InjectorHeaterDriver/
MultichannelDriver v0.1/v0.2
Instrukcja obsługi dla SW od
ver08
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.
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Historia zmian
v05.
Zmiana funkcjonalności wejść temperatur na reagujące na zdalne sterowanie:
8. temperatura - wejście START - aktywowane zwarciem
7. temperatura - wejście STOP - aktywowane zwarciem
Zmiana funkcjonalności wyjść grzałek:
8. grzałka - wyjście sygnalizuje pracę NORMAL/STOP – aktywny stan L = NORMAL
7. grzałka - drugie wyjście sygnalizuje zatrzymanie awaryjne - aktywny stan L = AWARIA
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Przeznaczenie urządzenia
Urządzenie jest prototypem/próbką inżynierską. Zastosowano obudowę z oznaczeniami zastępczymi.
Sterownik jest urządzeniem pozwalającym na wysterowanie 16 szt. elektromagnetycznych
wtryskiwaczy, 8 szt. przekaźników sterujących grzałkami lub chłodziarkami oraz pompy. Praca pompy
jest kontrolowana za pomocą odczytów z przetwornika ciśnienia. Praca wtryskiwaczy może być
kontrolowana przez obserwację prędkości pracy pasa transmisyjnego. Urządzenie wprowadza wtedy
stosowną poprawkę w zależności od prędkości.

UWAGA!!! Urządzenie jest próbką inżynierską/prototypem! Praca układu
może wymagać dodatkowych regulacji ze zmianą oprogramowania włącznie.

Do podłączenia sterownika należy użyć kabli, adapterów przygotowanych przez użytkownika.
Urządzenie przystosowane jest do zasilania z napięcia 12-24VDC. Stosowane wtryskiwacze powinny
mieć rezystancję cewki nie mniejszą niż 10 Ohm @ 12V i 20 Ohm @ 24V.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
spowodowane efektami błędnego podłączenia urządzenia
i niewłaściwego dobrania nastawów!
Układ docelowy pracy sterownika musi być wyposażony
w dodatkowe, niezależne zabezpieczenia
przeciwprzeciążeniowe prądu i ciśnienia.
Urządzenie przed pracą musi zostać przygotowane przez operatora. Za pomocą klawiatury i pokrętła
należy wprowadzić nastawy czasów otwarcia, ciśnienia pożądanego w układzie, zakres prędkości pasa
transmisyjnego.
Kanały monitorowania temperatury domyślnie są wyłączone i należy każdy z nich włączyć i ustawić
na śledzenie odpowiedniej temperatury.
Nastawy urządzenia mogą zostać zapamiętane do następnego załączenia po wciśnięciu przez dłuższą
chwilę (ok. 1 sekundy) klawisza OK.
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Podłączenie urządzenia
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Sterownik należy zamontować w ochronnej obudowie przeciwdziałające wpływowi pyłu, wilgoci
i temperatury.
Urządzenie zamontowane jest w obudowie przeznaczonej do montażu na szynie DIN 35mm.
Z uwagi na stosunkowo duże udary prądowe, zasilanie należy doprowadzić w kilka punktów
urządzenia, wg zamieszczonego poniżej schematu.

OK.
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NEXT.
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Rysunek 1. Widok ogólny urządzenia

Opis linii urządzenia
Nazwa linii
+24/12V
GND

A1, A0
AVCC
AGND
B
A
OUT1..OUT16
PWR

H1..H8
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Znaczenie
Zasilanie części sterującej 12-24VDC.
PLUS
Masa zasilania.
UWAGA! Połączyć wszystkie GND
kablami!
Wejścia analogowe. A0 – czujnik
prędkości, A1 – czujnik ciśnienia
Zasilanie czujnika ciśnienia i
prędkości
Masa czujników
Linia B RS485 – nie używać
Linia A RS485 – nie używać
Wyjścia sterujące dla wtryskiwaczy
Wejście potencjału zasilania
wtryskiwaczy.
UWAGA! Połączyć wszystkie GND
kablami.
Wyjścia dla przekaźników
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pomocniczych grzałek/chłodnic
Pary wejść czujników temperatury
PT100
Wyjście przekaźnikowe sterowania
pompą
Gniazdo USB

TEMP1..TEMP8
PUMP
USB

Podłączenie zasilania należy zaopatrzyć w zabezpieczenia nadprądowe.
GND
+24/12V
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Rysunek 2. Podłączenie zasilania

Wtryskiwacze należy podłączać minusami do wyjść urządzenia OUT1..OUT30. „Plusy” wtryskiwaczy
należy podłączyć do wspólnej szyny zasilania +12/24V. Zaleca się rozdzielenie obwodu zasilania
wtryskiwaczy i wyposażenie go w osobny bezpiecznik.
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Rysunek 3. Podłączenie wtryskiwaczy OUT1..OUT16

Czujnik ciśnienia należy podłączyć dwuprzewodowo, inne typy czujników po zdefiniowaniu typu
wyjścia. Wersja oprogramowania współpracuje z czujnikiem liniowym ciśnienia 0-10Bar, o wyjściu 420mA.

Pa->I

Cz. ciśnienia
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Rysunek 4. Podłączenie czujnika ciśnienia
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Przekaźniki pomocnicze grzałek należy podłączyć tak jak wtryskiwacze.
Pompę można podłączyć bez przekaźnika pomocniczego, bezpośrednio do płyty sterownika.
GND
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+
M. -
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Pompa

Rysunek 5. Podłączanie pompy

Układ InjectorHeaterDriver może sterować pompą bezpośrednio za pomocą zainstalowanego na
płytce przekaźnika. Moc pompy nie powinna być większa niż 50W@12V lub 100W@24V. Uwaga!
Obwód pompy musi posiadać indywidualne zabezpieczenie nadprądowe.

Copyright by ADCLAB Biuro Projektowe.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie, powielanie całości instrukcji lub
fragmentów, bez zezwolenia zabronione.

9

InjectorHeaterDriver v0.1/0.2 – Instrukcja obsługi – ADC LAB – Biuro Projektowe

WWW.ADCLAB.PL

Pa->I

Cz. prędkości 4-20mA
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Rysunek 6. Podłączanie czujnika prędkości
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Sygnał z czujnika prędkości należy podłączyć dwuprzewodowo, inne typy czujników dopiero po
zdefiniowaniu typu wyjścia. Wersja oprogramowania współpracuje z czujnikiem liniowym prędkości
0-10Bar, o wyjściu 4-20mA.

OK.
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Rysunek 7. Podłączanie czujników Pt100

Czujniki Pt100 należy podłączać do par wejść oznaczonych numerami kolejnych kanałów.
W przypadku czujników 4-o przewodowych do InjectorHeaterDriver należy podłączyć grubszą parę,
lub połączyć kable gorący i zimny równolegle.
Copyright by ADCLAB Biuro Projektowe.
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Menu urządzenia
Urządzenie udostępnia kilka ekranów głównych, z których można przechodzić do nastawów
szczegółowych. Przechodzenie pomiędzy menu realizujemy naciskając przyciski NEXT, PREV (lewo,
prawo). Krótkie naciśnięcia przycisków OK i ESC powodują zmianę ekranu w obrębię Menu.
Zmianę parametrów szczegółowych realizujemy pokrętłem obracając lewo/prawo.
Włączanie/wyłączanie pracy wtryskiwaczy i pompy
UWAGA!!! Z każdego poziomu Menu poprzez dłuższe wciśnięcie impulsatora można przełączyć
urządzenie pomiędzy trybem RUNNING a STOPPED! Przełączenie urządzenia do trybu RUNNING
możliwe jest tylko o ile nie występują błędy.

Menu Main
Główne menu urządzenia. W górnym wierszu wyświetla się aktualne ciśnienie w układzie. W dolnym
wierszu wyświetlacza wyświetla się aktualny tryb pracy: STOPPED, RUNNING, HALTED. W trybie
RUNNING pracują pompa i wtryskiwacze. W trybie STOPPED praca wtryskiwaczy i pompy jest
wstrzymana. Urządzenie podobnie zachowuje się w trybie HALTED, ale w nim wyświetlacz pulsuje
sygnalizując spadek ciśnienia.
Przechodzenie pomiędzy trybami STOPPED, RUNNING – włączanie urządzenia – realizujemy poprzez
dłuższe przyciśnięcie pokrętła (PUSH) na panelu przednim.
Przyciskając OK lub ESC przechodzimy do ustawiania:


automatycznego włączenia urządzenia do trybu RUNNING po podłączeniu do zasilania „Auto
ON”,

Opcja może być wykorzystana do automatycznego włączenia pompowania środka katalitycznego
po przywróceniu zasilania – bez ingerencji załogi.


nastawiania okresu włączenia obowiązującego sterowanie wtryskiwaczy – „Period” –
wyrażonego w milisekundach.

Opcja pozwala na użycie innego okresu przełączania niż domyślny-maksymalny 1000ms.
Minimalny okres jaki można ustawić to 100ms.


włączania trybu zdalnego sterowania.

Pozwala na sterowanie urządzeniem z wejść temperaturowych nr 8 i 7.

Menu Injectors
W tym menu poprzez OK/ESC można przejść do nastawów kolejnych wtryskiwaczy, gdzie można
ustawić czas otwarcia w czasie jednego okresu.
Dłuższe naciśnięcie przycisku OK, zapamiętuje na stałe wprowadzone nastawy. Po ponownym
włączeniu zasilania nastawy zostaną automatycznie przywrócone.
Pomiędzy wtryskiwaczem 1 a 30 jest ekran z napisem ALL, nastawa na tym ekranie może zostać
przypisana do wszystkich wtryskiwaczy jednocześnie – przypisania dokonujemy poprzez jednoczesnedłuższe wciśnięcie przycisków OK i ESC.
Copyright by ADCLAB Biuro Projektowe.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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UWAGA! Jednoczesny wpis czasu otwarcia do wszystkich wtryskiwaczy „OK + ESC” NIE jest
równoznaczny z zapamiętaniem nastawów w pamięci nieulotnej urządzenia.
UWAGA! Dłuższe naciśnięcie przycisku OK na dowolnym z ekranów, zapamiętuje na stałe
wprowadzone nastawy. Po ponownym włączeniu zasilania nastawy zostaną automatycznie
przywrócone.

Menu Pump
Ekran Pressure pozwala na ustawienie ciśnienia do jakiego ma dążyć pracująca pompa. Minimalne
ciśnienie jakie można zadać to 0,2Bar.
Ekran PumpAct – uaktywnia pompę w systemie. Gdy opcja jest wyłączona „OFF” system nie
obserwuje ciśnienia przekazywanego przez czujnik i nie włącza akcji alarmowych.
Ekran PSecure – uaktywnia automatyczną ochronę pompy, tzn. wyłączanie systemu przy zbyt niskim
ciśnieniu. Przy osiągnięciu ciśnienia <0,10 Bar pompa przechodzi w tryb odliczania zadanego czasu
„DeadTime”. Po odliczeniu nastawionego czasu system przechodzi w stan HALTED. Jest to stan
wyłączenia pompy i wtryskiwaczy. Napisy na wyświetlaczu pulsują.
EkranLowPress – pozwala nastawić wartość ciśnienia, które zostanie uznane za poziom krytycznie
niski i podczas pracy spowoduje wstrzymanie pracy wtryskiwaczy.
Ekran DeadTime – można ustawić tutaj czas po którym, przy niskim ciśnieniu układ automatycznie
wyłączy pompę i wtryskiwacze.
Reszta nastawów (OffTime, On Time, PDuty) omówiona w rozdziale dotyczącym Menu Errors.

Menu Conveyor

OvrSpeed

Korekta 100%>
zwiększanie
dawki

NomSpeed

NoMoveSpeed

NotInst

4mA

Korekta 0-100%
zmniejszanie
dawki

20mA

Menu pozwala na uaktywnienie monitorowania prędkości pasa transmisyjnego podającego paliwo do
pieca. Korekta będzie wykonywana w stosunku do prędkości nominalnej, ustawianej w systemie.

Rysunek 8. Wizualizacja położenia parametrów wg sygnału z czujnika prędkości

Niektóre funkcje wyświetlają się jedynie gdy czujnik jest zainstalowany w systemie -> ekran ConvAct.
Zmianę parametrów prędkości nominalnej i braku ruchu należy wykonywać po uprzednim
poprawnym wprowadzeniu współczynników Fact_A i Fact_B.

Copyright by ADCLAB Biuro Projektowe.
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Ekran Correct. (Correction) wyświetla aktualną poprawkę stosowaną do nastawów nominalnych
czasów wtryskiwaczy. Korekta poniżej 100% oznacza zmniejszanie dawki, korekta powyżej 100%
oznacza zwiększanie dawki. Ekran informacyjny.
Ekran ActSpeed (Actual Speed) wyświetla prędkość mierzoną w danym momencie. Prędkośc
wyświetlana jest w [m/s], ale wyskalowanie zależy od wprowadzonych na następnych ekranach
parametrów. Ekran informacyjny.
Ekran ConAct (Conveyor Active) pozwala na włączenie obserwacji sygnału z czujnika prędkości.
Zmiany można dokonać kręcąc gałką, zapamiętanie nastawów poprzez dłuższe naciśnięcie przycisku
OK.
Ekran NomSpeed (Nominal Speed) pozwala na zmianę prędkości nominalnej dla której NIE JEST
wprowadzana, żadna korekta czasów wtrysku. Poniżej tej prędkości dawka będzie zmniejszana,
powyżej będzie zwiększana. Prędkość ta nie może być ustawiona jako niższa niż prędkość NoMoveSp.
Do poprawnego ustawienia prędkości konieczne jest wprowadzenie poprawnych współczynników
Fact_A i Fact_B.
Ekrany Fact_A, Fact_B (Correction Factor A, Correction Factor B) pozwala na zmianę parametrów
służących do przeliczania prędkości. Współczynniki należy obliczyć wg poniższej tabeli (wzory na
samym dole) – zaleca się użycie dokumentu Excel.
Prędkość min

0,001

Prędkość max

0,5

Imin
Imax

400
2000

Współczynnik A matem.
Współczynnik B matem.

396,7936
3206,413

Użyte wzory:
B=(Imax-Imin)/(Vmax-Vmin)
A=Imax-Vmax*B
Rysunek 9. Dobieranie współczynników korygujących pomiaru prędkości

Prędkość minimalna to prędkość jaką będzie zwracał czujnik prędkości przy 4mA, maksymalna
odpowiada sygnałowi 20mA.
Ekran NoMoveSp (No Move Speed) pozwala na zmianę prędkości, poniżej której wtryskiwanie będzie
wstrzymane. Prędkość ta nie może być ustawiona większa niż prędkość nominalna. Po wznowieniu
przesuwu pasa wtryskiwanie automatycznie włączy się z powrotem.
Ekran ConvStat (Conveyor Status), ekran informacyjne przekazuje dane nt. stanu sygnału z czujnika.
Możliwe komunikaty to:
- NoSpSens – wykrycie przerwania połączenia z czujnikiem – wtryskiwanie wstrzymane,
- LowSpeed – wykrycie stanu niskiej prędkości – wtryskiwanie wstrzymane,
- OvrSpeed – wykrycie stanu zbyt wysokiej prędkości – wtryskiwanie wstrzymane

Copyright by ADCLAB Biuro Projektowe.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Menu Temperatures
Uwaga! W obszarze nastawiania temperatur inaczej działają klawisze PREV, NEXT. Tutaj służą one do
przełączania się pomiędzy kanałami temperatury 1 do 8.
Ekran TmpCh – wyświetla temperaturę mierzoną w danym kanale. W przypadku braku czujnika
wyświetli się informacja NO_SENS, a w przypadku zwarcia jego SENS_SHORT. Na tym ekranie nie
można dokonywać żadnych zmian.
Przy włączonym trybie automatycznym na wejściach 7 i 8 pojawią się komunikaty monitorujące stan
wejść.
Ekran TmpSet – pozwala na zmianę pożądanej w danym kanale temperatury. Zmian można
dokonywać za pomocą pokrętła.
Ekran Cooling? – w tym miejscu można przełączyć tryb pracy kanału. Gdy zaznaczony jest Cooling –
Yes, oznacza to, że kanał pracuje w trybie chłodzenia. Domyślnie kanały są ustawione do sterowania
grzałkami.
Ekran TChAct? – pozwala na aktywację kanału do sterowania grzałką lub chłodnicą. Bez względu na
ustawienie tego parametru, zawsze działa pomiar temperatury kanału.
Ekran TmpCorr – użytkownik może wprowadzić korektę pomiaru temperatury w przypadku
stwierdzenia błędnego pomiaru lub gdy sprzężenie termiczne wymaga skorygowania. Możliwa jest
korekta o +/-10 stopni.

Menu Errors

UWAGA! Nastawy niektórych parametrów pracy sterownika mogą
odprowadzić do nieodwracalnych zniszczeń elementów infrastruktury
systemu dozowania katalizatora. Producent sterownika nie ponosi za to
żadnej odpowiedzialności! Za skutki wszystkich nastaw odpowiada
użytkujący sterownik InjectorHeater Driver.
Rozwiązywanie problemów sygnalizowanych w Menu Errors:
Jeżeli w czasie zatrzymania, na głównym ekranie miga napis „HALTED” oznacza to, że można sprawdzić
przyczynę zatrzymania odczytując zapisy w Menu Errors. Jeżeli pod nazwą zdarzenia wyświetla się napis „yes”
oznacza to, że wystąpił dany typ błędu i mógł być on powodem zatrzymania. Zdarza się, że sygnalizowane tam
są więcej niż jeden powód zatrzymania.
UWAGA! Część parametrów w systemie, gdy wyświetla się je na sterowniku ma znak zapytania na końcu, np.
[Pump -> OffTime?]. Oznacza to, że można ten parametr nastawiać pokrętłem. Jeżeli znaku zapytania brak,
oznacza to, że jest to TYLKO odczyt danej wartości, którą np. nalicza system podczas pracy -> [Pump ->
OffTime]. Takiej wartości nie można zmieniać pokrętłem.

NoConv!
Wskazówka: Błąd pojawia się gdy włączona jest współpraca z podajnikiem taśmowym.
Deaktywacja:
Wyłączyć instalację podajnika taśmowego w systemie [Conveyor ->ConvAct] = no.
Copyright by ADCLAB Biuro Projektowe.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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PDutH!
Wskazówka: Błąd pojawia się gdy włączona ochrona pompy [Pump - > Protection] i sterownik w trybie
RUNNING.
Sygnalizacja oznacza, że przekroczono górny stosunek czasu włączenia do wyłączenia pompy [Pump ->
PDtyTop?]. System przygotowany jest na to aby zamiast współpracy z przepływomierzem określać przepływ
orientacyjnie poprzez badanie stosunku czasu gdy pompa pracuje do czasu jej nieaktywności.

Jest to wielkość właściwa TYLKO dla konkretnej instalacji.
Można ją odczytać [Pump -> PDuty] Wpływ na tę wartość mają: ilość wtryskiwaczy, czasy otwarcia
wtryskiwaczy, wydajność pompy, pojemność zbiornika buforowego, stopnie otwarcia zaworów wyjściowych. W
każdym systemie wartość ta MUSI być ustawiona indywidualnie, np. na podstawie obserwacji. Wartość
parametru PDuty ustala się po 3-5 cyklach pracy pompy.
Deaktywacja:
Wyłączyć ochronę pompy [Pump -> PSecure], lub zmniejszyć PDtyTop? do 95.00 (zmniejszenie efektu).
Przyczyna
Przepływ katalizatora za duży

Rozwiązanie
Nieszczelność węży/instalacji.
Uszkodzenie wtryskiwacza/-y – stałe
otwarcie
Nadmierne otwarcie zaworów zasilających
wtryskiwacze.
Zbyt duże czasy otwarcia wtryskiwaczy.

PDutL!
Wskazówka: Błąd pojawia się gdy włączona ochrona pompy [Pump - > Protection] i sterownik w trybie
RUNNING.
Sygnalizacja oznacza, że przekroczono dolny stosunek czasu włączenia do wyłączenia pompy [Pump ->
PDtyBot?]. System przygotowany jest na to aby zamiast współpracy z przepływomierzem określać przepływ
poprzez badanie stosunku czasu gdy pompa pracuje do czasu jej nieaktywności.
Można ją odczytać [Pump -> PDuty] Wpływ na tę wartość mają: ilość wtryskiwaczy, czasy otwarcia
wtryskiwaczy, wydajność pompy, pojemność zbiornika buforowego, stopnie otwarcia zaworów wyjściowych. W
każdym systemie wartość ta MUSI być ustawiona indywidualnie, np. na podstawie obserwacji. Wartość
parametru PDuty ustala się po 3-5 cyklach pracy pompy. Wystąpienie zatrzymania z tego powodu oznacza
Przyczyna
Przepływ katalizatora za mały

Rozwiązanie
Brak
poprawnej
drożności
węży
zasilających wtryskiwacze.
Uszkodzenie wtryskiwacza/-y.
Zamknięcie
zaworów
zasilających
wtryskiwacze
lub
niedostateczne
otwarcie.
Zbyt małe czasy otwarcia wtryskiwaczy

Deaktywacja:
Wyłączyć ochronę pompy [Pump -> PSecure], lub zmniejszyć PDtyBot? do 0.01 (zmniejszenie efektu).

LowPres!
Wskazówka: Błąd pojawia się gdy włączona ochrona pompy [Pump - > Protection] i sterownik w trybie
RUNNING.
Copyright by ADCLAB Biuro Projektowe.
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Kopiowanie, powielanie całości instrukcji lub
fragmentów, bez zezwolenia zabronione.

15

InjectorHeaterDriver v0.1/0.2 – Instrukcja obsługi – ADC LAB – Biuro Projektowe

WWW.ADCLAB.PL

Sygnalizacja błędu tutaj oznacza, że sterownik przez czas większy niż ustalony w Menu:
[Pump->DeadTime] PUMP_DEAD_TIME (.OffPeriod = MAX_ALLOWED_DEAD_TIME)
nie był w stanie doprowadzić ciśnienia (+histereza 0.1Bar) do poziomu ustalonego przez nastawę w
Menu:
[Pump->Low_Press]
Przyczyna
Brak płynu katalizatora i niemożność podniesienia ciśnienia w
zbiorniku buforowym.

Zatkanie się smoka zasysającego lub któregoś z przewodów
doprowadzających płyn po stronie niskiego ciśnienia.
Zapowietrzenie układu po stronie niskiego ciśnienia.

Powstanie nieszczelności w systemie uniemożliwiającej
osiągnięcie zadanego ciśnienia – po stronie wysokiego ciśnienia.

Powstanie zakłóceń elektrycznych lub
uniemożliwiających stabilny pomiar ciśnienia.
Uszkodzenie pompy

Nastawa czasu „martwego” zbyt niska

hydraulicznych

Rozwiązanie
Uzupełnić płyn katalizatora
Poprawić warunki ładowania płynu
katalitycznego np. poprzez ustawienie
zbiornika powyżej pompy
Udrożnić filtry i węże doprowadzające
Sprawdzić jakość płynu katalizatora.
Poprawić warunki ładowania płynu
katalitycznego np. poprzez ustawienie
zbiornika powyżej pompy
Sprawdzić ilość płynu katalizatora
Sprawdzić szczelność węży po stronie
niskiego ciśnienia
Usprawnić miejsce wycieku
Zlikwidować ewentualny zator w wężach,
kolektorze lub wtryskiwaczach
Sprawdzić czy otwarto odpowiednie
zawory
Zlikwidować przyczynę zakłóceń
Wymienić pompę na sprawną. Sprawdzić
drożność i stan węży
Sprawdzić czy nie dochodzi do cyklicznego
zapowietrzania pompy.
Sprawdzić czy pracuje zasilanie pompy.
Sprawdzić
czy
poprawnie
pracuje
przekaźnik załączania pompy umieszczony
w sterowniku
Zwiększyć czas dozwolonej pracy pompy
„na sucho” [Menu -> Pump -> DeadTime].
UWAGA!
Nadmierny
czas
grozi
nieodwracalnym uszkodzeniem pompy!
Poprawić warunki ładowania płynu
katalitycznego np. poprzez ustawienie
zbiornika powyżej pompy
Zmniejszyć minimalne ciśnienie

Deaktywacja:
Wyłączyć ochronę pompy [Pump -> PSecure], lub zwiększyć [Pump->DeadTime] do maksimum.

OffTime!
Wskazówka: Błąd pojawia się gdy włączona ochrona pompy [pump - > Protection] i sterownik w trybie
Running.

Copyright by ADCLAB Biuro Projektowe.
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Oznacza, że przekroczono maksymalny czas przerwy pracy pompy [Pump -> OffTime?]. Pod pozycją [Pump >OffTime] (*)bez znaku zapytania!) można odczytać aktualną wartość tego parametru zmierzoną przez
sterownik. Czas ten mierzony jest gdy w systemie panuje ciśnienie powyżej poziomu [Pump-> Pressure] płynu.
Przyczyna
Rozwiązanie
Przypadkowe zamknięcie zaworów wylotowych
Otworzyć zawory wylotowe
Utrata zasilania sekcji wtryskiwaczy

Nastawa czasu dopuszczalnego braku pompowania zbyt niska

Sprawdzić czy nie przepalił się bezpiecznik
odpowiadający
za
zasilanie
sekcji
wtryskiwaczy.
Sprawdzić zasilacz wtryskiwaczy.
Ustawiony czas jest za niski do warunków
panujących w danym systemie. Zwiększyć
czas dopuszczalnego braku pracy pompy.

Deaktywacja:
Wyłączyć ochronę pompy [Pump -> PSecure], lub zwiększyć [Pump->OffTime] do maksimum.

OnTime!
Wskazówka: Błąd pojawia się gdy włączona ochrona pompy [pump - > Protection] i sterownik w trybie
Running.

Oznacza, że przekroczono maksymalny czas jednorazowego włączenia pompy [Pump -> OnTime]. Czas ten
mierzony jest gdy osiągnięto ciśnienie powyżej poziomu [Pump->Low_Press] płynu, ale nie osiągnięto ciśnienia
wyłączenia pompy [Pump -> Pressure + histereza 0,1Bar] .
Przyczyna
Rozwiązanie
Nadmierne otwarcie zaworów wylotowych
Ustawić poprawne otwarcie zaworów
wylotowych
Utrata zasilania pompy

Sprawdzić czy nie przepalił się bezpiecznik
odpowiadający za zasilanie pompy.
Sprawdzić zasilacz pompy.

Deaktywacja:
Wyłączyć ochronę pompy [Pump -> PSecure], lub zwiększyć [Pump->OnTime] do maksimum.
Przy zmianie parametrów nie pominąć Zapamiętania nowych nastawów w pamięci sterownika IHD.
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Zdalne sterowanie urządzeniem przy pomocy wejść Pt100
Funkcję zdalnego sterowania włączamy z głównego menu (guzik w dół - ESC), na podmenu
"Remote?" - przełączamy na yes. Jeżeli chcemy, żeby po uruchomieniu ta funkcja była aktywna to
celem zapamiętania nastaw, należy dłużej przytrzymać guzik "OK". Ekran mignie. Wyłączenie
i włączenie urządzenia -> wejście w menu "Remote?" = yes potwierdzi zapamiętanie nastawów.
Zmiana funkcjonalności wejść temperatur na reagujące na zdalne sterowanie:
8. temperatura - wejście START - aktywowane zwarciem,
7. temperatura - wejście STOP - aktywowane zwarciem
Zmiana funkcjonalności wyjść grzałek:
8. grzałka - wyjście sygnalizuje pracę NORMAL/STOP - NORMAL gdy zwiera do masy - jaśniej
świeci dioda - do Elmesa podłączać z rezystorem 1,1k - aktywny stan L
7. grzałka - drugie wyjście sygnalizuje zatrzymanie awaryjne - aktywne gdy zwiera do masy jaśniej świeci dioda - do Elmesa podłączać z rezystorem 1,1k - aktywny stan L

Po włączeniu zdalnego sterowania wejścia 7 i 8 pomiarów temperatur reagują na zwarcie. Nie wolno
podłączać żadnych napięć do tych wyjść - tylko wyjścia przekaźników. Funkcję remote można
sprawdzić zwierając wejścia przewodem, pensetą. Jeżeli urządzenie jest zatrzymane (STOPPED)
zwarcie wejścia 8 spowoduje piśnięcie buzerem i włączenie normalnej pracy. Jeżeli jest w trybie
RUNNING lub HALTED zwarcie wejścia 7 spowoduje zatrzymanie pracy, przejście do trybu STOPPED.

Tryb

Wyjście 8

Wyjście 7

Zatrzymanie normalne - np. otwarte
guzikiem

otwarte

Praca normalna, żadnych
problemów

zwarte

otwarte

Zatrzymanie awaryjne np.
zbyt długo niskie ciśnienie
(ochrona pompy), koniec
płynu

zwarte

zwarte

Stan niedozwolony

otwarte

zwarte

Wejście w tryb STOP ma priorytet nad wejściem w START - na wypadek jednoczesnego wysterowania
obu wejść, urządzenie nie załączy się wtedy.
Wejścia powinny być wysterowywane zwarciem do masy na min. 2 sekundy nie dłużej jednak niż 5-7.
Aktualny stan wejść (przy włączonym trybie Remote) możemy sprawdzić w Menu Temperature w
Podmenu zwracającym aktualnie mierzoną temperaturę. Pojawią się tam stosowne komunikaty
tekstowe.

Copyright by ADCLAB Biuro Projektowe.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie, powielanie całości instrukcji lub
fragmentów, bez zezwolenia zabronione.

18

InjectorHeaterDriver v0.1/0.2 – Instrukcja obsługi – ADC LAB – Biuro Projektowe

WWW.ADCLAB.PL

Parametry urządzenia
Parametr
Napięcie zasilania sterownika

Wartość
12-24VDC

Pobór prądu

100mA
0,7A*n max dla wypełnienia
100% (dla IWP058)
LCD 2x8 znaków

Wyświetlacz
Obudowa urządzenia

Ilość kanałów kontroli
wtryskiwaczy
Ilość kanałów analogowych
4-20mA

Napięcie zasilania
wtryskiwaczy
Ilość kanałów sterowania
pompy cieczy
Ilość kanałów pomiaru
temperatur
Ilość kanałów sterowania
grzałkami/chłodnicami
Sposób podłączenia
wtryskiwaczy i przekaźników
pomocniczych grzałek
Zakres pomiaru ciśnienia
Zakres nastawiania ciśnienia
Minimalny okres
Maksymalny okres
Minimalny czas włączenia
wtryskiwacza
Maksymalny czas włączenia
wtryskiwacza
Zalecane maksymalne
wypełnienie czasu pracy
wtryskiwacza
Pomiar prędkości

16
2

Uwagi
Linia musi posiadać indywidualne
zabezpieczenie nadprądowe
500mA
Zasilanie części sterującej
Zasilanie wtryskiwaczy, n – ilość
wtryskiwaczy
Z podświetleniem
Przystosowana do instalacji na
szynie DIN 35mm
Obciążalność: 1,2A@12V max.
1,2A@24V
Fizycznie 2 szt.,
Wejście typu: 4-20mA (obciążenie
na wejściu 100Ohm)
A0 – pomiar prędkości
A1 – pomiar ciśnienia
<24VDC

1

Obciążalność: 4A @ 12V 1A@24V

8

Wejście dla czujników Pt100.
Zakres pomiaru - -100OC +500OC
Obciążalność: 1,2A@12V max.
1,2A@24V
Ze wspólnym potencjałem
dodatnim

8

0-9,99[Bar]
0,20-6[Bar]
100[ms]
1000[ms]
1[ms]

Kanał A1 (wg rysunku)

okres – 1 [ms]
<15%

Zakres pomiaru prędkości

Regulacja czasu wtrysku w
zależności od prędkości
Copyright by ADCLAB Biuro Projektowe.
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Dopuszczalne ciśnienie
atmosferyczne pracy
Dopuszczalna temperatura
przechowywania
Urządzenie przeznaczone do
pracy tylko we wnętrzach
pomieszczeń
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+10OC - 50 OC
<80%
nie sprawdzano
-10OC - 60 OC

UWAGA! Nie dopuścić do
kondensacji.

tak
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Warunki gwarancji
Urządzenie jest prototypem/próbką inżynierską. Gwarancja jest udzielana na okres 3 miesięcy od
daty produkcji.
Gwarancja nie obejmuje nieodpłatnej naprawy uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnie
z przeznaczeniem w szczególności dotyczy to używania urządzenia do testowania kabli podłączonych
do źródeł energii elektrycznej, uszkodzeń mechanicznych.
Maksymalny czas naprawy urządzenia wynosi 28 dni roboczych, po upływie tego terminu, gdy
naprawa nie jest zakończona – klient może zażądać zwrotu kwoty zakupu urządzenia lub nowej
sztuki.
W przypadku konieczności zamówienia części specjalistycznych czas naprawy może się wydłużyć
o czas dostawy, o czym klient będzie niezwłocznie powiadomiony.
Urządzenie należy dostarczyć do siedziby producenta:
ADC LAB – Biuro Projektowe
ul. Zwycięstwa 15D
05-126 Nieporęt
adclab@adclab.pl
tel.: +48 506076856
Gwarancja świadczona jest w siedzibie producenta w godz. 8-17 w dni powszednie. Koszty
dostarczenia urządzenia do producenta ponosi Klient.
W sprawach nieuregulowanych obowiązują zasady Kodeksu Cywilnego.
Ochrona środowiska:
Urządzenie podlega ustawie o ochronie środowiska i powinno być utylizowane w odpowiednich
instytucjach.
Normy i deklaracja zgodności z CE:
Urządzenie spełnia normy europejskie dotyczące emisji EMI.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.
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Zawartość opakowania


urządzenie InjectorHeaterDriver v0.1
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