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Ovládacie jednotky servopohonov REMATIC
V klasických elektrických servopohonoch REGADA je ovládanie vykonávané prostredníctvom elektromechanických
polohových a momentových jednotiek, polohových vysielaèov s mechanickými náhonmi a pre indikáciu polohy armatúry
slúžia mechanické polohové ukazovatele, ktoré zobrazujú iba približne dosiahnutú polohu. Pre ovládanie unifikovaným
signálom sú pohony vybavené polohovým regulátorom. Tieto systémy sú nastavené na pevné hodnoty a v prevádzke sa
nedajú ¾ubovo¾ne prestavova, resp. len v obmedzenom rozsahu.
V servopohonoch REMATIC všetky tieto funkcie zabezpeèuje elektronický bezkontaktný systém ovládania
servopohonov DMS3 s absolútnym snímaním polohy. Systém zabezpeèuje parametrizovanie, chod pohonu, kontrolu
a monitorovanie nastavených vlastnosti pomocou PC. DMS systém poskytuje
mnoho nových funkcií
a vlastností voèi klasickým pohonom a to s neporovnate¾ným komfortom pri parametrizácií. V prípade straty napájacieho
napätia sú všetky nastavené hodnoty zachované bez potreby zálohovacieho zdroja .

DMS3 ED
Elektrické servopohony REMATIC vybavené elektronikou
DMS3 ED sú vhodné pre ovládanie napájacím napätím
so spínaním elektromotora prostredníctvom relé.
Parametrizácia sa vykonáva pomocou tlaèidiel a
blikajúcich LED diód na riadiacej jednotke alebo pomocou
programu PC (rozhranie RS 232). Sú urèené pre
prevádzku ON - OFF.

DMS3 PROFIBUS
Elektrické servopohony REMATIC s komunikaèným
protokolom Profibus DP - pripravuje sa.

DMS3
Elektrické servopohony REMATIC vybavené elektronikou
DMS3 sú vhodné pre ovládanie napätím 24 V DC (2P
regulácia) alebo analógovým vstupným signálom
0/4 - 20 mA alebo 0/2 - 10 V (3P regulácia). Spínanie
elektromotora je realizované optoèlenmi. Parametrizácia
sa vykonáva: pomocou tlaèidiel a blikajúcich LED diód na
riadiacej jednotke, prostredníctvom modulu miestneho
ovládania s LCD displejom alebo pomocou programu PC
(rozhranie RS 232). Sú urèené pre regulaènú prevádzku
alebo prevádzku ON - OFF. Systém umožòuje prepínanie
medzi digitálnym a analógovým ovládaním, prípadne
ovládaním impulzmi.

Preh¾ad funkcií systému DMS3

FUNKCIE REGULÁTORA
3P ovládanie - trojpolohová regulácia. Ovládanie analógovým vstupným signálom 0/4 - 20 mA (0/2 - 10 V).
Urèené pre regulaènú prevádzku.
Regulácia v krajných polohách (tesné uzatvorenie, úplné otvorenie)
Kalibrácia regulátora
2P ovládanie - dvojpolohová regulácia. Ovládacie povely trvalým napätím 24 V DC, max. 10 mA .
Urèené pre uzatváraciu prevádzku OTVOR - ZATVOR
2P impulzné ovládanie - ovládanie impulzom 24 V DC (bez trvalého prívodu napätia)
3P/2P/I2 - prepínanie ovládania medzi 3P/2P/I2 (impulzným ovládaním)
Taktovací režim chodu
Polohový vysielaè prúdový 4 - 20 mA, pasívny
Bezpeènostná funkcia ESD - reakcia na poruchu
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VYPÍNANIE
Vypínanie v koncových polohách (programovate¾né): vypínanie od polohy, od momentu alebo kombinovane
Nastavenie vypínacieho momentu: moment je prestavite¾ný od 50% do 100% (od ve¾kosti pohonov 1)
Blokovanie momentu: vo zvolenom pásme od krajnej polohy a èasovo v rozsahu 0 až 20 s
Blokovanie momentu pri rozbehu motora
HLÁSENIA A SIGNALIZÁCIA
Chybové hlásenie pomocou:
- blikania èervenej LED na riadiacej jednotke
- èíselných kódov a nadpisov na LED displeji a blikaním èervenej LED (pod krytom)
- èíselných kódov a nadpisov na LCD displeji miestneho ovládania a blikaním èervenej LED
Indikácia chodu - prostredníctvom LED na riadiacej jednotke a displejoch
Hlásenia a funkcie programovate¾ných relé (RE1, RE2, R3, R4, R5) - výber z 18 funkcií
Hlásenie poruchy cez programovate¾né relé READY: chyby, chyby alebo varovania, chyby alebo nie je dia¾kové,
chyby alebo varovania alebo nie je dia¾kové.
Aktivácia tepelnej ochrany elektromotora
ÏALŠIE VYBAVENIE A VLASTNOSTI
Antikondenzaèný systém - vyhrievací odpor ovládaný z riadiacej jednotky
Funkcia DBL - uvo¾nenie miestneho ovládania
Programovacie rozhranie RS 232 pre parametrizáciu pomocou PC
MIESTNÉ OVLÁDANIE
Dvojriadkový displej - pre zobrazenie okamžitej polohy a pre parametrizáciu
LED signalizácia chodu a poruchy
Funkcie: DIA¼KOVÉ - VYPNUTÉ - MIESTNÉ; OTVORENÉ - STOP - ZATVORENÉ
PARAMETRIZÁCIA
Nastavovanie pomocou 4 tlaèidiel a 6 signálnych LED na riadiacej jednotke
Nastavovanie pomocou tlaèidiel miestneho ovládania a hlásení LCD displeja
Parametrizácia pomocou programu PC. Tri úrovne parametrizácie :
- užívate¾ský mód, urèený pre bežného užívate¾a servopohonu
- servisný mód, urèený pre vyškolených servisných pracovníkov. Tento mód sa aktivuje, pripojením HW k¾úèa k PC
- výrobný mód. Vstup do menu má iba výrobca.
ARCHIVÁCIA DÁT
Ukladanie alebo tlaè parametrov za úèelom ich archivovania
Zobrazovanie všetkých aktuálnych chýb a pamätí s archívom poètu výskytu chýb z predošlej prevádzky
Zobrazovanie poètu hodín a minút chodu pohonu s regulátorom
Zobrazovanie poètu zopnutí relé do polohy "Zatvorené a Otvorené"
Pamä posledných varovaní a chýb
Pamä poètu výskytov varovaní a chýb
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Základné èasti systému DMS3
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Riadiaca jednotka
Riadiaca jednotka je hlavnou èasou systému DMS3. Spracováva údaje zo snímaèov a vstupov, vyhodnocuje
ich a vydáva povely pre chod elektromotora ako hnacej jednotky servopohonu. Nastavuje výstupy a relé
a vysiela údaje do displejov. Obsahuje v sebe zároveò regulátor polohy pre ovládanie unifikovaným vstupným
signálom 0/4 - 20 mA (0/2 - 10 V). Riadi komunikáciu s ostatnými modulmi systému DMS3. V svojej pamäti
uchováva parametre pre konfiguráciu a funkciu systému. Realizuje systém menu pre zmenu parametrov
a prevádza diagnostiku systému.
Riadiaca jednotka obsahuje:
= panel pre nastavenie pohonu pomocou 6 LED diód a 4 tlaèidiel
= relé READY pre hlásenie pripravenosti pohonu alebo hlásenia chýb a porúch
= 2 vo¾ne programovate¾né relé RE1, RE2 (moment, poloha, ....)
= analógový prúdový vysielaè polohy 4 - 20 mA pasívny
= svorkovnice pre pripojenie vstupov a výstupov
= komunikaèný konektor pre parametrizáciu pomocou PC - rozhranie RS 232

Zdrojová doska

2

Zabezpeèuje napájanie elektroniky a elektromotora a poskytuje pomocné výstupné napätie 24 V DC.
Z1/Z4 - pre ve¾kosti servopohonov "0" s jednofázovými elektromotormi
Z2 - pre ve¾kosti servopohonov "0.1, 1, 2, 2.3, 2.4, 3, 3.4 a 3.5" s výstupom pomocného napätia 24 V DC, 40 mA
Z3 - pre servopohony typu Modakt pre 3-fázové napájacie napätie s výstupom pomocného napätia 24 V DC,
100 mA

LED displej

3

Slúži ako ukazovate¾ polohy poèas prevádzky a pre zobrazovanie nápisov LED menu pri parametrizácií pohonov cez
tlaèidla riadiacej jednotky. Pre signalizáciu chodu a porúch je vybavený 3 LED diódami. Dodáva sa v servopohonoch
od ve¾kosti "0.1" pri vo¾be bez miestneho ovládania.
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Jednotka snímania polohy
Zabezpeèuje bezkontaktné magnetické snímanie polohy výstupného hriade¾a

5

Jednotka snímania momentu
Zabezpeèuje bezkontaktné magnetické snímanie momentu výstupného hriade¾a. U jednootáèkových
servopohonov je dostupná od ve¾kosti 1

6

Vyhrievací odpor
Slúži pre udržovanie požadovanej klímy elektroniky. Je spínaný z riadiacej jednotky a požadovanú teplotu je
možné nastavi od -40 °C do +70 °C pomocou programu v PC.
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Visiaci zámok
Bráni nedovolenej manipulácií s miestnym ovládaním.

8

Modul miestneho ovládania
Zobrazuje aktuálnu hodnotu polohy poèas prevádzky, podáva informácie o chybových hláseniach. V stave
"Vypnuté" sa cez tlaèidla modulu parametrizujú všetky prevádzkové hodnoty bez otvárania vrchného krytu.
Obsahuje:
- dvojriadkový textový svietiaci LCD displej pre zobrazenie: informácií o pohone, nápisov pri parametrizácií pohonu
a zobrazovanie aktuálnej polohy poèas prevádzky
- tri LED diódy pre indikáciu chodu a poruchy
- uzamykate¾né tlaèidlo pre vo¾bu funkcií: DIA¼KOVÉ - VYPNUTÉ - MIESTNE
- tlaèidlá pre parametrizáciu pohonu a ovládanie smerov OTVOR - STOP - ZATVOR
- visiaci zámok pre nedovolenú manipuláciu

9

Modul prídavných relé
Obsahuje tri nezávislé programovate¾né relé R3, R4, R5 .

10 Pomocné výstupné napätie
Svorkovnica pomocného napätia pre napájanie ovládacích vstupov.
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Ovládanie a funkcie regulátora
3P ovládanie

2P ovládanie
Ovládanie napájacím napätím

Ovládanie signálom 0/4 - 20 mA

Pre ovládanie servopohonov v režime OTVOR - STOP ZATVOR pomocou napájacieho napätia sa volí ovládacia
jednotka DMS3 ED. Pre parametrizáciu sa používa
rovnaký ovládací program ako pri DMS3 alebo tlaèidla na
riadiacej jednotke.

Polohový regulátor je súèasou riadiacej jednotky systému
DMS3. Dá sa aktivova v menu Regulácia ako parameter
3P. Vstupné unifikované signály 0/4 - 20 mA alebo
0/2 - 10 V sa privádzajú na svorky -IN, +IN.
Trojpolohový regulátor spracováva požadovanú hodnotu
polohy a skutoènú hodnotu polohy a trvale porovnáva ich
ve¾kos. Ak ich rozdiel prekroèí nastavené pásmo
necitlivosti, vydá povel pre chod motora o potrebnú
hodnotu do príslušného smeru. Správnym urèením pásma
necitlivosti (urèuje zapnutie motora) sa proces regulácie
stabilizuje. Pre správne zastavenie pohonu v novej
požadovanej polohe riadiaca jednotka vypne motor skôr
o hodnotu zotrvaènosti nameranej pri kalibrácií. Okamžik
vypnutia motora v požadovanej polohe udáva pásmo
vnútornej necitlivosti, ktoré urèuje presnos regulácie.
Regulátor zabezpeèuje aj funkciu "tesné uzatvorenie resp.
úplné otvorenie" armatúry, pod¾a toho ako sa nadefinuje
parameter Koncová poloha, alebo ak sa zadefinuje pásmo
tolerancie. Ak sa v menu Tolerancia nastaví hodnota od 0
do 5%, potom ak servopohon príde do tohto pásma vypne
na hodnote 0% alebo 100% alebo od momentu .
Nastavením parametrov v menu "Regulátor" na 3P/2P/I2
možno privedením napätia na vstup I2 regulaènú
prevádzku deaktivova a prejs do ovládacieho režimu
OTVOR - STOP - ZATVOR, t.j. do 2P ovládania, alebo do
2P impulzného režimu.

Ovládanie napätím 24 V DC
Pre ovládanie servopohonov v režime OTVOR - STOP ZATVOR napätím 24 V DC sa volí ovládacia jednotka
DMS3. Pri naprogramovaní riadiacej jednotky v menu
Regulátor pre 2P ovládanie sa pohon ovláda povelmi
OTVOR - ZATVOR privádzaním napätia 24 V DC (trvalý
signál) na svorky "Open a Close". V tomto menu sa dá
navoli aj impulzná prevádzka OTVOR - ZATVOR, pri ktorej
sa servopohon spustí už pri impulze trvajúcom min. 50 ms
a pokraèuje až do vypnutia v koncovej polohe bez
prítomnosti trvalého ovládacieho napätia.
V medzipolohe sa dá zastavi privedením napätia 24 V DC
na vstup I1 naprogramovaného na STOP.
V servopohonoch od ve¾kosti "0.1" je zo zdrojovej jednotky
vyvedené na svorkovnicu pomocné výstupné napätie 24 V
DC, ktorým je možné prepínanie ovládania 3P/2P/I2 t.j.
regulaèná prevádzka / prevádzka Otvor - Zatvor / impulzná
prevádzka.

skuteèná
poloha
skutoèná
poloha

vnitøní
vnútorná
necitlivost
necitlivos

vypnutí
motoru
vypnutie
elektromotora
pásmo
vnitøní
necitlivosti
= 2 x parametr
vnitøní
pásmo
vnútornej
necitlivosti
= 2xNecitlivost
parameter
Necitlivos vnútorná
pásmo
necitlivosti
= 2 x parametr
NecitlivostNecitlivos
pásmo
necitlivosti
= 2x parameter
pásmo
setrvaènost=
2 x parametr
Setrvaènost
pásmo
zotrvaènos
= 2x parameter
Zotrvaènos

skuteèná poloha
zaèiatok merania
servopohonu
se
skutoènej
zaèíná
mìnit polohy

necitlivost
necitlivos

požadovaná
požadovaná
poloha
poloha
zapnutie
zapnutí motoru
elektromotora

poloha

POLOHA

dojezd zotrvaènosti
setrvaèností
dojazd

necitlivost
necitlivos

Otevøeno 100%

zotrvaènos
setrvaènost

100 %
OTVORENÉ

0%
ZATVORENÉ
Zavøeno 0%
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Taktovací režim
Úlohou taktovania je spomali chod pohonu do stanovenej polohy v zvolenom pásme zdvihu. Doba chodu elektromotora
a pauzy je volite¾ná od 1 s do 250 s. Taktovací režim môže by zapnutý zvláš pre smer OTVÁRA a zvláš pre smer
ZATVÁRA alebo pre obidva smery rovnako. Taktovanie je možné pre uzatváraciu (2P) aj regulaènú prevádzku (3P).

POLOHA

100 %
OTVORENÉ

Takt beh

Takt beh

Takt pauza

0%
ZATVORENÉ
Taktovanie
pre spomalenie
otvárania

Vypínanie
Servopohony REGADA majú dva
nezávislé meracie systémy: meranie
polohy a momentu. V závislosti od
typu armatúry sa môže v menu
Koncová poloha zvoli vypínanie
v koncových polohách ako: vypínanie
od polohy, od momentu pre obidva
smery alebo kombinovane, t.j. jeden
smer od polohy, druhý od momentu.
Výber je možný cez všetky spôsoby
parametrizácie.

Taktovacie pásmo
v smere zatvára

Taktovacie pásmo
v smere otvára

Takt pauza

Státie
v polohe
otvorené

Nastavenie momentu
Servopohony od ve¾kosti 1 a vyššie
sú vybavené snímaèom momentu.
Vypínací moment sa dá nastavi od
50 % do 100 % maximálneho
vypínacieho momentu nezávislé pre
obidva smery. Prestavenie sa
vykonáva pomocou programu v PC,
tlaèidlami na miestnom ovládaní
alebo tlaèidlami na riadiacej
jednotke. Vypnutie od momentu
môže by v krajných polohách (na
dorazoch) alebo v medzipolohe, kedy
je považované za chybu.

Reakcia na poruchu
Pri výpadku riadiaceho signálu alebo inej poruchy je možné servopohon
prednastavi na nasledujúcu èinnos:
ZASTAVI - servopohon sa ihneï zastaví a zostáva v tejto polohe.
POLOHA OTVORENÉ - servopohon sa prestaví do polohy OTVORENÉ.
POLOHA ZATVORENÉ - servopohon sa prestaví do polohy ZATVORENÉ.
BEZPEÈNÁ POLOHA - servopohon sa prestaví do naprogramovanej polohy.
Po pominutí poruchy servopohon zaujme polohu zodpovedajúcu signálu
žiadanej hodnoty.

Taktovanie
pre spomalenie
zatvárania

ÈAS

Blokovanie momentu
Blokovanie momentu v koncových
polohách.
Slúži na zablokovanie momentového
vypínania poèas pohybu z krajnej
polohy pre odtrhnutie uzatváracieho
èlena armatúry. Servopohon pritom
dosiahne maximálny záberový
moment. Využíva sa pri armatúrach,
ktoré majú zvýšený krútiaci moment
v koncovej polohe, prípadne ak stoja
v koncovej polohe dlhší èas.
Blokovanie je možné len v koncových
polohách zadaných parametrami
Poloha blokovania O a Z. Blokova
moment O je možné od 0 do 5%
zdvihu a moment Z v rozsahu od 100
do 95 % zdvihu. Doba blokovania je
daná parametrom Èas blokovania od
0 do 20 sekúnd.
Blokovanie momentu pri rozbehu.
Slúži na preklenutie zvýšeného
momentu hybnosti pri rozbehu.
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Hlásenia a signalizácia
Chybové hlásenia
Po nastavení koncových polôh servopohonu sa vykonáva
kalibrácia. Ak prebehne bez chýb, výstup pohonu sa
prestaví do polohy v závislosti od ovládacieho signálu
dia¾kového ovládania. Ak pri kalibrácií nastane chyba,
systém podá hlásenie prostredníctvom blikania LED
ERROR, prepnutím relé Ready a nápismi na displejoch s
uvedením typu chyby. Servopohon je možné pripoji k PC
a prostredníctvom programu zisti typ poruchy. Rovnako sa
tieto chybové hlásenia signalizujú aj poèas prevádzky. Pri
výskyte chyby sa servopohon zastaví a bude pracova až
po odstránení chyby.

Indikácia chodu a polohy
Indikáciu chodu servopohonov REMATIC do smerov
otvára alebo zatvára alebo hlásenie poruchy podávaná
systém pomocou:
? LED diód na riadiacej jednotke
? LED diód na displeji vidite¾nom cez priezor vrchného
krytu
? LED diód na miestnom ovládaní (pod¾a vybavenia
pohonu)
Percentuálne zobrazenie polohy podáva systém pomocou
LED displeja alebo pomocou LCD displeja, ak je
servopohon vybavený miestnym ovládaním .
Hlásenie o chode servopohonu s urèením smeru pohybu je
možné prostredníctvom programovate¾ných relé.
LED displej
(vnútri pohonu, vidite¾ný cez priezor krytu)

Relé READY
Programovate¾né relé READY podáva súhrne hlásenia
poruchy pod¾a zvoleného nastavenia:
= Chyby
= Chyby alebo Varovania
= Chyby alebo Nie je dia¾kové
= Chyby alebo Varovania alebo Nie je dia¾kové

LCD displej
(na miestnom ovládaní)

Tepelná poistka - aktivácia tepelnej ochrany
Jednofázové elektromotory (okrem SP 0, ST 0, SP 0.1 ) sú
štandardne vybavené tepelnou poistkou zabudovanou vo
vinutí elektromotora do obvodu nulového vodièa. Pri
prekroèení teploty sa obvod rozopne a vyradí elektromotor
z èinnosti až do vychladnutia vinutia a opätovného zopnutia
tepelnej poistky. Trojfázové elektromotory majú tepelnú
poistku vyvedenú do riadiacej jednotky. V menu "Tepelná
poistka závada" nastaveného na "Tepelná poistka aktívna"
sa po prehriati elektromotora zahlási chyba a servopohon
zostane stá. Pri vo¾be "Ignorovanie tepelnej poistky"
servopohon naïalej pracuje bez oh¾adu na prekroèenú
teplotu vinutia elektromotora. Nulovanie tepelnej poistky sa
dá navoli ako Automatické, vtedy servopohon po
vychladnutí znovu pracuje alebo Nulovanie miestnym
ovládaním.
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Vysielanie okamžitej polohy
Pre okamžité hlásenie polohy výstupu sú servopohony
s ovládacou doskou pre 3P ovládanie schopné prevádza
nameranú polohu výstupu získanú bezkontaktným
magnetickým snímaèom na analógový prúdový signál
4 - 20 mA. Signál je vyvedený na svorky -L a +L na
svorkovnici výstupných signálov na riadiacej jednotke.
Výstupný signál je pasívny.
Maximálne zaaženie: 500 Ohm
Napájacie napätie: 15 - 24 V DC
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Programovate¾né signalizaèné relé

Servopohony so systémom DMS3 sú vybavené 2
základnými relé RE1 a RE2 prípadne modulom s 3
prídavnými relé R3, R4, R5 (od ve¾kosti pohonov "0.1").
Relé sa dajú naprogramova na nasledujúce hlásenia:

= Relé neaktívne
= Dosiahnutá poloha Otvorené
= Dosiahnutá poloha Zatvorené
= Aktivovaný vypínací moment v smere Otvorené
= Aktivovaný vypínací moment v smere Zatvorené
= Aktivovaný vypínací moment Otvorené alebo Zatvorené
= Aktivovaný moment Otvorené alebo dosiahnutá poloha

* Náhrada signalizaèných spínaèov pomocou funkcií
relé:
Do polohy: Relé je aktívne od polohy Z (0%) do
hodnoty parametra Poloha Relé 1 (3..5 pre ostatné relé).
Relé 1 aktívne
Relé 1 neaktívne
ZATVORENÉ
0%

Poloha relé 1
40%

OTVORENÉ
100%

Otvorené

= Aktivovaný moment Zatvorené alebo dosiahnutá poloha
Zatvorené

= Chod do polohy Otvára
= Chod do polohy Zatvára
= Pohyb (v obidvoch smeroch)
= Pohyb - Blikaè (prerušovaná indikácia chodu)
= Relé aktívne od polohy 0% do zvolenej polohy *
= Relé aktívne od zvolenej polohy do polohy 100% *
= Varovanie (ako funkcia v relé Ready)
= Aktivované Dia¾kové ovládanie
= Aktivované Miestne ovládanie
= Ovládanie Vypnuté

Od polohy: Relé je aktívne od hodnoty parametra
Poloha Relé 2 (3..5 pre ostatné relé) do polohy O (100%).
Relé 2 aktívne
Relé 2 neaktívne
ZATVORENÉ
0%

Poloha relé 2
60%

OTVORENÉ
100%

Parametrizácia systému DMS3
Parametrizácia pomocou tlaèidiel a LED diód na riadiacej jednotke
Nastavenie sa vykonáva pomocou štyroch tlaèidiel:
MENU, P, O a C (Menu, Parameter, Close, Open) a
blikajúcich LED diód (MENU, PAR, SEL). Hlásenia sú
zobrazované aj cez LED displej ak je ním servopohon
vybavený (od ve¾kosti 1).
Pri aktivácií menu je znemožnená normálna prevádzka
pohonu. Vstup do menu môže by chránený heslom
užívate¾a.
LED diódy slúžia zároveò pre indikáciu: hlásenie chýb
(ERR), indikáciu chodu do príslušného smeru (OPEN,
CLOSE), privedenie ovládacieho napätia na vstupy I1
a I2 pre prepínanie servopohonu do 2P režimu a jeho
zastavenie v impulznom režime. Riadiaca jednotka je
osadená svorkovnicami pre vodièe vstupných
a výstupných signálov a svorkovnicou pre výstupné
hlásenia: relé READY a relé RE1 a RE2.

Tlaèidla nastavovacieho menu

Signalizaèné
LED
Svorkovnice
vstupných
ovládacích
signálov
Svorkovnica
ovládacieho
signálu 0/4-20 mA
Svorkovnica
výstupného
signálu 4-20 mA

Komunikaèný
konektor

Svorkovnica
RE1, RE2
Svorkovnica
relé: READY
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Parametrizácia pomocou multifunkèných tlaèidiel na module miestneho ovládania
Miestne ovládanie obsahuje potrebné prvky pre parametrizáciu a ovládanie servopohonu z miesta jeho nasadenia.
Nastavenie je "non-intrusive ", t.j. vykonáva sa bez odkrytovania servopohonu.
Modul miestneho ovládania má k dispozícií signalizáciu chodu a poruchy prostredníctvom LED diód. Po odomknutí tlaèidla
Remote-Off-Local a prepnutí do režimu MIESTNE je možné servopohon ovláda do smeru Otvára a Zatvára pomocou
tlaèidiel OPEN , CLOSE a STOP.
Samotné nastavenie sa vykonáva pomocou tlaèidiel a hlásení na LCD displeji na miestnom ovládaní. Po odomknutí tlaèidla
Remote-Off-Local a prepnutí systému do stavu VYPNUTÉ sa tlaèidlom ESC vstupuje do menu. Šípkami sa listuje po
jednotlivých menu. Vstup do zvoleného menu sa vykoná krátkym stlaèením ESC a zápis zvolených parametrov sa potvrdí
dlhým stlaèením ESC. Ponuka menu a vo¾ba parametrov sa znázoròuje na dvojriadkovom LCD displeji. Vstup do menu
môže by chránený heslom užívate¾a. Vstupom do menu sa znemožní normálna prevádzka pohonu. Menu pre
parametrizáciu je dostupné v štyroch jazykoch: anglickom, èeskom, po¾skom a ruskom.

2

1

3

4

1

Panel miestneho ovládania

2

LED signalizácia chodu a poruchy

3

LCD displej

4

Tlaèidlá OPEN-STOP-CLOSE
(Otvor - Stop - Zatvor)

5

Tlaèidlo REMOTE-OFF-LOCAL
(Dia¾kové - Vypnuté - Miestne)

6

5

Visiaci zámok

6

Parametrizácia prostredníctvom programu EHL explorer na Laptope alebo PC

Parametrizácia pomocou laptopu alebo PC s programom EHL explorer je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob
nastavenia servopohonu. Má tri úrovne parametrizácie :
- užívate¾ský mód, urèený pre bežného užívate¾a servopohonu
- servisný mód, urèený pre vyškolených servisných pracovníkov. Tento mód sa aktivuje pripojením HW k¾úèa k PC
- výrobný mód. Vstup do menu má iba výrobca.
Pre nastavenie a monitorovanie parametrov sa dajú na monitore PC zvoli rôzne okná. Pre zákaznícke použitie sa
najèastejšie vyberajú okná:
Prevádzkové údaje - okno obsahuje údaje o okamžitej polohe, ovládaní, ve¾kosti riadiaceho signálu, vyvolaní
momentu, poètu hodín chodu, poète zopnutí motora v jednotlivých smeroch.
Motor - slúži na spúšanie servopohonu a prestavovanie servopohonu do nastavovaných krajných polôh pri
parametrizácií.
Chyby a varovania - v okne sa signalizujú chyby a varovania pri parametrizácií pohonu a poèas jeho chodu.
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Parametre - hlavné okno programu pre zoradenie servopohonu. Nastavujú sa v òom všetky potrebné zákaznícke funkcie:
zoradenie koncových polôh, tlaèidlo kalibrácie, vo¾ba funkcií regulátora 3P/2P/Impulzné ovládanie, vo¾ba vstupného
a výstupného signálu, necitlivos regulátora, spínanie vyhrievacieho odporu, programovanie funkcie tepelnej poistky,
nastavenie reakcie na poruchu a nastavenie bezpeènej polohy pri poruche alebo strate signálu, nastavenie vypínacieho
momentu od 50 % do 100 % hodnoty vypínacieho momentu, nastavenie blokovania v koncových polohách a blokovania
pri štarte motora, nastavenie funkcií programovate¾ných relé, taktovacia prevádzka, možnos zapísania nastavených
hodnôt alebo ich znovu nahratie z pamäte.

Diagnostika
Monitorovanie

Všetky funkcie a nastavené parametre sa neustále
monitorujú. Ak sa zaznamenajú odchýlky od normálnej
prevádzky alebo nastavených parametrov, systém
vyhodnotí odchýlku ako varovanie alebo chybu. Varovania
sa dajú zobrazi v okne Varovania, chyby sa zobrazujú v
okne Chyby alebo Chyby a varovania. Zároveò sa chyby
signalizujú blikajúcimi LED diódami ERR alebo
zobrazením èísla chyby na LED displeji prípadne názvom
chyby na LCD displeji. Pri varovaniach môže pohon ïalej

pracova, pri chybe sa zastaví a pracuje až po jej
odstránení. Varovania a chyby definuje výrobca.

Archivácia
Poèas chodu sa snímajú údaje, ktoré sa zobrazujú v menu
Prevádzkové údaje. Sú to napr. údaje o požadovanej
polohe, o skutoènej polohe, o chode motora v príslušnom
smere, o poète zopnutí motora a o celkovom poète hodín
prevádzky. Nastavené parametre sa dajú zapísa do
záložného súboru a dajú sa z neho hocikedy vybra
a obnovi predtým nastavené parametre.
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Technické údaje
Prevádzkové podmienky
Pracovná teplota
Základné vyhotovenie štandard: -25 °C až + 55 °C
Ïalšie možné vyhotovenia prostredia:
- chladné: -40 °C až + 40 °C
- morské: -40 °C až + 55 °C
- tropické: -25 °C až + 55 °C
LCD displej je funkèný len pre teploty do-25 °C.
Bližšie informácie o prostrediach sú uvedené
v technickom liste Pracovné prostredia.
Krytie servopohonov
Servopohony Rematic sú štandardne v krytí IP 67.
Elektrické pripojenie
Servopohony Rematic sa elektrický pripájajú cez káblové
vývodky na skrutkové svorkovnice riadiacej jednotky
a zdrojovej dosky pod¾a príslušných schém zapojenia.
Spínanie elektromotorov
Jednofázové elektromotory sú spínané prostredníctvom
optoèlenov. Trojfázové elektromotory sú spínané cez
reverzaèné stýkaèe alebo relé. Systém DMS3 je vybavený
funkciou kontroly sledu fáz a ich automatickej korekcie.
Tepelná ochrana elektromotorov
Servopohony SP a ST s asynchrónnymi motormi majú
tepelnú ochranu zabudovanú vo vinutí statora. Tepelná
ochrana elektromotorov je realizovaná termokontaktami,
ktoré sú rozpínacie. Vyvedená tepelná ochrana je na
požiadavku.
Istenie servopohonov
Zdrojová doska servopohonu je vybavená poistkou
napájacieho zdroja. Hodnoty a charakteristiky poistiek sú
uvedené v montážnych návodoch príslušných
servopohonov.
Vyhrievanie ovládacieho priestoru
Pre udržiavanie správnej klímy pre funkciu ovládania je
vnútorný priestor ohrievaný vyhrievacím odporom
s napájacím napätím zhodným s napájacím napätím
elektromotora (max. 250 V AC). Spínanie vyhrievacieho
prvku zabezpeèuje elektronická doska, ktorá plní funkciu
regulátora teploty. Teplotu rozopnutia spínaèa je možné
programovo meni od -40°C do +70°C pomocou PC
programu pod¾a parametra Teplota termostat. Výrobné
nastavenie pre vypnutie vyhrievacieho prvku je +25°C.
Režim prevádzky
Prevádzka ON - OFF alebo impulzná
S2, 10min.
Modulaèná (regulaèná) prevádzka
S4, 25%, max.
1200 c/hod. so zaažovacím momentom pod¾a katalógu.
Pracovná poloha
Servopohony Rematic - typy SP, ST môžu pracova
v ¾ubovo¾nej polohe (neodporúèa sa poloha pod
armatúrou). Typy MO, MP, MT môžu pracova v rôznych
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polohách, prièom os motora musí by v horizontálnej
polohe s max. odchýlkou ± 15°.
Mechanické pripojenia
Mechanické pripojenia jednootáèkových servopohonov
(príruby a otvory vo výstupnom hriadeli) sú pod¾a normy
ISO 5211. Rôzne tvary otvorov sú realizované priamo vo
výstupnom hriadeli alebo cez vymenite¾nú vložku. Po
dohode s výrobcom je možné doda aj neštandardné
pripojenie. Mechanické pripojenia lineárnych
servopohonov je realizované pomocou ståpikov alebo
príruby. Tiahlo ventilu je sa spája s maticou spojky
servopohonu. Viacotáèkové servopohony sa pripájajú
pod¾a noriem ISO 5210 alebo DIN 3338 s rôznymi tvarmi
výstupu.
Ruèné ovládanie
Manuálne ovládanie servopohonov ve¾kosti "0 a 0.1" je
realizované ruèným kolesom na vrchnom kryte
servopohonu. Servopohony od ve¾kosti "1" a vyššie majú
ruèné ovládanie s trvalou pohotovosou. Pri manuálnom
ovládaní servopohonov musia by ovládacie signály
vypnuté.
Povrchová ochrana
Servopohony sú štandardne dodávané s povrchovou
úpravou so syntetickým náterom.
Pre použitie v prostredí "morské" majú zvýšenú
antikoróznu povrchovú úpravu (katodická ochrana +
dvojzložkový náter).

Digitálne / analógové vstupy a výstupy
Pre spoluprácu servopohonu s nadriadeným riadiacim
systémom má servopohon k dispozícií:
> 4 digitálne vstupy: Otvor, Zatvor, I1 (Stop, Uvo¾nenie
miestneho ovládania, ESD - reakcia na poruchu), I2 (ESD,
Uvo¾nenie miestneho ovládania, 2P - prepínanie
z analógového ovládania na digitálne Otvor - Zatvor alebo
impulzné).
> 3 digitálne výstupy: 2 programovate¾né relé RE1 a
RE2, relé READY (štandardné vybavenie)
> 3 digitálne výstupy: 3 programovate¾né relé R3, R4, R5
(prídavné vybavenie od ve¾kosti 0.1).
> analógový vstup (žiadaná hodnota):
Vstupné riadiace signály regulátora:
- prúdové: 0/4 - 20 mA, 20 - 4/0 mA
- napäové: 0/2 - 10 V, 10 - 2/0 V DC
Odchýlka linearity regulátora: 0,5 %
Necitlivos regulátora: programovo nastavite¾ná
v rozsahu 1 až 10 %
> analógové výstupy:
Výstupný signál prúdový: 4 - 20 mA, pasívny
(elektronický polohový vysielaè - EPV)
Napájacie napätie: 18 až 30 V DC
Zaažovací odpor: max. RL=500 Ohm
Pomocné výstupné napätie 24 V DC, 40 mA pre
ovládanie vstupov I1 a I2.
Výstupný signál je galvanicky oddelený od vstupného
riadiaceho signálu.
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Schémy zapojenia servopohonov REMATIC s riadiacou jednotkou DMS3

Schémy zapojenia servopohonov od ve¾kosti "1"
Legenda:
Z473.......zapojenie modulu miestneho ovládania pre ovládaciu dosku
DMS3
Z500a.....zapojenie modulu s 3 prídavnými relé
- (3P) ovládanie
Z514.......zapojenie servopohonov REMATIC
analógovým vstupným signálom 0/4 - 20 mA s prepínaním na
(2P) ovládanie ON/OFF resp. 2P impulzné ovládanie. Súèasou
je výstupný signál 4 - 20 mA pasívny.
Z515.......zapojenie SPR 1PA, SPR 2PA, SPR 2.3PA, SPR 2.4PA pre
ovládanie ON/OFF (2P)
Z523.......zapojenie servopohonov REMATIC - (3P) ovládanie
analógovým vstupným signálom 0/2 - 10 V s prepínaním na
(2P) ovládanie ON/OFF resp. 2P impulzné ovládanie. Súèasou
je výstupný signál 4 - 20 mA pasívny.

Elektrické pripojenie:
PE, N, L ....................svorky napájacieho napätia 230, 240, 220, 120 V
AC, 50/60 Hz
0 V, +24 V .................svorky pomocného výstupného napätia 24 V DC,
40 mA
COM, CLOSE OPEN.... svorky ovládacích vstupov 24 V DC
I1, I2.... .....................svorky ovládacích vstupov 24 V DC pre prepínanie
ovládania 3P/2P/I
+IN, -IN, SH .............svorky vstupného unifikovaného signálu 4 - 20 mA
(alebo 0/2-10V)
+L, -L, SH ................svorky výstupného prúdového signálu 4 - 20 mA,
pasívny
COM, NO, NC ..........svorky relé READY a relé R5
COM, NO ..................svorky relé RE1, RE2
COM, R3, R4 ............svorky relé R3, R4

Vstupy I1, I2, OPEN, CLOSE:
Vstupné napätie (stav zopnuté): 24 V DC, 15 až 30 V DC
Vstupné napätie (stav rozopnuté): 0 až 4 V DC
Vstupný prúd: cca. 5 mA
Galvanické oddelenie: optoèlenmi
Perióda vzorkovania vstupu: 3 ms
Dåžka impulzov (stav zopnuté): min. 50 ms
Dåžka impulzov (stav rozopnuté): min. 50 ms
Vstup IN,+IN:
Vstupný odpor: 120 W
Vstupný prúd: 0..20 mA
Maximálny vstupný prúd: 30 mA
Perióda vzorkovania vstupu: 3 ms
Oneskorenie reakcie regulátora: 50 ms
Relé READY a relé R5:
Spínací a rozpínací kontakt: max. 230 V AC/1 A/cos j=1,
max. 30 V DC/2A
Relé RE1, RE2, R3, R4:
Spínací kontakt: max. 230 V AC/1A /cos j=1, max. 30 V DC/2A
Výstup L, +L (pasívny CPT):
Zaažovací odpor: max. 500 W
Napájacie napätie: 18 V až 30 V
Galvanické oddelenie: optoèlenmi
Výstup +5V, GND:
Výstupný prúd: max. 200 mA
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Preh¾ad funkcií systému DMS3 ED
Systém DMS3 ED slúži na ovládanie servopohonov ovládacím napätím zhodným s napájacím napätím elektromotora. Je
podobný so systémom DMS3. Systém neobsahuje v sebe polohový regulátor, preto sa servopohony nedajú ovláda
unifikovaným signálom. Jeho súèasou je elektronický polohový vysielaè prúdový 4 - 20 mA. Výstupný signál je pasívny.
Servopohony vybavené systémom DMS3 ED môžu obsahova miestne ovládanie ale bez displeja. Servopohony sa
parametrizujú pomocou tlaèidiel riadiacej jednotky alebo pomocou rovnakého programu EHL explorer s obmedzením
niektorých funkcií.

FUNKCIE
2P ovládanie - dvojpolohová regulácia. Ovládanie napájacím napätím = napájaciemu napätiu elektormotora.
Urèená pre uzatváraciu prevádzku OTVOR - ZATVOR
Polohový vysielaè prúdový 4 - 20 mA pasívny
VYPÍNANIE
Vypínanie v koncových polohách (programovate¾né): vypínanie od polohy, od momentu alebo kombinovane
Nastavenie vypínacieho momentu: moment je prestavite¾ný od 50% do 100% (od ve¾kosti pohonov 1)
Blokovanie momentu: v zvolenom pásme od krajnej polohy a èasovo v rozsahu 0 až 20 s
Blokovanie momentu pri rozbehu motora
HLÁSENIA A SIGNALIZÁCIA
Chybové hlásenie pomocou:
- blikania èervenej LED na riadiacej jednotke
- èíselných kódov a nadpisov na LED displeji a blikaním èervenej LED (pod krytom)
Indikácia chodu - prostredníctvom LED na riadiacej jednotke a LED displeji
Hlásenia a funkcie programovate¾ných relé (RE1, RE2, R3, R4, R5) - výber z 14 funkcií
Hlásenie poruchy cez programovate¾né relé READY: chyby, chyby alebo varovania, chyby alebo nie je dia¾kové,
chyby alebo varovania alebo nie je dia¾kové.
ÏALŠIE VYBAVENIE A VLASTNOSTI
Antikondenzaèný systém - vyhrievací odpor ovládaný z riadiacej jednotky
Programovacie rozhranie RS 232 pre parametrizáciu pomocou PC
MIESTNÉ OVLÁDANIE
Funkcie: DIA¼KOVÉ - VYPNUTÉ - MIESTNÉ; OTVORENÉ - STOP - ZATVORENÉ
PARAMETRIZÁCIA
Nastavovanie pomocou 4 tlaèidiel a 5 signálnych LED
Parametrizácia pomocou programu PC. Tri úrovne parametrizácie :
- užívate¾ský mód, urèený pre bežného užívate¾a servopohonu
- servisný mód, urèený pre vyškolených servisných pracovníkov. Tento mód sa aktivuje, pripojením HW k¾úèa k PC
- výrobný mód. Vstup do menu má iba výrobca.
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ARCHIVÁCIA DÁT
Ukladanie alebo tlaè parametrov za úèelom ich archivovania
Zobrazovanie všetkých aktuálnych chýb a pamätí s archívom poètu výskytu chýb z predošlej prevádzky
Zobrazovanie poètu hodín a minút chodu pohonu
Zobrazovanie poètu zopnutí relé do polohy "Zatvorené a Otvorené"
Pamä posledných varovaní a chýb

Technické
údajevarovaní a chýb
Pamä
poètu výskytov

Schémy zapojenia servopohonov REMATIC s riadiacou jednotkou DMS3 ED

Legenda:
Z500a.....zapojenie modulu s 3 prídavnými relé
Z529.......zapojenie servopohonov REMATIC pre ovládanie ON/OFF (2P)
ovládanie napájacím napätím - ovládacia doska DMS3 ED
Z531.......zapojenie modulu miestneho ovládania pre ovládaciu dosku
DMS3 ED

Elektrické pripojenie:
PE, N, L ....................svorky napájacieho napätia 230, 240, 220, 120 V
AC, 50/60 Hz
11, 12, 15, 16 ............svorky ovládacích vstupov
+L, -L, SH ................svorky výstupného prúdového signálu 4 - 20 mA,
pasívny
67, 68, 69 .................svorky relé READY
20, 22........................svorky relé RE1
24, 26........................svorky relé RE2
COM, R3, R4 ............svorky relé R3 a R4
COM, NO, NC...........svorky relé RE5
SA1 ...........................prepínaè s k¾úèom "Dia¾kové - Miestne
SA2 ...........................prepínaè "Ovára - Stop - Zatvára"
H3 .............................indikácia režimu "Miestne ovládanie"

Programovate¾né signalizaèné relé
Servopohony so systémom DMS3 ED sú vybavené
2 základnýmí relé RE1 a RE2 prípadne 3 prídavnými relé
R3, R4, R5 (od ve¾osti pohonov "1"). Relé sa dajú
naprogramova na nasledujúce hlásenia:

= Relé neaktívne
= Dosiahnutá poloha Otvorené
= Dosiahnutá poloha Zatvorené
= Aktivovaný vypínací moment v smere Otvorené
= Aktivovaný vypínací moment v smere Zatvorené
= Aktivovaný vypínací moment Otvorené alebo Zatvorené
= Aktivovaný moment Otvorené alebo dosiahnutá poloha
Otvorené

= Aktivovaný moment Zatvorené alebo dosiahnutá poloha
Zatvorené

= Chod do polohy Otvára
= Chod do polohy Zatvára
= Pohyb (v obidvoch smeroch)
= Pohyb - Blikaè (prerušovaná indikácia chodu)
= Relé aktívne od polohy 0% do zvolenej polohy
= Relé aktívne od zvolenej polohy do polohy

*
100%

*

* Nastavenie
relé ako signalizaèných spínaèov
a parametre relé sú zhodné s DMS3.
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