
System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400

Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6493
do zabudowy tablicowej ( p³yta czo³owa o wymiarach 48 x 96 mm / 1,89 x 3,78 inch)

Poprzez nastawy funkcji i parametrów regulator mo¿na szybko
dostosowaæ do danego zadania regulacyjnego.
Nastawa urz¹dzenia jest zapisywana w nieulotnej pamiêci za-
bezpieczonej przed utrat¹ danych w przypadku awarii zasilania.

Cechy urz¹dzenia
¢ konfigurowanie za pomoc¹ klawiatury lub programu

TROVIS-VIEW 4
¢ 2 wejœcia analogowe z filtrowaniem, pierwiastkowaniem,

funkcjonalizacj¹ i nadzorowaniem sygna³u
¢ 1 wejœcie binarne z mo¿liwoœci¹ wyboru funkcji
¢ 2 wyjœcia przekaŸnikowe dla wyjœcia dwu-/trzypunktowego

lub sygnalizacji wartoœci granicznych
¢ 1 wyjœcie tranzystorowe do sygnalizacji b³êdów
¢ z³¹cze na podczerwieñ do przeprowadzania konfiguracji
¢ wtykane zaciski œrubowe
¢ stopieñ ochrony p³yty czo³owej IP 65
¢ 2 wewnêtrzne wartoœci zadane i 1 zewnêtrzna wartoœæ

zadana (regulacja sta³owartoœciowa, regulacja nad¹¿na)
¢ funkcja liniowo-rosn¹ca wartoœci zadanej i funkcja

liniowo-rosn¹ca wartoœci nastawczej
¢ ograniczenie sygna³u nastawczego
¢ powi¹zanie wielkoœci wejœciowych (sumowanie, odejmowanie)
¢ praca chroniona kodem lub wy³¹czenie klawiatury poprzez

wejœcie binarne

Wydanie: sierpieñ 2012 (07/12)

Karta katalogowa T 6493 PL

Rys. 1: Cyfrowy regulator przemysłowy TROVIS 6493
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Elektronika firmy SAMSON

Zastosowanie
Regulator cyfrowy przeznaczony do realizacji ogólnych i wy-
specjalizowanych zadañ regulacyjnych w przemys³owych in-
stalacjach procesowych. Regulator mo¿e byæ wykorzystywany
do sterowania prac¹ przetwarzaj¹cych sygna³y pr¹dowe,
prze³¹czaj¹cych lub taktowanych organów wykonawczych
(si³owników pneumatycznych ustawników pozycyjnych i/p,
si³owników elektrycznych, elektrycznych systemów ogrzewa-
nia, maszyn ch³odniczych itd.).



Wejœcia i wyjœcia (rys. 2)

2 wejœcia analogowe

Jedno wejœcie jest przeznaczone dla wielkoœci regulowanej.
Drugie wejœcie mo¿e byæ wykorzystywane dla przekazywania
zewnêtrznego sygna³u wartoœci zadanej, wielkoœci zak³ó-
caj¹cej, sygnalizacji po³o¿enia si³ownika lub jako wejœcie sy-
gna³u regulacji w zale¿noœci od odchy³ki regulacji. Oba wejœ-
cia mo¿na skonfigurowaæ dla nastêpuj¹cych sygna³ów:

– 0 do 20 mA, 4 do 20 mA

– 0 do 10 V, 2 do 10 V

– termometr rezystancyjny Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000

– potencjometr 1 kW.

1 wejœcie binarne

Wejœcie binarne uaktywnia siê za pomoc¹ sygna³u napiêcio-
wego (4 do 31 V DC) i mo¿na jest wykorzystaæ w nastêpuj¹cy
sposób:

– uaktywnienie sta³ej wartoœci nastawczej (np. do uruchamia-
nia regulacji)

– prze³¹czanie wartoœci zadanej

– uruchamianie funkcji liniowo-rosn¹cej wartoœci zadanej lub
wartoœci nastawczej

– prze³¹czanie pomiêdzy prac¹ w trybie rêcznym/automa-
tycznym

– blokada sygna³u nastawczego

– aktywacja wyjœæ przekaŸnikowych

– wy³¹czenie klawiatury

1 wyjœcie analogowe

Zgodnie z nastaw¹ fabryczn¹ poprzez wyjœcie analogowe
wysy³any jest sygna³ wielkoœci nastawczej. Mo¿e byæ te¿
wys³any sygna³ wejœciowy (np. wielkoœæ regulowana, zew-
nêtrzna wartoœæ zadana) lub odchy³ka regulacji.

Wyjœcie mo¿na skonfigurowaæ dla nastêpuj¹cych sygna³ów:

– 0 do 20 mA, 4 do 20 mA

– 0 do 10 V, 2 do 10 V

2 wyjœcia przekaŸnikowe

PrzekaŸniki s¹ wyposa¿onej w zestyki prze³¹czaj¹ce i mog¹
byæ wykorzystywane jako wejœcie dwupunktowe, trzypunktowe
lub do sygnalizacji stanu i wartoœci granicznych.

1 wyjœcie tranzystorowe

Rozdzielone galwaniczne wyjœcie tranzystorowe wysy³a zbior-
czy sygna³ b³êdu. Je¿eli wyst¹pi³o zak³ócenie wewnêtrzne lub
je¿eli skonfigurowana funkcja nadzorowania sygna³u spowo-
duje zadzia³anie wejœæ, to generowany jest pod³¹czony zew-
nêtrzny sygna³ napiêciowy (3 do 50 V DC, maks. 30 mA).

1 wyjœcie zasilaj¹ce

Wyjœcie zasilaj¹ce mo¿na wykorzystywaæ do doprowadzenia
napiêcia (20 V DC, maks. 45 mA) do przetworników pod³¹cza-
nych za pomoc¹ dwóch przewodów i wejœcia binarnego.
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Rys. 2: Schemat blokowy (wejścia i wyjścia)
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Obs³uga (rys. 3)

Regulator obs³ugiwany jest za pomoc¹ 6 przycisków, których
funkcje zale¿¹ od wybranego poziomu obs³ugi.

Poziom pracy

Po w³¹czeniu regulator kompaktowy podejmuje pracê w trybie
automatycznym, na wyœwietlaczu wyœwietlany jest poziom ro-
boczy wraz z wielkoœci¹ regulowan¹ i wartoœci¹ zadan¹. Za
pomoc¹ przycisku wyboru (8) wielkoœæ wyœwietlan¹ w dolnym
wierszu wyœwietlacza (2) mo¿na zmieniæ na wewnêtrzn¹ war-
toœæ zadan¹ W lub W2, zewnêtrzn¹ wartoœæ zadan¹ WE, wiel-
koœæ nastawcz¹ Y lub odchy³kê regulacji Xd%. Wewnêtrzne
wartoœci zadane W i W2 mo¿na zmieniæ za pomoc¹ przyci-
sków kursora (4, 5).

Poziom konfiguracji i parametryzacji

Dostêp do poziomu konfiguracji i parametryzacji uzyskuje siê
za pomoc¹ przycisku (7) wprowadzania nastaw do pamiêci.
Na tych poziomach regulator kompaktowy przystosowuje siê
poprzez wybór funkcji i nastawê parametrów do danego zada-
nia regulacyjnego. Funkcje rozmieszczone s¹ na ró¿nych po-
ziomach, które w formie drzewka rozga³êziaj¹ siê na podpo-
ziomy. Do poruszania siê miêdzy poziomami, podpoziomami,
funkcjami i parametrami s³u¿¹ przyciski kursora (4, 5) i przy-
cisk (7) wprowadzania nastaw do pamiêci. Nastawy funkcji
i parametrów dokonuje siê za pomoc¹ przycisków kursora (4,
5). Now¹ nastawê wprowadza siê do pamiêci przyciskaj¹c
przycisk (7). W ka¿dej chwili u¿ytkownik mo¿e za pomoc¹
przycisku (6) powrotu wróciæ do wy¿szego poziomu. Bloki
funkcyjne, parametry i wartoœci kalibracji mo¿na chroniæ przed
niezamierzonymi zmianami za pomoc¹ kodu.

Program konfiguracyjny i obs³ugowy TROVIS-VIEW 4

Za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW 4 mo¿na poprzez z³¹cze
na podczerwieñ znajduj¹ce siê z przodu urz¹dzenia (rys. 4)
konfigurowaæ, parametryzowaæ i obs³ugiwaæ regulator. Pro-
gram mo¿na bezp³atnie pobraæ z internetu (4www.samson.de
> Service > Software > TROVIS-VIEW). Opcjonalnie mo¿e ta-
k¿e zostaæ dostarczony na p³ycie CD, nr katalogowy 6661,
Var.-ID 2938759. Wymagania systemowe podano w karcie
katalogowej 4 T 6661.

Komunikacja miêdzy regulatorem i komputerem PC realizowa-
na jest poprzez z³¹cze na podczerwieñ znajduj¹ce siê
w przedniej czêœci regulatora obok ¿ó³tego przycisku wprowa-
dzania nastaw do pamiêci. Do przeniesienia danych miêdzy
szeregowym portem RS-232 komputera i zintegrowanym
z³¹czem na podczerwieñ regulatora s³u¿y przejœciówka pod-
czerwieni (nr katalogowy 8864-0900). Uchwyt (nr katalogowy
1400-9769) zapewnia prawid³owe umieszczenie przejœciówki
w przedniej czêœci regulatora. Przejœciówkê podczerwieni mo-
¿na pod³¹czyæ do portu USB komputera za pomoc¹ przejœ-
ciówki USB-RS232 (nr kat. 8812-2001).
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Rys. 4: Podłączenie złącza na podczerwień
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Rys. 3: Obsługa
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Dane techniczne

Wejœcia

wejœcie analogowe IN1
wejœcie analogowe IN2

dwa wejœcia analogowe do pod³¹czenia wielkoœci regulowanej X lub
zewnêtrznej wartoœci zadanej WE

0(4) do 20 mA lub 0(2) do 10 V,
termometr rezystancyjny Pt 100, Pt 1000, Ni 100, Ni 1000 lub
potencjometr 1 kW

wejœcie pr¹dowe
i napiêciowe

zakres sygna³u nominalnego 0(4) do 20 mA lub 0(2) do 10 V

maks. dopuszczalne wartoœci dla sygna³u pr¹dowego ±50 mA, dla sygna³u napiêciowego ±25 V

rezystancja wewnêtrzna dla sygna³u pr¹dowego Ri = 50 W, dla sygna³u napiêciowego Ri = 20 W

dopuszczalne napiêcie równo-
leg³e

0 do 5 V

b³¹d pomiarowy punkt zerowy < 0,2%, zakres < 0,2%, < zakres liniowoœci 0,2%

wp³yw temperatury < 0,1 %/10 K dla punktu zerowego i zakresu (w temperaturze 20°C)

rozdzielczoœæ < 0,0024 mA (< 0,012% dla sygna³u 0 do 20 mA)
(< 0,015% dla sygna³u 4 do 20 mA)

< 1,2 mV (< 0,012% dla sygna³u 0 do 10 V)

zasilanie przetwornika pomiarowego zgodnie z norm¹ DIN IEC 381 (NAMUR NE 06) 20 V, maks. 45 mA, zabez-
pieczone przed zwarciem

termometr rezystancyjny dla czujnika Pt 100, Pt 1000 zgodnie z norm¹ DIN EN 60751

Ni 100, Ni 1000 zgodnie z norm¹ DIN 43760

nominalny zakres pomiaru Pt 100, Pt 1000: od –100°C do 500°C

Ni 100, Ni 1000: od –60°C do 250°C

rezystancja przewodów przewód trzy¿y³owy RL1 = RL2 = RL3 < 15 W

b³¹d pomiarowy punkt zerowy < 0,2%, zakres < 0,2%, < zakres liniowoœci 0,2%

Pt 100, Pt 1000
(w zakresie od –40°C do 150°C)

punkt zerowy < 0,1%, zakres < 0,1%, < zakres liniowoœci 0,1%

wp³yw temperatury < 0,2 %/10 K dla punktu zerowego i zakresu (w temperaturze 20°C)

rozdzielczoœæ < 0,04°C (< 0,007% dla temperatury od –100°C do 500°C)

nadajnik potencjome-
tryczny (potencjometr)

wartoœæ nominalna 1 kW, przewód trzy¿y³owy

rezystancja przewodów dla ka¿dego RL < 15 W

b³¹d pomiarowy punkt zerowy < 0,2%; zakres < 0,2%

wp³yw temperatury punkt zerowy < 0,1 %/10 K, zakres < 0,2%/10K (w temperaturze 20°C)

rozdzielczoœæ < 0,07 (< 0,007%)

wejœcie binarne zestyk prze³¹czaj¹cy
– z zasilaniem zewnêtrznym 24 V DC (4 do 31 V DC) lub
– zasilanie z regulatora poprzez zaciski przy³¹czeniowe 81, 82 (20 V DC)

stan sygna³u „wy³.“ dla napiêcia od 0 V do 2 V

stan sygna³u „za³.“ dla napiêcia od 4 V do 31 V

pobór pr¹du < 6,0 mA przy napiêciu 24 V DC

< 5,5 mA przy napiêciu 20 V DC

Wyjœcia ci¹g³e, dwupunktowe lub trzypunktowe

wyjœcie analogowe zakres sygna³u nominalnego 0(4) do 20 mA;  obci¹¿enie < 740 W

0(2) do 10 V; obci¹¿enie > 3 kW

maksymalny zakres wysterowania 0 do 22 mA, o do 11 V

b³¹d < 0,2%

wp³yw temperatry punkt zerowy < 0,1% / 10 K; zakres < 0,1 %/ 10 K

rozdzielczoœæ < 0,0015 mA (< 0,0075% dla sygna³u 0 do 20 mA)
(< 0,0094% dla sygna³u 4 do 20 mA)

< 0,75 mV (< 0,0075% dla sygna³u 0 do 10 V)

wyjœcie binarne BO1

wyjœcie binarne BO2

2 przekaŸniki bezpotencja³owe,

maks. 250 V AC, maks. 250 V DC, maks. 1 A AC, maks. 0,1 A DC, cos Q = 1

zabezpieczenie przepiêciowe po³¹czenie równoleg³e C= 2,2 nF i warystor 300 V AC,
równolegle do ka¿dego zestyku przekaŸnikowego

wyjœcie binarne BO3 do sygnalizacji b³êdów rozdzielone galwanicznie wyjœcie tranzystorowe,
zasilanie zewnêtrzne 3 do 50 V DC, maks. 30 mA

4 T 6493 PL

Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa



5 T 6493 PL

Copyright © 2012 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

Z³¹cze na podczerwieñ

protokó³ transmisji protokó³ (SSP) firmy SAMSON

prêdkoœæ transmisji 9600 bit/s

k¹t promieniowania 50°

odleg³oœæ z³¹cza na podczerwieñ od regulatora maks. 0,7 m

Dane ogólne

Wyœwietlacz ciek³okrystaliczny z podœwietlaniem ekranu

Zakres wskazañ od –999 do 9999, mo¿liwoœæ ustawienia wartoœci pocz¹tkowej, wartoœci
koñcowej i znaku dziesiêtnego

Konfiguracja zapisane w pamiêci nieulotnej funkcje dla regulacji sta³owartoœciowej
i nad¹¿nej,
1. obieg regulacyjny

Napiêcie zasilaj¹ce od 90 do 250 V AC; od 47 do 63 Hz

24 V AC/DC (pd 20 do 30 V AC/DC), od 47 do 63 Hz

Pobór mocy 13 VA (od 90 do 250 V AC), bezpiecznik zewnêtrzny > 630 mA topikowy

7 VA (24 V AC/DC), bezpiecznik zewnêtrzny > 1,25 mA topikowy

Temperatura otoczenie: od 0°C do 50°C

skladowanie i transport: od –20°C do 70°C

Stopieñ ochrony p³yta czo³owa IP 65, obudowa IP 30,

zaciski przy³¹czeniowe IP 00 zgodnie z norm¹ EN 60529

Kontrola bezpieczeñstwa urz¹dzenia zgodnie z norm¹ EN 61010-1: klasa ochronna II
kategoria przepiêciowa
stopieñ zanieczyszczenia 2

budowa i kontrola zgodnie z norm¹ EN 61010, wydanie 3.94

Zgodnoœæ elektromagnetyczna spe³nione wymagania zgodnie z normami EN 61000-6-2, EN 61000-6-3,
EN 61326-1

Pod³¹czenie elektryczne zaciski œrubowe 1,5 mm2

Czas trwania cyklu £ 80 ms

Wymiary w mm / (inch)

Rys. 5: Wymiary w mm (inch)

wyciêcie w tablicy sterowniczej 45+0,6 x 92+0,8 (1.77+0.023 x 3.622+0.0315)



Kod artyku³u

Kod artyku³u TROVIS 6493-032 x

Napiêcie zasilaj¹ce od 90 do 250 V AC 4

24 V AC/DC 5

Wyposa¿enie dodatkowe

Wyposa¿enie dodatkowe Nr katalogowy

P³yta CD z programem konfiguracyj-
nym i obs³ugowym TROVIS-VIEW 4

6661,
Var.-ID 2938759

Z³¹cze na podczerwieñ (RS-232) 8864-0900

Uchwyt z³¹cza na podczerwieñ 1400-9769

Przejœciówka USB-RS232 8812-2001
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Rys. 6: Podłączenie elektryczne
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Zmiany techniczne zastrze¿one


