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  Przeznaczenie 

Stacyjka  SSR-24  jest przeznaczona do pracy w uk³adach 
regulacji automatycznej z wymagan¹ mo¿liwoœci¹ zmiany 
wartoœci zadanej oraz w uk³adach autonomicznych do 
bezpoœredniego sterowania napêdem.   
Wbudowana w tor sygna³u regulacyjnego pomiêdzy 
sterownikiem a organem nastawczym , zapewnia 
redundancjê uk³adu sterowania oraz szybki i bezkolizyjny 
dostêp do organu nastawczego.
Dostêpna jest w dwóch wykonaniach:

SSR-24-01 - z linijk¹ diodow¹ wskazuj¹c¹ uchyb regulacji
 w  zakresie  +/- 10 %.
SSR-24-11 - z linjik¹ diodow¹ odwzorowania organu            
nastawczego  w  zakresie  0 ̧  100 %.

   Budowa
Stacyjka   posiada 2 wejœcia analogowe :(”E/WZ”,  
”PO£.”) wejœcia binarne (”TEST” ,”AL” ,“ZEZW”, 
“RUCHL”, “RUCHP” ,”STOPL” ,”STOPP” ,”PRZEC.”, 
“M/ZD”, “RR+” ,”RR-”, ) , wyjœcia binarne (”RÊKA” , 
“WZ” , “WZ+” , “WZ-”, “SR+” , “SR-”).
Wejœcia analogowe pracuj¹ w zakresie 0/4 ¸ 20mA , a 
wskazania na wyœwietlaczu  LED s¹ przeliczane na 
wybrane  z  zakresu : -999¸9999  jednostki  fizyczne.
Stacyjka posiada obudowê z tworzywa sztucznego , w 
tylnej czêœci jest z³¹cze obiektowe typu CANNON. Panel 
czo³owy wykonany w postaci folii z wbudowanymi 
przyciskami i diodami LED zapewnia wysoki stopieñ 
estetyki. 
Do stacyjki  przewidziano  kabel obiektowy KKS-24 
L=3,5mb.  Inne  wykonania  po  uzgodnieniu.

 Opis  dzia³ania

Tryb  pracy  “Auto ” -  przy sygnale “AL”=Hi ,led ”A”  
œwieci œwiat³em ci¹g³ym , co  oznacza sprawnoœæ 
regulatora - wejœciowe sygna³y  “RR+”i “RR-”s¹  
powielane  na wyjœcia “SR+”i “SR-” (nawet przy zaniku 
zasilania stacyjki) .

Wyjœcie  binarne   “R”=Lo.
   ·  linijka  LED  -  wskazuje   wartoœæ   uchybu    regulacji 
       wypracowanego   w   regulatorze .
 · wyœwietlacz LED pokazuje wartoœæ aktualnego                                                                                             
.       po³o¿enia  si³ownika.  

  ·  przyciski  “-”  i  “+”  nie dzia³aj¹
  ·  u¿ycie przycisku “WZ” odczytuje wartoœæ zadan¹ 
regulacji .
 Natomiast , przytrzymuj¹c wciœniêty klawisz ”WZ” 
przyciskami “+” i “-” mo¿na zmieniæ wartoœæ zadan¹, 
korzystaj¹c z wyjœæ binarnych “WZ” , “WZ+” , “WZ-”.
Wymaga to u¿ycia odpowiedniego oprogramowania w 
regulatorze. 
Dla wykonania SSR-24-01 linijka diodowa Led pokazuje 
uchyb  wypracowany w  uk³adzie  regulacji   +/- 10%.
Dla wykonania SSR-24-11 linijka diodowa  Led  mo¿e  
byæ  wykorzystana  dowolnie , na przyk³ad do odczytu  
po³o¿enia  z  zakresu  0 ̧  100%.
Gdy  pojawi siê AL=Lo, co œwiadczy o niesprawnoœci w 
uk³adzie  regulacji , stacyjka  przechodzi  automatycznie w 
sposób bez uderzeniowy w tryb “Rêka”, zachowuj¹c 
poziom wysterowania z regulatora - dioda  A  œwieci
œwiat³em  migowym.

Tryb pracy “Rêka”
Dioda Led R œwieci  œwiat³em ci¹g³ym.  Wyj.bin.“R”=Hi
Przy sygnale  “ZEZW”= Hi   mo¿liwe  jest  sterowanie 
rêczne  przy pomocy przycisków “+” i “-” .
 
Opis wykonania konfiguracji jest zawarty w Karcie 
Programowania.

Dane techniczne
   · Zasilanie..................................................18 ÷ 30VDC
   · Maksymalny pobór pr¹du................................175mA
   · 2 wejœcia analogowe (sep.)................ 0/4¸20mA/50W
   · 9 wejœæ binarnych (sep.) ......................24VDC/10mA
   · 2 wejœcia binarne (RR+, RR-    na styki przekaŸnika) 
   · 4 wyjœcie  binarne (sep.) .....................24VDC/30 mA
   · 2 wyjœcia  binarne (sep.) ....................24VDC/400mA
   · Separacja: wejœcie/wyjœcie/zasilanie .................0,5kV
   · Obudowa pulpitowo-tablicowa.........72x72x138,5mm
       (d³ugoœæ ca³kowita ze z³¹czem kabl.).............190mm
   · Wykrój .......................................................  68x68mm
   · Temperatura pracy............................................0¸55°C
   · Temperatura przechowywania .....................-25¸55°C
   · Wilgotnoœæ......................................................40¸80%
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Wejœcia  analogowe:
  “E/WZ”    - uchyb regulacji “E” powsta³y w wyniku œledzenia ró¿nicy pomiêdzy wychodz¹cym ze stacyjki                   
                       sygna³em steruj¹cym “SR” a wartoœci¹ zadan¹ w uk³adzie regulacji sterownika/
                      /podczas u¿ycia przycisku “WZ” , wejœcie odczytuje aktualn¹ wartoœæ zadan¹ w uk³adzie regulacji
   “PO£.”     -  odwzorowanie po³o¿enia organu nastawczego
Wejœcia/wyjœcia binarne  
   “RÊKA”   -  informuje o trybie pracy stacyjki: “Auto” “R”=Lo,       “Rêka” “R”=Hi
  “WZ”        -  wyjœciowy sygna³ powoduj¹cy odczyt aktualnej wartoœci zadanej z uk³adu regulacji
  “WZ+”      -  wyjœciowy sygna³ powoduj¹cy zwiêkszenie  wartoœci zadanej w uk³adzie regulacji
  “ WZ-”      -  wyjœciowy sygna³ powoduj¹cy zmniejszenie wartoœci zadanej w uk³adzie regulacji.
  “AL”         -  wiarygodnoœæ sterowania pochodz¹cego  ze sterownika , “AL”=Hi
                       winien byæ sygna³em zbiorczym o stanie sprawnoœci  na przyk³ad:
                       wejœæ/wyjœæ  analogowych, prawid³owoœci obiegu programu , innych elementów uk³adu regulacji
  “ZEZW”   -  zezwolenie na sterowanie ze stacyjki w trybie “Rêka”    
  “TEST”     -  kontrola led , mo¿liwoœæ do wykorzystania przez przycisk kontroli lamp centralnej sygnalizacji
  “PRZEC”  -  wejœcie sygnalizuj¹ce przeci¹¿enie w uk³adzie wykonawczym
  “M/ZD”    -   wejœcie 
  “SR+”       -  wyjœcie steruj¹ce  “zamyka”  
  “SR-”       -  wyjœcie steruj¹ce  “otwiera”
  “RR+”       -  wejœcie steruj¹ce ze sterownika  “zamyka”
  “RR-”       -  wejœcie steruj¹ce ze sterownika  “otwiera”
  “RUCHP” -  wejœcie , potwierdzenie dzia³ania  “zamyka”
  “RUCHL” -  wejœcie , potwierdzenie dzia³ania  “otwiera”
  “STOPP”   -  wejœcie , potwierdzenie osi¹gniêcia krañcówki “zamyka”
  “STOPL”  -  wejœcie , potwierdzenie osi¹gniêcia krañcówki  “otwiera”

Przyciski
na pulpicie
operatora


	Strona 1
	Strona 2

