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S

ystem sterowania przeznaczony jest do obsługi procesów wsadowych. Zbudowany jest z wykorzystaniem
sterownika programowalnego oraz komputera PC. Zadania czasu rzeczywistego realizowane są przy wykorzystaniu sterownika lub specjalizowanych kart komputera. System jest zgodny z normą sterowania procesami wsadowymi PN-EN 61512 (ANSI/ISA-S88.01 Batch Control) i umożliwia m.in.: monitorowanie stanu urządzenia, monitorowanie i zapis parametrów procesów, przeprowadzanie procesów w trybie sterowania ręcznego,
półautomatycznego i automatycznego (sterowanie proceduralne).

Cechy wyróżniające system sterowania to:
 możliwość jednoczesnej obsługi sterownika PLC oraz kart komputerowych do akwizycji sygnałów pomiarowych,
 możliwość obsługi procesu w trybie serwisowym z bezpośrednim dostępem do wszystkich jednostek
sprzętowych realizacji procesu,
 możliwości komunikacyjne dotyczące zarówno samodzielnych modułów zewnętrznych, jak i innych systemów.
Protokół komunikacji: 		 Ethernet, Modbus RTU
Liczba we/wy cyfrowych:		 256
Wejścia analogowe:		 pomiary siły z wykorzystaniem mostków tensometrycznych,
			 pomiary temperatury z wykorzystaniem dowolnych elementów pomiarowych
Specjalizowane moduły:		 zasilacz wysokonapięciowy z regulatorem implementowanym
			w oprogramowaniu sterownika PLC
Zasilanie: 		 230 V, 50 Hz
Programowa realizacja funkcji nadzoru: oprogramowanie w systemach operacyjnych MS Win XP, Vista, 7, 8
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T

he system is intended for batch processes. It consists of a programmable controller and a PC. Real-time tasks are executed using the controller and specialized computer cards. The system complies with the PN-EN
61512 (ANSI/ISA-S88.01 Batch Control) and enables the following operations: the monitoring of the condition of the device, the monitoring and recording of process parameters, the execution of processes in the
manual, semi-automatic and automatic mode (procedural control).
The distinguishing features of the developed control system include the following:
 The ability to simultaneously operate the PLC and the PC card to acquire measurement signals;
 The ability to support the process in a service mode with the direct access to all hardware;
 The communication capabilities of both independent external modules and other systems.
Communication protocol: 		 Ethernet, Modbus RTU,
Digital inputs/outputs:		 256
Analogue inputs:		 Force measurement with strain gauge bridges;
			 temperature measurement with any measuring elements
Specialised modules:		 high-voltage power supply unit with a regulator implemented
			 in the software of the PLC
Power: 		 230 V, 50 Hz
Programmed execution of the 		 Software in operating systems like MS Win XP, Vista, 7, 8
monitoring function:
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