavu KJ

Deaktivace:
absolutní hodnota rozdílu
skute ného výkonu a
požadovaného výkonu je menší než
0.25 kW
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8.2 Stavy výstup v závislosti na provozním stavu KJ
itajá konvence zna ení:
0- výstup je neaktivní
1- výstup je aktivní
8.2.1

Blokace startu

Charakteristika stavu
nep sobí žádná ochrana zp sobující
poruchu, KJ je v klidovém stavu
p sobí blokáda startu KJ
Výstup
S-DO.2
S-DO.3
S-DO.4
S-DO.5
S-DO.6
S-DO.7
S-DO.8
S-DO.9
S-DO.10
S-DO.11
8.2.2

Stav výstupu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Hlášení na displeji
BLOKOVÁN START:
(d vod blokování startu)

Poznámka
ipraven
Porucha
Startér
Zapalování
Ventily plynu
erpadlo
Styka sít
Styka hv zda/trojúhelník
Servo +
Servo -

Klidový stav

Charakteristika stavu
nep sobí žádná ochrana zp sobující
odstavení KJ
nep sobí blokáda startu KJ
Výstup
S-DO.2
S-DO.3
S-DO.4
S-DO.5
S-DO.6
S-DO.7
S-DO.8
S-DO.9
S-DO.10
S-DO.11

Stav výstupu
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Hlášení na displeji
PRIPRAVEN !
REZIM: MISTNI (DALKOVY)

Poznámka
ipraven
Porucha
Startér
Zapalování
Ventily plynu
erpadlo
Styka sít
Styka hv zda/trojúhelník
Servo +
Servo -
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8.2.3

Start

Charakteristika stavu
nep sobí žádná ochrana zp sobující
odstavení KJ
nep sobí blokáda startu KJ
Výstup
S-DO.2
S-DO.3
S-DO.4
S-DO.5
S-DO.6
S-DO.7
S-DO.8
S-DO.9
S-DO.10
S-DO.11
8.2.4

Stav výstupu
0
0
1 n>=OtStartovací 0
0 dT=tZpožd níZapalování 1
0 dT=tZpožd níVentil Plynu 1
1
1
0 n>Ot ipojovací 1
0 dT=-tDobaOtvKlapkyP edStartem 1
0

Hlášení na displeji
START ...

Poznámka
ipraven
Porucha
Startér
Zapalování
Ventily plynu
erpadlo
Styka sít
Styka hv zda/trojúhelník
Servo +
Servo -

Normální provoz

Charakteristika stavu
výkon KJ v rozmezí caa 30 až 100%
Nnom
nep sobí žádná ochrana zp sobující
odstavení KJ
Výstup
S-DO.2
S-DO.3
S-DO.4
S-DO.5
S-DO.6
S-DO.7
S-DO.8
S-DO.9
S-DO.10
S-DO.11

Stav výstupu
0
0
0
1
1
1
1
1
?
?

Hlášení na displeji
VYKON XX kW MIST (DALK)
TEPLOTA XX C

Poznámka
ipraven
Porucha
Startér
Zapalování
Ventily plynu
erpadlo
Styka sít
Styka hv zda/trojúhelník
Servo Servo +
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8.2.5

Plynulé odstavení

Charakteristika stavu
signál Stop
p sobí ochrana zp sobující plynulé
odstavení KJ

Hlášení na displeji
VYKON XX kW MIST (DALK)
ODSTAVOVANI !

Snížení zadaného výkonu na hodnotu danou parametrem „Omezený výkon“, po
uplynutí prochlazovací doby (parametr „Doba prochlazování“) provozu na omezeném
výkonu následuje odpojení od sít a dochlazení. Doba dochlazení je daná
parametrem „Doba dochlazování“
Výstup
S-DO.2
S-DO.3
S-DO.4
S-DO.5
S-DO.6
S-DO.7
S-DO.8
S-DO.9
S-DO.10
S-DO.11
8.2.6

Stav výstupu
0
0 (legální stop), 1 (porucha)
0
1 dT=tProchlazování 0
1 dT=tProchlazování 0
1 dT=tProchlazování+tDochlazování 0
1 dT=tProchlazování 0
1 dT=tProchlazování 0
?
?

Poznámka
ipraven
Porucha
Startér
Zapalování
Ventily plynu
erpadlo
Styka sít
Styka hv zda/trojúhelník
Servo +
Servo -

Okamžité odstavení s dochlazováním

Charakteristika stavu
p sobí ochrana zp sobující okamžité
odstavení KJ
Výstup
S-DO.2
S-DO.3
S-DO.4
S-DO.5
S-DO.6
S-DO.7
S-DO.8
S-DO.9
S-DO.10
S-DO.11

Stav výstupu
0
1
0
0
0
1 dT=tDochlazování 0
0
0
0
1

Hlášení na displeji
PORUCHA: (PORUCHA VEDENI:)
(popis poruchy)
Poznámka
ipraven
Porucha
Startér
Zapalování
Ventily plynu
erpadlo
Styka sít
Styka hv zda/trojúhelník
Servo +
Servo -
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8.2.7

Okamžité odstavení bez dochlazování

Charakteristika stavu
p sobí ochrana zp sobující okamžité
odstavení KJ bez dochlazování
Výstup
S-DO.2
S-DO.3
S-DO.4
S-DO.5
S-DO.6
S-DO.7
S-DO.8
S-DO.9
S-DO.10
S-DO.11

9.

Stav výstupu
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Hlášení na displeji
PORUCHA: (PORUCHA VEDENI:)
(popis poruchy)
Poznámka
ipraven
Porucha
Startér
Zapalování
Ventily plynu
erpadlo
Styka sít
Styka hv zda/trojúhelník
Servo +
Servo -

Požadavek na zobrazované informace

Na displeji S budou zobrazovány hlášení charakterizující provozní stavy KJ.
i normálním provozu je na displeji zobrazována okamžitá hodnota elektrického
výkonu KJ v kW a teplota vody primárního okruhu ve stupních Celsia. Dále by bylo
vhodné, aby byl zobrazen i navolený režim ovládání (místní nebo dálkový).
VYKON 22 kW MIST Hlášení displeje p i provozu, KJ je v místním režimu ovládání
TEPLOTA 70°C
VYKON 7 kW DALK Hlášení displeje p i provozu, KJ je v dálkovém režimu
TEPLOTA 98°C !
ovládání, probíhá teplotní výstraha
i odstavení KJ p sobením n kterého poruchového signálu je na displeji
zobrazen popis poruchy. Tento stav trvá do té doby, dokud není poruchové hlášení
kvitováno obsluhou. Pokud není provedena kvitace, trvá sou asn i blokáda startu
KJ, i když prvop ina poruchy již minula.
Poruchové hlášení nesmí z displeje zmizet p ed odkvitováním, i když
prvop ina poruchy již pominula a odkvitování poruchového hlášení není
možné, pokud prvop ina trvá.
PORUCHA:
TLAK OLEJE
PORUCHA VEDENI:
NADPROUD GEN

Hlášení p i poruše, druhý ádek displeje charakterizuje druh
poruchy
Hlášení p i poruše vedení, na druhém ádku displeje je název
idla (vstupu)

U poruchy teploty výfuku m že nastat situace, že i p es nízkou teplotu výfuku
nelze tato porucha z displeje S odkvitovat. V takovém p ípad je parametrem
nastaveno, že poruchu smí odkvitovat pouze servis, porucha se odkvituje pouze
epsáním parametr
S servisním programem.
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Pokud nep sobí poruchový signál, ale start KJ je blokován, je na displeji
zobrazen d vod blokování startu. Pominou-li d vody zp sobující blokování startu
KJ, hlášení na displeji zmizí bez nutnosti kvitace.
BLOKOVAN START:
VYSOKE OTACKY

Hlášení p i blokování startu, druhý ádek displeje
charakterizuje p inu tohoto stavu

Po vymizení prvop iny a po odkvitování poruchového hlášení p echází KJ
do klidového stavu s p íslušným hlášením na displeji S.
PRIPRAVEN !
Hlášení v klidovém stavu, KJ je p ipravena k provozu, na
REZIM:
MISTNI druhém ádku displeje je aktuální režim KJ

9.1 Volba jazyka
ídící systém 8051 (851) m že komunikovat s uživatelem osmi r znými
jazyky ( eština, angli nina, špan lština, n
ina, francouština, polština, dánština a
ruština). Volba jazyka je daná výrobcem a nelze jej na uživatelské úrovni pozd ji
nit. Následuící tabulka obsahuje p eklady všech zobrazovanách text (mimo
polštiny).
esky
PRIPRAVEN !
START ...
STOP ...
ODSTAVOVANI !
ZVOLENY REZIM:
VOLBA REZIMU:
AKCEPTUJI REZIM:
MISTNI
DALKOVY
PODRIZENY
KOPIE
REZIM:
DALKOVY
REZIM:
MISTNI
REZIM: PODRIZENY
PRIKON-SPOTREBA
ZVOLENY VYKON:
VOLBA VYKONU...
AKCEPTUJI VYKON:
TEPLOTA
VYKON
BLOKOVAN START:
NEUSPESNY START:
PORUCHA VEDENI:
PORUCHA:
TLAK OLEJE
TEPLOTA VODY ANL
TEPLOTA VODY BIN
NADPROUD GEN
CENTRAL STOP
HLADINA VODY
HLADINA OLEJE
CHYBA FREKVENCE
CHYBA NAPETI
PREDBEHOVE OTACKY
POKLES OTACEK
VYSOKE OTACKY
NIZKE OTACKY
ZPETNY VYKON
NIZKY VYKON
NIZKA SPOTREBA
NEDODRZENY VYKON
CTENI nebo ZAPIS
parametru EEPROM

anglicky

špan lsky

n

SYSTEM READY !
START ...
STOP ...
PUTING ASIDE !
SELECTED MODE:
SELECT MODE:
ACCEPT MODE:
LOCAL
REMOTE
SLAVE
COPY
MODE :
REMOTE
MODE :
LOCAL
MODE :
SLAVE
CONSUMPTION:
SELECTED POWER:
SELECT POWER:
ACCEPT POWER:
TEMPERATURE
POWER
BLOCKING START
UNSUCCESS START:
ROUTING ERROR:
ERROR:
OIL PRESURE
WATER TEMPER ANL
WATER TEMPER BIN
OVERCURRENT GEN
CENTRAL STOP
WATER LEVEL
OIL LEVEL
WRONG FREQUENCY
WRONG VOLTAGE
TURNING OVERRUN
TURNING FALL
HIGH TURNING
LOW TURNING
BACK POWER
LOW POWER
LOW CONSUMPTION
UNAVAILAB. POWER
READ or WRITE to
EEPROM parametrs

PREPARADO !
ARRANQUE ...
PARADA ...
PARANDO !
REGIMEN ELEGIDO:
ELEGIR REGIMEN..
ACEPTO REGIMEN:
LOCAL
REMOTO
CONTROLADO
COPIA
REGIMEN: REMOTO
REGIMEN:
LOCAL
REGIMEN: CONTROL
CONSUMO CLIENTE:
POTENC ELEGIDA:
ELEGIR POTENC...
ACEPTO POTENCIA:
TEMPERATURA
POTENC
START BLOQUEADO
START FALLADO:
FALLO RED:
FALLO:
PRESION ACETTE
TEMPER AGUA ANL
TEMPER AGUA BIN
SOBRETENS.ALT.
PARADA TOTAL
NIVEL DE AGUA
NIVEL DE ACETTE
FALLO FREQUENC.
FALLO TENSION
EXCESO RPM
BAJANDO RPM
RPM ALTAS
RPM BAJAS
RETORNO POTENCIA
BAJO POTENCIA
BAJO CONSUMO
POT.NO CUMPLIDA
LEER/ESC EEPROM

BEREIT !
START ...
STOP ...
STILLSETZEN !
GEWAEHLTER BETR:
WAHL BETRIEBSART
BETR.AKZEPTIERT:
LOKAL
FERNBETR.
UNTERGEORDNET
KOPIE
BETRIEB:
FERNBETRIEB:
LOKAL
BETRIEB: UGEORDT
EIGENVERBRAUCH:
GEWAHLTE LEISTUNG
WAHL LEISTUNG..
LEISTUNG AKZEPT.
TEMPERATUR
LEISTUNG
START BLOCKIERT:
START ERFOLGLOS:
LEITUNG DEFEKT:
DEFEKT:
OELDRUCK
WASSERTEMP. ANL
WASSERTEMP. BIN
UEBERSTROM GEN.
ZENTRAL STOP
WASSERNIVEAU
OELNIVEAU
FEHLER FREQUENZ
FEHLER SPANNUNG
UEBERDREHZAHL
UNTERDREHZAHL
DREHZAHL HOCH
DREHZAHL NIEDRIG
RUECKLEISTUNG
LEISTUNG NIEDRIG
VERBR. NIEDRIG
LEISTUNG ???
EEPROM
TAETIG

cky
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francouzsky Dánsky
DEMAR PRET !
DEMARRAGE...
ARRET...
EN SERVICE !
MODE CHOISI:
MODE SELECT...
MODE ACCEPTE:
LOCAL
DISTANCE
CONTROLE
COPIE
MODE: A DISTANCE
MODE:
LOCAL
MODE:
CONTROLE
CONSOMMATION:
PUISS CHOISIE:
SELECT PUISS...
PUISS ACCEPT:
TEMPERATURE
PUISS
DEMAR BLOQUE:
DEMAR ECHEC:
ERREUR FONCT:
ERREUR:
PRESSION D‘HUILE
TEMP EAU ANL
TEMP EAU BIN
SURINT ALTER
ARRET GENERAL
NIVEAU EAU
NIVEAU HUILE
MAUVAISE FREQ
MAUVAIS VOLTAGE
SURVITESSE
MAUVAISE ROT
HAUTE VITESSE
BASSE VITESSE
RETOUR PUISS
BASSE PUISSANCE
BASSE CONSO
PUISS INDISPO
LIRE OU ECRIRE
PARAMETRES EEPROM

SYSTEM KLAR !
START...
STOP...
BRYDER NED !
VALGT MODE:
VALEG MODE...
ACCEPTER MODE:
LOKAL
FJERN
SLAVE
KOPI
MODE:
FJERNBTJ
MODE:
LOKAL
MODE:
SLAVE
EL VORBUG:
VALGT EFFEKT:
VALEG EFFEKT...
ACCEPTER EFFEKT:
TEMPERATUR
EFFEKT
START LAAST:
MISLYKKET START:
LEDNINGS FEJL:
FEJL:
OLIE TRYK
VAND TEMP. ANL
VANG TEMP. BIN
OVERSTROEM GEN
CENTRAL STOP
VAND NIVEAU
OLIE NIVEAU
FREKVENS FEJL
SPAENDINGS FEJL
OVER SPEED
SPEED DROP
OMDR. LAV
OMDR. HOEJ
RETUR EFFEKT
LAV EFFEKT
LAV FORBURG
INGEN EFFEKT
LEAS EL. SKRIV
EEPROM PARAMETERS
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10. Ovládací prvky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tla
Tla
Tla
Tla
Tla
Tla

ítko START
ítko STOP
ítko KVITACE
ítko REŽIM
ítko VÝKON / VÝKON+
ítko P ÍKON / VÝKON -

11. Režimy ovládání
Na ovládacím panelu S je umíst no tla ítko REŽIM, kterým je možno navolit
režim ovládání KJ. Navolený režim ovládání je zobrazován na displeji S.
i prvním stisku tla ítka REŽIM je na dobu caa 3s zobrazen aktuáln zvolený
režim ovládání. Každý další stisk tla ítka znamená zm nu režimu na další
následující režim v po adí. (Možné režimy jsou: „MISTNI XX kW“, „MISTNI
KOPIE“, „DALKOVY XX kW“, „DALKOVY KOPIE“ a „PODRIZENY“). Potvrzení
navoleného režimu je nutné provést stiskem tla ítka KVITACE.
11.1 Režim „Místní“
Je-li navolen tento režim ovládání, jsou na ovládacím panelu S aktivní
tla ítka START a STOP. P i stla ení tla ítka START KJ najíždí, po stla ení tla ítka
STOP KJ postupn odstaví s dochlazením.
V tomto režimu nereaguje S na vstup HDO.
11.2 Režim „Dálkový“
i tomto režimu ovládání je jednotka spušt na na základ signálu, který
aktivuje vstup HDO. Aktivní v 1.
K odstavení KJ v tomto režimu dochází poté, co skon í signál, který zp sobil
aktivaci vstupu. KJ je samoz ejm možno odstavit i v tomto režimu ovládání pomocí
tla ítka STOP. KJ po stisknutí tla ítka plynule odstaví s dochlazováním, režim
ovládání p ejde do místního ovládání. Pokud je po dob hu KJ op tovný požadavek
na její spušt ní v dálkovém režimu ovládání, je tento režim nutno znovu navolit. To,
jestli KJ skute
najede, záleží na tom, zda trvá p íslušný signál.
11.3 Režim místní p i regulaci výkonu KJ dle spot eby objektu
Shodné s místním režimem ovládání, výkon je ízen proudovým vstupem dle
spot eby objektu.
Po stisku klávesy START KJ najíždí jen v p ípad , že spot eba objektu je déle
jak 30s vyšší než parametr „Hodnota spot eby objektu pro start“. V opa ném p ípad
je start KJ blokován až do doby, kdy je tato podmínka spln na.
Pokles spot eby objektu pod hodnotu „Hodnota spot eby objektu pro
odstavení“ na dobu delší jak 15s zp sobí okamžité odstavení KJ s dochlazováním.
KJ p ejde do režimu blokování startu.
Po stisku klávesy STOP KJ postupn odstaví s dochlazením (v p ípad
provozu KJ), nebo dojde k p erušení režimu blokování startu ( ekání na nár st
spot eby objektu).
11.4 Režimy dálkový p i regulaci výkonu KJ dle spot eby objektu
Shodné s dálkovým režimem ovládání, výkon je ízen proudovým vstupem dle
spot eby objektu.
Po aktivaci signálu HDO KJ najíždí jen v p ípad , že spot eba objektu je déle
jak 30s vyšší než parametr „Hodnota spot eby objektu pro start“. V opa ném p ípad
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je start KJ blokován až do doby, kdy je tato podmínka spln na a signál HDO je stále
aktivní.
Pokles spot eby objektu pod hodnotu „Hodnota spot eby objektu pro
odstavení“ na dobu delší jak 15s zp sobí okamžité odstavení KJ s dochlazováním.
KJ p ejde do režimu blokování startu.
Po deaktivaci signálu HDO KJ postupn odstaví s dochlazením (v p ípad
provozu KJ), nebo dojde k p erušení režimu blokování startu ( ekání na nár st
spot eby objektu).
11.5 Režim „Pod ízený“
V pod ízeném režimu je provoz KJ (start, stop, výkon) ízen Koncentrátorem.
KJ nelze nastartovat tla ítkem START a nelze volit požadovaný výkon. Stiskem
tla ítka STOP KJ odstaví s dochlazováním a p ejde do místního režimu.

12. Signály blokující start KJ
1. Otá ky v tší než startovací (parametr „Otá ky startovací“).
2. Otá ky menší než startovací + 15 sekund po poklesu pod tuto hodnotu.
3. Spot eba objektu menší než hodnota daná parametrem „Hodnota spot eby
objektu pro start“ (pouze v režimu kopie).
4. Spot eba objektu v tší než hodnota daná parametrem „Hodnota spot eby objektu
pro start“ + 30 sekund po zvýšení nad tuto hodnotu (pouze v režimu kopie).
5. Porušení vedení idla s kontrolou vedení (tlak oleje, teplota vody binární,
nadproud generátoru, central stop, teplota vody analogová).
6. Nep ítomnost signálu Nízký tlak oleje.
7. Vysoká teplota vody (analogový), na displeji není zobrazeno blokování startu, p i
pokusu o start dojde k poruše.
8. Vysoká teplota vody (dvouhodnotový) , na displeji není zobrazeno blokování
startu, p i pokusu o start dojde k poruše.
9. Nízká hladina oleje.
10. Nízká hladina vody.
11. Chyba frekvence, na displeji není zobrazeno blokování startu, p i pokusu o start
dojde k poruše.
12. Chyba nap tí, na displeji není zobrazeno blokování startu, p i pokusu o start
dojde k poruše.
13. Nadproud generátoru.
14. Central Stop.
15. Na displeji je zobrazeno poruchové hlášení, které nebylo odkvitováno obsluhou.
16. Na displeji je zobrazena porucha teploty výfuku, která nebyla odkvitována
servisem (v p ípad kvitace této poruchy pouze servisním SW)

13. D vody pro neúsp šný start KJ
1. Výkon KJ nep ekro il hodnotu startovacího výkonu (parametr „Hodnota
startovacího výkonu“) d íve než za dobu danou parametrem asové zpožd ní
startovacího výkonu“ od startu.
2. Nedošlo k deaktivaci startéru respektive dosažení startovacích otá ek (parametr
„Otá ky startovací“) do doby dané parametrem „Maximální doba chodu startéru“.
3. 10sec od startu jsou otá ky KJ stále menší než p ipojovací (parametr „Otá ky
ipojovací“).
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14. D vody pro odstavení KJ
14.1 D vody pro provoz KJ na omezeném výkonu
1. Teplota vody menší než proh ívací (parametr „Teplota proh ívací“).
2. Teplota vody v tší než výstražná (parametr „Výstražná teplota“) a zárove menší
než poruchová (parametr „Teplota poruchová“).
3. Od doby, co byla teplota vody v tší než výstražná a zárove menší než
poruchová, teplota neklesla pod hodnotu pro konec výstrahy (parametr „Teplota
konec výstrahy“).
4. P íkaz na postupné odstavení.
14.2 D vody pro postupné odstavení KJ
1. Stisk tla ítko STOP.
2. Deaktivace vstupu HDO v dálkovém režimu.
3. Vysoká teplota vody (dvouhodnotový).
4. Nízká hladina oleje.
5. Aktivace ochrany neudržení výkonu.
14.3 D vody pro okamžité odstavení KJ s dochlazováním
1. Držení tla ítka STOP po dobu delší než 3sec.
2. Otá ky v tší než p edb hové (parametr „Otá ky p edb hové“).
3. Otá ky menší než p ipojovací (parametr „Otá ky p ipojovací“) , pokud p edtím
byly otá ky vyšší.
4. Spot eba objektu menší než hodnota daná parametrem „Hodnota spot eby
objektu pro odstavení“ + 15 sekund od poklesu pod tuto hodnotu (pouze v
režimu kopie).
5. Porušení vedení idla s kontrolou vedení (tlak oleje, teplota vody binární,
nadproud generátoru, central stop, teplota vody analogová).
6. Teplota vody (analogová) vyšší než poruchová (parametr „Teplota poruchová“).
7. Nízký tlak oleje.
8. Nízká hladina vody.
9. Chyba frekvence.
10. Chyba nap tí.
11. Nadproud generátoru.
12. Aktivace ZWO.
13. tení nebo zápis parametr EEPROM ( tení poruch, tení / zápis parametr ,
ipojení Koncentrátoru).
14.4 D vody pro okamžité odstavení KJ bez dochlazování
1. Central Stop.
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15. Nastavitelné parametry
Uvedené parametry lze nastavit Programátorem parametr nebo pomocí
ipojení k PC a programu MONITOR.EXE.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Název parametru
Po et zub ozubeného v nce
Otá ky p eb hové
Otá ky p ipojovací
Pokles otá ek
Otá ky startovací
Maximální doba chodu startéru
Teplota proh ívací
Teplota poruchová
Výstražná teplota
Teplota konec výstrahy
Trvání teplotní výstrahy
Hodnota omezeného výkonu
Maximální nastavitelný výkon
Minimální nastavitelný výkon
Hodnota zp tného výkonu
asové zpožd ní zp tného výkonu
Hodnota startovacího výkonu
asové zpožd ní startovacího výkonu
P íkon odpovídající 20mA
Hodnota spot eby objektu pro start KJ
Hodnota spot eby objektu pro odstavení KJ
Typ regulace
Proudové trafo
Kvitace teploty výfuku
asové zpožd ní výstupu zapalování
asové zpožd ní výstupu ventily plynu
Doba otvírání klapky p ed startem
Doba prochlazování
Doba dochlazování
Hodnota pro testovaní nedodržení výkonu
Hranice pro pokles p i nedodržení výkonu
asové zpožd ní neodoržení výkonu
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Nastavitelnost
10 – 200
1500 – 4000
1000 – 3200
1000 – 3000
0 – 1000
0 – 10
50 –80
80 - 105
80 - 100
75 - 95
1-6
0 - 50
0 - 50
0 - 50
-(5 - 0)
0 - 10
0 - 20
0 - 10
10 - 100
0 - 20
0 - 10
Nula / Hodnota
50/5 / 100/5
RS / Servis
0-5
0-5
1 - 10
0 - 600
0 - 600
0 - 50
0 - 50
0 - 255

Jednotka
ot/min
ot/min
ot/min
ot/min
sec
C
C
C
C
min
kW
kW
kW
kW
sec
kW
sec
kW
kW
kW

sec
sec
sec
sec
sec
kW
kW
sec

16. Modifikace SW

S

Výše uvedené specifikace platí pro S 8051 (851) s verzí SW V 4.70 a výše.
Až do této verze prošel SW následujícím vývojem:
SW
V 1.0
V 1.1
V 1.2

V 1.21
V 1.22
V 1.23
V 2.0
V 2.1
V 2.11
V 3.0
V 3.1
V 3.2
V 3.3
V 3.4

V 3.43
V 3.44
V 3.5
V 3.6
V 3.61
V 4.0
V 4.11
V 4.2
V 4.21
V 4.22
V 4.3
V 4.4
V 4.5
V 4.51
V 4.52
V 4.60
V 4.70

Zm ny
Vývojová verze
Úprava SW bez ovlivn ní funkcí S
Netestuje chybu frekvence, chybu nap tí a teplotu, je-li KJ v klidu. Ke
hlášení t chto poruch dojde až p i pokusu o start KJ (stisk START nebo
aktivace HDO)
Je-li KJ v klidu, nejede asova teplotní výstrahy
Opravena chyba v testování „nedostate ného výkonu“
Dojde-li ke vzniku poruchy b hem p edstart. servo+, nedojde ke startu.
edchozí verze detekovaly poruchu až po p ipojení k síti.
Možnost volby regulace na nulu / na hodnotu.
hem odstavovaní nelze odkvitovat porucha, trva-li.
Omezení požadovaného výkonu v režimu „kopie“ na maximální výkon KJ
Pokles spot eby v režimu „kopie“ nezp sobí poruchu ale pouze blokování
startu. Po nár stu spot eby objektu KJ sama najede.
Úpravy pro Koncentrátor (5. režim)
Úprava SW bez ovlivn ní funkcí S
V režimu kopie je blokován start pro nízký p íkon i 30s poté, co p íkon
objektu vzrostl nad hranici p íkonu pro start.
Je-li požadovaný výkon nižší než omezený, je b hem odstavování
regulováno na hodnotu požadovaného místo omezeného výkonu.
Oto en kontakt vstupu hladiny oleje
Prochlazovací doba se za ne odpo ítávat ihned po požadavku na
odstavení, ne až po snížení výkonu na omezený výkon.
Úprava SW bez ovlivn ní funkcí S
Špan lština
Text „PRIKON OBJEKTU“ zm
n na „PRIKON-SPOTREBA“
Posun mezí pro poruchu vedeni Pt100 z (0...153,6) na (-25.5...153.6)
i zaporne teplot se tiskne TEPLOTA <0°C
Ruština
Možnost volby proudového trafa
N
ina
Obvod resetu displeje (ochrana proti „ ínským“ znak m)
Francouština
Dánština
Možnost volby 20mA až na 300kW
Reset displeje p i každém mazání obsahu displeje
Úprava ízení displeje
Úprava resetu displeje
Úprava SW, odstran ní problému p i tení omezeného výkonu 851
Koncentrátorem
Polština
Porucha „TEPLOTA VODY BIN“ zm
na na poruchu „TEPLOTA
VYFUKU“, nastaveni zp sobu odkvitování poruchy teploty výfuku
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