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  Przeznaczenie 

Autonomiczna stacyjka dla sterowania napêdami lub 
przemiennikami  czêstotliwoœci z  sygna³em  wyjœciowym 
0/4 ̧  20mA  lub  0  ̧ 10V.
Pracuje   bez  udzia³u    sterowania    automatycznego , 
wspó³pracuje   tylko  z  zainstalowanym  uk³adem  napêdu  
pozwala  okreœliæ  czy  sterowanie  pochodzi od stacyjki  
czy u¿ywane jest  “miejscowe” zlokalizowane przy   
napêdzie.

   Budowa

Stacyjka   posiada  1  wejœcie     analogowe   “WS” ,  które
pokazuje   stan  po³o¿enia  napêdu  , 1 wyjœcie   analogowe
“SS”  do   sterowania   np.  falownika .
Wybrany  wejœciowy  lub  wyjœciowy  sygna³   analogowy 
jest   pokazywany  na  wyœwietlaczu  LED  w  jednostkach 
fizycznych  z   zakresu:  -999 ̧   9999.
Posiada   wejœcia   binarne:   “TEST , “ ZEZW”  , “ MSC”
oraz  wyjœcie   binarne   “ZDN”.
Wszystkie  wejœcia  i  wyjœcia s¹ separowane 
galwanicznie.
Stacyjka  posiada   obudowê  z   tworzywa   sztucznego  w
tylnej czêœci znajduje siê z³¹cze obiektowe typu 
CANNON.
Panel czo³owy wykonany w postaci folii z wbudowanymi 
diodami   zapewnia   ochronê   przed  zanieczyszczeniami 
oraz   daje  wysoki   stopieñ   estetyki.
Do    stacyjki   przewidziano   kabel   obiektowy   KKS-33
L=3,5mb.  Inne   wykonania   po   uzgodnieniu.  
 Opis  dzia³ania

Stacyjka  mo¿e  byæ konfigurowana do pracy  w   dwóch  
wersjach:
    ̈   “Wersja 1” -   wspó³praca   ze   sterowaniem                   
           “Miejscowym”
    ̈   “Wersja 2 “ -  samodzielny   zadajnik 
 “Wersja 1” -   funkcjonuje  w  dwóch   trybach   pracy :
   ̈  Sterowanie  “Zdalne”  
   ̈  Sterowanie  “Miejscowe”

Tryb  pracy  “Zdalne ” -  przy sygnale “ZEZW”=Hi 
sterowanie  prowadzi  stacyjka.

Diody  led   przy  przyciskach  potwierdzaj¹  ich  u¿ycie,
wysy³any  jest  sygna³  “ZDN=Hi.
Tryb  pracy  “Miejscowe”
Aby  przejœæ  do  sterowania  “Miejscowe”  nale¿y   u¿yæ 
przycisku “M/Z” -  œwieci dioda “M” ,  klawisze “+”i”-”
s¹   zablokowane,  sygna³   “ZDN”=Lo ,   jest  zgoda   ze 
strony  operatora   stacyjki  na  sterowanie  “Miejscowe”.
Przed  rozpoczêciem  sterowania  “Miejscowe” , stacyjka 
otrzymuje   sygna³  “MSC”=Hi  co  powoduje ,  ¿e  dioda 
“M ”zaczyna  œwieciæ  œwiat³em  pulsuj¹cym  i   mo¿liwe 
jest  sterowanie  z  miejsca  zainstalowania  napêdu.
Dopuszczalny   jest    równie¿    bezwarunkowy    sposób 
przejœcia  na  sterowanie  “Miejscowe” , który  polega na   
u¿yciu  obiektowego   prze³¹cznika  wyboru  w   miejscu  
instalacji    napêdu ,  przez   co   zostaje   wys³any   do  
stacyjki  sygna³ “MSC”=Hi, powoduj¹c: zmianê  sygna³u 
na  “ZDN”=Lo,  blokadê   sterowania     przez  stacyjkê,  
dioda   led  “M” œwieci  œwiat³em  pulsuj¹cym  -  czynne 
sterowanie “Miejscowe”. 
Wyœwietlacz  led   pokazuje  w  wielkoœciach  fizycznych
wartoœæ  sygna³u   steruj¹cego   lub   odwzorowanie 
wysterowania  pochodz¹ce  od  si³ownika  lub  falownika  
w   zale¿noœci    od   wyboru   dokonanego   w   fazie 
konfiguracji.
Przejœcie   ze   sterowania   ,,Miejscowe”   na    ,,Zdalne”
nastêpuje   w   sposób   bez uderzeniowy   poniewa¿ 
stacyjka   œledzi   sygna³   po³o¿enie  napêdu  ,,WS” i  po
przejœciu  na  ,,Zdalne”  uwzglêdnia   ostatni   poziom
tego   sygna³u.
Po  za³¹czeniu   zasilania   stacyjka   podejmuje  pracê  w 
trybie  jaki  zosta³  ustalony  podczas  konfiguracji.
Po   zaniku   zasilania   stacyjka    wznawia     sterowanie  
z  wartoœci¹  z  przed  zaniku. 
“Wersja 2”
Przy  uwzglêdnieniu   warunku:   “ZEZW”=Hi    stacyjka 
pracuje jako autonomiczny zadajnik sygna³u steruj¹cego.
Wyœwietlacz   led  pokazuje   w  jednostkach  fizycznych 
wartoœæ  sygna³u  steruj¹cego  lub   odwzorowanie 
po³o¿enia     w  zale¿noœci  od  wyboru   dokonanego   w 
fazie   konfiguracji.
W   obu   wersjach    sygna³   “TEST”=Hi ,      umo¿liwia 
sprawdzenie   œwiecenia   diod  led   -  do  wykorzystania 
na  przyk³ad   przez   przycisk   kontroli   lamp.

Dane techniczne
   ·  Zasilanie.................................................18 ÷ 30VDC
   ·  Maksymalny pobór pr¹du...............................150mA
   ·  1 wejœcie analogowe (sep.).............. 0/4¸20mA/50W
   ·  1 wyjœcie analogowe    
      pr¹dowe (sep.) piny 6 i 16............... 0/4¸20mA/450W
      lub  napiêciowe (sep.) piny 18 i 16.........0¸10V/20kW
    ·  3 wejœcia binarne (sep.) .....................24VDC/10mA
    ·  1 wyjœcie  binarne (sep.) ...................24VDC/30 mA
    · Separacja: wejœcie/wyjœcie/zasilanie ................0,5kV
    · Obudowa pulpitowo-tablicowa...........72x48x116mm
       (d³ugoœæ ca³kowita ze z³¹czem kabl.).............170mm
    · Wykrój .....................................................68x44,5mm
    · Temperatura pracy...........................................0¸55°C
    · Temperatura przechowywania ....................-25¸55°C
    · Wilgotnoœæ.....................................................40¸80%

STACYJKA   STEROWANIA   RÊCZNEGO  SSR-33
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Wejœcia/Wyjœcia analogowe:

,,WS’’- odwzorowanie wysterowania organu nastawczego. 
,,SS’’  - sygna³ steruj¹cy  organ nastawczy.

Wejœcia/wyjœcia binarne:

,,ZEZW”   -  zezwolenie  ;   ZEZW = Hi   umo¿liwia   sterowanie  przez  stacyjkê

,,ZDN”     -  sterowanie  ,,Zdalne”  ;   ZDN = Hi  -  informuje o  trybie   sterowania   przez  stacyjkê

,,MSC”     -  sterowanie  ,,Miejscowe”   ;   MSC = Hi  -  informuje o  trybie   sterowania   w  miejscu  instalacji  napêdu

,,TEST’’    -   kontrola  led  ;   TEST=Hi -  do wykorzystania  przez przycisk  kontroli  lamp  centr. sygnalizacji.

   Zasilanie

18 - 30 V DC 

Sterowanie
0/4¸20mA

  lub 
0¸10V

Pulpit  operatora

     Wybór - MSC=Hi
sterowanie  “Miejscowe” 
      

   Steruje stacyjka
        ZDN=Hi

Wejœcie  analogowe
       0/4 ¸ 20mA

Wyjœcie  analogowe

       0/4 ¸ 20mA

             lub
          0 ¸ 10V

Wejœcia  binarne
24V DC , 10mA
      
         
         

Wejœcie  binarne
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SS+

SS-

SS+

SS-

WS+

WS-



ZPDAZPDA

Zak³ad Produkcji Doœwiadczalnej Automatyki Sp. z o.o., 63-400 Ostrów  Wlkp., ul. Wysocka  46  
tel./fax (062) 737-47-82, tel. (062) 737-47-90, www.zpda.com.pl

FUNKCJE ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH STACYJKI SSR - 33
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 W fazie normalnej  pracy: pokazuje
- wysterowanie organu nastawczego 
-  sterowanie prowadzone przez stacyjkê.

 W fazie normalnej  pracy: pokazuje
- wysterowanie organu nastawczego 
-  sterowanie prowadzone przez stacyjkê.

W trybie konfiguracji i kalibracji:
wyœwietlanie  wartoœci parametrów 

W trybie konfiguracji i kalibracji:
wyœwietlanie  wartoœci parametrów 

Przyciski sterowania

Przyciski sterowania

  Wybór trybu  pracy  stacyjki - przycisk ,,M/Z’’

 Przycisk i diody ,,M/Z” -  nie aktywne

Wyœwietlacz LED 4 - cyfrowy

Wyœwietlacz LED 4 - cyfrowy
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przycisk   ,,-”   - zmniejsza  sterowanie - ,,zamyka”
przycisk ,,+”   - zwiêksza  sterowanie   - ,,otwiera”
    diody led potwierdzaj¹ u¿ycie przycisków

przycisk   ,,-”   - zmniejsza  sterowanie - ,,zamyka”
przycisk ,,+”   - zwiêksza  sterowanie   - ,,otwiera”
    diody led potwierdzaj¹ u¿ycie przycisków

Miano

Miano

Tryb - “Zdalne” - sterowanie jest  prowadzone  przy 
u¿yciu  stacyjki 
Dioda  “M” - ¿ó³ta : zgaszona
Dioda  “Z:   - czerwona : œwiat³o ci¹g³e

Tryb -  “Miejscowe”  -  sterowanie  jest  prowadzone z
miejsca  zainstalowania  napêdu 
Dioda  “M”  - ¿ó³ta : œwiat³o ci¹g³e 
Dioda  “Z”   - czerwona : zgaszona
W momencie uzyskania przez stacyjkê potwierdzenia
sygna³  “MSC”= Hi , dioda “M” -  ¿ó³ta  zaczyna œwieciæ
œwiat³em pulsuj¹cym - mo¿liwe jest sterowanie z miejsca 
instalacji napêdu

Mo¿liwoœæ  umieszczenia   przez 
u¿ytkownika dowolnego opisu  miana  
wielkoœci  fizycznej  w  bocznej 
szczelinie  folii

Mo¿liwoœæ  umieszczenia   przez 
u¿ytkownika dowolnego opisu  miana  
wielkoœci  fizycznej  w  bocznej 
szczelinie  folii

“Wersja 1”

“Wersja 2”
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