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STEROWNIK DO AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA
NAPÊDEM MASOWNICY SA81, SA82
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ZASTOSOWANIE
Sterownik SA81 lub SA82 przeznaczony jest do okresowego
za³¹czania i wy³¹czania napêdów m.in. napêdu zbiornika masownicy. Program sterowania sk³ada siê z szeregu cykli praca-przerwa,
zmiana kierunku obrotów itp. Umo¿liwia sterowanie programowe
wg programów sta³ych oraz wg programów wprowadzanych do
pamiêci przez u¿ytkownika. Odczyt cyfrowy (LCD 2 x 16), nastawa
parametrów z klawiatury.
OPIS STEROWANIA
Sterownik SA81 lub SA82 umo¿liwia realizacjê procesu technologicznego w urz¹dzeniu - masownica. Algorytm sterownika przy
wykorzystaniu WY sterujacych - przekaŸnikowych, realizuje pe³ny
cykl pracy urz¹dzenia. Okresowo za³¹cza i wy³¹cza napêd zbiornika
masownicy wed³ug okreœlonego algorytmu. Program sterowania sk³ada siê z szeregu cykli typu praca / przerwa (w³¹cz / wy³¹cz), przy
czym ka¿dy cykl okreœlony jest przez kolejno nastêpuj¹ce po sobie
fazy pracy i przerwy.
Sterownik umo¿liwia dwojaki sposób sterowania napêdem:
- pierwszy sposób polega na tym, ¿e w kolejnych cyklach w³¹czany
jest ten sam przekaŸnik, co oznacza, ¿e w ka¿dej fazie zbiornik
bêdzie siê obraca³ w tym samym kierunku,
- drugi sposób sterowania polega na tym, ¿e w kolejnych cyklach
przekaŸniki w³¹czane s¹ jednoczeœnie, co oznacza, ¿e kierunki obrotów zbiornika za poœrednictwem styczników zewnêtrznych bêd¹
siê zmieniaæ.
Sposób sterowania jest jednym z parametrów programu. Sterownik wspó³pracuje z przyciskami zewnêtrznymi START i STOP
oraz innymi stykami pod³¹czonymi równolegle do przycisku STOP
i spe³niaj¹cymi funkcje blokady.
Sterownik SA82 wyposa¿ono dodatkowo w trzeci przekaŸnik. PrzekaŸnik ten jest za³¹czany na czas realizacji programu, przy czym jego
za³¹czenie nastêpuje sekundê przed, a od³¹czenie sekundê po uruchomieniu pozosta³ych przekaŸników.

DODATKOWE W£AŒCIWOŒCI U¯YTKOWE
· sygnalizacja:
- za³¹czenia sieci
- zaniku zasilania
- numeru programu wed³ug którego odbywa siê sterowanie
- kierunku obrotów zbiornika
- czasu pracy do zakoñczenia cyklu
- czasu przerwy do zakoñczenia cyklu
- iloœci cykli do zakoñczenia programu
- gotowoœci do pracy
- blokady
- uszkodzeñ wewnêtrznych sterownika
· pamiêtanie parametrów po wy³¹czeniu zasilania
DANE TECHNICZNE
- liczba programów
- liczba cykli
- zakres nastaw czasu pracy
- zakres nastaw czasu przerwy
B³¹d odmierzania czasu
WskaŸnik cyfrowy
Stopieñ ochrony obudowy
wg PN/E-08106
Napiêcie probiercze
wg PN/E-08120
Zasilanie
Pobór mocy
Pozycja pracy
Wymiary gabarytowe
Masa
Wejœcia:
-"Start", "Stop" "Blokady"
Wyjœcia:
- SA81
- SA82

IP54
4 kV
230 V, 50 Hz
2 VA
dowolna
96 x 96 x 160 mm
0.5 kg
³¹czniki zwrotne
jednobiegunowe
2 przekaŸniki
3 przekaŸniki
elektromagnetyczne,
(max. 8A, 250V)

ZNAMIONOWE WARUNKI U¯YTKOWANIA
Zasilanie

195...230...253 V a.c.

Natê¿enie zewnêtrznych
pól magnetycznych

0...40...400 A/m.

Temperatura otoczenia

5...21...23...45 oC

Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza

do 85%

Programowanie:
- numery programów
- kierunki obrotów
- czas pracy
- czas przerwy
- iloœæ cykli

R

9
99
0...10 h lub 0...10 mim
0...10 h lub 0...10 mim
0,1 %
LCD podœwietlany
(2 linie po 16 znaków, )

1...9
prawe, lewe, lub tylko prawe
0...9 godz. 59 min *)
lub 0...9 min. 59 sek **)
0...9 godz. 59 min *)
lub 0...9 min. 59 sek **)
1...99
dotyczy: *) SA81, **) SA82
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