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Operatorem wyżarzarki może być jedynie osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne E w zakresie obsługi urządzeń elektrotermicznych.

Niezbędna jest biegła znajomość elektrotechniki i podstawowa elektroniki oraz metrologii elektrycznej.

Instrukcja obsługi wyżarzarki WO222T

Producent życzy zadowolenia z eksploatacji urządzenia i zaprasza do dalszych kontaktów.

ORIENTACYJNE SPADKI NAPIĘĆ NA PODWÓJNYM KABLU WYJŚCIOWYM
WIODĄCYM PRĄD 180A
PRZEKRÓJ [mm2]

DŁUGOŚĆ [m]

SPADEK NAPIĘCIA [V]

25
25
25
35
35
35
50
50
50
70

5
10
15
10
15
20
15
20
25
50

1,2
2,4
3,7
1,7
2,6
3,5
1,8
2,4
3,1
4,4

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA 1 KANAŁU
Wyliczono dla prądu komutowanego 500A i napięcia jałowego 75V (rezystancja 0.15 Ω)

Ilość równoległych
grzałek 45A
1
2
3
4

Minimalne napięcie
grzałki [V]
7
14
21
28

Prąd średni
[A]
45
90
135
180

CHARAKTERYSTYKA CZUJNIKÓW TEMPERATURY
{Uodn =0oC}
R
[Ω]
Pt100
t[oC]
UNiCr-Ni [mV]
0
100.0
0.0
10
103.9
0.4
20
107.8
0.8
40
115.74
1.61
60
123.24
2.43
80
130.91
3.26
100
138.50
4.10
200
175.86
8.137
300
212.80
12.21
400
247.07
16.395
500
280.94
20.64
600
24.90
700
29.128
800
33.277
900
37.325
1000
41.269
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PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI !!!
PRZEZNACZENIE:
Urządzenie przeznaczone jest do obróbki termicznej spoin spawalniczych według zadanej
charakterystyki temperaturowo - czasowej w zakresie temperatur do 1000oC. Temperatury
kontrolowane są termoparami Ni-CrNi. Urządzenie zawiera programowany regulator i rejestrator
temperatury, regulator napięcia wyjściowego. Nagrzewanie obiektu jest realizowane za pomocą
mat oporowych. Kompletny zestaw grzewczy składa się z wyżarzarki, mat oporowych, termopar,
izolacji termicznej i kabli połączeniowych.
Podstawowe dane techniczne:
Napięcie zasilania:
Znamionowy prąd zasilania
Znamionowa moc wyjściowa
Znamionowe napięcie wyjściowe
Kształt napięcia wyjściowego
Znamionowy prąd wyjściowy
Maks. ilość mat grzejnych (60V/45A)
Ilość niezależnych kanałów grzewczych
Ciężar
Ochrona przeciwporażeniowa

3x380V , 50Hz
3x40A
22kW
20....60V
jednokierunkowe, zmienne wypełnienie, ~35Hz,
2x180A (wartość skuteczna)
4/kanał
2
0,25MG
wyłącznik różnicowo-prądowy, uziemienie

Zabudowano rejestrator temperatury KE91 w którym zwarto ze sobą kanały 1i4,2i5,3i6.

BUDOWA URZĄDZENIA
Jest to tranzystorowa wyżarzarka oporowa z płynną regulacją napięcia wyjściowego
metodą modulacji szerokości impulsów (PWM).
Urządzenie składa się z transformatora głównego, pomocniczego, prostownika, wentylatora,
rejestratora temperatury, regulatora temperatury oddziaływującego na tranzystory i zacisków
przyłączeniowych umieszczonych we wspólnej obudowie stalowej. Gniazda dla termopar oraz
gniazda wyjściowe są z tyłu urządzenia. Wyłącznik główny i zabezpieczenia sieci zasilającej są z
prawego boku wyżarzarki. Termopary są podłączane do rejestratora oraz do regulatora
temperatury (odpowiadające sobie kanały 1 i 2 rejestratora i regulatora temperatury są
galwanicznie zwarte). Z przodu urządzenia zamontowano rejestrator, regulator temperatury,
sterownik tranzystorów.
Główny kabel zasilający podłącza się do listwy umieszczonej na szynie transformatora głównego.
Transformator główny 26kVA poprzez prostownik 6 diodowy dostarcza napięcia do zasilania mat
grzejnych. Transformator pomocniczy 0,5kVA dostarcza napięć 220V do zasilania rejestratora,
regulatora, sterownika, wentylatora, styczników, zewnętrznego gniazdka sieciowego 220V.
Całość zasilana jest poprzez wyłącznik główny, wyłącznik przeciwporażeniowy 63A/30mA,
bezpieczniki topikowe 40A. Transformator pomocniczy zasilany jest przez bezpiecznik
instalacyjny D1A.
Załączenie transformatorów następuje przez szeregowe oporniki ~2Ω zwierane stycznikiem po
czasie około 0,1s. Układ ten ogranicza prąd rozruchowy do około 120A by nie powodować
zadziałania bezpieczników elektromagnetycznych (> B32A) w rozdzielnicy z której może być
zasilana ta maszyna. Oporniki mają założone termiczne wyłączniki 95oC. Stycznik zwierający
oporniki stykiem pomocniczym podaje zasilanie na sterownik.
Do sterowania matami grzejnymi użyto 2x20 tranzystorów IRF540N (HEXFET N-MOSFET 100V/36A.)
Każdy blok może długotrwale komutować prąd 500A. Dla ograniczenia przepięć na nich
zastosowano szybkie diody i kondensatory elektrolityczne. W celu ograniczenia nagrzewania tych
kondensatorów zastosowano opornik dużej mocy. W celu ograniczenia prądu wyjściowego
założono w każdym kanale szybkie bezpieczniki topikowe 180A.
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Radiatory elementów półprzewodnikowych mają założone bimetaliczne czujniki temperatury
włączające wentylator po przekroczeniu temperatury ~50oC oraz wyłączające stycznik zasilający
transformator główny po przekroczeniu temperatury ~95oC. Czujniki te samoczynnie przełączają
się ponownie po obniżeniu temperatury wewnętrznej.
Sterownik tranzystorów zawiera w sobie wskaźniki skutecznych wartości napięcia i prądu
wyjściowego (poprzez napięcie z boczników). Potencjometrem WYPEŁNIENIE nastawia się
napięcie wyjściowe (jest ono stabilizowane). Przełącznikiem wybiera się sterowanie z regulatora
temperatury (położenie AUTO) albo z samego potencjometru (położenie RĘCZNIE). Regulator
temperatury pośrednio włącza i wyłącza napięcie zasilania w/w potencjometru.
Sterownik zawiera w sobie także układ wykrywania nadmiernego spadku napięcia przewodzenia
tranzystorów. Jego zadziałanie powoduje wyłączenie tranzystorów i jest sygnalizowane diodą
BLOKADA NADPRĄDOWA. Służy to ochronie tranzystorów przed zniszczeniem od zwarć
obwodu wyjściowego zanim zdążą zadziałać bezpieczniki topikowe lub w przypadku
nieprawidłowego wysterowania. Diody te mrugają przez 10µs na końcu każdego cyklu przewodzenia
tranzystorów –jest to sygnalizacja działania tego toru.

Do gniazd termoparowych dokręcono warystory w celu częściowej ochrony torów pomiarowych
przed spawarkami.
GWARANCJA
Producent udziela na swój wyrób rocznej gwarancji. W okresie gwarancji producent
zobowiązuje się do usunięcia usterek do 21 dni od zgłoszenia awarii. Gwarancja nie obejmuje
usterek wynikłych na skutek niewłaściwej obsługi. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
wykonuje się w warsztatach klienta lub producenta. Koszty transportu obciążają użytkownika.
PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Urządzenie należy zasilać z sieci elektrycznej 3x380V 50Hz (63A) kablem 4 lub 5
przewodowym. Podłączenia maszyny ze źródłem zasilania wykonać kablem miedzianym
o przekroju żył nie mniej niż 4 x 6 mm2. Kabel o potrzebnej długości, zakończony odpowiednią
wtyczką przewlec przez dławik z tyłu obudowy i podłączyć do lewej listwy zaciskowej
znajdującej się na szynie transformatora głównego. Kolejność wirowania faz dowolna.
Urządzenie nie wykorzystuje przewodu Neutralnego do pracy, a jedynie do ochrony
przeciwporażeniowej. Żyłę tę podłączyć do zacisku PEN (połączonego z obudową). Maszyny
zwykle sprzedawane są bez kabla zasilającego. Podłączyć termopary kablem kompensacyjnym
dla termopar "K" {NiCr-NiAl}. Do urządzenia można podłączyć nie więcej niż 4 maty oporowe
45A na jeden kanał (sumaryczny prąd skuteczny w kanale nie powinien przekroczyć 180A).
Stosować maty grzejne o prądzie znamionowym 35A do 65A i napięciu znamionowym 30 do
70V. Podłączenia zacisków wyjściowych każdego kanału z rozdzielaczami wykonać kablami
miedzianymi o przekroju żył nie mniej niż 25 mm2. Przekrój ten musi być większy przy kablach
dłuższych niż 5m, tak by spadek napięcia na nim nie był większy niż 2V. Końcówki mat łączyć do
rozdzielacza.
Stosując grzałki 30V w ilości większej od 3 na jeden kanał łączyć je szeregowo-równolegle
(np. 2 pary połączone szeregowo =4szt). Równoległe podłączenie 4 grzałek 30V powoduje
komutowanie prądu ponad 500A (dla prądu skutecznego 180A), co wiąże się z silnym
nagrzewaniem półprzewodników. Spowoduje to czasami przegrzanie i wyłączanie maszyny oraz
silnie odkształcony prąd zasilania. Może być sporadycznie krótkotrwale stosowane w niskich
temperaturach otoczenia (poniżej 10oC).
Kolejność podłączania powinna być następująca:
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Na obiektach grzanych zamocować termopary, a następnie nałożyć maty oporowe. Na
maty nałożyć izolację termiczną (odporną na temperaturę 1100oC - np: wata kaolinowa grubości
5cm). Podłączyć kablami termopary i maty z urządzeniem. Nie pomylić kanałów grzałek
i termopar! Trzecie gniazdko podłączone tylko do rejestratora (kanał 3i6). Zwrócić uwagę na
dodatni i ujemny biegun termopary i kabla kompensacyjnego. Dodatni biegun kabla łączyć z
dodatnim biegunem termopary. Napięcia termoelektryczne termopary i kabla muszą się dodawać.
Różni producenci stosują różne kolory biegunów (nie zawsze czerwony oznacza +). Dla nieznanych
kabli i termopar wykrycie dodatniego i ujemnego bieguna można zrobić następującym testem - osobno dla
przewodu kompensacyjnego oraz termoparowego. Otwarte końce podłączyć do gniazda termoparowego, a
zwarty koniec podgrzać np.: zapałką. Prawidłowe podłączenie spowoduje wzrost wskazywanej temperatury
przez rejestrator lub regulator, odwrotne - spadek wskazywanej temperatury. Nie stosować metody
wykrywania magnesem - jest ona niepewna. Podłączyć kabel zasilający do gniazdka 3x380V 50Hz.

Ustawić wstępnie niskie napięcie wyjściowe!!!(lewe skrajne położenie). Załączyć wyłącznik
główny. Ustawić planowane napięcie wyjściowe. Przełączyć w tryb RĘCZNIE i powoli,
delikatnie kręcąc potencjometrem ustawić napięcie wyjściowe nie większe niż napięcie
znamionowe podłączonych mat grzejnych.
Ze względu na zastosowane przetworniki True RMS pomiar aktywuje się po około minucie od podania zasilania na te
układy scalone

Obserwować prąd wyjściowy, aby nie przekroczyć wartości dopuszczalnych dla grzałek ani
maszyny. Wskazanie prądu musi być jednocześnie mniejsze niż: dopuszczalny prąd grzałek,
skuteczne 180A, szczytowe 500A. Prąd szczytowy jest wprost związany z rezystancją obciążenia.
Rezystancja obciążenia każdego kanału (stosunek napięcia do prądu mierzonego) musi być
większa niż 75V/500A=0,15Ω,
Ustawić parametry grzania na regulatorach. Ustawić rejestrator. Rozpocząć proces grzania.
W trakcie pracy regulatora napięcie i prąd wskazywany wolno się zmieniają. Maksymalna
wartość wynika z nastaw potencjometra. Bezmyślne zwiększanie nastawy w automatycznym
trybie pracy może być niebezpieczne dla grzałek lub wyżarzarki.
Urządzenie wyposażone jest w wyłącznik różnicowo-prądowy w obwodzie zasilania
380V. Pożądane jest okresowe (co miesiąc lub po przyjeździe na nowe miejsce) sprawdzenie jego
działania poprzez naciśnięcie na załączonym zasilaniu głównym przycisku TEST.
KONTROLE OKRESOWE
Okresowo np., co miesiąc lub przed rozpoczęciem pracy w nowym miejscu sprawdzić stan
zewnętrzny urządzenia i osprzętu. Nie używać urządzenia z głębokimi wgnieceniami obudowy,
ani osprzętu z uszkodzoną izolacją elektryczną. Czyścić wnętrze obudowy z nagromadzonego
pyłu. Corocznie sprawdzać kalibratorem tory pomiaru temperatury rejestratora i regulatorów.
Sprawdzać zgodność wskazań woltomierzy i amperomierzy zewnętrznymi przyrządami.
Sprawdzać dokręcenie śrub. Czyścić i oliwić elementy cierne rejestratora.
REGULATOR TEMPERATURY
Opisywany tu dwukanałowy mikroprocesorowy regulator służy do regulacji temperatury
grzanych obiektów w zakresie temperatur 0 oC do 999oC według charakterystyki temperaturowo czasowej o kształcie trapezowym złożonym z maksimum 16 odcinków: narastania (opadania)
temperatury z zadaną szybkością do zadanej temperatury wytrzymania albo wytrzymania
temperatury przez zadany czas. Na obiekt regulacji oddziaływuje dwustanowo, podając na
wyjście stan logiczny. Proces prowadzony jest w oparciu o pomiar temperatury obiektu jedną
termoparą NiCr-Ni dla każdego kanału osobno. Parametry procesu ustawia się za pomocą
przycisków.
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Podstawowe dane techniczne:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy
Ilość niezależnych kanałów regulacyjnych
Wyjście
Wymiary [wys. x szer. x gł.]:

220V , 50Hz
~10VA
2
dwustanowe napięcie 0V/5V/10mA
144mm x 144mm x 225mm

Parametry regulatora temperatury:
Zakres temperatur mierzonych
0 do 999 oC.
Dokładność nastaw i pomiaru temperatury
0,5% zakresu. (5 oC)
Wewnętrzna kompensacja temperatury "zimnego" końca termopary. Wykrywanie awarii termopary.
Możliwe nastawy parametrów grzania w trybie automatycznym:
szybkość narastania temperatury
1 do 9999 oC/h
temperatura wytrzymania
1 do 999 oC
czas wytrzymania
1 do 9999 minut
szybkość opadania temperatury
1 do 9999 oC/h
maksymalna ilość odcinków charakterystyki
16
maksymalna ilość pamiętanych charakterystyk
6

Widok czołówki
L

M

S

POWER
ALARM
CH1
CH2

STOP

ESC

AKC

PROGRAMOWANIE:

Po włączeniu zasilania pojawia się ekran startowy:
IO_WO222T29.doc
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Świecą się diody: POWER, ALARM. Jeżeli termopara jest podłączona, ALARM kasuje się
naciśnięciem przycisku STOP.

AKC
Za pomocą przycisków
wybiera się jedną z opcji. Naciśnięcie
powoduje przejście do następnych opcji. Wybrana charakterystyka identyfikowna jest wyższą
czcionką. Opuszczenie opcji wyboru możliwe jest klawiszem

.

KONFIGURACJA:
Ta opcja pozwala wybrać rodzaj czujnika (termopary) podłączonego do kanału regulacji oraz
język (polski albo angielski)

W opcji WPROWADZANIE CH-KI pojawi się np.: ekran

AKC
Przyciskami
parametrów

i potwierdzając przyciskiem
charakterystyki
np.
5
otrzymując

można przejść do edycji
przykładowy
ekran:

.
pozwala wybrać rodzaj odcinka:

Naciśnięcie klawiszy

-NARASTANIE,

-

AKC
WYTRZYMANIE,
wprowadzania
pozycję:

-OPADANIE. Akceptacja
temperatury
}.

(np.:

albo
aby

czasu
wprowadzić

powoduje przejście do
{klawiszami:
liczbę

901

cyfrę:
wystarczy

,
nacisnąć

AKC
). Kolejna akceptacja
IO_WO222T29.doc
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stromości [oC/h] lub czasu [minuty].

wprowadzania klawiszami

AKC
powoduje przejście do wprowadzania kolejnego odcinka
Kolejna akceptacja
charakterystyki. Maksymalnie można wprowadzić 16 odcinków. Błędnie wprowadzone dane
można kasować przyciskiem

. Kasować można jednak tylko ostatnio wprowadzone cyfry

AKC
(przed naciśnięciem

), lub całe odcinki charakterystyki poczynając od ostatniego.

AKC
Zakończenie i zapamiętanie wprowadzania odbywa się klawiszem
gdy widoczne jest
słowo ZAPAMIĘTAJ. Jeśli jedynym możliwym do wprowadzenia tekstem jest ZAPAMIĘTAJ, to
zapełnione są wszystkie odcinki i aby wprowadzić nowe trzeba istniejące skasować.

Następnie przechodzi się do ekranu

, gdzie przyciskami

AKC
można wybrać zaprogramowaną charakterystykę (po naciśnięciu

), a

przyporządkować kanały regulacji. Kolejne

następnie klawiszami

AKC
naciśnięcie

powoduje

przejście

do

ekranu

PODGLĄD:

. Ekran ten pokazuje ponadto maksymalną temperaturę
nagrzewnia i czas, jaki pozostał do zakończenia procesu. Dla czasów dłuższych niż doba
pokazywany jest on w formacie np.:82d03h20m., co oznacza 82 doby 3 godziny 20 minut.
Naciskanie klawiszy
pozwala wybrać kanał regulacji, a
pozwala
wybrać odcinek charakterystyki od którego rozpocznie się start regulacji. Naciśnięcie klawisza
IO_WO222T29.doc
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powoduje rozpoczęcie procesu nagrzewania w wybranym kanale.

STOP

Naciśnięcie klawisza
powoduje wyłączenie procesu nagrzewania w wybranym
kanale.
Grzanie (załączenie wyjścia regulatora) jest sygnalizowane diodą CH1{kanał1}lub CH2{kanał2}
Jedna charakterystyka może również sterować jednocześnie oboma kanałami. W takim przypadku
regulator przechodzi do następnego odcinka przy mniejszych niż 10oC rozbieżnościach
temperatur mierzonych w obu kanałach. Wybiera się to przyporządkowując tej samej
charakterystyce oba kanały. Obok numerów kanałów w trybie PODGLĄD pojawią się łącznik, a

STOP

przycisk
i
oddziaływuje na oba kanały jednocześnie.
Modyfikować można tylko charakterystyki w kanałach WYŁączonych.
Warunkiem koniecznym przejścia do następnego odcinka charakterystyki regulacji jest różnica
pomiędzy końcową temperaturą zadaną i mierzoną mniejsza od 10oC.
Wprowadzenie (nadpisanie) nowej charakterystyki wymaga skasowania starej wielokrotnym
naciśnięciem klawisza
.
Ekran po kilku minutach bezdotykowej pracy gaśnie. Ponownie rozjaśnia się po naciśnięciu
dowolnego klawisza.
Po wyłączeniu zasilania przyporządkowanie charakterystyki do kanału jest zapominane, ale same
charakterystyki są pamiętane. Po załączeniu zasilania wcześniej przygotowane o charakterystyki
można przyporządkować do kanałów w menu REGULACJA (bez konieczności wpisywania
charakterystyk od nowa).
Po krótkotrwałym (do minuty) zaniku zasilania regulator będzie samoczynnie kontynuował
przerwany proces grzewczy.
Przy silnych zakłóceniach impulsowych (a niekiedy przy załączaniu transformatora) ekran
może zgasnąć. Aby go rozświetlić należy nacisnąć przycisk

AKC

albo

.

Aby przeregulowania były małe należy dobrać odpowiednią moc grzewczą (ilość grzałek) do
konkretnego obiektu. Ustawienie zbyt dużej wartości powoduje silne przeregulowania, a zbyt
małej spowoduje nie osiągnięcie zadanej temperatury. Niezbędne jest również trwałe
umocowanie grzanego końca termopary prowadzącej w najcieplejszym miejscu na obiekcie
grzanym (pod grzałką).
Przebieg procesu nagrzewania należy śledzić na rejestratorze lub wyświetlaczu na ekranie
PODGLĄD w kolumnie Tm.
Awaria termopary (niedostateczna zgodność temperatury mierzonej z zadaną) jest sygnalizowana
świeceniem diody ALARM, wyświetleniem symbolu #### na wyświetlaczu w miejscu
temperatury mierzonej oraz powoduje wyłączenie grzania i pojawienie się napisu AWA zamiast
ZAŁ.
Klawiszem

STOP
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Algorytm ten jest dość rozbudowany, analizuje różne przypadki, dlatego początkowa całkowita
przerwa w obwodzie termopary zostaje wykryta dopiero po około 20 minutach.
Zadziała to również, gdy ustawiono zbyt dużą szybkość narastania temperatury.
REJESTRATOR
W urządzeniach producent stosuje różne typy rejestratorów. W każdym przypadku
dołączana jest fabryczna instrukcja obsługi rejestratora. Należy się z nią zapoznać i do niej
stosować. Generalnie należy pamiętać, że są to urządzenia delikatne, wrażliwe na wstrząsy,
wysoką temperaturę i zapylenie. Okresowo należy je kontrolować, czyścić, uzupełniać papier,
atrament.
Jeśli rejestrator jest programowalny, to nie należy „bawić się” klawiaturą nie mając
doświadczenia w programowaniu urządzeń mikroprocesorowych i właściwej instrukcji
programowania.
Skrócony opis programowania rejestratora KE91
Uwaga 1: Przed wyjęciem transportera z papierem z pracującego rejestratora nacisnąć
wyłączyć zasilanie rejestratora.
Występujące stany wyświetlacza i przyporządkowane im znaki alfanumeryczne

lub

Jest 5 grup programowania parametrów:
S - systemowe
? : słowo otwarcia (czterocyfrowe)
n : identyfikator rejestratora
d : data
t : czas
P : okres punktowania (1 =2s , 2 =4s , 3 =10s , 4 =20s, 5 =40s)
i : wewnętrzna prędkość posuwu papieru
( 0 =wyłączenie posuwu, 1 =5mm/h , 2 =10mm/h ,
3=20mm/h, 4 =60mm/h, 5 =120mm/h , 6 =300mm/h , 7 =600mm/h ,)
E: zewnętrzna prędkość posuwu papieru`
(j.w.)
II : strefa
r : raporty
h : doba
A - alarmowe
n : numer przekaźnika
c : numer kanału
P: typ aktywności przekaźnika
t : typ alarmu
IO_WO222T29.doc
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A: wartość alarmowa
h : histereza alarmu
P - pomiarowe
t : typ zakresu pomiarowego
P: stan aktywności kanału
F: sposób przetwarzania sygnału wejściowego
r: kompensacja
i :dolna granica sygnału wejściowego
górna granica sygnału wejściowego
o : dolna granica wartości wskazywanej na polu odczytowym
o. : górna granica wartości wskazywanej na polu odczytowym
U: jednostka wartości wskazywanej
d: opis informacyjny kanału
S: przyporządkowanie kanału do skali
C - nastawy
b: prędkość transmisji
L: język opisu bieżącego taśmy
d: włączenie/wyłączenie opisu bieżącego taśmy
r: ustawianie formy drukowania komunikatów
F: włączenie alarmowych parametrów drukowania
P: aktywność przycisków wyzwalających drukowanie tablic z parametrami
S: synchronizacja przesuwu taśmy siecią lub zegarem
c: liczba kolorów głowicy
C :kalibracja elektryczna rejestratora 0%
C.:kalibracja elektryczna rejestratora 100%
t - testy
W trybie rejestracji naciśnięcie klawisza

powoduje przejście do rejestracji jednego kanału. Wyboru

rejestrowanego kanału dokonać można klawiszem
naciskając ponownie klawisz

. Powrót do rejestracji 6 kanałów uzyskuje się

.

Do trybu programowania przechodzi się naciskając klawisz

grupy dokonuje się klawiszem

. Akceptacja grupy

Podgrupe wybiera się klawiszem

.Akceptacja podgrupy

. Pojawia się grupa P. Zmiany

.

.

Do trybu rejestracji powraca się naciskając kolejno klawisze
Naciśnięcie w trybie rejestracji klawisza

powoduje wydrukowanie kodu rejestratora i skal.

Naciśnięcie klawisza

+

powoduje wydrukowanie tablicy nastaw.

Naciśnięcie klawisza

+

powoduje wydrukowanie aktualnych pomiarów.

Naciśnięcie klawisza
+
powoduje wydrukowanie parametrów kanałów.
W trybie programowania ? oznacza hasło (producent wyżarzarki wprowadził hasło 1000).
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Załączenie zasilania przy naciśniętym klawiszu

powoduje przyjęcie nastaw producenta.

Przykładowo, aby zmienić prędkość posuwu papieru na 20 mm/h należy z trybu rejestracji naciskając kolejno
wybrać grupę S, a następnie naciskając kilkakrotnie
podgrupę

i

,

zaakceptować

naciskając
przyciskiem

i

przyciskiem

wybrać

cyfrę

3.Przejść

wybrać
do

rejestracji

. Przy pytaniu o hasło wybrać kolejne cyfry hasła i akceptować
np.: 1000 to

Bardziej szczegółowych informacji szukać w instrukcji obsługi rejestratora.

Aby pomiar temperatury obiektu rejestratorem i regulatorami był dokładny należy
używać sprawdzonych termopar NiCr-Ni. Termopary muszą być skutecznie złączone
z obiektem grzanym (przyspawane, zgrzane lub dokręcone). Połączenia termopar z
urządzeniem muszą być wykonane przewodem kompensacyjnym dla termopar NiCr-Ni
najlepiej za pomocą specjalnej listwy zaciskowej dla termopar. Nie zamieniać dodatniego i
ujemnego przewodu. Odwrotne podłączenie przewodu kompensacyjnego spowoduje spadek
wskazań temperatury o podwójną wielkość różnicy pomiędzy temperaturą "zimnego" końca
termopary, a temperaturą obudowy urządzenia - czyli kilka do kilkuset stopni Celsjusza!
Niedopuszczalne jest tu stosowanie innych kabli np: miedzianych! Kable prowadzić z dala od
źródeł zakłóceń (silnych pól elektromagnetycznych)!
RĘCZNA REGULACJA MOCY
W urządzeniu istnieje możliwość dostarczania energii do mat grzejnych bez stabilizacji
temperatury. Przełącznikiem w odpowiednim kanale należy wybrać tryb pracy ręcznej
(RĘCZNIE), [aby prowadzenie temperatury odbywało się z użyciem programatorów przełącznik musi być w
pozycji (AUTO)], a potencjometrem ustawić pożądany współczynnik wypełnienia. Równoważne jest
to regulacji napięcia wyjściowego. Reakcja na kręcenie potencjometrem jest opóźniona, aby
odfiltrować gwałtowne skoki.
USUWANIE NAJPROSTSZYCH USTEREK URZĄDZEŃ.
Jeśli urządzenia nie załącza się sprawdzić przede wszystkim obecność napięć zasilających,
bezpieczniki i stan załączenia wyłącznika instalacyjnego i różnicowo-prądowego. Jeśli urządzenie
jest zasilane z rozdzielni zabezpieczonej wyłącznikami S-193 B32 lub słabszymi czy podobnymi
to po załączeniu transformatora nastąpi ich zadziałanie i wyłączenie maszyny. Należy zmienić
rozdzielnicę (gniazdko).
Jeśli pojawia się działanie układu AWAryjnego regulatora temperatury sprawdzać stan połączeń
termopary, kabla kompensacyjnego, wtyczek , gniazd, zacisków. Śrubki złącz termoparowych są
delikatne i nietrwałe. Wymiana gniazd termoparowych wymaga delikatności i cierpliwości.
W okresie gwarancyjnym (bez utraty gwarancji) wolno dokonywać drobnych napraw
takich jak: wymiana przepalonych bezpieczników, stycznika, regulatorów czy zewnętrznych
gniazd połączeniowych, dokręcanie śrub na listwach i gniazdach. Czynności te powinien
IO_WO222T29.doc
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wykonywać elektryk po odłączeniu urządzenia od zasilania. Dopuszczalna jest także reperacja
osprzętu. Niedopuszczalne zaś jest rozkręcanie wnętrzności regulatorów i rejestratora osobom bez
gruntownego przygotowania elektronicznego.
W celu ograniczenia prądu wyjściowego założono w każdym kanale szybkie bezpieczniki
topikowe 180A Jeśli zadziałają nie stosować innych bezpieczników niż oryginalne
(szybkie dla półprzewodników 180A/150V=). Użycie bezpieczników zwłocznych nie
spełni swojej roli. Użycie bezpieczników szybkich na wyższe napięcie spowoduje ich
nadmierne nagrzewanie. Ze względu na ich niepospolitość przyczepiono opaskami
wewnątrz obudowy 2 sztuki zapasowe.
UWAGI DODATKOWE
Jeśli do jakiegoś kanału nie podłączono grzałek woltomierz wskaże w tym kanale napięcie ponad
30V, mimo braku wysterowania. Wynika to z rozpływu prądów na opornikach rozładowczych.
Jeśli sterowany jest tylko jeden kanał, to w drugim może pojawiać się szczątkowe napięcie i prąd
wynikający z przeładowywania kondensatora ochrony impulsowej.
Rezystancja obciążenia każdego kanału (stosunek napięcia do prądu mierzonego) musi być
większa niż 75V/500A=0,15Ω, czyli przykładowo prąd 100A musi pojawiać się dla napięć
wyższych niż 15V, 180A dla napięć wyższych niż 27V. Jeśli tak nie jest zwiększyć rezystancję
obciążenia (inaczej podłączyć grzałki). Nie zabudowano układu kontroli prądu szczytowego, bo
operator musi być świadomy swoich działań, jeśli nie chce narazić się na niespodziewane
wyłączenie maszyny od innych zabezpieczeń.
Operatorem wyżarzarki może być jedynie osoba posiadająca świadectwo
kwalifikacyjne E w zakresie obsługi urządzeń elektrotermicznych.
Niezbędna jest praktyczna znajomość elektrotechniki oraz podstaw: elektroniki,
teorii sterowania, termodynamiki, metrologii elektrycznej.

Nie przekraczać długotrwale prądu 180A w kanale
MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA KANAŁU
Wyliczono dla prądu komutowanego 500A i napięcia jałowego 75V (rezystancja 0.15 Ω)

Ilość równoległych grzałek
45A
1
2
3
4

Minimalne napięcie
grzałki [V]
7
14
21
28

Prąd średni[A]
45
90
135
180

Praca z tak małą rezystancją może spowodować zadziałanie zabezpieczeń termicznych.

R>0.15Ω. Dla wskazywanego prądu napięcie musi być wyższe niż:
prąd [A]
napięcie [V]
45
> 6,8
90
> 13,5
135
> 20,3
180
>27
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Wyciąg z instrukcji obsługi rejestratora KE91
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przykładowy wydruk po naciśnięciu klawiszy:
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Notatki:
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