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1. Konstrukcja, przeznaczenie, mo¿liwoœci
     INDU iMAX 500 jest urz¹dzeniem  kompaktowym typu All-in-One czyli integruj¹cym
w sobie funkcjê sterownika, dotykowego panela operatorskiego, rozbudowanym o opcje
komunikacyjne oraz wbudowan¹ obs³ugê sygna³ów wejœciowych i wyjœciowych.
Dziêki swoim mo¿liwoœciom sterowniki te znajduj¹ zastosowanie w aplikacjach
sterowania procesami przemys³owymi, w których najwiêksze znaczenie ma temperatura, 
czyli np.: komory wêdzarnicze, kot³y parzelnicze, komory rozmra¿alnicze itp. 
Sterowanie  komorami wêdzarniczymi to podstawowe zadanie, dla którego powsta³ 
ten sterownik, co przejawia siê w rodzaju prezentowanych danych, sposobie pracy 
terownika itp. 

     Podstawowym elementem jest dotykowy panel operatorski, jest on niezbêdny
w ka¿dym sterowniku, pozwala on na:
        - konfiguracjê ca³ego sterownika 
        - zadawanie parametrów steruj¹cych procesem
        - obserwacjê aktualnych pomiarów

2. Rodzaj obudowy - wymiary

Oznaczenie
sterownika Obudowa

Wymiary
zewnetrzne
szer  x  wys.

Wymiary
otworu

monta¿owego
szer  x  wys.

G³êbokoœæ
monta¿owa wraz

z przy³¹czami

iMAX 500 KW-H

iMAX 500 KW-V

269x177mm

177x269mm

235x142mm

*str.nr.5 dok³adny
rys. techniczny

80mm

142x235mm

*str.nr.5 dok³adny
rys. techniczny

80mm
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Oznaczenie
sterownika

Obudowa
Wymiary

zewnetrzne
szer  x  wys.

Wymiary
otworu

monta¿owego
szer  x  wys.

G³êbokoœæ
monta¿owa wraz

z przy³¹czami

iMAX 500 KW-H
28 TO

iMAX 500 KW-V
28 TO

269x177mm

177x269mm

235x142mm

*str.nr.5 dok³adny
rys. techniczny

80mm

142x235mm

*str.nr.5 dok³adny
rys. techniczny

80mm

iMAX 500F KW-V 190x139mm 156x127mm

*str.nr.6 dok³adny
rys. techniczny

100mm

iMAX 500F KW-H

iMAX 500F KW-H
28 TO

190x139mm 156x127mm

*str.nr.6 dok³adny
rys. techniczny

100mm

139x190mm 127x156mm

*str.nr.6 dok³adny
rys. techniczny

100mm



Zasilanie

Wyj. PrzekaŸnikowe

Wyj. Tranzystorowe

Wyj. Analogowe

Wej. Analogowe

Wej. Cyfrowe

Wej. Cyfrowe - pomiarowe

Porty cyfrowe
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Oznaczenie
sterownika Obudowa

Wymiary
zewnetrzne
szer  x  wys.

Wymiary
otworu

monta¿owego
szer  x  wys.

G³êbokoœæ
monta¿owa wraz

z przy³¹czami

iMAX 500F KW-H
28 TO

139x190mm 127x156mm

*str.nr.6 dok³adny
rys. techniczny

100mm

2.1. Opis wejœæ, wyjœæ i portów
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2.1.1 Obudowa INDU iMAX 500
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3. Pocz¹tek pracy INDU iMAX 500/500F

     Po w³¹czeniu zasilania na wyœwietlaczu graficznym wyœwietlany jest ekran
z trzema ikonami INFO, MENU, START. 

INFO      MENU     START

3.1. Funkcje klawisza INFO
     Wybór klawisza INFO spowoduje doœwietlenie siê na ekranie aktualnych pomiarów
temperatury, temperatury batonu, wilgotnoœci oraz oœmiu klawiszy funkcyjnych F (F1..F8)
Ustawienia klawiszy funkcyjnych ustawiamy podobnie jak parametr stanu PAUZY i STOP
(opisany w rozdziale 5.2.4. Ustawienie parametrów dla stanu PAUZY, stanu STOP oraz F1..F8) 
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4. Programy technologiczne

4.1. Programowanie procesów technologicznych
     Aby utworzyæ nowy program lub dokonaæ edycji ju¿ istniej¹cego nale¿y:

        - nacisn¹æ klawisz                nastêpnie klikamy przycisk 

        - wpisujemy has³o programowania (domyœlnie 1111)
        - pojawi siê lista programów 

UWAGA!!!
Przy pierwszym uruchomieniu lista programów jest pusta nale¿y

wprowadziæ nazwy programów za pomoc¹
klawiatury alfanumerycznej. 

****



9

        - nale¿y wybraæ program, który chcemy wprowadziæ lub zmodyfikowaæ klikaj¹c
           na odpowiednia pozycje i zatwierdzaj¹c  „OK.”
        - wprowadziæ nazwê programu (literê na pozycji wprowadzamy naciskaj¹c
             odpowiedni¹ iloœæ razy klawisz opisany wybran¹ liter¹).

     Rozpoczynamy edycjê procesu. Za pomoc¹ klawiszy                                wybieramy 
numer cyklu, który chcemy edytowaæ.

(wprowadzenie nazwy dla kroku realizowane jest za pomoc¹ funkcji PARAMETRY KROKÓW
  opisanej w rozdziale 5.2.2)
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     Nastêpnie nale¿y wprowadziæ:

        - jak d³ugo ma trwaæ cykl
        - zadan¹ temperaturê komory 
        - zadan¹ temperaturê batonu
        - zadan¹ wilgotnoœæ

     INDU iMAX 500 posiada mo¿liwoœæ regulacji przyrostu temperatury w funkcji czasu
(technologia wêdzenia ryb) lub w funkcji temperatury batonu
(parzenie w ró¿nicy temperatur). Je¿eli zachodzi taka koniecznoœæ, nale¿y podczas
wpisywania programu technologicznego w polu z napisem [DELTA] wpisaæ wielkoœæ
przyrostu temperatury w °C/ min, gdy w setup F10 wybrana wartoœæ [2]  lub ró¿nicê
temperatur pomiêdzy temperatur¹ komory, a temperatur¹ batonu, gdy w setup F10
wybrana wartoœæ [1].
     W przypadku wpisania wartoœci przyrostu "DELTY" [0.0] nie jest realizowana regulacja
przyrostu temperatury. Wartoœæ funkcji delta [3] w komórce SETUP F10 zarezerwowana
jest dla masownicy INDU iMAX500.

(Sposób realizacji algorytmu regulacji przyrostu temperatury jest okreœlony w menu SETUP
wartoœæ funkcji F10 )

     Je¿eli w setup zosta³o ustawione dodatkowe zadane SF….60 wówczas nale¿y ustawiæ

tak¿e: wagê (dodatek 1                                     ) PH (dodatek 2                                     )

4.2. Realizacja programu zapisanego w pamiêci
Je¿eli poprzedni proces zosta³ zrealizowany do koñca lub jest to pierwsze uruchomienie
wówczas proces przebiega nastêpuj¹co:

W celu realizacji programu zapisanego wczeœniej w pamiêci sterownika nale¿y:

        - nacisn¹æ klawisz „START”.

        - za pomoc¹ strza³ek                               mo¿emy przesuwaæ listê programów. 
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        - wybieramy interesuj¹cy nas program i klikamy przycisk „OK.”

Je¿eli w komórce SETUP o nr 69 ustawiona jest wartoœæ 2..200 to program zostanie wykonany
okreœlona iloœæ razy, je¿eli ustawiona wartoœæ -1 wówczas program wykonywany jest w
nieskoñczonej pêtli.

4.3. Zatrzymanie realizacji wykonywanego programu

     W ka¿dej chwili mo¿emy przerwaæ wykonywanie programu, aby to zrobiæ nale¿y
nacisn¹æ klawisz „STOP”. Mo¿na równie¿ przerwaæ chwilowo wykonywanie  programu,
aby to zrobiæ nale¿y nacisn¹æ klawisz „PAUSE”.

     Je¿eli program nie zostanie zakoñczony w sposób naturalny tylko poprzez zanik
zasilania, to przy nastêpnym uruchomieniu sterownik automatycznie bêdzie kontynuowa³
przerwany proces w przypadku gdy przerwa zasilania nie przekroczy czasu ustawionego
w komórce SETUP o nr 12. 
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4.5. Edycja zadanych parametrów podczas pracy sterownika
     Istnieje mo¿liwoœæ korygowania zadanych wczeœniej parametrów, podczas
wykonywania programu przez sterownik. W tym celu nale¿y (podczas realizacji programu)

nacisn¹æ klawisz „KONFIGURACJA”                  a wartoœci zadane zaczynaj¹ migaæ
na zielono.
     Aby edytowaæ dany parametr nale¿y klikn¹æ odpowiednia belkê, po wprowadzeniu
zmian klikamy klawisz „OK”

UWAGA!!!
Wprowadzone podczas pracy sterownika zmiany obowi¹zuj¹ tylko do momentu

zakoñczenia procesu technologicznego. Po zakoñczeniu programu sterownik
“pamiêta” program z danymi ustawionymi podczas procesu programowania.

Podczas edycji danych programu zostaje wstrzymane odliczanie czasu i kontrola
warunku zakoñczenia cyklu. Sterownik automatycznie wraca do normalnego

trybu pracy je¿eli przez minutê nie zostanie naciœniêty ¿aden klawisz.

5. Konfiguracja sterownika 
     Sterownik dysponuje bardzo rozbudowanymi funkcjami konfiguracyjnymi,
umo¿liwiaj¹cymi dostosowanie jego parametrów i sposobu pracy do indywidualnych
potrzeb u¿ytkownika. Odpowiednie ustawienia dokonane poprzez menu konfiguracyjne
zapamiêtywane s¹ przez sterownik i wykorzystywane podczas pracy. 

     Konfiguracja sterownika zosta³a podzielona na nastêpuj¹ce funkcje:

        - funkcje u¿ytkownika

        - funkcje serwisowe 1

        - funkcje serwisowe 2
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5.1. Funkcje u¿ytkownika
     W tych funkcjach mamy mo¿liwoœæ ustawienia:

        - has³o programowania

        - has³o u¿ytkownika

        - czasu i daty

        - jêzyka menu

5.1.1. Has³o programowania
     Aby zmieniæ has³o programowania najpierw nale¿y wprowadziæ stare has³o (1111)
a nastêpnie wpisaæ nowe has³o.

5.1.2. Has³o u¿ytkownika
     Aby zmieniæ has³o u¿ytkownika najpierw nale¿y wprowadziæ stare has³o (1111)
a nastêpnie wpisaæ nowe has³o

5.1.3. Ustawienie czasu i daty
     Aby ustawiæ czas i datê nale¿ wybraæ funkcjê „ZEGAR” i wprowadziæ odpowiednia datê
i czas z klawiatury zatwierdzaj¹c wybór przyciskiem OK.

5.1.4. Ustawienie jêzyka menu
     Aby ustawiæ jêzyk menu nale¿y wybraæ funkcjê „JÊZYK”.

5.2. Funkcje serwisowe 1 
     W tych funkcjach mamy mo¿liwoœæ wyboru:
        - ustawieñ
        - parametrów kroków
        - alarmów
        - parametrów stanów STOP i PAUZA
        - parametrów wyjœæ I/O
        - przegl¹d

                    Aby wejœæ do Funkcji serwisowych 1
                        nale¿y podaæ has³o u¿ytkownika.
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5.2.1. Ustawienie parametrów sterownik
     Aby ustawiæ parametry sterownika nale¿y wybraæ funkcjê  „USTAWIENIA” 

Teraz rozpoczynamy edycjê parametrów sterownika (parametry zapisane s¹ w komórkach
ponumerowanych od F01..F77) Aby edytowaæ wybrany parametr nale¿y wybraæ
go z listy i klikn¹æ klawisz „OK.”

     Powy¿sze czynnoœci powtarzamy do momentu ustawienia po¿¹danych wartoœci
w ka¿dej komórce. Znaczenie poszczególnych komórek przedstawia tabela:

Nr.
komórki

Nazwa
komórki

Wartoœæ
ustawiona
fabrycznie

Zakres Opis

ADRES STEROWNIKAF01 1 1..32
Numer w sieci RS - 485  pod jakim widziany
jest sterownik przez komputer PC.

PARAMETRY
TRANSMISJIF02 4  0..4

Prêdkoœæ transmisji RS485 - po³¹czenie z PC 
0 – 9600
1 – 19200 
2 – 38400 
3 – 62500
4 – 115200 

POZIOM
PODŒWIETLANIA

LCD
F03 0 0..2

0 – max
1 – min
2 – optymalne

ZAD. TEMP. P£YTYF08 380 -99..999 Temperatura p³yty dymogeneratora

STATUS PAUZYF05 0 0..2

0 - pauza z klawisza
1 - pauza wyzwalana cyklicznie zgodnie
      z programem czas cyklu zatrzymany
2 - pauza wyzwalana cyklicznie zgodnie
      z programem czas cyklu nie zatrzymany

BUCZEK ALARMUF06 1 0..1
0 – wy³¹czony
1 – za³¹czony

JEDNOSTKA
TEMPERATURY

F07 0 0..1
Jednostka pomiaru temperatury
0 – 0  C
1 – 0  F

CZAS WAR. KOÑCAF04 1 0..99 Dodatkowy czas do zakoñczenia cyklu

ZAD. TEMP. DYMUF09 250 -99..999 Temperatura dymu

TYP DELTYF10 0 0..2
0 - delta wy³¹czona
1 - delta baton-komora
2 - delta przyrost temperatury w czasie

CZESTOTLIWOŒÆ REJESTRACJIF11 1 0..99 Czêstotliwoœæ zapisu rejestracji

RESTART PO ZANIKU ZAS.F12 40 0..999 Czas w minutach [min]
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Nr.
komórki

Nazwa
komórki

Wartoœæ
ustawiona
fabrycznie

Zakres Opis

MAX.ZAD.TEMP.KOMF13 200 -99..999 Maksymalna temperatura zadana komory

MAX.ZAD.TEMP.BATF14 200 -99..999 Maksymalna temperatura zadana batonu

TYP POM. WILG.F15 0 0..4

Typ pomiaru wilgotnoœci:
0 – metod¹ psychrometryczn¹ 
1 – za pomoc¹ cz. pr¹dowego na kanale 1
2 – za pomoc¹ cz. pr¹dowego na kanale 2
3 – za pomoc¹ cz. pr¹dowego na kanale 3
4 – za pomoc¹ cz. pr¹dowego na kanale 4
5 – za pomoc¹ cz. cyfrowego 1Wire

PRZEKA•NIK
STEROWANY

RÊCZNIE
F16 0 0..14 0 – funkcja nieaktywna

1..14 numer przekaŸnika sterowanego rêcznie.

Delta aktywnaF17

F18

F19

WILGOTNOSC AKTYWNA

BLOKADA EDYCJI

F20 D•WIÊK KLAWIA. 1 0..1
0 – sygnalizacja dŸwiêkowa wy³¹czona
1 – sygnalizacja dŸwiêkowa za³¹czona

F21 MAX.TEMP.KOMORY 100 -99..999 Maksymalna dopuszczalna temperatura komory

F22 MAX.TEMP.BATONU 90 -99..999 Maksymalna dopuszczalna temperatura batonu

F23 MAX.TEMP.P£YTY 800 -99..999 Maksymalna dopuszczalna temperatura dymogeneratora

F24 MAX.TEMP.DYMU 800 -99..999 Maksymalna dopuszczalna temperatura dymu

F25 MAX.WILGOTNOSC 99 0..99 Maksymalna dopuszczalna wilgotnoœæ

F26 KOREKCJA T.KOM.S 0 -200..200 Wartoœæ korekty temperatury komory – czujnik suchy

F27 KOREKCJA T.KOM.M 0 -200..200 Wartoœæ korekty temperatury komory – czujnik mokry

F28 KOREKCJA T.BAT 0 -200..200 Wartoœæ korekty temperatury batonu

F29 KOREKCJA T.PLYTY 0 -200..200 Wartoœæ korekty temperatury p³yty dymogeneratora

F30 KOREKCJA T.DYMU 0 -200..200 Wartoœæ korekty temperatury dymu

F31 KOREKCJA
WILGOTNOŒCI

0 0..99 Korekcja wilgotnoœci

F32 TYP WEJSC
CYFROWYCH

0 0..1
Rodzaj napiêcia podawanego na wejœcia kontrolne:
0 – napiêcie sta³e
1 – napiêcie zmienne

F33 WARUNEK KONCA 0 0..1
Rodzaj sygna³u wejœciowego warunku zakoñczenia cyklu
0 – sygna³ wejœciowy z wejœcia kontrolnego
1 – sygna³ wejœciowy z wyjœcia przekaŸnika 

F34 NR. WEJ. WAR. KOÑCA 0 1..14 Numer wejœcia kontrolnego lub przekaŸnika
dla warunku koñca cyklu

0..1

0..11

1

0..10

0 – funkcja nieaktywna   1 – funkcja aktywna

0 – parametr ukryty   1 – parametr widoczny na wyœwietlaczu

0 – edycja parametrów procesu w czasie jego trwania.
1 – brak edycja parametrów procesu w czasie jego trwania
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Nr.
komórki

Nazwa
komórki

Wartoœæ
ustawiona
fabrycznie

Zakres Opis

MIN.TK ZADF35 0 -99..999 Minimalna zadana temperatura komory

MIN.TB ZADF36 0 -99..999 Minimalna zadana temperatura batonu

MIN. WILG ZADF37 0 0..99 Minimalna zadana wilgotnoœæ

MAX. WILG ZADF38 0 0..99 Maksymalna zadana wilgotnoœæ

MIN DODATEK 1 ZADF39 0 -199..999 Minimalna wartoœæ dodatku 1

MIN DODATEK 2 ZADF41 0 -199..999 Minimalna wartoœæ dodatku 2

MAX DODATEK 1 ZADF40 0 -199..999 Maksymalna wartoœæ dodatku 1

MAX DODATEK 2 ZADF42 0 -199..999 Maksymalna wartoœæ dodatku 2

Stat al. max TkF43 0 0..1

Stat al. max TBF44 0

Stat al. max WILF45 0

Stat al. max TPF46 0

F47

F48

F49

F50

F51

F52

F53

F54

F55

F56

IDF57

PRZEGL¥D
TECHNICZNYF58 0 0..1

0 – funkcja wy³¹czona
1 – funkcja w³¹czona 

NR.PRZEK. WEDZENF59 0 1..14
Numer przekaŸnika wêdzenia – przekaŸnik
do odliczania czasu pomiêdzy kolejnymi procesa
i mycia komory

CZAS DO MYCIAF60 0 0..999 Czas pomiêdzy procesami mycia wyra¿ony w godzinach

HAS£O
PROGRAMOWANIA

F61 1 0..1

0 – funkcja wy³¹czona, wejœcie do menu 
„Programowanie” nie wymaga podania has³a
1 – funkcja za³¹czona, wejœcie do menu  
„Programowanie” wymaga podania has³a

Stat al. max TD 0

0-alarm gdy Tk>TkMAX   1-alarm gdy Tk>TkZad+TkMAX

0-alarm gdy TB>TBMAX   1-alarm gdy TB>TBZad+TBMAX

0-alarm gdy WIL>WILMAX   1-alarm gdy WIL>WILZad+WILMAX

0-alarm gdy TP>TPMAX   1-alarm gdy TP>TPZad+TPMAX

0-alarm gdy TD>TDMAX   1-alarm gdy TD>TDZad+TDMAX

0..1

0..1

0..1

0..1

Wolne

Wolne

Wolne

Wolne

Wolne

Wolne

Wolne

Wolne

Wolne

0 0..1 0 – identyfikacja wy³¹czona  1 – identyfikacja w³¹czona 
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Nr.
komórki

Nazwa
komórki

Wartoœæ
ustawiona
fabrycznie

Zakres Opis

HAS£O
U¯YTKOWNIKA

F62 1 0..1

0 – funkcja wy³¹czona, wejœcie do menu 
       „Funkcje serwisowe 1” nie wymaga podania has³a
1 – funkcja za³¹czona, wejœcie do menu  
        „Funkcje serwisowe 1” wymaga podania has³a

LOGIKA WEJŒÆ
CYFROWYCH 

F63 1
0 – logika dodatnia
1 – logika ujemna0..1

WOLNEF64

Czujnik CLIPSF65

Sta³a licznika

F67

0 0..9999 Sta³a licznika - dzielnik dla regulatora licznik impulsów

F66

F68

WOLNE

F69

F70

F71

F72

PRZEKA•NIK
SILNIKA BIEG 1

F73 0 1..14
0 – funkcja nieaktywna
1..14 – okreœla który z przekaŸników steruje
              biegiem 1 silnika

PRZEKA•NIK
SILNIKA BIEG 2

F74 0 1..14
0 – funkcja nieaktywna
1..14 – okreœla który z przekaŸników steruje
              biegiem 2 silnika

CZAS ROZPÊDZANIA
SILNIKA

F75 10 0..99
Czas podawany w sekundach. Okreœla minimalny czas
potrzebny do rozpêdzenia silnika na biegu pierwszym
aby mo¿na by³o bezpiecznie prze³¹czyæ go na bieg 2

CZAS HAMOWANIA
SILNIKA

F76 10 0..99
Czas podawany w sekundach. Okreœla minimalny czas
potrzebny wyhamowania silnika z biegu drugiego
aby mo¿na by³o bezpiecznie prze³¹czyæ go na bieg 1

WOLNE

G³êbokoœæ filtra Rh1

G³êbokoœæ filtra Rh2

Iloœæ zapêtleñ -1..99

0..999

0..5

0

2

Typ wyjœcia analogowegoF77

0 – Czujnik CLIPS nieobs³ugiwany
1 – Tk/W pomiar z czujnika CLIPS (pod³¹czenie czujnika
CLIPS do Sterownika INDU iMAX500 przedstawiono
na stronie 30)

1 0..1

Filtr wilgotnoœci g³ówny.

Filtr wilgotnoœci wyœwietlanej.

Jednostka czasu

-1 – program powtarzany w nieskoñczonej pêtli.
 0,1 – program wykonywany jednokrotnie.
2..99 – program powtarzany K - Krotnoœæ (2-99)

F78 Czas wyœwietlania INFO 0 0..9999
0 – Okono “INFO” nie jest ukrywane automatycznie.
1..9999 – czas po którym nastêpuje automatyczne
                   ukrywanie

0 0..1
0 – 0..20mA 
1 – 4..20mA

0 0..1 0  HH:MM ;   1 – – MM:SS
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Nr.
komórki

Nazwa
komórki

Wartoœæ
ustawiona
fabrycznie

Zakres Opis

F80

Uwaga!!! 
Ustawienie jednakowych wartoœci MIN i MAX

spowoduje uniemo¿liwienie edycji parametrów   

F81

I1 MAX

I2 MIN

F82 I2 MAX

F83 I3 MIN

F84 I3 MAX

F85

F86

I4 MIN

I4 MAX

F87 Wolne

F88 Wolne

F89 Dodatek 1 aktywny

F90 Dodatek 2 aktywny

F91

F92 F1 TRYB

F93

F94

F95

F96

F97

F98

F99

F100 Edycja kroku w cyklu

F2 TRYB

F3 TRYB

F4 TRYB

F5 TRYB

F6 TRYB

F7 TRYB

F8 TRYB

F79 I1 MIN 0 -9999..9999 Skalowanie wartoœci dla wejœcia pr¹dowego 1.

Skalowanie wartoœci dla wejœcia pr¹dowego 1. Wartoœæ max.

Skalowanie wartoœci dla wejœcia pr¹dowego 2.

Skalowanie wartoœci dla wejœcia pr¹dowego 2. Wartoœæ max.

Skalowanie wartoœci dla wejœcia pr¹dowego 3.

Skalowanie wartoœci dla wejœcia pr¹dowego 3. Wartoœæ max.

Skalowanie wartoœci dla wejœcia pr¹dowego 4.

Skalowanie wartoœci dla wejœcia pr¹dowego 4. Wartoœæ max.

0

100

100

0

100

0

100

-9999..9999

-9999..9999

-9999..9999

-9999..9999

-9999..9999

-9999..9999

-9999..9999

0 – dodatek 1 nieaktywny   1– dodatek 1 aktywny1 0..1

0 – dodatek 2 nieaktywny   1– dodatek 2 aktywny1 0..1

0 – przycisk F1 bistabilny   1– przycisk F1 monostabilny0 0..1

0 – przycisk F2 bistabilny   1– przycisk F2 monostabilny0 0..1

0 – przycisk F3 bistabilny   1– przycisk F3 monostabilny0 0..1

0 – przycisk F4 bistabilny   1– przycisk F4 monostabilny0 0..1

0 – przycisk F5 bistabilny   1– przycisk F5 monostabilny0 0..1

0 – przycisk F6 bistabilny   1– przycisk F6 monostabilny0 0..1

0 – przycisk F7 bistabilny   1– przycisk F7 monostabilny0 0..1

0 – przycisk F8 bistabilny   1– przycisk F8 monostabilny0 0..1

Mo¿liwoœæ wyboru kroku technologicznego dla bie¿¹cego cyklu0 0..1

Pomiar temperatury
batonu widoczny 1 0..1

0 - pomiar temp. niewidzoczny
1 - pomiar temp. widoczny
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5.2.2. Ustawienie parametrów kroków
     Ka¿dy proces sterowany przez INDU iMAX 500 sk³ada siê z kolejno wykonywanych
kroków technologicznych. W sterowniku mog¹ zostaæ zapisane ustawienia 16 kroków.
Dla ka¿dego kroku nale¿y zdefiniowaæ:

        - nazwê

        - stany przekaŸników

        - warunek koñca kroku

Aby ustawiæ te parametry nale¿y wybraæ funkcjê „Parametry kroków” a nastêpnie wybraæ
z listy odpowiedni krok i klikn¹æ klawisz „OK” 

        - wprowadziæ nazwê kroku „OK”

        - pojawi³y siê symbole oznaczaj¹ce poszczególne przekaŸniki (symbol         oznacza,
          ¿e w danym kroku przekaŸnik bêdzie aktywny, natomiast symbol         oznacza,
          ¿e przekaŸnik bêdzie nieaktywny), je¿eli chcemy zmieniæ stan przekaŸnika wystarczy
          go wybraæ.

Nastêpnie wybieramy warunek zakoñczenia kroku technologicznego.

Symbol Warunek zakoñczenia 

CZo>CZz koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego

Tko>TKz
koniec po przekroczeniu wartoœci zadanej temperatury
w komorze

Tbo>TBz koniec po przekroczeniu wartoœci zadanej temperatury batonu

Wo>Wz koniec po przekroczeniu wartoœci zadanej  wilgotnoœci

CZo>CZz lub Tko>TKz koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego
lub po przekroczeniu wartoœci zadanej temperatury w komorze
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Symbol Warunek zakoñczenia 

CZo>CZz lub Tbo>TBz koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego lub po przekroczeniu
wartoœci zadanej temperatury batonu

CZo>CZz lub Wo>Wz
koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego lub po przekroczeniu
wartoœci zadanej wilgotnoœci

CZo>CZz i Tko>TKz koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego i po przekroczeniu
wartoœci zadanej temperatury w komorze

CZo>CZz i Tbo>TBz koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego i po przekroczeniu
wartoœci zadanej temperatury batonu

CZo>CZz i Wo>Wz koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego i po  przekroczeniu
wartoœci zadanej wilgotnoœci

Tko<TKz koniec po spadku temperatury w komorze poni¿ej
wartoœci zadanej

Tbo<TBz koniec po spadku temperatury w batonie poni¿ej
wartoœci zadanej

Wo<Wz koniec po spadku wilgotnoœci poni¿ej
wartoœci zadanej

CZo>CZz  lub Tko<TKz koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego lub po spadku
temperatury w komorze poni¿ej wartoœci zadanej

CZo>CZz  lub Tbo<TBz koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego lub po  spadku
temperatury w batonie poni¿ej wartoœci zadanej

CZo>CZz  lub Wo<Wz koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego lub po spadku
wilgotnoœci poni¿ej wartoœci zadanej

CZo>CZz i Tko<TKz koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego i po spadku
temperatury w komorze poni¿ej wartoœci zadanej

CZo>CZz  i Tbo<TBz koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego i po spadku
temperatury w batonie  poni¿ej wartoœci zadanej

CZo>CZz i Wo<Wz koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego i po spadku
wilgotnoœci poni¿ej wartoœci zadanej

INn=1 koniec gdy w³¹czony „wyzwalacz koñca”

CZo>CZz i INn=1 koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego i musi byæ w³¹czony
„wyzwalacz koñca”

CZo>CZz lub INn=1 koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego lub po w³¹czeniu
„wyzwalacz koñca”

INn=0 koniec gdy wy³¹czony „wyzwalacz koñca”

CZo>CZz i INn=0 koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego i musi byæ wy³¹czony
„wyzwalacz koñca”
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Symbol Warunek zakoñczenia 

CZo>CZz lub INn=0 koniec po osi¹gniêciu czasu zadanego lub po wy³¹czeni
 „wyzwalacz koñca”

5.2.3. Ustawienie alarmów
   
mo¿emy zdefiniowane:
        - nazwa

        - stan przekaŸników

        - czas opóŸnienia alarmu – czas od wykrycia alarmu do momentu jego aktywacji

        - logika wyjœæ

        - status alarmu

     Aby ustawiæ parametry alarmu nale¿y wybraæ funkcjê „ALARMY” pojawi siê lista
wszystkich alarmów.

W sterowniku mo¿e zostaæ wywo³ane 16 alarmów, dla ka¿dego alarmu

Awaria palnika

Lp. Nazwa alarmu Opis alarmu

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 Alarm gdy stan aktywny na wejœciu dwustanowym Di1

Brak fazy R Alarm gdy stan aktywny na wejœciu dwustanowym Di2

Brak fazy S Alarm gdy stan aktywny na wejœciu dwustanowym Di3

Brak fazy T Alarm gdy stan aktywny na wejœciu dwustanowym Di4

In5 Alarm gdy stan aktywny na wejœciu dwustanowym Di5

In6

In7

In8

------

------

------

Czujnik komory

Czujnik batonu

Czujnik mokry

Alarm gdy stan aktywny na wejœciu dwustanowym Di6

Alarm gdy stan aktywny na wejœciu dwustanowym Di7

Alarm gdy stan aktywny na wejœciu dwustanowym Di8

Nieu¿ywany

Nieu¿ywany

Nieu¿ywany

Alarm gdy brak czujnika lub uszkodzony czujnik na wejœciu analogowym Ch1

Alarm gdy brak czujnika lub uszkodzony czujnik na wejœciu analogowym Ch3

Alarm gdy brak czujnika lub uszkodzony czujnik na wejœciu analogowym Ch2
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     Nale¿y wybraæ alarm którego parametry chcemy ustawiæ nale¿y go wybraæ
i nacisn¹æ „OK” , wprowadziæ nazwê z klawiatury alfanumerycznej i nacisn¹æ „OK”

        - ustawiæ stany przekaŸników analogicznie jak przy ustawianiu parametrów kroków 

„OpóŸnienie alarmu” – wpisaæ czas po jakim ma nast¹piæ reakcja sterownika
                                               na wyst¹pienie alarmu (czas podawany jest w sekundach)
„Logika” – funkcja ta okreœla w jaki sposób powi¹zaæ stany zadane w funkcji
                       „Wyjœcia gdy alarm” z przekaŸnikami, istniej¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:
„Ustawienie stanu” – zostan¹ w³¹czone przekaŸniki dok³adnie te które ustawione
                                            zosta³y w funkcji „Wyjœcia gdy alarm”
„Dodanie stanu” – w³¹czone bêd¹ przekaŸniki wynikaj¹ce z normalnej pracy
                                       sterownika dodatkowo przekaŸniki ustawione w funkcji 
                                       „Wyjœcia gdy alarm”
„Odjecie stanu” – z pracuj¹cych przekaŸników (normalna praca sterownika) zostan¹
                                     wy³¹czone te które s¹ ustawione w funkcji „Wyjœcia gdy alarm”
„Status alarmu” – ta funkcja okreœla jak ma zadzia³aæ sterownik,
                                     gdy wyst¹pi dany alarm, istniej¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoœci:

Uwaga!!!
Stan aktywny na wejsciu dwustanowym oznacza:
 - stan niski, gdy F63 logika wejœæ cyfrowych = 0

 - stan wysoki, gdy F63 logika wejœæ cyfrowych = 1

Lp. Nazwa alarmu Opis alarmu

15

16

17

18

19

20

Czujnik dymu

------

Alarm gdy brak czujnika lub uszkodzony czujnik na wejœciu analogowym Ch4

Nieu¿ywany

Alarm gdy przekroczona maksymalna temperatura komory Ch1

Alarm gdy przekroczona maksymalna temperatura batonu Ch3

Alarm gdy przekroczona maksymalna wilgotnoœæ

Alarm gdy przekroczona maksymalna temperatura batonu Ch4

Temp. Komory

Temp. Batonu

Wilgotnoœæ

Temp. Dymu
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„Alarm wy³¹czony” – sterownik bêdzie ignorowa³ dany alarm
„Przerwanie procesu” – je¿eli sterownik bêdzie w trakcie procesu i nast¹pi alarm,
                                                  to proces zostanie przerwany
„Kontynuacja procesu” – je¿eli sterownik bêdzie w trakcie procesu i nast¹pi alarm,
                                                    to sterownik ustawi odpowiednio przekaŸniki a proces bêdzie
                                                    kontynuowany.

5.2.4. Ustawienie parametrów dla stanu PAUZY, stanu  STOP oraz F1..F8
     W sterowniku s¹ dwa stany specjalne: STOP i PAUZA, dla ka¿dego z tych stanów
mo¿emy ustawiæ:
     - które wyjœcia maj¹ byæ aktywne
     - jak d³ugo mo¿e trwaæ dany stan  [s-sek.]
     - logikê ustawienia wyjœæ w stosunku do przekaŸników ustawianych
       trwaj¹cym procesem

5.2.5. Ustawienie parametrów wyjœæ I/O
     Ka¿dy z 8 przekaŸników ma indywidualnie ustawiane parametry pracy.
Pracê ka¿dego przekaŸnika opisuje:
        - nazwa

        - typ czasowy, oraz czasy Ta, Tb

        - typ regulatora, oraz kana³ pomiarowy regulatora

        - przesuniêcie wartoœci zadanej regulatora wzglêdem wartoœci zadanej w programie

        - przesuniêcie poziomu dzia³ania algorytmu z dynamiczn¹ wartoœci¹ zadan¹

        - histereza “dolna”

        - histereza “górna”
     Aby ustawiæ te parametry nale¿y:
        - wybraæ funkcjê „Parametry wyjœæ 0/1”

        - pojawi siê lista wszystkich przekaŸników

  

        - nale¿y wybraæ przekaŸnik którego parametry chcemy ustawiæ

        - wprowadziæ nazwê 

        - tak jak przy programowaniu i nacisn¹æ OK.

        - sterownik bêdzie przechodzi³ do kolejnych ustawieñ po naciœniêci OK..

UWAGA!!!
Przy pierwszym uruchomieniu lista przekaŸników zawiera

nazwy domyœlne, nale¿y wprowadziæ w³aœciwe nazwy
przekaŸników za pomoc¹ klawiatury alfanumerycznej. 
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Notatki

Czas Ta Czas TaCzas Tb Czas Tb

Wy³¹czonyZa³¹czony Wy³¹czony

Czas Ta Czas Tb

Za³¹czony Wy³¹czony

Czas Ta Czas Tb

Za³¹czony
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typ czasowy impulsator startuj¹cy od 0

        - nastêpnie ustawiæ czasy Ta i Tb – czasy podajemy w sekundach

        - wybraæ regulator steruj¹cy danym przekaŸnikiem, mo¿liwe regulatory:

                  - regulator wy³¹czony

                  - grzanie dochodzenie

                  - ch³odzenie dochodzenie

                  - grzanie histereza

                  - ch³odzenie histereza

 

ZAD 

ZA£ 

WY£ 

Hd 

Hg 

Offset 
 

Okno 
 
 

½ Okno 
 
 

¼ Okno 
Okno 
 
 

 

ZAD 

ZA£ WY£ 

Hd 

Hg 

Offset 
 

ZA£ 
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Licznik impulsów – zlicza impulsy z wybranego wejœcia kontrolnego, 
         - wybór numeru wejœcia  dla licznika nastêpuje poprzez ustawienia
           kana³u pomiarowego (temp komory -  wejœcie 1)

Wartoœæ zadana –  zadana iloœæ impulsów do zliczenia podawana jest podczas
                                    edycji programu jest to zadana dodatek - mo¿na zdefiniowaæ
                                                                                                                                        tylko 1 taki regulator!!!
     - wybraæ kana³ pomiarowy

     - wybraæ kana³ zadany 

     - wprowadziæ offset

     - wprowadziæ „okno”

     - wprowadziæ histerezê doln¹

     - wprowadziæ histerezê górn¹

     - wybraæ kolejny przekaŸnik do ustawienia parametrów
        i powtórzyæ czynnoœci powy¿sze 
 

 

ZAD 

ZA£ WY£ 

Hd 

Hg 

Offset 
 

ZA£ WY£ WY£ 

UWAGA!!!
Dla regulatora mo¿na ustawiæ dowolny kana³

pomiarowy i niezale¿ny kana³ zadany

     Aby ustawiæ parametry wyjœæ 0/1 nale¿y wybraæ funkcjê „WYJŒCIA”
Wybierz jedno z dostêpnych wyjœæ dwustanowych zatwierdzaj¹c klawiszem 
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5.2.7. Opis z³¹cz - iMAX500(F) KW-V(H)
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5.2.7. Opis z³¹cz - iMAX500(F) KW-V(H) - 28TO
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5.2.8. Pod³¹czenie  czujnika CLIP do sterownika INDU iMAX 500

DATA

GND

DATA

GND

LGTH-01 CLIP
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Notatki
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Notatki
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Notatki
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