Regulá tor TEMco 1200
Regulá tor je určen k programovému řízenípecís termočlá nky
typu K a S. Má vestavě nou pamě ť na 9 programů po 9
krocích. Regulá tor má ná sledujícíovlá dacía indikačníprvky:

Display 1
Display 2
LED 1
LED 2
Tlačítka

Temp/Time
4 místný
data
P/S
1 místný
program, krok
PRG
Funkce
STOP, START, Programová ní
PWR
Zapnutístykače topení
MODE
START, STOP, Programová ní
SET

Posun při programová ní, prohlíženíprogramů

UP

snižová níhodnoty, prohlíženístavu pece při chodu

DOWN

zvyšová níhodnoty, prohlíženíprogramových konstant

Všechny tlačítka majífunkci dvojitý autorepeat

1. Stavy regulá toru
STOP
Display 1
Display 2
LED1 a 2

pec nenízapnutá a regulová na
ukazuje skutečnou teplotu v peci.
bliká číslo programu
nesvítí

Tlačítky

START

a

nastavujeme číslo požadovaného programu (1-9)
prohlížípostupně parametry nastaveného programu teplotníkřivky v pořadí
teplota kroku1, čas kroku1, teplota kroku 2, čas kroku 2 atd.

regulá tor zapne pec a řídíji dle nastaveného programu

Stlačíme
Zapne se regulace dle nastaveného programu. Pokud v nastaveném programu nejsou zadá na žá dná data, nelze
daný program spustit.
LED PRG
svítí
LED PWR
indikuje zapíná nía vypíná nístykače topení
Display 1
ukazuje teplotu v peci
Display 2
ukazuje číslo probíhajícího kroku
prohlížípostupně parametry nastaveného programu (jako ve stavu STOP), jako
prvníúdaj uká že číslo spuště ného programu

Tlačítko

prohlížípostupně ná sledujícíhodnoty:
požadovaná teplota pece v reá lném čase
tep
teplota
teplota stud. konce
tS
teplota
čas, který uplynul od začá tku prová dě ného kroku
CP
čas
čas, kdy byla pec zapnuta
CS
čas
čas, kdy bude program ukončen
CU
čas
Tlačítko
prohlížísystémovéparametry programu
Postupně C01, hodnota, C02, hodnota a.t.d.
Pokud po dobu cca 7 sec. nestlačíme žá dnétlačítko, ukončíse prohlížení, display ukazuje teplotu.

Tlačítko

•
•
•
•
•

Chod programu mů žeme ručně ukončit stlačením

Regulá tor pece TEM 1200

a podržíme cca 3 sec. Regulá tor přejde do stavu STOP.
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2. Programová níteplotních kř
ivek
Regulá tor TEM 1200 má možnost naprogramovat 9 programů (1 – 9) , každý program představuje jednu
teplotníkřivku a mů že mít až 9 kroků . Každý krok mů že mít délku max. 10 hodin. Naprogramovanékřivky
jsou uloženy do pamě ti typu EEPROM a zů stanou zachová ny i při vypnutíregulá toru.
Krok se sklá dá z konečnéteploty a času.
Teplota od času je rozlišena ná sledovně :
Teplota má formá t celého čísla s potlačenými nulami ( příklad: 28 167 872 1115
Č as má formá t HH.MM ( příklad : 00.11 06.30
12.50 a pod.).

Ve stavu STOP nastavíme tlačítky

a

a pod.).

číslo požadovaného programu.

Zmá čkneme tlačítko
a držíme cca 3 sec.
LED PRG začne blikat a bliká po celou dobu programová ní.
Na displayi 1 se objeví1 (první krok nastavenéteplotníkřivky ) a nebliká
na displayi 2 se objevíimplicitní, nebo posledně zadaná hodnota teploty, kterou
tlačítky
Stlačíme

mů žeme změ nit.

na displayi 2 se objevíimplicitní, nebo posledně zadaný čas kroku, který
tlačítky

Stlačíme

a

a

mů žeme změ nit.

na displayi 1 se objeví2 (druhý krok nastavenéteplotníkřivky ) a nebliká
na displayi 2 se objevíimplicitní, nebo posledně zadaný čas kroku, který
tlačítky

Stlačíme

a

mů žeme změ nit.

na displayi 2 se objevíimplicitní, nebo posledně zadaná hodnota teploty, kterou
tlačítky

a

mů žeme změ nit.

Tak pokračujeme postupně až do posledního požadovaného kroku
Pokud nepožadujeme použitívšech 9 kroků teplotníkřivky, musíme program ukončit tak, že v ná slednémkroku
nastavíme teplotu i čas na 0.
Zde platí
•

Teplota kroku je konečná teplota kroku. Počá tečníteplota kroku je dá na konečnou teplotou předešlého
kroku. U prvního kroku je počá tečníteplota skutečná teplota v peci

•

Pokud nastavíme v kroku čas 00.00 platítento čas trvale ( do ukončeníprogramu ručně )

•

Pokud nastavíme teplotu kroku 0, tento krok funguje jako časovérelé, program mě říčas a nezapne pec.

•

Pokud chceme aby se pec po posledním kroku křivky sama vypla, musíme v ná sledujícímkroku
naprogramovat teplotu 0 a čas 0. Pokud pro křivku použijeme všech 9 kroků , pec se po ukončení
posledního kroku sama vypne.

Tlačítkem

kdykoliv ukončíme programová níteplotních křivek

Pozná mka:
Pokud při bě hu programu dojde k výpadku síťového napě tí, pec po výpadku ( dle konstanty C-05 a C-06
pokračuje v programu a na výpadek ná s upozornítím, že za hodnotou teploty svítídesetinná tečka ( např 365. ).
Př
íklady naprogramovaný ch kř
ivek včetně obrá zku jsou na ná sledující strá nce ná vodu.

Regulá tor pece TEM 1200
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Př
iklad kř
ivky ( obrá zek Kř
ivka 1) :
( klasický vypalovacíprogram pro keramiku)
Programujeme:
Teplota kroku 1
150 oC
Č as kroku 1
3:00
Teplota kroku 2
150 oC
Č as kroku 2
1:00
Teplota kroku 3
600 oC
Č as kroku 3
7:30
Teplota kroku 4
600 oC
Č as kroku 4
2:00
Teplota kroku 5
1050 oC
Č as kroku 5
3:30
Teplota kroku 6
150 oC
Č as kroku 6
1:00
Teplota kroku 7
0 oC
Č as kroku 7
0:00

přístroj změ říteplotu pece a po dobu 3 hodiny
zvyšuje plynule teplotu na 150 oC
přístroj udržuje teplotu pece na 150 oC
po dobu 1 hodiny
přístroj zvyšuje plynule teplotu pece na
600 oC po dobu 7 hodin 30 minut
přístroj udržuje teplotu pece na 600 oC
po dobu 2 hodiny
přístroj zvyšuje plynule teplotu pece na
1050 oC po dobu 3 hodiny 30 minut
přístroj udržuje teplotu pece na 1050 oC
po dobu 1 hodinu
přístroj vypne pec, probíhá neřízené
samovolnéchladnutípece

Př
iklad kř
ivky ( obrá zek Kř
ivka 2) :
( program s ná bě hem teploty a s ř
ízený m chladnutím pece)
Programujeme:
Teplota kroku 1
600 oC
přístroj změ říteplotu pece a po dobu 6 hodin
Č as kroku 1
6:00
zvyšuje plynule teplotu na 600 oC
o
Teplota kroku 2
600 C
přístroj udržuje teplotu pece na 600 oC
Č as kroku 2
2:00
po dobu 2 hodiny
Teplota kroku 3
1050 oC
přístroj zvyšuje plynule teplotu pece na
Č as kroku 3
3:00
1050 oC po dobu 3 hodiny
Teplota kroku 4
1050 oC
přístroj udržuje teplotu pece na 1050 oC
Č as kroku 4
2:00
po dobu 2 hodiny
Teplota kroku 5
1050 oC
přístroj snižuje plynule teplotu pece na
Č as kroku 5
3:30
600 oC po dobu 4 hodiny
Teplota kroku 6
0 oC
přístroj vypne pec, probíhá neřízené
Č as kroku 6
0:00
samovolnéchladnutípece

Př
iklad kř
ivky ( obrá zek Kř
ivka 3) :
( program s ná bě hem teploty a s udrž ová ním teploty na konečné úrovni až do vypnutípece ručně )
Programujeme:
Teplota kroku 1
200 oC
přístroj změ říteplotu pece a po dobu 6 hodin
Č as kroku 1
6:00
zvyšuje plynule teplotu na 200 oC
Teplota kroku 2
900 oC
přístroj zvyšuje plynule teplotu pece na
Č as kroku 2
6:00
900 oC po dobu 6 hodin
o
Teplota kroku 3
900 C
program trvale udržuje teplotu pece na 900 oC
Č as kroku 3
0
až do ručního vypnutípece

Př
iklad kř
ivky ( obrá zek Kř
ivka 4) :
( program se zpož dě ný m zapnutím pece)
Programujeme:
Teplota kroku 1
0 oC
Č as kroku 1
6:00
Teplota kroku 2
250 oC
Č as kroku 2
3:00
Teplota kroku 3
250 oC
Č as kroku 3
1:00
Teplota kroku 4
700 oC
Č as kroku 4
4:00
Teplota kroku 5
700 oC
Č as kroku 5
1:00
Teplota kroku 6
0 oC
Č as kroku 6
0:00

Regulá tor pece TEM 1200

přístroj nezapne pec a čeká 6 hodin
přístroj změ říteplotu pece a po dobu 3 hodiny
zvyšuje plynule teplotu na 250 oC
přístroj udržuje teplotu pece na 250 oC
po dobu 1 hodiny
přístroj zvyšuje plynule teplotu pece na
700 oC po dobu 4 hodiny
přístroj udržuje teplotu pece na 700 oC
po dobu 1 hodiny
přístroj vypne pec, probíhá neřízené
samovolnéchladnutípece
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3. Programová ní už ivatelský ch konstant
Při vypnutém regulá toru stlačíme tlačítko
Na displai se objeví0, tlačítky

a

a zapneme regulá tor.
nastavíme heslo a potvrdíme

.

Heslo uživatelskéje implicitně 55, lze je změ nit pomocíkonstanty C-12
Pokud je heslo sprá vné, pokračujeme v programová níuživatelských konstant. Pokud ne, přístroj se automaticky
přepne do stavu STOP .
Stlačením tlačítka

se vždy zobrazíčíslo konstanty, dalším stlačením tlačítka

konstanty a tu mů žeme změ nit tlačítky

a

se zobrazíhodnota

.

Seznam už ivatelský ch konstant:
Č íslo

Funkce

Impl. Rozsah

C-01

Mě řenístudeného konce
termočlá nku

1

C-02

Teplota studeného konce
20
termočlá nku
Hystereze řízeníteploty
1
Hodnota překročeníteploty 50
k vyhlá šeníERROR

0 – 100

o

1–5
10 – 100

o

C-05

Pokračovat při výpadku
napě tídelším než je dá n
konstantou C06

0

0 – ne
1 – ano

C-06

Pokles teploty při výpadku
napě tí
Použít Relé2 k spíná ní
sirény
Nastaveníhodin reá lného
času

100

1 – 200

1

1 – ano
0 – ne

C-09

Komunikace

1

1 – ano,
0 – ne

C-10

Opaková níkomunikace

5

C-11

Rychlostkomunikace

6

C-12

Změ na hesla

55

5 – 60
sec.
1 – 300 Bd
2 – 600
3 – 1200
4 – 2400
5 – 4800
6 – 9600
0 – 255

C-03
C-04

C-07
C-08

Jedn.

0 – ne
1 – ano
C

C
C

o

Pozná mka
Pokud nemě říme studený konec
termočlá nku, je automaticky použita
teplota, daná konstantou C-02
Hodnota je použita, pokud konstanta
C01=0
Pokud je teplota v peci vě tšío tuto
hodnotu, než je teplota dle programu,
vyhlá síse chyba a pec je vypnuta.
Pokud je konstanta 0, pec při výpadku
napě tí, kdy je pokles teploty vě tšínež
hodnota v konstantě C-06, se vypne a
vyhlá síchybu.

o

C

hh.mm

Po nastaveníčasu je po stlačení
tlačítka SET hodnota ihned zapsá na
do vnitřních hodin RTCL.
Komunikace s indikačním
regulá torem, nebo s PC (RS232,
Com1, nebo Com2).

1 – 3 sloužípro síťový přenos

Tlačítkem
ukončíme kdykoli programová níuživatelských konstant.
Po ukončeníprogramová níjsou hodnoty zapsá ny do pamě ti EEPROM.
Pozná mka:

Všechna data mají kontrolnísoučet (CRC). Při každém čteníprogramu z EEPROM kontrolujeme,
zda souhlasíkontrolnísoučet. Pokud kontrolnísoučet při čtenínesouhlasí, vyhlá síme chybovéhlá šení
a vypneme pec.

Regulá tor pece TEM 1200

Strana 5

4. Chybová hlá šení- ERROR
Pokud při chodu pece regulá tor ujistíchybu, zastavíchod pece a vyhlá síchybovéhlá šení.
Při jakékoli chybě provede :
• Vypne pec
• Spustívestavě nou sirénku ( včetně relé2, pokud je zapnuto)
• Na displayi začne blikat číslo chyby
• Pošleme na komunikaci RS232 kó d chyby.
Sirénku a kó d chyby na displayi vypneme stlačením
.
Kódy chyb

Kód
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06

Chyba

Pozná mka

Nesouhlasíkontrolnísoučet dat teplotníkřivky

Porucha pamě ti EEPROM

Nesouhlasíkontrolnísoučet systémových dat

Porucha pamě ti EEPROM

Neníkomunikace s RTCL
Je překročen povolený rozsah teploty
Došlo k nepovolenému výpadku napě tí
Chyba A/D převodníku

5. Vý stup dat bě hem programu
Regulá tor je vybaven pro spojenís PC, nebo indikačníjednotkou komunikacítypu RS 232.Výstup dat je řízen
uživatelskými konstantami C-09 (vysílá nídat), C-10 (čas opaková níkomunikace a C-11 (rychlost
komunikace).Komunikaci připojíme k počítači na Com1, nebo Com2.
Pokud je zadá n výstup dat, posílá me data ve formá tu:
Aktuá lníčas kroku
Č íslo programu a číslo kroku
Teplota požadovaná
Teplota skutečná
Kó d chyby (ERROR)
CRC (kontrolnísoučet)
Uká zka výstupu dat na obrazovce PC
Aktuá lníčas kroku
2:53
2:54
2:55
2:56

Program
2
2
2
2

Krok
2
2
2
2

2 byte
1 byte
2 byte
2 byte
1 byte
2 byte
Pož adovaná teplota Skutečná teplota
612
611
614
614
615
616
617
617

Kód chyby
0
0
0
0

Na PC spustíme program tem1200.exe s parametrem čísla sériového portu (např. tem1200.exe 1 spustísnímá ní
dat na portu Com1). Program zobrazuje data na obrazovce a soubě žně je uklá dá do souboru rs232.dat. Tento
soubor mů žeme ná sledně vytisknout, nebo pomocíprogramu EXCEL jej zpracovat do grafu.
1000
900
800

Uká zka grafu ve formá tu
EXCEL

700
600
Ř ad a1
Ř ad a2

500
400
300
200
100
0
1

238

475

712

Regulá tor pece TEM 1200
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1186 1423 1660 1897 2134 2371 2608
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6. Systémové konstanty
Vzhledem k tomu, že změ na systémových konstant mů že mít destruktivníúčinek na pec, jsou tyto konstanty
chrá ně ny heslem výrobce.
Programová nísystémových konstant se provede stejným způ sobem, jako programová níuživatelských konstant.

Seznam systémový ch konstant :
C-20

Typ termočlá nku

0

C-21
C-22

Maximá lníteplota pece
Konstanta 1 pro seřízeníčidla N1a

1100
Xxx

C-23

Konstanta 2 pro seřízeníčidla N1a

Yyy

C-24
C-25

Reserva
Cejchová nítermočlá nku
popsá no dá le.

C-26

Zapíšeme přečtenou hodnotu z konstanty
C-25

Heslo výrobce:

0 – Ni-NiCr
1 – Pt-PtRh
1000 – 1300
hrubénastavení
teploty
Jemnénastavení
teploty

Zde přibližně platí+3
odpovídá snížení
teploty o cca 1oC a
naopak.

Na displayi je
zobrazená hodnota
z AD převodníku
xxxx

nastavenísystémových konstant regulá toru
provede nastaveníimplicitních hodnot do systémových a uživatelských
konstant a vynuluje programovékřivky.

7. Nastavení termostatu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vyjmeme přístroj z krytu
Podle termočlá nku nasadímu Jumper ( typ K … Ni-NiCr ), nebo jej sejmeme ( typ S … Pt-PtRh ).
Zkratujeme vstup termočlá nku a pomocíhesla najedeme na konstantu C-25
Trimr vytočíme doprava, až display ukazuje hodnotu 3 – 5. Pak pomalu otá číme zpě t, až display z hodnoty
1 přeskočína 0. Tím je nastavena kompenzace nuly vstupního zesilovače.
Na vstup termočlá nku připojíme napě tí:
pro typ K (Ni-Nicr)
50,633 mV (1250 oC)
pro typ S (Pt-PtRh)
18,504 mV (1750 oC)
Zapíšeme si hodnotu na displayi
Pomocítlačítka
postoupíme na konstantu C-26 a tlačítky
a
zapíšeme hodnotu z předešlého
kroku.
Tlačítkem
ukončíme programová nísystémových konstant.
Přístroj vložíme zpě t do krytu.

Regulá tor pece TEM 1200
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Regulace
(Pouze informativně pro uživatele).

Mě ř
eníteploty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Změ říme údaj AD převodníku, přepnutého na vstup 1 – termočlá nek
Ú daj změ říme 16 * a vypočteme prů mě r
Výsledný prů mě r ná sobíme koeficientem (konstanta C-26)
Z tabulky pro příslušný termočlá nek (dle konstanty C-20) a interpolacínajdeme odpovídajícíteplotu
Teplotu uložíme do registru
Postup dle bodu 1 – 5 prová díme tak dlouho, až získá me tři ná sledná mě řenís rozdílem +/- 2oC. Tento údaj
považujeme za platný.
Změ říme údaj AD převodníku, přepnutého na vstup 2 – čidlo N1a
Ú daj změ říme 16 * a vypočteme prů mě r
Pomocíkonstant C-22 a C-23 zjistíme teplotu studeného konce
K výslednéteplotě přičteme teplotu studeného konce a tím získá me konečnou teplotu pece, tuto pošleme na
display a použijeme k regulaci

Po Startu začne vlastníregulace.
Ú daje pro výpočet regulace:
Vstupníteplota
A1
v kroku 1 je to namě řená teplota pece při zapnutí, v dalších krocích je
to konečná teplota předešlého kroku
Výstupníteplota
A2
Teplota kroku
Reá lný čas
T
Č as od počá tku kroku
Délka kroku
Tk
Dle naprogramovanédélky kroku
Požadovaná teplota
An
teplota v čase T
Regulace probíhá po minutá ch, na počá tku každéminuty vypočteme požadovanou teplotu dle vzorce:
An = A1 + (( A2 – A1) / Tk * T ))
Dle údajů daného kroku zjistíme jaká teplota by v daném čase mě la být a dle toho zapneme, či vypneme relé1.
Pokud teplota dosá hne požadované, vypneme relé. Pokud teplota poklesne pod požadovanou teplotu, zmenšenou
o hysterezi (konstanta C-03), zapneme relé.

Vý padek napá jení:
Každou minutu programu zapíšeme do pamě ti RAM (RTCL). Pokud dojde k výpadku napě tí, pak po ukončení
výpadku pamě típrovedeme dle konstanty C05 :
C05 = 0
zkontrolujeme, zda byl výpadek napě tív povoleném rozsahu, daném konstantou C-06.
Pokud ano, pokračujeme tak, že dojedeme na teplotu v době výpadku a pokračujeme
v programu.
Pokud ne, zastavíme pec a vyhlá síme chybu E-05
C05 = 1
Po ukončenívýpadku napě tídojedeme na teplotu v době výpadku a pokračujeme
v programu.
Pokud regulá tor po výpadku napě tí pokračuje, začne regulovat od teploty po výpadku napě tíse smě rnicí
stejnou, jaká byla nastavena u kroku, ve kterém došlo k výpadku. Tím se program prodlouží.
Pokud při chodu programu došlo k výpadku napá jenía program mů že pokračovat dá le ( dle konstant C-05 a C06, svítína displayi 1 desetinná tečka až do ukončeníprogramu ( např. 674. ).

Regulá tor pece TEM 1200
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9. Technické údaje
Ná kres zapojení:

Termočlá nek typu K
Termočlá nek typu J

- nasadímeJumper1
- sejmemeJumper1

Pokud použijeme mě řenístudeného konce termočlá nku na vstupních
svorká ch, nasadíme Jumper2.
Pokud použijeme externímě řenístudeného konce, sejmeme Jumper2 a
na svorky N1a připojíme čidlo N1a (1000 ohmů , 6180 ppm).
Pro připojeníkomunikace RS232 použijeme konektor Jack 3,5 mm, na
který připojíme stíně ný kablík o délce max. 25m. Na stíně nípřipojíme
GND, na vnitřníkablík připojíme RxD
Jako konektor do PC použijeme konektor CANNON 9, GND připojíme
na pin 5 a RxD připojíme na pin 2.
Trimr sloužíke kompenzaci nuly vstupního zesilovače.

Při demontá ži plošného spoje ( pro nastavenía cejchová nípřístroje ) postupujeme ná sledovně :
1. Sejmeme přednírá meček a odstraníme panel přístroje.
2. Povytá hneme plošný spoj (vzadu nesmíbýt zasunut žá dný konektor)
3. Při povytaženém plošném spoji sejmeme konektor komunikace a zapíšeme si poloho barvy drá tů pro
sprá vnénasunutípři montá ži zpě t.
4. Vytá hneme plošný spoj přístroje.
Instalace:
Přístroj je určen k montá ži do panelu. Je uchycen dvě ma úchyty, kteréjsou součá sti přístroje.

Př
ístroj smízapojit pouze pracovník s př
íslušnou kvalifikacípř
i dodrž enívšech bezpečnostních
př
edpisů .
Napá jecínapě tí
230V AC / 50-60Hz
Spotřeba
2,8 VA
Pracovníkontakt relé 250V AC / 3A
30V DC / 3A
Jiště ní
vnitřnípojistka 100 mA T
Skříň
UNINORM dle DIN 43700, rozmě r 48*96*119 mm
Montá žníotvor
90*43 mm

Regulá tor pece TEM 1200
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