
System automatyki przemys³owej serii TROVIS 6400

Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6497

do zabudowy tablicowej (p³yta czo³owa o wymiarach 96 x 96 mm (3.78 x 3.78 inch)

Zastosowanie
Sterowany mikroprocesorem regulator kompaktowy z elastycz-
nym oprogramowaniem przeznaczony do automatyzacji pro-
cesów przemys³owych.

Regulatory przemys³owe serii TROVIS 6597 mog¹ byæ stoso-
wane do realizacji prawie wszystkich zadañ regulacyjnych,
zarówno w prostych, jak i rozbudowanych obwodach regula-
cyjnych.
Elastyczne oprogramowanie umo¿liwia u¿ytkownikowi skonfi-
gurowanie wszystkich schematów instalacji regulacyjnych bez
koniecznoœci wymiany urz¹dzeñ. S³u¿¹ do tego zapisane
w pamiêci bloki funkcyjne, które przez wprowadzenie odpo-
wiednich parametrów mo¿na dostosowaæ do danej instalacji.

Cechy urz¹dzenia
• Pole obs³ugi z dwoma wyœwietlaczami cyfrowymi (czerwone

diody LED), sygnalizuj¹cymi podczas normalnej eksploatacji
wielkoœæ regulowan¹ x i sygna³ steruj¹cy y.

• Obs³uga z p³yty czo³owej, konfigurowanie za pomoc¹ 6
przycisków.

• Wejœcie do wyboru dla pod³¹czenia termometru oporowego
Pt 100, nadajnika potencjometrycznego, 4 ró¿nych termo-
par lub sygna³ów 4(0) ... 20 mA lub 0(2) ... 10 V.

• Przy³¹cze dla przetworników pomiarowych za pomoc¹ ka-
bla dwu¿y³owego.

• P³ynne prze³¹czanie trybu pracy (rêczna/automatyczna) w
obu kierunkach.

• Dane i parametry zabezpieczone przed zanikiem napiêcia
sieciowego i zapisane w pamiêci nieulotnej (EEPROM).

• Klawiatura w os³onie foliowej, stopieñ ochrony IP 54.
• Mo¿liwoœæ dowolnego wyboru jednostek temperatury miê-

dzy °C i °F.
• Funkcja samooptymalizacji.
• Mo¿liwoœæ wyboru rodzaju sygna³u wyjœciowego: ci¹g³y,

dwu- lub trójpunktowy.

Wykonania
Regulatory przemys³owe TROVIS 6497 w obudowie do zabu-
dowy tablicowej (zgodnie z norm¹ DIN IEC 61554) o wymia-
rach 96 x 96 mm, do wyboru z interfejsem szeregowym RS 485
i z protoko³em Modbus RTU 584.

Typ TROVIS 6497-03
Wyjœcie analogowego sygna³u ci¹g³ego / dwupunktowego /
trójpunktowy / przekaŸniki sygna³u granicznego

Opcje
Dwa dodatkowe przekaŸniki sygna³u granicznego.
Interfejs szeregowy RS 485 z protoko³em Modbus RTU.
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Rys. 1 · Cyfrowy regulator przemys³owy TROVIS 6497



Charakterystyka urz¹dzenia
Regulator przemys³owy TROVIS 6497 umo¿liwia wybór jedne-
go z nastêpuj¹cych wejœæ:
• czujnik Pt 100 pod³¹czany za pomoc¹ kabla dwu¿y³owego

w dwóch wersjach:
–100   do    400°C; dok³adnoœæ wskazañ 1°C
– 30,0 do 150,0°C; dok³adnoœæ wskazañ 0,1°C

• jednostkowy sygna³ pr¹dowy 4(0) do 20 mA
• jednostkowy sygna³ napiêciowy 0(2) do 10 V
• 4 termoelementów z zaprogramowanymi tabelami charakte-

rystyk:
NiCr-Ni (K) DIN IEC 584 50 do +1200°C
Pt 10 Rh-Pt (S) DIN IEC 584 50 do +1700°C
Fe-CuNi (L) DIN 43 710 50 do +  800°C
Cu-CuNi (U) DIN 43 710 50 do +  600°C

Wejœcia wybierane s¹ za pomoc¹ klawiatury, dziêki czemu nie
ma koniecznoœci okreœlania rodzaju urz¹dzenia (rodzaju wejœ-
cia) i ³atwo mo¿na dokonaæ zmiany sygna³u wejœciowego.
Regulator przemys³owy TROVIS 6497 umo¿liwia konfiguracjê
wyjœcia zarówno jako steruj¹cego sygna³u ci¹g³ego, jak rów-
nie¿ dwu-/trzypunktowego lub te¿ jako wyjœæ sygna³ów modu-
lowanych (rys. 2 i 3).
Opcjonalnie regulator TROVIS 6497 mo¿na tak¿e wyposa¿yæ
w przekaŸniki sygna³u granicznego GW3 i GW4.
Dziêki prze³¹cznikowi trybu pracy rêczna/automatyczna
(Hand/Automatik) regulator mo¿na prze³¹czyæ na pracê w try-
bie obs³ugi rêcznej i wykorzystywaæ jako rêczne urz¹dzenie
steruj¹ce. Sygna³ wyjœciowy zmieniany jest za pomoc¹ przyci-
sków kursora.
W przypadku pod³¹czenia kablem dwu¿y³owym przetwornika
pomiarowego (1) wewnêtrzny zasilacz (3) wytwarza napiêcie
+24 V/ max. 30 mA (rys. 4). Regulator (2) otrzymuje sygna³
pr¹dowy 4 do 20 mA. Pomiêdzy biegunami ujemnymi (4) ist-
nieje wewnêtrzne po³¹czenie.
Prze³¹czenie na sygna³ zewnêtrznej wartoœci zadanej WE reali-
zowane jest za pomoc¹ przycisku WE/WI (9, rys. 5) lub za po-
moc¹ zewnêtrznego sygna³u doprowadzanego przez zaciski
12 i 5 (schemat przy³¹czeniowy).

Tekst zamówienia
Regulator cyfrowy typu TROVIS 6497-03
Wejœcie dla Pt 100: –100 do 400°C/–30,0 do +150,0°C
Zasilanie: 230 V~/ 120 V~/ 24 V~
Z interfejsem szeregowym RS 485 z protoko³em Modbus RTU /
Bez interfejsu szeregowego RS 485.
Z modu³em punktu odniesienia dla termopary nr zam. 1600-
-1269
Opcja: dwa dodatkowe przekaŸniki wartoœci granicznych
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Rys. 2 · TROVIS 6497 z wyjœciem sygna³ów prze³¹czaj¹cych

BE

AA
Y
Y 
Y 

GW 3
GW 4

WE

YR

X
PID

RS 485

Pt 100
4(0) ... 20mA
0(2) ... 10V

1
2

Rys. 3 · TROVIS 6497 z wyjœciem sygna³ów ci¹g³ych

1

4

3

2

4...20mA_

+

+
11

5 _

y

8

9/10

+ 24V/max 30 mA

Rys. 4 · Schemat dzia³ania regulatora przemys³owego
TROVIS 6497 z przetwornikiem pomiarowym
pod³¹czanym przewodem dwu¿y³owym

1 przetwornik pomiarowy
2 regulator przemys³owy
3 zasilacz wewnêtrzny
4 wewnêtrzne po³¹czenie miêdzy biegunami ujemnymi



Obs³uga
Obs³uga regulatora odbywa siê na trzech poziomach:
– poziom pracy
– poziom parametryzacji
– poziom konfiguracji
W celu zabezpieczenia przed przypadkow¹ zmian¹ parame-
trów lub dostêpem osób nieupowa¿nionych, poziom parame-
tryzacji i konfiguracji jest chroniony za pomoc¹ wprowadzane-
go przez u¿ytkownika kodu cyfrowego.
Poziom pracy
Na tym poziomie regulator pracuje w trybie normalnym. Na
górnym wyœwietlaczu (1) wyœwietlana jest wielkoœæ regulowana x,
na dolnym (2) sygna³ steruj¹cy y. Przycisk trybu pracy (7) umo¿-
liwia wyœwietlenie innych wielkoœci.
Poziom parametryzacji
Dostêp do poziomu parametryzacji uzyskuje siê po wprowa-
dzeniu kodu cyfrowego. Za pomoc¹ przycisków kursora (6)
okreœla siê numerycznie wszystkie parametry, których wartoœci
liczbowe s¹ wyœwietlane na wyœwietlaczu (1). Oznaczenia pa-
rametrów, np.: KP, TN wyœwietlane s¹ na wyœwietlaczu (2).
Poziom konfiguracji
Dostêp do poziomu konfiguracji uzyskuje siê po wprowadzeniu
kodu cyfrowego. Za pomoc¹ przycisków kursora (6) wybiera
siê bloki konfiguracyjne, wyœwietlane na wyœwietlaczu (2). Na
wyœwietlaczu (1) wyœwietlane s¹ przypisane do nich tryby kon-
figuracji.

Monta¿ i pod³¹czenie elektryczne
Urz¹dzenie do zabudowy tablicowej z dwoma elementami mo-
cuj¹cymi do zamontowania w szafie sterowniczej.
Pod³¹czenie elektryczne: zaciski szeregowe dla przewodów
o œrednicy 0,5 do 1,5 mm2.
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Rys. 5 · Pole obs³ugi

1 wyœwietlacz ciek³okrystaliczny ze znakiem wartoœci
wskazywanej; w standardowym trybie pracy wyœwietlana
jest wielkoœæ regulowana X

2 wyœwietlacz ciek³okrystaliczny; w standardowym trybie
pracy wyœwietlany jest sygna³ steruj¹cy Y

3 uchyb regulacji
4 wskaŸnik sygna³u:

trójpunktowego / dwupunktowego / alarmowego
5 tabliczka z jednostkami
6 przyciski kursora
7 przycisk pracy
8 przycisk wprowadzania danych
9 prze³¹cznik wartoœci zadanej

Dane techniczne

Wejœcia
wejœcia analogowe

wejœcie binarne
zasilanie przetwornika pomiarowego

Wielkoœæ regulowana X: 4 (0) do 20 mA, 0 (2) do 10 V, Pt 100 lub termopara
Zewnêtrzne sprzê¿enie zwrotne YR: nadajnik potencjometryczny 0 do (200 do 1000) Ω
pod³¹czany za pomoc¹ kabla dwu¿y³owego,
Pr¹d pomiarowy dla potencjometru 1000 Ω ok. 2,7 mA; pr¹d pomiarowy dla potencjometru 200 Ω
ok. 13 mA lub sygna³ pr¹dowy 4 do 20 mA (z opornikiem bocznikowym 549 Ω, 0,5 W, 1%)
Zewnêtrzna wartoœæ zadana WE: 4 (0) do 20 mA lub 0 (2) do 10 V
Prze³¹czanie wartoœci zadanej miêdzy zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹
+24 V, maksymalnie 30 mA

Wyjœcia
wyjœcie steruj¹cego sygna³u ci¹g³ego
wyjœcie sygna³u prze³¹czaj¹cego
wyjœcie analogowe
opcjonalnie

–20, 4 (0) do 20 mA, –10, 0 (2) do 10 V · dwu- lub trójpunktowy sygna³ steruj¹cy
2 wyjœcia sygna³u prze³¹czaj¹cego, obci¹¿alnoœæ max. 250 V~, 1 A
0 (4) do 20 mA, 0 (2) do 10 V
dwa dodatkowe wyjœcia przekaŸnikowe wartoœci granicznych

Wyœwietlacze Wyœwietlacz cyfrowy, 3½ miejsca ze znakiem wartoœci (+/–)
Dwupozycyjny wyœwietlacz alfanumeryczny sygna³u steruj¹cego (w %), do wyboru wskaŸnik
wielkoœci regulacyjnych (%) lub zmiennych
WskaŸnik diodowy sygnalizuj¹cy stan wyjœæ prze³¹czaj¹cych i wy³¹czników krañcowych oraz
znaku uchybu regulacji

Konfiguracja Zaprogramowane na sta³e bloki funkcyjne do okreœlania parametrów pracy sta³owartoœciowej
i nad¹¿nej
Prze³¹czanie wartoœci zadanej (wewn./zewn.)

Zasilanie 230 V~/120 V~/24 V~ (opcja), 48 do 62 Hz

Temperatura otoczenia 0 do 50°C

Stopieñ ochrony p³yta czo³owa IP 54 · zaciski IP 20

Zgodnoœæ elektromagnetyczna spe³nione wymaganie zgodnie z EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Ciê¿ar 0,8 kg
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Urz¹dzenie do zabudowy tablicowej 96 x 96 (3.78 x 3.78)
Wyciêcie w tablicy sterowniczej 92+0,8 x 92+0,8 (3.62+0.3 x 3.62+0.3)
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Zmiany techniczne zastrze¿one

Wejœcie wielkoœci regulowanej X przetwornik pomiarowy
pod³¹czany przewodem dwu¿y³owym

wejœcie sygn. wielkoœci regulowanej X
4…20 mAtermopara

Zewnêtrzna wartoœæ zadana WE

wymagany pomiar
porównawczy

prze³¹czanie wartoœci zadanej
24 VDC WE/WI zewnêtrzny sygna³ po³o¿enia

0 % 100 %

0 … (200 … 1000) Ω

opcja: 2 przekaŸniki
wartoœci granicznych

2 przekaŸniki wartoœci
granicznych

Wyjœcie sygna³u steruj¹cego Y wyjœcia 3-punktowe
przy obci¹¿eniu > 50 VA wymagany

stycznik lub przekaŸnik

zasilanie wyjœcie analogowe wielkoœci regulowanej X

V lub mA za pomoc¹
mostka AA

odbiór nadawanie

opcja: interfejs szeregowy


