
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Универсален двуканален ПИД регулатор UR-2 
/Паспорт/ 

 
 

 
 

1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 
UR-2 по същество представлява процес-контролер с вградени допълнителни 

програмни и технически средства на програмируем логически контролер, което го прави 
универсално средство за измерване и контролиране на параметри на различни технологични 
процеси. 

UR-2 може да се използва както като обикновен едно или дву-канален ПИД 
регулатор, така и като малък PLC за управление на дискретни и непрекъснати процеси. 

Възможността за лесно и бързо създаване на допълнителни потребителски програми, 
на достъпен език за програмиране, го прави гъвкаво средство за решаване на широк кръг 
инженерни задачи. 

Вградените два комуникационни канала със стандартни протоколи за комуникация 
позволява на UR-2 да влиза в състава на сложни йерархични структури за управление и 
наблюдение. 

Наличието на специализиран софтуер за PC за конфигуриране и наблюдение 
позволява бърза и лесна настройка и пускане в експлоатация. 

Възможността за свързване на голям брой стандартни термодатчици го прави 
приложим като термо регулатор с широк обхват на приложения.  

Вградения софтуер за свободно конфигуриране и регулиране на процесната 
променлива по зададен “профил” позволява използването на UR-2 в съоръжения изискващи 
такъв начин на регулиране.     
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2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 
Електрически характеристики 

 
Захранващо напрежение 

 
220VAC ± 20%, 50Hz 

Консумирана мощност Максимум 2,5 W 
  

Условия за съхранение 
 
Температурен обхват 

 
0 – 50оС 

Работна влажност 20 – 80% RH 
 

Изходи 
 
Електромеханично реле 
 

 
4бр. 240V, 5A (UR2В) 
2бр. 240V, 5A (UR2А, 

UR2С) 
 

Изход за външно SSR 
 

4 бр. 12V, 20mA          
(по 2 за канал) 

Изолация  Оптоизолирани 
 

Интерфейс 
 
Вид 

 
RS485 
RS232 

Протокол MODBUS RTU 
Защита  

Индикация и клавиатура 
 
Цифров дисплей 

 
2 х 4 разреден LED 

Клавиатура 4 бутона 
Светодиоди  8бр. (по 4 за канал) 

 
Цифрови входове (само UR2C) 

 
Брой 
Тип 
Максимално входно 
напрежениe 
Максимален входен ток 
Минимално входно 
напрежение  (“лог. 0”) 
Максимално входно 
напрежение (“лог. 0”) 
Минимално входно 
напрежение  (“лог. 1”) 
Максимално входно 
напрежение  (“лог. 1”) 
Максимална честота на 
входното напрежение 
Галванично разделяне 
 

 
4 броя за UR2A 
Общ минус (PNP) 
32 Vdc 
 
25 mA 
 
0 Vdc 
 
8 Vdc 
 
18 Vdc 
 
32 Vdc 
 
10 kHz 
Оптрони (1000V) 

 

 

Аналогови входове 
Термосъпротивления 
 
Pt100  

 
 

-200 ÷ 800 оС 

 
 
± 0.12% 

Pt200  -200 ÷ 800 оС          ± 0.12% 

Pt400  -200 ÷ 800 оС          ± 0.12% 
Pt500  -200 ÷ 800 оС          ± 0.12% 
Pt1000  
Ni10 (никел 100) 
Ni12 (никел 120) 
Cu10 (мед 10) 
Cu53 (мед 53) 
Cu100 (мед 100) 
Pt46 (платина 46) 
Вход измерващ входната 
величина в омове 
 
Термодвойки 
 

-200 ÷ 800 оС          ± 0.12% 
-200 ÷ 800 оС          ± 0.12% 
-200 ÷ 800 оС          ± 0.12% 
-200 ÷ 800 оС          ± 0.12% 
-200 ÷ 800 оС          ± 0.12% 
-200 ÷ 800 оС          ± 0.12% 
-200 ÷ 800 оС          ± 0.12% 
 
0 ÷ 800 Ω                ± 0.12% 

Термодвойка тип „B”   150 ÷ 1800 оС       ± 0.70% 
Термодвойка тип „Е” -250 ÷ 800 оС  ± 0.10% 
Термодвойка тип „J” -200 ÷ 1000 оС  ± 0.14% 
Термодвойка тип „K” -250 ÷ 1300 оС  ± 0.20% 
Термодвойка тип „N” -250 ÷ 1300 оС  ± 0.22% 
Термодвойка тип „R” -40 ÷ 1750 оС  ± 0.67% 
Термодвойка тип „S” -40 ÷ 1750 оС  ± 0.76% 
Термодвойка тип „T” -250 ÷ 400 оС  ± 0.15% 
Термодвойка тип „L”          
 
Стандартни 
 

   -200 ÷ 900 оС ± 0.14% 

Линеен напреженов -100 ÷ 100mV  
Линеен напреженов 0 ÷ 5V  
Линеен токов 0(4) ÷ 20mA   

 
Табл.1 
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3. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
3.1. УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ. 
 
Регулаторът UR2  е предназначен за 

панелен монтаж. Отворът за монтаж е 
квадрат със страна 66,5мм+1мм. Схема на 
габаритните размери на корпуса на 
регулатора е дадена на фиг.1. 

 В близост до регулатора да няма 
излъчвания на силни електромагнитни 
полета. Да няма преки течове на вода и 
други флуиди, да липсва възможност за 
въздействие на агресивни вещества. 

 
                                                               

3.2. СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ. 
 
Изглед към задният панел на регулатора е показан на фиг.2. Разликата между 

отделните модификации е само броят на цифровите входове и релейните изходи. 
 

     
                                 Фиг.2а          фиг.2б 
 

 
                                  Фиг.2в                                                                                 фиг.2 
 
  

Фиг.2а - UR2А 
Фиг.2б - UR2C 
Фиг.2в - UR2B 
 
 
 
3.2.1.  Свързване на контролера към захранващ 
източник(фиг.3).  
 

 
                                         Фиг.3 

CH1 AL1 CH2 AL2HT1 HT2

  SET

 VALUE

ESC ENT UP DOWN

UR-2
CD1 CD2

71,90mm

7
1

,9
0

m
m

74,60mm

6
6

,4
0

m
m

 
                       Фиг.1 
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3.2.1. АНАЛОГОВИ ВХОДОВЕ 

 UR2 разполага със два канала за измерване на аналогови величини. Всеки от тях има 
възможност за работа в три режима :  

- режим измерване на термодвойки 
- режим имерване на термосъпротивление 
- режим стандартен аналогов вход 
Избирането на режимите става чрез джъмпери на платката. Настройката се извършва 

във фирмата производител според нуждите на клиента.  
В рeжим на стандартен аналогов вход 

(фиг.4.1) могат да се измерват токови сигнали по 
стандартите 0 – 20 mА, 4 – 20 mА, както и 
напрежениви сигнали с обхват 0 – 5 V. Изборът 
на типът аналогова величина (ток или 
напрежение) чрез менюто на регулатора.  

На фигура 4.2 е показан начин на свързване 
на два трипроводни терморезистора. Тази схема 
се прилага за прецизно измерване на отдалечени 
терморезистори при които съпротивлението на 
свързващите проводници оказва вляние върху 
измерените стойности. При използване на 
двупроводни сензори, изводите за измерване на 
съпротивленито на линията трябва да бъдат 
закъсени.  

Ако се използват термосъпротивления, на които единият край е изведен на корпус, 
задължително този край се свързва средната точка, при използване на трипроводен резистор 
или на късо с извода на линията. 

Начинът на свързване на термодвойки към клемите на регулатора e на фиг.4.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръки: 
1) За да се осигури температурна компенсация на студените краища на термодвойките е 

необходимо последните да бъдат свързани или директно на съединителите  или да се 
свържат (удължат) чрез съответен компенсационен проводник, спазвайки известните 
за това правила. 

2) Свързващите проводници да се отделят в отделен сноп, далеч от източници на 
индустриални смущения (кабели, контактори, инвертори, двигатели и др.). 

3) Стремете се да използвате най-кратките пътища за прокарване на свързващите кабели. 
4) Предварително измерете поляритета на изводните краища на термодвойките и тогава 

свързвайте съединителя. 
5) Използвайте кабелни накрайници със запресоване и изолиращи пръстенчета – това ще 

Ви спести много неприятности. 
 
3.2.3.1. Технически характеристики на аналоговите входове. 

 
Фиг.4.1 

Фиг.4.2 Фиг.4.3 
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В режим стандартни аналогови входове: 

- Максиманен брой  - 2 броя ;  
- Обхват на входния сигнал – 0(4) до 20 mA , 0 до 5 V, -99 до +99 mV; 
- Максимална грешка -  ± 0,3 % ; 
- Време за преобразуване – времето е настройваемо от потребителските 

програми, като минималната му стойност е 5 ms  
- Входно съпротивление - 250 Ω 
- Галванично разделяне – няма галванично разделяне между източника на 

сигнала и процесорната част. 
 

В режим термосензори: 

- Максиманен брой- 2 броя ;  
- Обхват на входния сигнал – (виж табл.1); 
- Максимална грешка -  (виж табл.1); 
- Галванично разделяне – няма галванично разделяне между източника на 

сигнала и процесорната част. 
 

3.2.2. ЦИФРОВИ ВХОДОВЕ 

 Цифровите входове са логически входове, които възприемат сигнали с 
напрежение 0Vdc(логическа 0) и +24Vdc(логическа 1). Набор от четири 
цифрови входа се предлагат само за модел UR2С. 

3.2.2.1. Технически характеристики на цифровите входове. 

- оптоизолирани с оптрони (1000V) 
- максимално входно напрежение – 32Vdc 
- максимален входен ток(при максимално входно  напрежение) – 25 mA 
- минимално напрежение на “логическа 0” – 0Vdc 
- максимално напрежение на “логическа 0” – 8Vdc 
- минимално напрежение на “логическа 1” – 10Vdc 
- максимално напрежение на “логическа 1” – 32Vdc 
- максимална честота на входните импулси – 2 kHz 

 
3.2.2.2. Електрическа схема на свързване на цифровите входове. 

На 
фиг.6 е 
представен
а схема на 
свързване 
на 
цифровите 
входове. 

 
3.2.4. ЦИФРОВИ(Транзисторни) ИЗХОДИ.  

На системния модул са разположени 4 броя цифрови изходи. Комутиращия елемент 
на всеки цифров изход е OMNIFET транзистор.Транзисторните изходи се предлагат в два 
варианта: 

- С вътрешно захранване 12 V изведено на съединителя на изходите . Общата 
товароносимост на 4-те изхода не трябва да надвишава 80mA. Липсва галванично 
разделяне от процесорното захранване. 

 
Фиг.6 



Isomatic complect ltd                                                                                                                                                              

 

 6/20 

- С външно захранване 18 до 32 V . Предимство е изолиране от системното захранване 
и по-голяма товароносимост. Товароносимостта на един изход е 1А, а общата 
товароносимост на 4-те изхода не трябва да надвишава 4А. 

 Можете да свържете към транзисторните изходи на UR-2: 
- променливотокови електронни силови ключове от типа SSR; 
- 12 или 24-волтови релета(зависи от това какво захранване е осигурено за изходите); 
- други електронни схеми, съобразявайки се с изходното стъпало на транзисторния 
изход. 

!Внимание: 

1) Неизолираните транзисторни изходи са свързани към системната маса на 
контролера. Свързващите проводници към SSR или релета не трябва да са дълги, да не 
минават край смущаващи устройства и кабели. 

2) Товароносимостта на вътрешния източник +12VOP за неизолираните транзисторни 
изходи е 80 mA. Не трябва да се превишават. 

Тези схеми на свързване могат да се изполват за свързване и на други товари с обща 
консумация по-ниска от 80 mA. 

 
3.2.4.1. Технически характеристики на цифровите изходи. 

- комутиращ елемент - OMNIFET транзистор 3A/45V ; 
- тип - n-p-n (с общ плюс за товарите) 
- максимално комутируемо напрежениe – 36 Vdc 
- минимално комутируемо напрежениe – 3 Vdc 
- максимален комутируем ток – 1,5 A 
- максимална честота на комутиране – 3,5 kHz 
- захранващо напежение на управляващата част – от 18 до 32 Vdc 
- галванично разделяне - оптрони 
- вградени защити - три вида защити: 

1) токова – при надвишаване на определена стойност на товарния ток 
(Ilim=3А) транзисторът преминава в импулсен режим, ограничавайки 
средния ток през товара, а при спадане под тази стойност – нормалната 
работа на транзистора се възстановява. 

2) термична – при надвишаване над определена стойност на 
температурата (120 °C) на корпуса на транзистора на корпуса на 
вградения в релето транзистор ключът се изключва до спадане на 
температурата. 

3) пренапреженова – пиковите пренапрежения при комутиране на 
индуктивни товари се ограничават до определена стойност 
(Vclamp=60V). 

3.2.4.2. Електрически схеми на свързване на транзисторните изходи  
 

За захранване на управляващата част на 
транзисторите се използва изправено 
напрежение Uper, което се свързва към 1-ви и 6-
ти извод на съединителя. Uper трябва да бъде 
филтрирано и в границите от 10 до 32Vdc. На 
фиг.6 е показан начин на свързване на SSR към 
изходите на регулатора. 

 
 
 
 
 

 
 

Фиг.6 
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3.2.5. РЕЛЕЙНИ ИЗХОДИ 
Моделите UR2А и UR2С разполагат с два релейни изхода, а модел UR2В с четири. 

Наборът от релейни изходи може да се конфигурура да изпълняват основните функции 
загряване и охлаждане (вместо цифровите изходи) както и функция на алармени изходи. 
Товаримостта на релетата е 5А при 240 Vас. Не се препоръчва претоварване на релейните 
изходи поради опасност от дефектиране на контактните им системи. Използвани са релета с 
нормално отворен контакт. При използване на релейни изходи да се използват предпазители. 
 
3.2.6. СЕРИЕН КАНАЛ RS232(5V). 

На долната страна на кутията е монтиран куплунг , 
който е свързан към комуникационен канал RS232(5V). На 
този куплунг са изведени следните четири сигнала: 

- RxD – приемане на данни 
- TxD – предаване на данни 
- Signal Ground – общ проводник 

             - +5V  
Нивата на сигналите RxD и TxD са 0V за “логическа 0” 

и 5V за “логическа 1”.  
Към контролера се предлага преобразувател с кабел за 

свързване към PC, показан на фиг.7. 
Преобразувателят се включва към USB порт на PC, на 

който след първо включване трябва да се инсталира драйвер, 
ако преди това не е инсталиран такъв за подобни устройства. 

        фиг.7 
  
3.2.7. СЕРИЕН КАНАЛ RS485 

На задния панел се намира триполюсен конектор свързан с 
комуникационен канал RS485. Изведени са следните сигнали:  

- 1) DATA – положителният сигнал на диференциалния вход/изход; 
- 2) DATA – отрицателният сигнал на диференциалния вход/изход; 

 - 3) ⊥ - общ сигнал за изравняване на потенциалите, който е свързан към 0V
    Фиг8.        Използва се за връзка в мрежа на няколко устройства по MODBUS         

протокол. Има възможност и за връзка към персонален компютър/лаптоп посредством 
преобразувател USB-RS485.   

  
3.2.7.1. Технически характеристики  
- комуникационни параметри по подразбиране - 9600b/s, 8data, 1stop, контрол по 

четност – No 
- максимална честота на комуникация - 115 200 b/s 
- поддържани протоколи - Modbus RTU, Icbus 
- галванично разделяне – няма 
- настройка на параметрите на комуникация - Чрез чрез IC програма 

 
3.2.6.2. Електрическа схема на свързване  

При свързване на повече от 
две RS485 устройства трябва да се 
има в предвид, че в UR-2 има 
терминиращи резистотри 330 ома.  
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4. РАБОТА С КЛАВИАТУРА И ИНДИКАЦИЯ. 
 4.1. Лицев панел 

 
Индикацията на устройството се състои 

от два четворни седемсегментни LED 
индикатора, разположени един под друг. 
Горният индикатор е по-голям и служи за 
изобразяване на моментната стойност на 
измерваната величина, а по-малкият за 
изобразяване на зададената стойност. 
Реализирана е динамична индикация, като 
сегментите на индикаторите и анодите са 
свързани към преместващи регистри със сериен 
запис. Това позволява използването на по-малко 
връзки, което от своя страна води до по-лесно 
опроводяване и прегледност на печатната платка 
на устройството. 

Освен седемсегментните индикатори, за по-голяма яснота по работата на 
устройството са предвидени и осем светодиода (по четири за всеки канал). В зависимост от 
това кой канал се изобразява на дисплея мига съответния светодиод СН1 за първи канал и 
СН2 за втори канал. Освен това, тъй като на дисплея могат да се изобразяват показанията 
само на един канал, тези светодиоди показват състоянието и на двата канала : 

AL1, AL2 – светодиоди индикиращи, ако измерената стойност е извън аварийните 
граници съответно за първи и за втори канал. 

HT1, HT2 –  Индикация за включени съответно НТ1 за цифров изход 1 и НТ2 за 
цифров изход 3. (За терморегулатор това е включен нагревател). 

CD1, CD2 -   Индикация за включени съответно CD1 за цифров изход 2 и CD2 за 
цифров изход 4. (За терморегулатор това е включен охладител). 

 Устройството разполага с клавиатура, състояща се от следните бутони 

ESCAPE , ENTER , UP  и DOWN . С тяхна помощ се извършва настройка 
на параметрите, избор на изобразяван канал, достъп до менютата и всичко необходимо за 
осъществяване на връзката човек – машина. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг.9 
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4.2. Структура на менюто на регулатора. 
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4.2.1. Начално състояние. 

След включване на захранването на контролера на горния ред на индикацията се изписва 

текущата температура измерена от първи канал. Чрез натискане на бутоните  и  се преминава 
към екран с текущата температура за втори канал и обратно.  

Въвеждане на задание за избран канал става чрез еднократно натискане на бутон , с което 
надписът на долния ред от индикацията започва да мига. Промяна на стойността се извършва с 

бутони  и , потвърждение на избрана стойност с бутон , а отказ със . 

Чрез задържане на бутон  се влиза в основното меню на всеки регулатор. С бутони  и 

 се преминава от едно меню в друго. 

  4.2.2.Меню „tYPE”   
От това меню се избира типът на регулатора: 

-  : Регулаторът е изключен.  

-  : Регулаторът е в ръчен режим. 
-  : Релеен дву- или три-позиционен 
-  : ПИД позиционен 
-  : ПИД скоростен 
-  : Autotuning 

Връшане в основния екран става с бутон .  
  4.2.3.Меню „InP”  
В това меню се избира типа на сензора: 
   -     : Термодвойка тип „B” 
   -     : Термодвойка тип „Е” 

   -   : Термодвойка тип „J” 

-     : Термодвойка тип „K” 

-      : Термодвойка тип „N” 
-      : Термодвойка тип „R” 
-      : Термодвойка тип „S” 

-      : Термодвойка тип „T” 
-      : Термодвойка тип „L” 
-      : вж. Меню “VOLT” 

-      : Термосъпротивление Платина 100 (крива 1) 

-      : Термосъпротивление Платина 200 (крива 1) 
-      : Термосъпротивление Платина 400 (крива 1) 
-      : Термосъпротивление Платина 500 (крива 1) 
-      : Термосъпротивление Платина 1000 (крива 1) 
-      : Термосъпротивление Никел 100 
-      : Термосъпротивление Никел 120 
-      : Термосъпротивление Мед 10 
-      : Термосъпротивление Мед 100 
-      : Измерване на съпротивление в интервала 0Ω ÷ 900Ω 
-      : Термосъпротивление Платина 100 (крива 2) 

-     : Термосъпротивление Платина 200 (крива 2) 
-      : Термосъпротивление Платина 400 (крива 2) 
-      : Термосъпротивление Платина 500 (крива 2) 
-      : Термосъпротивление Платина 1000 (крива 2) 
-      : Термосъпротивление Платина 46 
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-      : Термосъпротивление Мед 53 

4.2.3.1 Меню „VOLT”    

От меню се избира  след което се натиска бутон  за 3 секунди, за да 

се отвори меню . Чрез това меню се въвеждат конфигурационни параметри за 
измерването на аналоговите величини на контролера. 

При влизане в това меню в горния ляв ъгъл се появява надпис “AXX”, където “XX” е 
номера на аналоговия вход, който се конфигурира. Превключването между отделните 

аналогови входове става с бутоните  и . 

Възможните параметри за настройка на дадена аналогова величина са 6 и се избират 

или с бутоните  и . 

Промяната на параметър става  по следния начин: 

  - натиска се бутона , при което надписа започва да мига. 
 - чрез бутоните на цифровата клавиатура се задава новата стойност на 

определен параметър. 

  - с натискане на бутона  промяната се потвърждава или с натискане на  
се отказва. Надписът с номера на аналоговия вход спира да мига.  
 
 Значението на отделните параметри е следното: 
 
Номер на 
параметър 

Значение Стойност 

1 Тип на измерваната аналогова величина (дадени 
са в Приложение 2) 

0-40 

2 Горна скала число в плаваща запетая 
3 Долна скала число в плаваща запетая 
4 Отместване число в плаваща запетая 
5 Коефициент на филтрация 0.1  до  1 
6 Максимална промяна Положително число в плаваща 

запетая от 0 до Горна скала 
 
Горната и долна скала са съответно най-високата и най-ниската стойности на 

измерваната величина, при които е настроен първичният преобразувател. 
Отместването е число, което събрано с показанието дава истинската стойност на 

величината, т.е. това е грешката с обратен знак на аналоговия тракт(датчик, пребразувател, 
аналогов вход). 

Коефициента на филтрация Кф участвува при получаване на действителната стойност 
на измерваната величина по следния начин: 

Вд = Вст + Кф ( Вн – Вст) където, 
Вд е действителната стойност на измерваната величина, 
Вн е новата стойност, получена при последното преобразуване от АЦП, 
Вст е предишната действителна стойност на измерваната величина. 

Делта е максималното допустимо изменение на измерваната величина в съответната посока. 
 

След избор на използвания сензор потвърждение на избора става с натискане на бутон 

. Връшане в основния екран става с бутон . 
 

  4.2.4. Меню „HISt”  
  
В това меню се задава стойността на хистерезиса в процеса на регулиране. Задава се 

реално число в границите -999 ÷ 999. Промяна се инициира с бутон  при което текущата 

стойност започва да мига очаквайки промяна. Самата промяна се извършва с бутоните  и 
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 след което следва потвърждение с бутон  или отказ с бутон . Връшане в 

основния екран става с бутон . 

 4.2.5. Меню „ALrP”  
В това меню се задава стойността на алармените стойности в проценти от зададената 

величина за регулиране. Задава се реално число в границите 0 ÷ 100. Промяна се инициира с 

бутон  при което текущата стойност започва да мига очаквайки промяна. Самата 

промяна се извършва с бутоните  и  след което следва потвърждение с бутон  

или отказ с бутон . Връшане в основния екран става с бутон . 

4.2.6. Меню „ALOd”  
В това меню се задава номер на цифров изход, който да се задейства при нарушена 

долна предупредителна граница на заданието. Задава се цяло число в границите 0 ÷ 8, като 
при стойност 0, няма въздействие върхо цифровите изходи. Номера от 1 до 4 съответстват на 
транзисторните изходи, а от 5 до 8 на релейните. 

4.2.7. Меню „ALOU”  
В това меню се задава номер на цифров изход, който да се задейства при нарушена 

горна предупредителна граница на заданието. Задава се цяло число в границите 0 ÷ 8, като 
при стойност 0, няма въздействие върхо цифровите изходи. Номера от 1 до 4 съответстват на 
транзисторните изходи, а от 5 до 8 на релейните. 

Примерна графика на регулиран процес по трипозиционен закон за регулиране може 
да се види на фиг. 10. 
 

 
Фиг.10 

 
 
4.2.8. Меню за настройка на регулатора 
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От основния екран на регулатора при задържане на бутон  или  се преминава в 

меню за въвеждане на параметрите за всеки регулатор. Менюто  се отнася за регулатор 1 

и съответно  за регулатор 2.  
Описание на параметрите за всеки регулатор е дадено в таблица 2. 
 
Номер  

на параметър 
 

ЗНАЧЕНИЕ 
 

СТОЙНОСТ 
1 Тип на регулатора 0 – Не регулира 

1 – Релеен 
2 – ПИД(позиционен) 
3 – ПИД(скоростен 

2 Време за сканиране в секунди 0-255 
3 Номер на аналогов вход за обратна връзка 1..брой аналогови 

входове 
4 Номер на цифров изход за загряване  1..брой цифрови изходи 
5 Номер на цифров изход за охлаждане 1..брой цифрови изходи 
6 Номер на аналогов вход за обратна връзка по 

позиция. 
1...брой аналогови входове 

0 – няма вход за обратна връзка по 
позиция. 

7 Изменение на обратната връзка по позиция 0 – от 0 до 100%,  
1 – от 100% до 0% 

8 Максимално допустимо изходно въздеиствие. 0 – 100 % 
9 Предупредителни граници  1 – 100% от заданието 

10 Номер на цифров изход при нарушена долна 
предупредителна граница 

0..брой цифрови изходи 
 (0- не се обслужва изход) 

11 Номер на цифров изход при нарушена горна 
предупредителна граница 

0..брой цифрови изходи 
 (0- не се обслужва изход) 

12 Долна аварийна граница Реално число 
13 Горна аварийна граница Реално число 

14 Коефициент на усилване (Кp) Реално число 
15 Коефициент(време) на интегриране (Tin) Реално число 
16 Коефициент(време) на диференциране  (Tdif) Реално число 
17 Зона на нечувствителност Реално число 
18 Коефициент на усилване за П-регулатора на 

канала за охлаждане (KP_CL) 
Реално число –  
от 1 до 100% 
При стойност 0, П-регулатора е 
изключен. 

Табл.2 
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4.2.9. Меню „Профил” 
Универсалния регулатор UR2 има възможност за програмиране до девет програми 

(профили), като всяка програма може да има максимум девет участъка(стъпки). Схематично 
една програма(профил) е показана на фиг. 11 . 

 Всеки участък(стъпка) от програмата  се описва с три параметъра: 
1) време за промяна (нарастване/намаляване) на регулируемият параметър; 
2) време за задържане на регулируемият параметър. 
3) Задание на регулируемият параметър, което трябва да бъде достигнато и 

задържано. 

 
фиг.11 

 
При брой на стъпките по-малък от 9, за край на програмата се счита стъпка, на която 

двете времена имат стойност 0. След достигане до стъпка с такива параметри регулатора 
преминава в режим ‘СТОП’. 

Времето за задържане в една стъпка може да бъде равно на 0, което означава, че 
веднага след изтичането на времето за промяна ще се премине към изпълнението на 
следващата стъпка. 

При конфигурирана първа стъпка регулаторът ще работи в режим профил и не 
може да бъде използван като стандартен регулатор. За да се използва као стандартен 
регулатор времената на стъпка 1 трябва да са равни на 0, т.е.  = 0 и  = 0.  

Конфигурацията на параметрите на програмите(профили) става чрез менюто 

„Профил”.  В него се влиза от основния екран със задържане на бутон  за 3 секунди. 
Връщането от меню “Профил” към стандартното меню на регулатор става отново с 

натискане и задържане на бутон  за 3 секунди. 
Първият екран който се показва при влизане в меню “Профил”, изобразява режима на 

работа на рампите. Възможни са три режима на работа, които са изписани на първия ред на 
екрана: 

-  : режим „СТОП” не се изпълня програмата(профилът) и 
регулатора е в стоп(изключен) режим.   

-     : режим „ПАУЗА” програмата е спряна, а регулатора 
поддържа последното изчислено задание. След стартиране 
програмата своето изпълненние от точката където е прекъснато 
изпълнението. След символът “PAU”  с цифра от 0 до 9 се 
изобразява в кой участък(стъпка) от програмата се намира 
изпълнението. 

-   : режим „ИЗПЪЛНЕНИЕ” регулатора изпълнява зададените 
му рампи за регулиране. След символът “rUn”  с цифра от 0 до 9 се 
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изобразява в кой участък(стъпка) от програмата се намира 
изпълнението. 

Промяната на режима от клавиатурата става по следния начин: 

1) натиска се бутон , при което надписът на първия ред започва да мига; 

2) с бутоните  и  се избира желания режим; 

3) натиска се бутон , с което се стартира и запаметява избрания режим. 
Ако няма настъпили грешки на втория ред се изобразява общото изминало време от 

стартиране на програмата. При наличие на грешки на втория ред се изобразява номерът на 
грешката. При настъпила грешка номер 8 екрана на термо-регулатора изглежда така: 

 
Номерата и описанието на грешките за конкретната реализация са следните: 
 1) Не се използва 

2) Отворена врата на пещта 
3) Изминалото време в стъпката е надвишило два пъти сумата от времената на 

нарастване и задържане. 
4) Измерената температура от датчика е извън допустимия обхват  

- 15оС < ‘Измерена температура’ < 1250 оС 
8) Включена термозащита 

Ако е настъпилат грешка  е с номер 1 или 2 програмата не преминава в режим 
‘СТОП’, а очаква да се отстрани причината за грешка, след което да продължи дa се 
изпълнява. При грешки с номер 3 и по-големи програмата преминава в режим ‘СТОП’, и 
след отстраняване на причината за грешка може да бъде запусната само от начало. 

С бутоните  и  се преминава към другите екрани от менюто за преглед и 
промяна на параметрите на една програма(профил). 

Вторият екран е информационен.        

     
     
На горният ред се изобразява изминалото време от началото на текущата стъпката, а 

на долния ред, оставащото време до края на стъпката, която се изпълнява. В конкретната 
реализация всички времена са в минути. 

Третият екран  служи за задаване на номера на програмата(профила), която ще 
се изпълнява или ще описва ако режимът е “STOP”. Задават се стойности(програми) от 1 до 
9. 

Следващите екрани характеризират всяка една от стъпките в програмата. В една 
програма може да има максимум девет участъка, като програмата се изпълнява до деветия 
участък (ако е конфигуриран) или до първия срещнат участък с нулеви времена. Всеки един 
участък се състои от три параметъра: 

-  : време за нарастване/намаляне на величината в минути за първия участък. 

-  : време на задържане на величината в минути за първия участък. 

-  : стойност на величината, която трябва да бъде достигната и задържана от 
регулатора за първия участък. 

 След екраните за задаване параметрите на 9-тата стъпка има три последователни 
екрана за параметри свързани с конкретна реализация: 

-  се задава температурата на затваряне на клапата на пещта; 

-  се задава температурата на отваряне на клапата на пещта; 

-  не се използва. 

 Чрез последния екран  се задава броя програмни регулатори, които 
изпълняват профила. За конкретната реализация е само първи регулатор, т.е. параметъра е 
равен на 1. 
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5.ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА НАСТРОЙКА НА РЕГУЛАТОРА. 
5.1.Общи пположения. 
Обектите за регулиране са много разнообразни и тяхната точна идентификация е 

изключително трудна. В много случаи тяхното поведение се променя и по време на работа. 
При проектирането и изработването на една машина (линия или технологичен процес), която 
изисква управление, винаги трябва да се имат предвид трудностите за постигане на добро 
регулиране. В много случаи условията за качествено управление се постигат на етап 
конструиране (респ. реконструиране, ремонт). Когато се налага управление на няколко 
обекта, често те се оказват взаимно “свързани”, т.е. те взаимно се влияят. Това прави 
настройката на регулаторите още по-трудна.  

Настройката на един регулатор (какъвто и да е той) винаги е избор на компромисен 
вариант от противоречиви възможности. Не можете да настроите регулатора така, че да е  
едновременно и много бърз и с малки пререгулирания. 

Преди да пристъпите към настройка на отделните регулатори е необходимо: 
- добре да се опознае обекта; 

- да се дефинират изпълними изисквания – в много случаи изискванията към 
регулатора са неизпълними от гледна точка на възможностите на самия обект; 

- да се осигури качествено мерене на температурата; 
- да се осигури мощност на нагряване, респ. охлаждане, с достатъчен запас, но не 

прекалено голяма, която би намалила дискретността на управлението, а оттам и 
прецизността на регулирането; 

- добре да се познава инструкцията за работа с регулаторите на UR2, в частност и 
описателя на регулаторите. 

5.2.Проверка на управлението на нагревателя, респ. охладителя 
- проверете силовите вериги за управление на нагревателите, връзките на 

транзисторните изходи на контролера с външните релета или SSR; 
- включете контролера и задайте ръчен режим MAX и малък процент 

мощност(20%); 
- убедете се, че няма проблеми в управлението на нагревателите; 
-    ако има предвидено охлаждане, извършете подобна процедура и за него.  
5.3.Проверка на измервателния тракт. 

За да се управлява качествено трябва да се измерва точно, без смущения, със 
строга повтаряемост, на физическото място, отговарящо на технологичните изисквания 
на регулирания процес. Проводниците, свързващи температурните датчици, да минават 
далеч от източници на индустриални смущения, да са с възможно най-малка дължина и 
да бъдат екранирани.  

- наблюдавайте показанията на температурата на дисплея на контролера дали нямат 
големи колебания. Ако има такива, трябва да се търсят начини за намаляването им 
до възможния минимум. 

 
5.4.Конфигуриране на регулатор.  
Конфигурирането е еднотипно и задължително за всеки един от 2-та регулатора. 

Задължителни параметри за работа на един регулатор: 
- тип на регулатор(параметър 1)  
- време за регулиране (параметър 2); 
- пропорционален коефициент (параметър 14 – за ПИД-регулатор); 
- номер на изход загряване (параметър 4) – стойности от 1 до 4 за включване на SSR 

за нагряване; 
- номер на изход охлаждане (параметър 5) - от 1 до 4 за включване на охлаждане (ако 

няма охлажд. = 0); 
- тип на аналоговия измервателен вход – задава се от основното меню . 
!!! Внимание: режимът на регулатора се задава последен, когато трябва да 

различен от , от основното меню. 
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В следващите точки са посочени практически действия за първоначален подбор на 
коефициентите за настройка на позиционен ПИД-регулатор. 

5.4.1.Определяне на времето за регулиране  
Това е един от най-важните параметри за настройка. Представлява период от 

време в секунди, през което регулаторът прави пресмятания по съответния закон за 
управление и издава управляващо въздействие на физическия изход на регулатора. 
Колкото е по-бърз обектът (с по-малка времеконстанта), толкова по-малък трябва да е 
този параметър. Времето за регулиране трябва да е много по-малко от периода на 
колебанията на температурата в установен режимн (а той пък зависи от настройката на 
регулатора). Трябва да се има предвид, че изходното въздействие е резултат от 
сумиране (със знак) на предишното и текущо изчисленото. Много малки времена на 
сканиране могат да превърнат при силни смущения върху обекта избрания ПИД-
регулатор в релеен.  
За да се определи t трябва да се извършва следното: 
- задава се време за регулиране (сканиране) t = 2 (сек); 

- задава се ръчен режим   ; 

- задава се тип на регулатора  ; 
След извършване на тези действия регулаторът трябва да включи присвоения му 

физически изход  за нагряване и измерваната температура да започне да се покачва. Отчита 
се времето Т (в секунди), за което температурата на обекта ще се повиши с 1 градус. 
Получената стойност  на това време, умножена с коефициент 0,6÷0,8, дава времето на 
регулиране t . 

t  = Т * (0,6 ÷ 0,8)  = времето на регулиране. 
 

5.4.2.Начална настройка на коефициентите на регулатор ПИД с П. 
Извършва се следното: 
- задава се време за регулиране 2t = 2; 

- задава се тип на регулатора релеен ( ); 
- задава се задание 70 ÷ 80% от работната температура на обекта за регулиране; 
Измерваната температура на обекта се колебае в граници Тmax и  Тmin(фиг.11), с 

период Р [минути]. След  установяване на колебателния режим (изчакват се няколко 
колебателни процеса) се пресмятат, пропорционалният, интегралният и диференциалният 
коефициенти: 

Кp = (Тmax - Тmin) / 100P ; 
Тi = P / (2 ÷ 3); 
Td = P / (8 ÷ 10). 

Обикновено така изчислените коефициенти са малки и осигуряват бавно достигане на 
зададената температура без или с малки пререгулирания.  

Наблюдава се работата на съответния регулатор и се правят донастройки съобразно 
изискванията и приложените графики. За постигане на оптимално управление (сравнително 
бързо и точно регулиране) е необходим систематичен подход, а не хаотични действия. 

Променяйте коефициените един по един като си изяснявате точно тяхното влияние. 
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фиг.11 
 
 

По подразбиране всички параметри са попълнени. Промяна на параметрите на 
регулатора трябва да се извършва само ако това се налага от регулирания обект! В 
противен случай се препоръчва използването на базовите настройки. 
 
 
6. КОМПЛЕКТНОСТ НА ДОСТАВКАТА 

6.1. Програмируем контролер UR2... – 1 бр.  
6.2. Паспорт – 1бр. 
6.3. Опаковка – 1бр. 
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7. ГАРАНЦИОННА КАРТА  
 
 Фабричен N                 ……...............................  Фактура  N                   ……................ 
 
 Стоката закупена от  .......................................             Дата на закупуване    ........................ 
 
 

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ дава една година гаранция за универсалния регулатор UR2..., 
считано от датата на закупуване. Всички възникнали дефекти не по вина на потребителя в рамките на 
гаранционния период се отстраняват от производителя безплатно. 

 Гаранцията не се отнася при : 
- възникнала повреда от неправилен транспорт и съхранение; 
- неспазване на инструкцията за експлоатация; 
- отстраняване на дефекти от други лица или организации; 
- повреди в резултат на природни стихии. 
Други гаранционни и извънгаранционни условия могат да се договарят по споразумение 

между производителя и купувача. 
 
8.ИЗВЪРШЕНИ РЕМОНТИ 
       

Дата на 
постъпване Вид на извършения ремонт Извършил ремонта       Дата на 

предаване 
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4002   Пловдив  ул. “Г. Измирлиев” 61А                                    e-mail: 
office@isomaticcomplect.com 
тел/факс:(032) 640 805, 642 3 
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