AR650

Regulator uniwersalny z pojedynczym odczytem
Jednokana³owy regulator uniwersalny z elementami
fuzzy logic PID
5 KOLOROWY
WYŒWIETLACZ

OBUDOWA I SPOSÓB MONTA¯U
Wymiary obudowy

96x48x79 mm

Okno tablicy

92x46 mm

Mocowanie

w tablicy, uchwytami z boku obudowy
samogasn¹cy NORYL 94V-0, poliwêglan
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2. Pod³¹czenie przetwornika 2- i 3-przewodowego (Iwy - pr¹d, Uwy - napiêcie wyjœciowe)
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PROGRAMOWANIE
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Dostêpne akcesoria:
- programator AR955
- konwerter RS485 na USB
- uszczelka dla uzyskania szczelnoœci
IP65 od frontu

1. Opis z³¹cz

Uwy 24V
Przetwornik
3-przewodowy

3. Pod³¹czenie przekaŸnika typu SSR do wyjœcia steruj¹cego regulatora

+

Zawartoœæ zestawu:
- regulator z uchwytami mocuj¹cymi
- instrukcja obs³ugi
- karta gwarancyjna

LISTWA ZACISKOWA I SPOSÓB POD£¥CZANIA

+

ciœnienie, poziom, prêdkoœæ, itp.) przetworzonych na standardowy sygna³
elektryczny (0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV, 0÷2,5kÙ)
1 uniwersalne wejœcie pomiarowe (termorezystancyjne, termoparowe i
n
analogowe) z pamiêci¹ minimum i maksimum wielkoœci mierzonej oraz funkcj¹
zdalnego wyœwietlania danych (poprzez protokó³ MODBUS-RTU )
kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
n
kompensacja temperatury zimnych koñców termopar
n
programowalne wejœcie cyfrowe do zmiany trybu pracy regulatora: start/stop
n
regulacji, tryb rêczny/automatyczny dla wyjœæ, skokowa zamiana wartoœci
zadanej (dzienna/nocna), blokada klawiatury, zatrzymanie wskazañ
wyœwietlacza (funkcja HOLD)
szeroki zakres napiêæ zasilania (18÷265 Vac / 22÷350 Vdc)
n
wbudowany zasilacz 24Vdc/30mA do zasilania przetworników obiektowych
n
2 lub 3 wyjœcia typu w³¹cz/wy³¹cz (ON-OFF) o charakterystykach:
n
- wyjúcie 1 (g³ówne): ON-OFF z histerezà, PID, autotuning PID
- wyjúcie 2, 3 (pomocnicze/alarmowe): ON-OFF z histerezà
wyjœcie analogowe 0/4÷20mA lub 0/2÷10V (ci¹g³e-regulacyjne, retransmisyjne)
n
zaawansowana funkcja doboru parametrów PID z elementami fuzzy logic
n
tryb rêczny (otwarta pêtla regulacji) dostêpny dla wyjœæ dwustanowych oraz
n
analogowych, pozwalaj¹cy zadawaæ wartoœæ sygna³u wyjœciowego w zakresie
0 ÷ 100%
odczyt cyfrowy LED z programowalnym kolorem i jasnoœci¹ œwiecenia
n
sygnalizacja alarmów (za³¹czonych wyjœæ) zmiennym kolorem wyœwietlacza
n
interfejs szeregowy RS485, izolowany galwanicznie, protokó³ MODBUS-RTU
n
programowalny rodzaj wejœcia, zakres wskazañ (dla wejœæ analogowych), opcje
n
regulacji, alarmów, wyœwietlania, dostêpu oraz inne parametry konfiguracyjne
dostêp do parametrów konfiguracyjnych chroniony has³em u¿ytkownika
n
sposoby konfiguracji parametrów:
n
- z klawiatury foliowej IP65 umieszczonej na panelu przednim urz¹dzenia
- poprzez port RS485 lub PRG (programator AR955) i bezp³atny program
komputerowy ARSOFT-CFG (Windows 7/10)
oprogramowanie oraz programator umo¿liwiaj¹cy podgl¹d wartoœci mierzonej i
n
szybk¹ konfiguracjê pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów
zapisanych wczeœniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na
przyk³ad w innych regulatorach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
obudowa tablicowa, IP65 od czo³a
n
wysoka dok³adnoœæ, stabilnoœæ d³ugoterminowa i odpornoœæ na zak³ócenia
n
opcjonalnie do wyboru (w sposobie zamawiania):
n
wyjœcia steruj¹ce SSR, wyjœcie analogowe 0/2÷10V oraz interfejs RS485

SSR1÷SSR3

_

_SSR

Zasilanie

obci¹¿enie

4. Separacja galwaniczna obwodów
Uzas

P1

P2

P3

RS485

Wejœcie pomiarowe, wyjœcie analogowe, zasilacz 24Vdc,
SSR1÷SSR3, wejœcie programuj¹ce PRG

SPOSÓB ZAMAWIANIA
Sposób zamawiania nowy (uniwersalne zasilanie) :
AR650 / o
/o
/o
/o
/o
Wyjœcie 1, 2, 3
przekaŸnik
SSR

Kod
P
S

Kod
Wyjœcie analogowe
WA
0/4÷20 mA
0/2÷10 V
WU
wyjœcie 0/2÷10 V montowane jest
zamiast wyjœcia 0/4÷20 mA

Interfejs RS
Kod
RS485
interfejs RS485
opcja za dodatkow¹ op³at¹

Przyk³ad (standardowe wykonanie): AR650/ P / P / P / WA
AR650, zasilanie uniwersalne, wyjœcia 1, 2 i 3 przekaŸnikowe, wyjœcie analogowe 0/4÷20 mA (aktywne), bez interfejsu RS485

Sposób zamawiania poprzedni (archiwalny, nie stosowaæ ) :
AR650 / o
/o
/o
/o
/o
/o

Zasilanie Kod
230 Vac S1
24 Vdc S2

Wyjœcie 1, 2
przekaŸnik
SSR

Kod
P
S

Wyjœcie 3
przekaŸnik
SSR

Kod
P
S

Wyjœcie analogowe
0/2÷10 V**

Kod
WU

Interfejs RS*
interfejs RS485

Kod
RS485

** wyjœcie 0/2÷10 V montowane
jest zamiast wyjœcia 0/4÷20 mA
* opcja za dodatkow¹ op³at¹
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Dane Techniczne
Uniwersalne wejœcie (programowalne)

zakres pomiarowy

- Pt100 (RTD, 3- lub 2-przewodowe)

-200

÷ 850

°C

- Ni100 (RTD, 3- lub 2-przewodowe)

-50

÷ 170

°C

- Pt500 (RTD, 3- lub 2-przewodowe)

-200

÷ 620

°C

- Pt1000 (RTD, 3- lub 2-przewodowe)

-200

÷ 520

°C

- termopara J (TC, Fe-CuNi)

-40

÷ 800

°C

- termopara K (TC, NiCr-NiAl)

-40

÷ 1200

°C

- termopara S (TC, PtRh 10-Pt)

-40

÷ 1600

°C

- termopara B (TC, PtRh30PtRh6)

300

÷ 1800

°C

- termopara R (TC, PtRh13-Pt)

-40

÷ 1600

°C

- termopara T (TC, Cu-CuNi)

-25

÷ 350

°C

- termopara E (TC, NiCr-CuNi)

-25

÷ 820

°C

- termopara N (TC, NiCrSi-NiSi)

-35

÷ 1300

°C

- pr¹dowe (Rwe = 50 Ù)

0/4

÷ 20

mA

- napiêciowe (Rwe = 110 kÙ )

0

÷ 10

V

- napiêciowe (Rwe > 2 MÙ)

0

÷ 60

mV

- rezystancyjne (3- lub 2-przewodowe)

0

÷ 2500

Ù

- zdalne wyœwietlanie danych (poprzez port RS485 lub PRG, MODBUS-RTU)

-1999 ÷ 9999

Iloœæ wejœæ pomiarowych

1

Czas odpowiedzi (10 ÷ 90%)

0,25 ÷ 3 s (programowalny)

Rezystancja doprowadzeñ (RTD, Ù)

Rd < 25 Ù (dla ka¿dej linii)

Pr¹d wejœcia rezystancyjnego (RTD, Ù)

400 ìA (Pt100, Ni100), 200 ìA (pozosta³e)

B³êdy przetwarzania (w temperaturze otoczenia 25°C):
- podstawowy

- dla RTD, mA, V,mV, Ù

0,1 % zakresu pomiarowego ±1 cyfra

- dla termopar

0,2 % zakresu pomiarowego ±1 cyfra

- dodatkowy dla termopar

<2 °C (temperatura zimnych koñców)

- dodatkowy od zmian temperatury otoczenia

< 0,003 % zakresu wejœcia /°C

Rozdzielczoœæ mierzonej temperatury

0,1 °C
bistabilne, poziom aktywny: zwarcie lub < 0,8 V

Wejœcie binarne (stykowe lub napiêciowe <24V)

- z³¹cze PRG (bez separacji) dla zestawu
programuj¹cego AR955, standard

- szybkoœæ 2,4 ÷ 115,2 kb/s,
- format znaku 8N1 (8 bitów danych, 1 bit
stopu, bez bitu parzystoœci),
- protokó³ MODBUS-RTU (SLAVE)

Wyjœcia dwustanowe
(3 przekaŸnikowe lub SSR)

- przekaŸnikowe (P1, P2, P3), standard

8A / 250Vac (dla obci¹¿eñ rezystancyjnych), 1 g³ówne (SPDT), 2 dodatkowe (SPST-NO)

- SSR (SSR1, SSR2, SSR3), opcja

tranzystorowe typu NPN OC, 11V, rezystancja wewnêtrzna 440 Ù

Wyjœcie
analogowe
( 1 pr¹dowe lub napiêciowe, bez
separacji od wejœcia)

- pr¹dowe 0/4÷20 mA (standard)

maksymalna rozdzielczoœæ 1,4 ìA (14 bit)

Interfejsy komunikacyjne
(RS485 i PRG, nie u¿ywaæ jednoczeœnie)

- RS485 (separowany galwanicznie),
opcja

obci¹¿alnoœæ wyjœcia Ro < 350 Ù
- napiêciowe 0/2÷10 V (opcja)

maksymalna rozdzielczoœæ 0,7 mV (14 bit)
obci¹¿alnoœæ wyjœcia Io < 3,7 mA (Ro > 2,7 kÙ)

- b³¹d podstawowy wyjœcia
Wyœwietlacz
7-segmentowy LED z programowalnym kolorem i jasnoœci¹
Sygnalizacja

< 0,1 % zakresu wyjœciowego
4 cyfry, wysokoœæ 20 mm, 5 kolorów (czerwony, ciemno pomarañczowy,
pomarañczowy, ¿ó³ty, zielony)

- aktywnoœci przekaŸników

diody LED (czerwone), programowalny kolor alarmowy wyœwietlacza LED

- komunikatów i b³êdów

wyœwietlacz LED

Zasilanie (Uzas, uniwersalne, zgodne
ze standardami 24Vac/dc i 230Vac)

18 ÷ 265 Vac, <3VA

Zasilacz przetworników obiektowych

24Vdc / 30mA

Znamionowe warunki u¿ytkowania

0 ÷ 50°C, <100 %RH (bez kondensacji)

Œrodowisko pracy

powietrze i gazy neutralne

Stopieñ ochrony

IP65 od czo³a, IP20 od strony z³¹cz

Masa

~200g

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC)

- odpornoœæ wg normy PN-EN 61000-6-2:2002(U)

20÷ 350 Vdc, < 3W

- emisyjnoœæ wg normy PN-EN 61000-6-4:2002(U)
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