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TRS 342 Elektronický tøípolohový
regulátor

Charakteristika

vstup:  4x proud 4 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 20mA ( 0 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 20mA )

výstup:  2 x relé 230 V~, 8 A pro servopohon

zpo�ïující zpìtná vazba (ZZV) - pøenos PI

snímání polohy servopohonu (OV100) - pøenos P

napájení 230 V,  50 Hz

montá�  do panelu

Popis
Regulátor TRS 342 je urèen k regulaci libovolných velièin

pøevedených na unifikovaný proudový signál 4÷÷÷÷÷20mA nebo
0÷÷÷÷÷20mA  (podle provedení).

odporového vysílaèe OV100 pracuje regulátor s pøenosem P.
Pøístroj indikuje �ádanou hodnotu v pásmu 0 ÷÷÷÷÷100%, dále

indikuje pomocí øady svìtelných diod okam�itou hodnotu regu-
lované velièiny a tedy i regulaèní odchylku. Rovnì� je mo�né
ovládat servopohon v ruèním re�imu a pøi pou�ití odporového
vysílaèe indikovat i jeho polohu.

Regulátor umo�òuje tyto druhy regulace:
- regulaci na konstantní hodnotu,
- regulaci pomìru dvou velièin,
- regulaci pomìru tøí velièin s nastavením �ádané hodnoty,
- regulaci na konstantní hodnotu s dálkovým nastavením

�ádané hodnoty.

Volba druhu regulace se provádí propojením pøíslu�ných svorek.
Pøístroj je vybaven zpo�ïující zpìtnou vazbou (ZZV), která

pùsobí tak, �e odezva regulátoru na vzniklou regulaèní odchylku
má podobu impulsù. Jejich perioda i støída jsou nepøímo úmìrné
regulaèní odchylce. Pøi zmen�ení regulaèní odchylky se zkracuje
doba sepnutí a zvìt�uje doba prodlevy a naopak.

 Ve spojení regulátoru se servohonem bez snímání jeho polohy
se tímto zpùsobem realizuje pøenos PI. Zesílení regulátoru je
nepøímo úmìrné pøestavné dobì servopohonu a integraèní
èasová konstanta je rovna èasové konstantì ZZV. Odezvu
regulátoru znázoròuje obrázek vpravo.

Pøi pou�ití pevné zpìtné vazby od servopohonu (PZV) pomocí
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Tabulka parametrù

Svorkové zapojení

Vstupy:  4 x  proud 4 ÷ 20 mA nebo 0 ÷ 20 mA

Max. proud:  100 mA
Vstupní odpor:  5 Ω − svorky 22 - 23,  10 Ω − ostatní
Výstup:  2 x relé 230V , 8 A, 10 8 cyklù

Pøenos regulátoru:  PI - pøi pou�ití servopohonu a ZZV
 P  - pøi pou�ití PZV od servopohonu (vysílaè OV100)

Pásmo proporcionality  P:
    ( pro PZV )  plynule nastavitelné 0 ÷ 100 %

Necitlivost regulátoru  ∆W:  plynule nastavitelná,  ∆WMIN : = ± 1 % z rozsahu,   ∆WMAX  = 5 ∆WMIN         
Vlivnost ZZV*  XP :  plynule nastavitelná 0 ÷ ±50 %

Èasová konstanta ZZV  TD :  TD1= 40 s, TD2= 110 s, TD3= 190 s, TD4= 260 s - propojky na svorkovnici pøístroje

Pøesnost nastavení �ádané hodnoty:  1,5 %

Indikace regulaèní odchylky:  ±12 % z regulaèního rozsahu (11 diod LED)

Pøesnost indikace reg. odchylky:  2,5 %

Indikace polohy srvopohonu:  0 ÷ 100 % v pásmu odporu vysílaèe ±20  Ω ÷ ±50 Ω
Napájení a pøíkon:  230 V, 50 Hz, 8 VA (vnìj�í pojistka T100 mA)

Stupeò krytí:  IP40 ( svorkovnice IP00 )

Provozní podmínky:  teplota: -20 ÷ +60°C, vlhkost:  ≤ 80%

Rozmìry:  96 x 96 x 167mm

Montá�:  do panelu, otvor 92 x 92mm

Hmotnost:  0,6 kg

Regulace na konstantní hodnotu
XW = XS - XI1

KV = 0, KP = 0 (vytoèeny vlevo)

Regulace pomìru svou velièin
(vleèná regulace)

XW = KW XI2 - XI1

KW (potenciometr �ádané hodnoty) = 0 ÷ 1
KV = 0, KP = 0 (vytoèeny vlevo)

Pøi pøenosu PI (není pou�it odporový vysílaè od
servopohonu) je nutno svorky 7, 8 a 9 zkratovat.

Pøi pøenosu PI (není pou�it odporový vysílaè od
servopohonu) je nutno svorky 7, 8 a 9 zkratovat.
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Popis èelního panelu

Podmínky pro montá�, instalaci a o�ivení
Montá�, instalaci a o�ivení regulátoru TRS 342 smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlá�ky è. 50/78 pøi dodr�ení v�ech

platných pøedpisù.

Podklady pro objednávku
objednací èíslo typ název

405 411 900 062 TRS 342. 0/20 Elektronický regulátor TRS 342 pro rozsah 0 a� 20mA
405 411 900 063 TRS 342. 4/20 Elektronický regulátor TRS 342 pro rozsah 4 a� 20mA

1 - nastavení støedu rozsahu indikace polohy servopohonu
2 - nastavení krajních mezí rozsahu indikace polohy servopohonu
3 - nastavení �ádané hodnoty 0 ÷ 100%
4 - nastavitelná stupnice, støedová ryska udává �ádanou hodnotu
5 - tlaèítko akèního zásahu �více� (ruèní re�im)
6 - èervená LED akèního zásahu �více�
7 - tlaèítko akèního zásahu �ménì� (ruèní re�im)
8 - pøepínáni ruèního a automatického re�imu
9 - spojité nastavení pásma necitlivosti ∆∆∆∆∆W

10 - zelená LED akèního zásahu �ménì�
11 - nastavení vlivnosti ZZV* XP
12 - sada zelených LED (11) pro indikaci skuteèné hodnoty regulo-

vané velièiny
13 - pøepínaè indikace reg. ochylky XW nebo polohy servopohonu Y
14 - korekce polohy servopohonu K pro nulovou regulaèní odchylku
15 - nastavení pásma proporcionality P pevné zpìtné vazby PZV

*    vlivnost ZZV XP je regulaèní odchylka, pøi které akèní zásah
regulátoru pøejde z re�imu trvalého sepnutí na pulzující.

Regulace pomìru tøí velièin
(regulace hladiny napájecí vody kotle)

XW = XS - XI1 + KP ( KV XI3 - 0,5 XI1)
KV = 0,5 (vytoèen na støed dráhy)
KP = 1 (vytoèen vpravo)

Regulace na konstantní hodnotu
s dálkovým nastavením �ádané hodnoty

XW = KV KP XI3 - XI1

KV = 1, KP = 1 (vytoèeny vpravo)

Pøi pøenosu PI (není pou�it odporový vysílaè od
servopohonu) je nutno svorky 7, 8 a 9 zkratovat.

Pøi pøenosu PI (není pou�it odporový vysílaè od
servopohonu) je nutno svorky 7, 8 a 9 zkratovat.
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