
GEBRUIKERSHANDBOEK DX-9100

1. ALGEMEEN.

Deze documentatie behandelt alle drie de versies van de uitgebreide digitale regelaar DX-
9100, inclusief de DX-9120 met peer-to-peer communicatie via een Echelon-bus.

De DX-9100 is een vrij-configureerbare regelaar, welke zeer geschikt is voor de regeling van
meervoudige ketel- en koelinstallaties, van het airconditioning-proces in uitgebreide
luchtbehandelingsinstallaties en voor toepassing bij de besturing van verlichting en
aanverwante elektrotechnische toepassingen. Met de regelaar is gecombineerde DDC-regeling
en PLC-besturing mogelijk.

In een standalone configuratie beschikt de DX-9100 regelaar over alle hard- en software, die
voor een flexibele regeling en besturing van de aangesloten processen nodig is. Naast regel-
en besturingseigenschappen beschikt de DX-9100 over een uitbreidings-interface, waarmee
de in- en uitgangscapaciteit van de regelaar kan worden vergroot. Alle aangesloten punten,
rechtstreeks of via de uitbreidings-interface, worden bewaakt en kunnen met het ingebouwde
LED-display worden weergegeven en bediend.
De DX-9100 regelaars versie 1 en 2 kunnen worden aangesloten op zowel de Metasys N2-bus
als op de Bus-91 van System 91, zodat deze kunnen samenwerken met andere digitale System
91 regelaars en een centraal GBS-systeem.
De DX-9120 regelaar versie 3 kan worden aangesloten op een Echelon-bus, zodat deze kan
samenwerken met andere DX-9120 regelaars en de Netwerkserver NCM van het Metasys
FMS systeem.

Fig. 1.1.:DX-9100 Uitgebreide digitale regelaar

De DX-9100 is beschikbaar in drie versies:
· Versie 1 heeft aansluitklemmen voor de bedrading, die zich in de regelaar bevinden.
· Versie 2beschikt over een speciaal aansluitmoduul met klemmen, waarop alle bedrading

kan worden aangesloten vóórdat de regelaar zelf wordt gemonteerd. Deze versie beschikt
tevens over 6 additionele analoge uitgangen, een separate seriële interface voor een
configuratie-PC en een DT-9100 LCD-frontdisplay met additionele functies. Communica-
tie met andere systemen geschiedt via een N2-bus of Bus-91.
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· Versie 3 is harwarematig identiek aan versie 2 met dat verschil dat peer-to-peer
communicatie met andere regelaars en systemen geschiedt via een Echelon-bus. Hierdoor
kunnen versie 3 regelaars cyclische of gebeurtenisafhankelijk gegevens uitwisselen met
andere versie 3 regelaars zonder verdere tussenkomst van andere communicatiecontrollers.
Verder kunnen op peer-to-peer basis gegevens worden uitgewisseld met een Metasys FMS
systeem via een netwerkswerver NCM.

De DX-9100 verwerkt de aangesloten analoge en digitale ingangssignalen in 12 vrij-
programmeerbare functiemodulen, in een uitgebreid programmeerbaar logisch moduul (PLC)
en in tijdschakel- en optimaliseringsmodulen. Afhankelijk van de operationele parameters
worden dan de diverse uitgangen aangestuurd.

De DX-9100 beschikt over 8 analoge en 8 digitale ingangen.Versie 1 beschikt over 8
uitgangsmodulen, welke 2 analoge en 6 digitale triac-uitgangen aansturen.Versie 2 en 3
hebben 14 uitgangsmodulen, welke 8 analoge en 6 digitale triac-uitgangen aansturen.

De triac-uitgangen van alle typen kunnen geconfigureerd worden als 6 aan/uit- of puls-
uitgangen, 6 uitgangen op tijdbasis (DAT), 3 drie-puntsuitgangen op basis van positie (PAT),
3 start/stop-uitgangen of elke combinatie ervan met maximaal 6 triacs.

De DX-9100 heeft drie communicatie-interfaces:
· Één aansluiting is een RS485 bus voor communicatie via de N2-bus met een centraal

GBS- of configuratie-systeem (versie 1 en 2) of via de Echelonbus ook nog met andere
DX-9120 regelaars (versie 3).

· De tweede interface dient voor uitbreiding van de in- en uitgangscapaciteit door
aansluiting van max. 8 uitbreidingsmodulen XT-9100.

· De derde aansluiting bevindt zich op de voorzijde van de regelaar en dient voor
aansluiting van de handterminal SX-9120.

Versie 2 en 3beschikken bovendien nog over een separate RS232 interface voor rechtstreekse
communicatie met een configuratie-systeem.

Door aansluiting van max. 8 uitbreidingsmodulen XT-9100 of XTM-905 wordt de
aansluitcapaciteit aan de DX-9100 regelaar uitgebreid met max. 64 in-/uitgangen, analoog of
digitaal, afhankelijk van de aangesloten uitbreidingsmodulen.

Elke XT-9100 c.q. XTM-905 uitbreidingsmoduul beschikt over 8 analoge of 8 digitale punten,
waarvan de configuratie softwarematig wordt bepaald in combinatie met één of meerdere
aansluitmodulen XP-910x c.q. XPi, welke de hardwarematige in- en uitgangen voor het
uitbreidingsmoduul verzorgen.
Twee softwarematige aansluitmodulens kunnen worden gecombineerd tot een 1 physiek
moduul met 8 analoge en 8 digitale punten of 16 digitale punten.

De DX-9100 wordt met een eenvoudige PC en de grafische configuratiesoftware GX-9100
geconfigureerd en geladen. De diverse configuratieparameters kunnen met het Servicemoduul
SX-9120 worden aangepast terwijl diverse operationele parameters ook via het ingebouwde
frontdisplay kunnen worden gewijzigd.
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Voordelen van de DX-9100 regelaar:

· Volledig configureerbaar door gebruik te maken van het SX-9120 servicemoduul of de Grafische
configuratiesoftware GX-9100.

· Tekstweergave en lokale bediening met behulp van het DT-9100 LCD-display.
· Communicatie interface voor aansluiting aan een centraal GBS-systeem (RS485 voor de Bus-91

of transformatorkoppeling voor de Echelon-bus).
· Communicatie interface voor laden en aansluiten van het DT-9100 LCD-display (RS232).
· Vaste aansluiting voor een servicemoduul SX-9120.
· Acht analoge ingangen met 13 bit resolutie.
· Acht digitale ingangen (potentiaalvrije contacten), elk voorzien van een pulsteller.
· Twee (versie 1) of acht analoge uitgangen (versie 2 en 3).
· Zes digitale uitgangen, te gebruiken als 3-puntsuitgangen voor P/PI-regeling met omkeerbare

servomotoren (PAT), 2-puntsuitgangen op tijdbasis (DAT), aan/uit, alsmede impulsuitgangen.
· 12 vrij-programmeerbare functiemodulen uit een geïntegreerde bibliotheek met o.a.:

· Standaard P, PI, PID of aan/uit-regeling
· Rekenmodulen voor voorgeprogrammeerde mathematische functies.
· Stappenregelalgoritme
· Sommeringsalgoritme voor integratie van analoge en telling van digitale ingangen

· PLC-moduul voor logische verknoping van variabelen aan besturingsfuncties
· Acht tijdschakelmodulen en twee optimaliseringsmodulen.
· Acht XT-uitbreidingsmodulen, elk met max. 8 in-/uitgangen.
· Aftastcyclus van de ingangen: 1 s. (1 tot 2 sec. voor de uitbreidingsmodulen).
· Schroefklemmen voor een comfortabele bekabeling.
· Ingebouwde scheidingstransformator.
· Geïntegreerd frontpaneel met LED-display, indicatie-LED’s en bedientoetsen.
· Behuizing voor wand- of DIN-rail montage, materiaal Polycarbonaat/ABS.
· 64 logische toestandsvariabelen t.b.v. de PLC;
· Analoge ingangen geschikt voor Ni1000 opnemers met L&G en DIN karakteristiek;
· Achtvoudig calculatiemoduul;
· Viervoudig segmenteringsmoduul;
· Overloopteller bij sommeringsmodulen;
· Interne en externe boven- en onderbegrenzing van het werkpunt van regelkringen;
· Dual-PID- en Dual-aan/uit regelaars nu voorzien van separate uitgangen voor elke kring;
· Analoge en digitale uitgangsmodulen aanstuurbaar met + en - signalen;
· Foutsignalering en blokkering bij gelijktijdige aanwezigheid van + en - signalen;
· Enthalpy-algoritme met tweede enthalpy-calculatiekanaal waardoor enthalpy-vergelijk in één

moduul mogelijk is;
· Enthalpy-algoritme met correctievariabele voor luchtdruk;
· Optimaal stop toestand als uitgangsvariabele beschikbaar;
· Weergave van versie- en configuratienummer bij opstart;
· Inversie-mogelijkheid van het stap-signaal binnen een groep bij stappenregelaar;
· Signalering meetbereiksover- en onderschrijding bij analoge ingangen;
· Hardware foutsignalering op XT uitbreidingsmoduul;
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Additionele kenmerken van versie 2 en 3

· 6 additionele analoge uitgangen;
· Separate seriële interface op aansluitmoduul voor aansluiting van een configuratie-PC;
· Alle aansluitingen op een separaat aansluitmoduul voor DIN-railmontage, waardoor mogelijkheid

voor prefab-bedradingen;
· Frontpaneel, uitgebreid met additionele bedientoets voor opvraag en wijziging van interne

constanten;
· De communicatietoestand wordt op het frontpaneel weergegeven;

Additionele kenmerken van versie 3

· Automatische alarm- en toestandsmelding via een Echelon-bus.
· In- en uitgangen via de Echelon bus. 16 analoge ingangen, 16 analoge uitgangen, 8 digitale

ingangsblokken met elk 16 ingangen en 8 digitale uitgangsblokken met elk 16 uitgangen.

1.1. LonMark™ compatibiliteit

De DX-9100 regelaar versie 3 is goedgekeurd als LonMark™ apparaat. De Echelon-bus voldoet aan
de LonMark specificatie voor gegevensoverdracht.

Nadere details over compatibiliteit en samenwerking met andere Echelon-compatibele apparaten
worden op aanvraag verstrekt.
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2. HARDWAREBESCHRIJVING DX-9100

2.1. Model versie 1

Bestelnummer Omschrijving

DX-9100-8154
DK-9100-8900
DC-9100-8905
DC-9100-6800

DX-9100 versie 1, voor wandmontage, met frontpaneel
Kit voor frontmontage versie 1.
Codesleutel voor bediening frontpaneel
Vervanging Lithium batterij

1,2 kg.

2.1.1. Installatie

Fig. 2.1.:Aanzicht en afmetingen van de DX-9100 versie 1
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1. Draai de schroef (B) los en maak het bovenmoduul los van het ondermoduul. Het
bovenmoduul kan aan het ondermoduul bevestigd blijven in de open positie. Het kan ook
volledig verwijderd worden door de platte kabel los te maken van het bovenmoduul.

2. Voor wandmontage gebruikt u de bijgeleverde schroeven (5,5 x 35 mm).

3. Voor DIN-rail montage klikt u de regelaar op de DIN-rail (35 x 7,5 mm). Om de regelaar
van de rail te demonteren steekt u een schroevedraaier in opening (A), drukt u de
bevestigingspal naar boven en verwijdert u de regelaar.

4. Voor frontmontage is een speciale kit met ordernummer DK-9100-8900 beschikbaar.

5. Bedrading:

a. De schroefklemmen voor aansluiting van de regelaar bevinden zich op het
ondermoduul (max. 1,5 mm2).

b. De aansluitingen voor de Bus-91 en de XT-bus zijn voorzien van steekbare
aansluitklemmen.

Opmerking: De CMOS-chips in de regelaar zijn gevoelig voor statische elektriciteit. U
dient bij demontage en montage hiertegen afdoende maatregelen te nemen.

Zie verder de algemene installatie-aanwijzigingen op bladzijde 22
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2.1.2. Elektrische aansluitingen

Fig.2.2.:Aansluitklemmen van de DX-9100 versie 1
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De volgende nul-niveaus (in de tekeningen aangegeven met Com) van de aangegeven signalen
zijn van elkaar gescheiden:

· Analoge nul (ingang), voor AI1...AI8
· Analoge nul (uitgang), voor AO1 en AO2
· Nul 24 V.~/digitale nul, voor DI1...DI8
· Nul voor RS485 interface voor Bus-91 en XT-bus
· Nul voor digitale uitgang DO3 en DO4 gescheiden bij verwijdering van JP3
· Nul voor digitale uitgang DO5 en DO6 gescheiden bij verwijdering van JP2
· Nul voor digitale uitgang DO7 en DO8 gescheiden bij verwijdering van JP1

2.1.3. Voorbeeld elektrische aansluiting

Fig.2.3.:Een aantal specifieke aansluitingen aan de DX-9100 versie 1

Opmerking: Het diagram laat de bedrading zien met een gezamenlijke transformator. Indien
gewenst kunnen gescheiden transformatoren gebruikt worden voor de 24 V.~-
voeding en de triac-uitgangen.
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2.1.4. Jumperinstellingen

Alle instellingen voor de analoge in- en uitgangen bevinden zich op het bovenmoduul van de
regelaar.

Fig.2.4.:Jumpers in de DX-9100 versie 1

Vóór het inschakelen van de regelaar dienen alle jumperinstellingen ingesteld te zijn.

Per analoge ingang dient slechts één jumper JP3 of JP4 te worden ingesteld:

Om de voeding van de regelaar niet te overbelasten mogen max. 4 analoge ingangen
worden ingesteld voor 0...20 mA.
De instelling van de analoge uitgangen geschiedt op JP6.
Bij aansluiting op een centraal GBS-systeem dient op de DIP-schakelaar het adres in 8-bit
binair formaat te worden ingesteld (in bovenstaand voorbeeld is adres 180 ingesteld).
De XT-Bus kan in de DX-9100 intern met een afsluitweerstand van 220Ω worden
afgesloten door beide jumpers van JP5 op B in te stellen.
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2.1.5. Aansluiting/vervanging van de batterij

De regelaar DX-9100 is voorzien van een oplaadbare condensatorbatterij en een niet-
oplaadbare lithiumbatterij. De condensatorbatterij is volledig opgeladen, wanneer de regelaar
tenminste 1 uur aan de 24 V.~-voeding is aangesloten, en verzorgt het geheugen van de
regelaar dan gedurende 7 dagen.
De lithiumbatterij verzorgt, wanneer deze door het opsteken van een (bijgesloten) jumper is
aangesloten, zonder externe voeding het RAM-geheugen gedurende ca. 1 jaar. Wanneer de
capaciteit van deze lithiumbatterij daalt tot 20% van zijn nominale capaciteit, dan wordt dit
op het frontpaneel weergegeven met een knipperende -LED.

Configuratie- en kalibratiegegevens worden in EEPROM opgeslagen en gaan niet verloren bij
verlies van de voedings- of batterijspanning. Bij verlies van voedings- of batterijspanning gaan
echter wel de operationele tijdgegevens, zoals datum en tijd, telwaarden en GBS-instellingen,
verloren. Deze waarden dienen dus na herstel van voedings- of batterij-spanning opnieuw te
worden ingesteld.

Voor vervanging van de batterij gaat u als volgt te werk:

Schakel de 24 V~ voeding uit en open de regelaar zoals hiervoor beschreven. De batterij
bevindt zich in het bovenmoduul achter het frontpaneel (zie Fig.2.4).

Snijdt voorzichtig de tie-wrap bevestiging los en verwijder de oude batterij.

Monteer de nieuwe batterij. Let hierbij vooral op de juiste polariteit! Zet de batterij vast
met de bijgeleverde tie-wrap.

Monteer het bovenmoduul weer op het ondermoduul.

Sluit de batterij pas aan met de jumper JP-BAT, nadat de 24 V.~-voeding is aangesloten.
Noteer de aansluitdatum voor onderhoudsdoeleinden.
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2.2. Model versie 2 en 3

Bestelnummer Omschrijving

DX-9100-8454 DX-9100 versie 2, voor wandmontage, met frontpaneel
en Bus-91 communicatiebus

1,2 kg.

DX-9120-8454

DX-9100-8996
DX-9100-8997

DX-9100 versie 3, voor wandmontage, met frontpaneel
en Echelon communicatiebus (TP78)
Kit voor frontmontage
Aansluitmoduul met klemmen

1, 6 kg.

0,7 kg.
0,7 kg.

DX-9121-8454

DX-9121-8996
DX-9121-8997F

DX-9100 versie 3, voor wandmontage, met frontpaneel
en Echelon communicatiebus (FTT10)
Kit voor frontmontage
Aansluitmoduul met klemmen

1, 6 kg.

0,7 kg.
0,7 kg.

DX-9100-8992
DC-9100-8905
DC-9100-6800

RS-232 verbindingskabel PC - DX-9100-8454
Codesleutel voor bediening frontpaneel
Vervanging Lithium batterij

0,05 kg.
0,05 kg.

2.2.1. Installatieversie 2 en 3
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Fig. 2.5.:Aanzicht en afmetingen van versie 2 of 3 met aansluitmoduul voor wandmontage
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Fig. 2.5a.:Aanzicht en afmetingen van versie 2 of 3 met aansluitmoduul voor wandmontage

2.2.1.1. Installatie van het aansluitmoduul

1. Verwijder de klemmenafdekkingen aan de boven- en onderzijde van het aansluitmoduul
(indien gemonteerd)

2. Verwijder de regelaar, indien deze gemonteerd is. Open hiertoe het frontdeksel van de
regelaar, draai de schroef (C) los en trek de rechterzijde van de regelaar los van het
aansluitmoduul. Maak daarna de uitsteeksels aan de linkerzijde los en verwijder de
complete regelaar.

3a. Voor wandmontage gebruikt u de bijgeleverde schroeven (5,5 x 35 mm).
3b. Voor DIN-rail montage klikt u het aansluitmoduul op de twee DIN-rails (35 x 7,5 mm,

hartafstand 125 mm.). Draai hiervoor de schroef (D) los en trek de metalen plaat zo ver
mogelijk omlaag. Plaats het aansluitmoduul over de DIN-rails zodat de uitsparingen
achter in de regelaar over de rails vallen en trek de regelaar omlaag. Borg de bevestiging
door de metalen plaat naar boven te schuiven en met schroef D vast te zetten.
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3c. Voor frontmontage dient in het kastfront een rechthoekige opening van 153 mm (+2,-0)
hoog en 189 mm (+2,-0) breed te worden gemaakt. Plaatdikte 2...10 mm. Steek het frame
voor frontmontage door de opening, bevestig de twee schroeven aan de zijkant van het
frame en draai het frame hiermee vast. Monteer de regelaar daarna in het frame.

4. Bedrading:

a. De schroefklemmen voor aansluiting van de regelaar bevinden zich op het
aansluitmoduul (max. 1,5 mm2).

b. De aansluitingen voor de Bus-91 en de XT-bus zijn voorzien van steekbare
aansluitklemmen.

5. Monteer eventueel de klemmenafdekkingen aan de boven- en onderzijde van het
aansluitmoduul.

2.2.1.2. Installatie van de regelaar

1. Controleer de bedrading en de spanningen van de voeding en de diverse in- en
uitgangssignalen.

2. Stel de jumpers in op de achterzijde van de regelaar volgens de aanwijzigingen in
hoofdstuk Jumperinstellingen DX-9100 versie 2, blz. 19.

3. Monteer de regelaar door eerst de bevestigingslippen aan de linkerzijde in te haken en
vervolgens de gehele regelaar stevig op het ondermoduul te drukken. Draai de regelaar
vervolgens vast met schroef (C).

4. Voor frontmontage is een speciale kit met ordernummer DX-91xx-8996 beschikbaar.

Opmerking: De CMOS-chips in de regelaar zijn gevoelig voor statische elektriciteit. U
dient bij demontage en montage hiertegen afdoende maatregelen te nemen.

Zie verder de installatie-aanwijzigingen op bladzijde 22
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2.2.2. Elektrische aansluitingen DX-9100-8990 voor wandmontage

Fig.2.6.:Aansluitklemmen van het DX-91xx-8997 wandmontagemoduul

De volgende nul-niveaus (in de tekeningen aangegeven met Com) van de aangegeven signalen
zijn van elkaar gescheiden:
· Analoge nul (ingang), voor AI1...AI8
· Analoge nul (uitgang), voor AO1, AO2, AO9...AO14
· Nul 24 V.~/digitale nul, voor DI1...DI8
· Nul voor RS485 interface voor Bus-91 en XT-bus
· Nul voor digitale uitgang DO3
· Nul voor digitale uitgang DO4
· Nul voor digitale uitgang DO5
· Nul voor digitale uitgang DO6
· Nul voor digitale uitgang DO7
· Nul voor digitale uitgang DO8
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2.2.3. Elektrische aansluitingen DX-91xx-8996 voor frontmontage

Fig.2.6a.:Aansluitklemmen van het DX-91xx-8996 frontmontagemoduul

De volgende nul-niveaus (in de tekeningen aangegeven met Com) van de aangegeven signalen
zijn van elkaar gescheiden:
· Analoge nul (ingang), voor AI1...AI8
· Analoge nul (uitgang), voor AO1, AO2, AO9...AO14
· Nul 24 V.~/digitale nul, voor DI1...DI8
· Nul voor RS485 interface voor Bus-91 en XT-bus
· Nul voor digitale uitgang DO3
· Nul voor digitale uitgang DO4
· Nul voor digitale uitgang DO5
· Nul voor digitale uitgang DO6
· Nul voor digitale uitgang DO7
· Nul voor digitale uitgang DO8
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2.2.4. Voorbeeld elektrische aansluiting

Fig.2.7.:Een aantal specifieke aansluitingen aan de DX-9100 versie 2

Opmerking: Het diagram laat de bedrading zien met een gezamenlijke transformator. Indien
gewenst kunnen gescheiden transformatoren gebruikt worden voor de 24 V.~-
voeding en de triac-uitgangen.
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2.2.5. Communicatie-aansluitingen

De verbinding tussen PC en Bus-91 met DX-9100 versie 2 regelaars geschiedt via een IU-
9100 of MM-CVT-101 omvormer. Met deze verbinding kan elke DX-9100 met bijbehorende
XT-9100 uitbreidingsmodulen één voor één worden geladen.

Een DX-9100 regelaar versie 2 en 3 met bijbehorende XT-9100 uitbreidingsmodulen kan ook
direct worden geladen via zijn RS-232 poort.

Let op: De DX-9100 versie 3 regelaar kan alleen via zijn RS-232 poort worden
geladen.

Fig.2.8.:Kabelverbindingen voor laden/ophalen gegevens uit DX-9100, versie 2

Fig.2.9.:Kabelverbindingen voor PC-aansluiting via IU-9100
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Fig.2.10.:Kabelverbindingen voor PC-aansluiting via de RS232 poort
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2.2.6. Jumperinstellingen

Alle instellingen voor de analoge in- en uitgangen bevinden zich op de achterzijde van het
regelaarmoduul.

Fig.2.11.:Jumpers in de DX-9100 versie 2
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Vóór het monteren van de regelaar op het aansluitmoduul dienen alle jumperinstellingen
ingesteld te worden.

Per analoge ingang dient slechts één jumper "0-10V/RTD" of "Stroom" te worden
ingesteld:

Plaats voor 0...10 V= ingangen een jumper "Uitgang hoog" of "Uitgang laag" indien een
veilige uitgangsspanning is gewenst. "Uitgang hoog" betekent dat de regelaar van 10 V=
uitgaat indien géén ingangssignaal aanwezig is. "Uitgang laag" betekent dat de regelaar
van 0 V= uitgaat indien géén ingangssignaal aanwezig is.

Per analoge uitgang dient één jumper "0-10V" of "0-20 mA" te worden ingesteld. De
analoge uitgangen AO11...AO14 zijn altijd 0-10V en worden dus niet met jumpers
ingesteld.

Bij aansluiting op een centraal GBS-systeem dient op de DIP-schakelaar het adres in 8-bit
binair formaat te worden ingesteld (in Fig.2.10 is adres 83 ingesteld).

2.2.7. Aansluiting/vervanging van de batterij

De regelaar DX-9100 is voorzien van een oplaadbare condensatorbatterij en een niet-
oplaadbare lithiumbatterij. De functie is hetzelfde als voor versie 1, zoals beschreven op
blz. 10.

Voor vervanging van de batterij gaat u als volgt te werk:

Schakel de 24 V~ voeding uit en demonteer de regelaar van het aansluitmoduul, zoals
hiervoor beschreven.

Verwijder de twee bevestigingsschroeven (schroeven E in Fig. 2.10 op blz. 19).
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Plaats de regelaar op een vlakke ondergrond en haal de twee delen van elkaar. Let er
hierbij op dat de verbindingskabels niet worden beschadigd. De batterij bevindt zich op
het bovenmoduul achter het frontpaneel, zoals hieronder weergegeven:

Fig.2.12.:Lithium batterij met jumper in de DX-9100 versie 2

Snijdt voorzichtig de tie-wrap bevestiging los en verwijder de oude batterij.

Monteer de nieuwe batterij. Let hierbij vooral op de juiste polariteit! Zet de batterij vast
met de bijgeleverde tie-wrap.

Monteer de twee delen van de regelaar weer op elkaar met beide schroeven (E) en plaats
deze op het aansluitmoduul.
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2.3. Algemene aanwijzigingen voor model versie 1, 2 en 3

2.3.1. Installatie-aanwijzigingen

De regelaars zijn door gepaste maatregelen tegen schadelijke elektrische beïnvloeding
beschermd. Incorrecte installatie kan in een omgeving met sterke magnetische velden tot
storingen leiden.

U dient hierbij vooral op het volgende te letten:

· Installeer de regelaar niet in de onmiddellijke omgeving van magneetschakelaars,
frequentie-omvormers en thyristorregelaars.

· Sterk- en zwakstroombedradingen in schakelkasten dienen van elkaar gescheiden te zijn
en indien mogelijk verschillend van kleur te zijn.

· Maatregelen ter voorkoming van inductieve storingen op de installatiebekabeling:
1. Houd de lengte van de kabels zo kort mogelijk (max. 50 m.). Voor langere lengten

dient afgeschermde kabel gebruikt te worden.
2. Gebruik getwiste kabel voor de ingangen.
3. Houd een min. afstand van 30 cm. aan tussen sterk- en zwakstroombekabeling.
4. Leg geen leidingen in de buurt van hoogspanningstransformatoren of apparatuur die

hoge frequenties genereren.
5. Gebruik afgeschermde kabels in omgevingen met sterke elektromagnetische velden.

De afscherming dient aan één punt in de schakelkast geaard te zijn.
6. Gebruik voor de communicatiebus (Bus-91, N2-bus) en de uitbreidingsbus (XT-bus)

een kabel, die geschikt is voor RS485 overdracht. De kabel dient afgeschermd te zijn
en deze afscherming dient aan één punt in de schakelkast geaard te zijn.

· Er mag geen inductieve of capacitieve belasting tezamen met de regelaar aan de 24 V.~-
voedingstransformator aangesloten worden.

Fig. 2.13.:Aansluiting aan een 24 V.~-voedingstransformator
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2.3.2. Aansluiting van de XT-bus

Fig.2.14.:Aansluiting van de XT-bus

Maximaal 8 stuks XT-9100
Maximum lengte bussegment 1200 m. (eventueel te verlengen met Repeater)

Monteer een 220Ω afsluitweerstand aan elk uiteinde van de XT-bus bij een buslengte groter
dan 100 m.

2.3.3. Inbedrijfstellen

De regelaar mag ingeschakeld worden na grondige controle op juiste aansluiting van de
bedrading en spanningsniveaus. Tijdens de opstartfase verschijnt het woord "init" in het
weergavedisplay, gevolgd door het versienummer van de de software in de DX-9100 en het
configuratienummer, indien de regelaar reeds geladen was. Er vindt dan een automatische
initialisatie plaats.

Als een regelaar geladen is begint deze meteen te regelen. Als een regelaar niet geladen is,
dan is deze gereed om geladen te worden met configuratie- en operationele parameters vanuit
het configuratieprogramma GX-9100 of het servicemoduul SX-9120.

2.3.4. Password(vanaf versie 1.4, 2.3, 3.3 of hoger)

Het pasword dient ter voorkoming bij het laden van een onopzettelijke overschrijving van een
configuratie. Indien een configuratie een eerste maal tezamen met een password geladen is,
kan een volgende laadprocedure vanuit de configuratiesoftware GX-9100 alleen na ingave van
het juiste password geschieden.
Indien de gebruiker niet over het password of de originele configuratie met daarin het
password beschikt, moet de regelaar naar Johnson Controls worden teruggezonden voor
vrijgave van het password.
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2.4. In- en uitgangen

2.4.1. Analoge ingangen (AI)

De 8 analoge ingangen van de DX-9100 werken met 0..10 V., 0..20 mA. of RTD-weer-
standsopnemers. De instelling geschiedt d.m.v. jumpers op het bovenmoduul. Elke ingang kan
voor °C, °F, % of "geen eenheid" worden geconfigureerd en softwarematig ook voor 2...10
V.= c.q. 4...20 mA. worden ingesteld.

In versie 1van de regelaar worden de eenheden °C, °F, of % op het frontpaneel weergegeven.

Het meetbereik kan worden begrensd met programmeerbare parameters als volgt:
· Ondergrens van het meetbereik LR voor 0 V.=, 0 mA. of 4 mA. uitgang.
· Bovengrens van het meetbereik HR voor 10 V.= of 20 mA. uitgang.

Spannings- en stroomingangen kunnen worden gelineariseerd met een worteltrekfunctie over
het gehele ingangsbereik, als volgt:

Hierbij is %PR gelijk aan de analoge waarde in % van het fysieke ingangsbereik (0..10V.=,
0..20 mA of 4..20 mA.).
Met een configureerbaar filter kan eventuele instabiliteit van het ingangssignaal worden
gestabiliseerd.

Bovendien zijn de ingangen van de DX-9100 geschikt voor Ni1000, Pt1000 en A99
weerstandsopnemers met een vast meetbereik. Wel dient bij toepassing van weerstandsopne-
mers als ingang op een regelmoduul het programmeerbare bereik te worden ingesteld om het
regelbereik van de regeling vast te leggen.

De DX-9100versie 1beschikt over een voedingsspanning van +15 V.=, max. 100 mA. voor
de voeding van externe stroom-meetomvormers. Voorversie 2 en 3bedraagt deze voeding
+15 V.=, max. 200 mA. Maximaal 80 mA mag gebruikt worden voor de voeding van
spannings-meetomvormers of andere apparaten, die geen stroom terugvoeren via de analoge
ingang.

Elke analoge ingang kan intern, softwarematig met de functiemodulen verbonden worden.

Elke analoge ingang beschikt over een boven- en ondergrenswaardebewaking. Tijdens
START-UP en SHUT-OFF, en bij gebruik van de timerfuncties en alarmblokkering kan deze
grenswaardebewaking worden geblokkeerd bij opstart en uitschakelen van de installatie.
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2.4.2. Digitale ingangen (DI)

De DX-9100 beschikt over 8 digitale ingangen, welke gevoed worden vanuit de externe
24 V.~ voeding. De ingangen zijn actief, wanneer deze via een potentiaalvrij contact met de
digitale nul verbonden worden.
Elke digitale ingang kan intern, softwarematig met de functiemodulen en het PLC-moduul
verbonden worden.

2.4.3. Digitale tellers (DI)

Elke digitale ingang beschikt over een bijbehorende teller. Het aantal contact wisselingen van
de ingang, benodigd om de interne teller te verhogen, is programmeerbaar. De max. waarde
van elke teller kan geconfigureerd worden voor 9.999.999. Bij koppeling met GBS-systemen
dient men rekening te houden met de max. waarde, die het betreffende GBS kan verwerken.
Bij Metasys is dit 32.767 (15 bits) en bij SDC 999.999.

2.4.4. Analoge uitgangen (AO)

De beide analoge uitgangsmodulen van de DX-9100 voorzien in de koppeling tussen de
hardwarematige uitgangen en de uitgangen van de programmeerbare functiemodulen. Elke
analoge uitgang kan zo worden geconfigureerd, dat tussen een ondergrens (LRO) en een
bovengrens (HRO) de uitgang van 0 en 100% wordt ingesteld.

Elk analoog uitgangsmoduul is daarom configureerbaar door middel van drie parameters met
de volgende functies:

Indien LRO < I < HRO: Uitgang = I - LRO *100%
HRO - LRO

Indien I ≤ LRO: Uitgang = 0%
Indien I ≥ HRO: Uitgang = 100%

Waarbij: I= de ingangsvariabele van een programmeerbaar functiemoduul
LRO= is de ondergrens voor 0% uitgangswaarde.
HRO= is de bovengrens voor 100% uitgangswaarde.

Het actuele uitgangssignaal kan verder begrensd worden met een boven- (HLO) en een
ondergrenswaarde (LLO), als volgt:

indien uitgang < LLO: uitgang = LLO
indien uitgang > HLO: uitgang = HLO

Elke uitgang kan in HOLD-conditie worden ingesteld en dan worden bestuurd.

Aan elke uitgang van de DX-9100 (niet XT-9100) kan een vertragingstijd worden gekoppeld,
welke actief is bij netspanningsterugkeer. Hierdoor is een gestaffeld inschakelen van de
uitgangen mogelijk.
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De DX-9100 versie 1 beschikt over twee analoge uitgangen, welke afhankelijk van
jumperinstellingen op het bovenmoduul 0..10 V.= of 0..20 mA. produceren (zie hoofdstuk
"Jumperinstellingen op blz. 9). De nulpuntsinstelling kan softwarematig met 20% worden
verschoven, waardoor de uitgangen 2..10 V.= of 4..20 mA. worden.

De DX-9100versie 2 en 3beschikken over acht analoge uitgangen. Vier van deze uitgangen
zijn door jumperinstelling op het bovenmoduul geschikt voor 0..10 V.= of 0..20 mA. (zie
hoofdstuk "Jumperinstellingen op blz. 19). De nulpuntsinstelling kan softwarematig met 20%
worden verschoven, waardoor de uitgangen 2..10 V.= of 4..20 mA. worden.
De andere vier uitgangen zijn alleen geschikt voor 0..10 V.=

2.4.5. Digitale uitgangen (DO)

De zes digitale uitgangen (24 V.~-triac’s) van de DX-9100 worden vanuit zes uitgangsmo-
dulen aangestuurd. Deze uitgangsmodulen vormen een softwarematige interface tussen de
hardware-uitgangen (triac’s) en de uitgangen (digitale of analoge variabelen) van de
programmeerbare functiemodulen, het PLC-moduul of de tijdschakelmodulen.

Elke uitgang kan in HOLD-conditie worden ingesteld en dan worden bestuurd.

Aan elke uitgang van de DX-9100 (niet XT-9100) kan een vertragingstijd worden gekoppeld,
welke actief is bij netspanningsterugkeer. Hierdoor is een gestaffeld inschakelen van de
uitgangen mogelijk.

Elk digitaal uitgangsmoduul kan voor volgende uitgangssoorten geconfigureerd worden:

· Aan/uit , digitaal aangestuurd. De triac wordt afhankelijk van de toestand van een digitale
variabele geschakeld.

· Aan/uit , numeriek aangestuurd. De triac wordt afhankelijk van de toestand van de uitgang
van een programmeerbaar functiemoduul geschakeld (positieve uitgangswaarde = aan, 0
of negatieve uitgang = uit).

· Twee-puntsuitgangop tijdbasis (DAT=Duration Adjust Type), numeriek aangestuurd.
Hierbij wordt de triac - in relatie met een gekozen tijdbasis - zo aangestuurd dat de
inschakelduur proportioneel is met de numerieke uitgang van een programmeerbaar
functiemoduul. Hierbij kan de uitgang zo worden geconfigureerd, dat tussen een
ondergrens (LRO) en een bovengrens (HRO) de uitgang van 0 en 100% wordt ingesteld.

· Drie-puntsuitgang (PAT=Position Adjust Type),zonder terugmelding, numeriek
aangestuurd. Twee triac’s (twee opeenvolgende uitgangsmodulen) worden gebruikt voor
de aansturing van een omkeerbare elektrische servomotor. De berekende stand van de een
regelorgaan wordt afhankelijk van de looptijd van de servomotor omgezet in een
inschakelduur. Bijvoorbeeld: om een regelklep, die dicht is en die een totale looptijd van
120 seconden heeft, naar 40% opening te verstellen, zal de triac 48 seconden lang worden
ingeschakeld.
Voor de stabiliteit en om een overmatige slijtage van de servomotor te vermijden, kan een
dode zonevan bijvoorbeeld 2% worden gedefinieerd.
De uitgang kan zo worden geconfigureerd, dat tussen een ondergrens (LRO) en een
bovengrens (HRO) de uitgang van 0 en 100% wordt ingesteld.
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De looptijd van de servomotor kan begrensd worden door een boven- en ondergrens-
waarde voor het uitgangssignaal.
Een PAT-uitgang heeft twee uitgangsmodulen nodig. De triac van het uitgangsmoduul, dat
geconfigureerd is als PAT-uitgang, schakelt wanneer de uitgang moet opensturen. Het
opvolgende uitgangsmoduul (in numerieke volgorde) hoeft niet geconfigureerd te worden
en de bijbehorende triac schakelt wanneer de uitgang moet dichtsturen. De moduulcombi-
naties 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 en 7/8 kunnen voor PAT worden gebruikt.
Wanneer een PAT-moduul op 0% of 100% komt, zal de bijbehorende triac elke twee uur
gedurende de geconfigureerde looptijd schakelen.

· Drie-puntsuitgang (PAT=Position Adjust Type),met terugmelding. Deze uitgang is
gelijk aan de PAT zonder terugmelding met dien verstande dat een analoge signaal 0..10
V=. als terugmelding op een van de analoge ingangen van de regelaar aangesloten is. In
dit geval wordt de servomotor zolang versteld tot de terugmelding gelijk is aan het
stuursignaal.

· Start/stop-uitgang, digitaal aangestuurd. Twee triac’s (twee opeenvolgende uitgangsmodu-
len) worden gebruikt als start/stop-uitgang voor de aansturing een bistabiel relais of een
schakelcircuit met eigen houd-functie, voor de besturing van ventilatoren, pompen,
verlichting enz..
Een start/stop-uitgang heeft twee uitgangsmodulen nodig. De triac van het uitgangsmo-
duul, dat geconfigureerd is als start/stop-uitgang, schakelt gedurende één sec., wanneer de
uitgang moet inschakelen. Het opvolgende uitgangsmoduul (in numerieke volgorde) hoeft
niet geconfigureerd te worden en de bijbehorende triac schakelt gedurende één sec.,
wanneer de uitgang moet uitschakelen. De moduulcombinaties 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 en 7/8
kunnen voor start/stop worden gebruikt.

· Impuls-uitgang, digitaal aangestuurd. Bij elke toestandsverandering van de aansturende
digitale variabele schakelt de bijbehorende triac gedurende 1 seconde in.

2.4.6. Analoge constanten (AC)

Elke regelaar beschikt over acht analoge constanten waarvan de waarde via het service-
moduul, GX-9100 configuratiesoftware of een centraal GBS kan worden ingesteld. Omdat
deze constanten met elk vrijprogrammeerbaar moduul of uitgangsmoduul verbonden kunnen
worden, bestaat zo de mogelijkheid om in te grijpen in het functioneren van de regelaar.
Vanaf versie 2 kan bediening en uitlezing van de constanten ook vanaf het frontpaneel
geschieden.

2.4.7. Digitale constanten (DC)

Elke regelaar beschikt over 32 digitale constanten waarvan de toestand vanuit het
servicemoduul of een aangesloten GBS-systeem ingegeven kan worden. Omdat deze
constanten - zoals digitale ingangen en digitale variabelen - met elk vrijprogrammeerbaar
moduul, PLC-moduul, tijdschakelmoduul en uitgangsmoduul verbonden kunnen worden,
bestaat zo de mogelijkheid om in te grijpen in het functioneren van de regelaar.
Vanaf versie 2 kan bediening en uitlezing van de constanten ook vanaf het frontpaneel
geschieden.
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2.4.8. Resultaatstoestanden (LRS)

De DX-9100 beschikt over 64 resultaatstoestandsvariabelen (LRS). De waarde van deze
toestandsvariabelen kan worden ingesteld vanuit het PLC-moduul en kan worden gebruikt in
een digitale verbinding als digitale waarde voor vrijprogrammeerbare modulen, het PLC-
moduul, de tijdschakelmodulen of de uitgangsmodulen. De variabelen kunnen ook worden
gebruikt om toestandcondities aan een centraal GBS-systeem door te geven.

2.5. Netwerk in- en -uitgangen bij versie 3 met Echelon bus

De DX-9120-8454 regelaar kan via een Echelonbus gegevens uitwisselen (zenden en
ontvangen) zonder tussenkomst van een beheersysteem. De bus kan max. 30 regelaars
bevatten. De uitwisseling van gegevens is mogelijk door tussenkomst van een Echelon-
netwerkprocessor in de regelaar, die met alle netwerkprocessoren op het netwerk communi-
ceert. Het netwerk configureert zichzelf en bepaalt voor elke regelaar welke gegevens moeten
worden uitgewisseld. Dit kunnen zowel analoge als digitale gegevens zijn en een blok met
gegevens - één analoge waarde of 16 digitale toestanden - kan aan max. 16 andere regelaars
worden gezonden.

Gegevens worden door een regelaar ontvangen als "analoge netwerkingangen" of "digitale
netwerkingangen" en gegevens worden verzonden vanuit "analoge netwerkuitgangen" of
"digitale netwerkuitgangen". De enige parameters die moeten worden vastgelegd zijn de
bronnnen van de uitgangswaarden in de regelaar en de netwerkbestemmingen.

De Metasys-FMS NCM netwerkserver kan in een dergelijk netwerk worden opgenomen als
interface naar een beheersysteem. Het neemt echter niet deel aan de uitwisseling van gegevens
tussen regelaars onderling.

2.5.1. Analoge netwerkingangen

De versie 3 regelaar beschikt over 16 analoge netwerkingangen, die elk een numerieke waarde
bevat uit een analoge netwerkuitgang van een andere regelaar. Deze ingangen kunnen bij de
configuratie op dezelfde wijze worden gebruikt als "echte" analoge ingangen. Ze benodigen
echter geen configuratieparameters. De bron van de analoge gegevens wordt vastgelegd in de
zendende regelaar. Een typische toepassing is de verspreiding van de buitentemperatuur, welke
in één regelaar als analoge ingang aanwezig is.

2.5.2. Digitale netwerkingangen

De versie 3 regelaar beschikt over 8 digitale netwerkingangen, die elk 16 digitale waarden
bevat uit een digitale netwerkuitgang van een andere regelaar. Elk van deze digitale waarden
kan bij de configuratie op dezelfde wijze worden gebruikt als "echte" digitale ingangen. Ze
benodigen echter geen configuratieparameters. De bron van de digitale gegevens wordt
vastgelegd in de zendende regelaar. Digitale gegevens worden altijd in blokken van 16
waarden uitgewisseld en een blok kan niet gesplitst worden verspreid over het netwerk. Niet
alle 16 waarden moeten worden gebruikt en de waarden kunnen verder onafhankelijk worden
gebruikt in de ontvangende regelaar. Een typische toepassing is het doorgeven van de
bedrijfstoestand van een primair proces, zodat een secundair proces hierop kan reageren.
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2.5.3. Analoge netwerkuitgangen

De versie 3 regelaar beschikt over 16 analoge netwerkuitangen, die elk geconfigureerd kan
worden om een numerieke waarde te zenden naar een analoge netwerkingang in een andere
regelaar op het netwerk. Deze uitgangen ontvangen hun waarden van andere ingangen,
uitgangen, constanten, programmeerbare functiemodulen of de in- en uitgangen van
uitbreidingsmodulen van die regelaar. Elke analoge netwerkuitgang kan zijn waarde aan een
analoge netwerkingang in max. 16 andere regelaars zenden. Indien bijvoorbeeld op een
regelaar de buitentemperatuur aan een analoge ingang wordt gemeten, dan kan deze waarde
worden overgedragen via een analoge netwerkuitgang aan 16 andere regelaars of via twee
netwerkuitgangen aan max. 29 regelaars (een netwerk telt max. 30 regelaars).

2.5.4. Digitale netwerkuitgangen

De versie 3 regelaar beschikt over 8 digitale netwerkuitangen, die elk geconfigureerd kan
worden om een blok met 16 digitale waarden te zenden naar een digitale netwerkingang in
een andere regelaar op het netwerk. Deze uitgangen ontvangen hun waarden van andere
ingangen, uitgangen, constanten, logische resultaatstoestanden, programmeerbare functiemodu-
len, het PLC-moduul, de tijdschakelmodulen, de optimaliseringsmodulen of de in- en
uitgangen van uitbreidingsmodulen van die regelaar. Elke digitale netwerkuitgang kan zijn
blok met 16 waarden aan een digitale netwerkingang in max. 16 andere regelaars zenden.
Indien bijvoorbeeld op een regelaar de aanwezigheidstoestand van een gebied aan een digitale
ingang wordt gedetecteerd, dan kan deze toestandswaarde worden overgedragen via een
digitale netwerkuitgang aan max. 16 andere regelaars in dat gebied.
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2.6. Uitbreidingsmodulen

De in-/uitgangscapaciteit van de DX-9100 regelaar kan worden uitgebreid door max. 8
uitbreidingsmodulen te koppelen via de XT-Bus.

Een uitbreidingsmoduul bestaat uit een XT-9100 of XTM-905-5 processor/communicatiemo-
duul en één of meer XP-910x resp. XPx aansluitmodulen. De aansluitmodulen leveren de in-
en uitgangscapaciteit voor de uitbreidingsmodulen als volgt:

XT-9100 XTM-905-5 Omschrijving
Zonder Met Zonder

handbediening handbediening handbediening
XP-9102 XPA-821-5 6 x Al + 2 x AO

XPA-421-5 6 x Al + 2 x AO
XPA-442-5 XPA-462-5 4 AO

XP-9105 XPB-821-5 8 DI
XPE-401-5 XPE-421-5 4 x DI + 3 x DOE (relais)
XPE-404-5 XPE-424-5 4 x DI + 4 x DO (relais)

XP-9106 XPE-444-5 XPE-464-5 4 x DO (relais)
XPM-401-5 XPM-421-5 4 x DI + 2 x DOP(relais)
XPL-401-5 XPL-421-5 4 x DI + 3 x DOM (relais)

XP-9104 XPT-401-5 XPT-421-5 4 x DI + 3 x DO (triac)
XP-9103 XPT-861-5 8 x DO (triac)
Legende:
AI : analoge ingang
AO: analoge uitgang
DI : digitale ingang

DOE: digitale uitgang, elektrische houdfunctie
DOM : digitale uitgang, magnetische houdfunctie
DOP: digitale uitgang, pulscontact
DO: digitale uitgang, puls- of aan/uit contact

Een XT-9100 of XTM-905-5 uitbreidingsmoduul in combinatie met de bijborende
aansluitmodulen geeft één van de volgende mogelijke configuraties:

· 8 analoge in-/uitgangen
of · 8 digitale in-/uitgangen met digitale tellers bij de digitale ingangen
of · 8 analoge en 8 digitale in-/uitgangen
of · 16 digitale in-/uitgangen met digitale tellers bij de eerste 8 digitale ingangen

Opmerking: Wanneer een uitbreidingsmoduul geconfigureerd wordt met 16 in-
/uitgangen, dan beschouwt de DX-9100 2 softwarematige modulen als
één physiek moduul. De DX-9100 kan met max. 8 softwarematige
modulen communiceren, met een maximum van 64 in-/uitgangen.

Opmerking: De functies en configuratiemogelijkheden van de uitbreidings- en
aansluitmodulen komen vrijwe overeen met die van de DX-9100. Meer
informatie over de uitbreidingsmodulen vindt u in de technische
documentatie van het betreffende moduul.
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2.7. Bediening frontpaneel

Alle versies van de DX-9100 regelaar zijn voorzien van een frontpaneel met LED-display,
LED-indicatie en bedieningstoetsen, waarmee operationele parameters en waarden kunnen
worden weergegeven en gedeeltelijk ook ingesteld kunnen worden.

Fig.2.15.:Weergave- en bedieningselementen van de DX-9100 versie 1

Fig.2.16.:Weergave- en bedieningselementen van de DX-9100 versie 2
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Fig.2.17.:Weergave- en bedieningselementen van de DX-912x versie 3

Het frontpaneel is verdeeld in zeven functieblokken met de volgende functies:

Blok A Twee groene 7-segments LED-displays geven het indexnummer weer van de
gekozen waarde.

Blok B Vier rode 7-segments LED-displays geven een geselecteerde waarde weer:
analoge in- en uitgang: numeriek
digitale in- en uitgang: "ON" of "OFF"
teller van dig. ingangen: numeriek, waarbij eenheden en duizend-

tallen afwisselend worden weergegeven.

Blok C Acht rode LED’s geven de actieve dagen van de week weer bij bediening van
tijdschakelmodulen en de toestand van digitale ingangen bij normaal bedrijf.

Blok D1 Van toepassing opVersie 1: drie rode LED’s geven de gemeten grootheid
weer in °t, (°C, of °F. afhankelijk van de configuratie) of %. De -LED
knippert, wanneer de batterij vervangen dient te worden (bij 20% van de
nominale capaciteit).

Blok D2 Van toepassing opVersie 2: de twee bovenste rode LED’s geven de
communicatieactiviteit van de regelaar met de N2-bus (Bus91) weer:
"RD": voor "ontvangst gegevens"
"TD": voor "verzending gegevens".
De drie onderste rode LED’s geven volgende abnormale situaties weer:
"AL": Alarmtoestand van een analoge ingang.
"XT": Communicatiestoring met de XT-uitbreidingsmodulen.

knipperend geeft weer dat de batterij vervangen dient te worden.
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Blok D3 Van toepassing opVersie 3: de bovenste rode LED (R/T) geeft de communi-
catieactiviteit van de regelaar met de Echelon-bus weer (zenden en ontvangen).
De tweede LED (LON ) geeft de activiteit van de Echelon netwerkprocessor
weer en knippert snel bij normale werking.

De drie onderste rode LED’s geven volgende abnormale situaties weer:
"AL": Alarmtoestand van een analoge ingang.
"XT": Communicatiestoring met de XT-uitbreidingsmodulen.

knipperend geeft weer dat de batterij vervangen dient te worden.

Blok E1 Van toepassing opVersie 1: acht rode LED’s geven de volgende toestanden
weer:
"AL": Alarmtoestand van een analoge ingang.
"XT": Communicatiestoring met de XT-uitbreidingsmodulen.

Wanneer de rode -LED brand, dan hebben de overige LED’s volgende be-te-
kenis:

selectie van tijdschakelmodulen
selectie van vakantiedagen
selectie van startdata en tijden
selectie van stopdata en tijden
selectie van overwerktijd

Wanneer de rode -LEDniet brand, dan hebben de overige LED’s volgende
betekenis:
"X": selectie van een analoge ingang
"Y": selectie van een uitgangsmoduul
"Z": selectie van het werkpunt WSP van een regelmoduul
"D": selectie van een digitale ingang
"A/M": selectie van een regel- of uitgangsmoduul, dat in "handbediening"

staat.

Blok E2 Van toepassing opVersie 2 en 3:acht rode LED’s geven de volgende waarde
of toestanden weer:
"K": selectie van analoge of digitale constanten

selectie van de telwaarden van digitale ingangen

Wanneer de rode -LED brand, dan hebben de overige LED’s volgende be-te-
kenis:

selectie van tijdschakelmodulen
selectie van vakantiedagen
selectie van startdata en tijden
selectie van stopdata en tijden
selectie van overwerktijd

Opmerking: De overwerktoestand van een tijdschakelprogramma wordt
weergeven door de knipperende LED van de moduultoestand in
blok B.
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Wanneer de rode -LEDniet brand, dan hebben de overige LED’s volgende
betekenis:
"X": selectie van een analoge ingang
"Y": selectie van een uitgangsmoduul
"Z": selectie van het werkpunt WSP van een regelmoduul
"D": selectie van een digitale ingang
"A/M": selectie van een regel- of uitgangsmoduul, dat in "handbediening"

staat.

Blok F Vier bedieningstoetsen voor functie-selectie:
selectie weergave van analoge ingangen
selectie weergave van digitale ingangen
selectie weergave van uitgangsmodulen
selectie weergave van in-/uitgangen van de XT-uitbreidingsmodulen.

Blok G Elf (twaalf) bedieningstoetsen voor functieselectie achter de afdekkap:
selectie weergave van het werkpunt van het regelmoduul
selectie van gedetailleerde informatie over analoge ingangen,
uitgangsmodulen, werkpunten van regelmodulen en tijdprogramma’s.
selectie weergave digitale tellers
selectie auto/hand-bedrijf van de regelmodulen en uitgangen
verhoging van een geselecteerde waarde of inschakelen ("ON")
verlaging van een geselecteerde waarde of uitschakelen ("OFF")
selectie van tijdschakelmodulen
selectie van klokfuncties
selectie van overwerkverlenging
selectie van analoge of digitale constanten (versie 2)
selectie van "EDIT-mode" voor wijzigen van waarden en parameters.
verlaten van de "EDIT-mode" zonder opslag van wijzigingen.

Opmerking: Voor de bediening van , , , en dient een speciale codesleutel in de
aansluiting voor het servicemoduul gestoken te worden.

2.7.1. Opstartfase

Wanneer de DX-9100 wordt ingeschakeld verschijnen achtereenvolgens volgende weergaven
tijdens de opstartprocedure:

a. De vier rode LED-displays geven tijdens de initalisatiefase van de regelaar het woord
"init" weer. Alle andere LED’s branden bij wijze van LED-test.

b. De vier rode LED-displays geven vervolgens het versienummer van de de software in
de DX-9100 weer.

c. Indien tijdens de configuratie een configuratienummer is ingegeven wordt vervolgens
op de twee groene LED-displays "CF" weergegeven en op de vier rode LED-displays
het configuratienummer.

d. Daarna worden de 8 analoge ingangswaarden cyclisch elk gedurende 3 sec.
weergegeven.
Deze cyclische weergave kan worden gestopt met de toets .
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2.7.2. Laadfase

Gedurende het laden van de DX-9100 vanuit de GX-9100 grafische configuratiesoftware
geven de vier rode LED-displays het woord "HALT" weer ten teken dat tijdens het laden alle
uitgangshandelingen gestopt zijn.

Na de laadfase geeft de GX-9100 een opstartcommando aan de DX-9100, waardoor een
opstartfase begint zoals hiervoor beschreven.

2.7.3. Bediening tijdschakelmodulen

De eerste bediening (intoetsen) van selecteert de weergave van de tijdschakel-
modulen.
Het groene LED-display in blok A geeft 1 weer voor tijdschakelmoduul 1.
De volgende bedieningen van selecteren achtereenvolgens de tijdschakelmodulen
2...8.
De rode -LED in blok E geeft deze keuze weer; het groene LED-display in blok A
geeft het tijdschakelmoduulnummer weer.
Het rode LED-display in blok B geeft de actuele toestand (on of OFF) van de uitgang
van het moduul weer.

Versie 1: Wanneer het geselecteerde moduul in "overwerk" staat, wordt dit door de
rode -LED weergegeven. Knippeert deze LED, dan is een ander moduul in
"overwerk".
Versie 2 en 3: Wanneer het geselecteerde moduul in "overwerk" staat, dan knippert
de weergave van de actuele toestand (on of OFF) van de uitgang van het moduul. De
rode "A/M"-LED geeft weer dat het geselecteerde moduul in "handbediening" staat.
Knippert deze LED, dan is een ander moduul in "handbediening".
In "handbediening" kan de uitgang van het moduul met de toetsen en geschakeld
worden. Het commando "OFF" heft hierbij actief "overwerk" op.

Met wordt verdere informatie van de tijdschakelmodulen opgeroepen. De eerste
bediening van selecteert de weergave van de overwerkverlenging.
De rode -LED geeft deze selectie weer.
Het groene LED-display geeft het nummer van het geselecteerde tijdschakelmoduul
weer.
Het rode LED-display geeft de actuele overwerkverlenging weer in minuten (0..255).

Meervoudige bediening van geeft achtereenvolgens de geprogrammeerde
start/stopkanalen weer, te beginnen met kanaal 1. Eerst wordt de starttijd en vervolgens
de stoptijd van elk kanaal weergegeven.
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De selectie van eenstarttijd wordt weergegeven met de rode - en -LED.
Het eerste teken van het groene LED-display geeft het nummer van het geselecteerde
tijdschakelmoduul weer (1..8).
Het tweede teken van het groene LED-display geeft het nummer van het geselecteerde
start/stopkanaal weer (1..8).
Het rode LED-display geeft de actuele starttijd weer.
De 8 rode LED’s in blok C geven aan voor welke dagen van de week het kanaal actief
is (1 = maandag, 2 = dinsdag,... en 8 = vakantiedag).

De selectie van eenstoptijd wordt weergegeven met de rode - en -LED.
Het groene LED-display geeft het nummer van het geselecteerde tijdschakelmoduul en
start/stopkanaal weer.
Het rode LED-display geeft de actuele stoptijd weer.
De 8 rode LED’s in blok C geven aan voor welke dagen van de week het kanaal actief
is (1 = maandag, 2 = dinsdag,... en 8 = vakantiedag).

Selectie van de eersteniet geprogrammeerde starttijdwordt weergegeven met de rode
- en -LED.

Het groene LED-display geeft het nummer van het geselecteerde tijdschakelmoduul en
start/stopkanaal weer.
Het rode LED-display geeft "--.--" weer.

Vanaf de stoptijd van start/stopkanaal 8 in tijdschakelmoduul 8 keert u met nogmaals
, of vanaf willekeurige plaats in de opvraagcyclus keert u met terug naar het

begin van de tijdschakelmoduulprogrammering.

2.7.4. Programmering tijdschakelmodulen

Een tijdschakelmoduul is opgebouwd uit eenoverwerktijd , 8 start/stopkanalenen dedagen
van de week, waarvoor deze kanalen actief zijn. Deze tijdschakelparameters kunnen worden
geprogrammeerd in "EDIT-mode" als volgt:

2.7.4.1. Overwerk

Wanneer de overwerktijd van een geselecteerd tijdschakelmoduul is weergegeven (
brandt) selecteert u met de "EDIT-mode".
De -LED knippert.
Het groene LED-display geeft het nummer van het geselecteerde tijdschakelmoduul
weer.
Het rode LED-display geeft de actuele overwerkverlenging weer in minuten (0..255).
Met en kunt u nu deze overwerkverlenging aanpassen. Met wordt de nieuwe
waarde opgeslagen en verschijnt de starttijd van het gekozen tijdschakelmoduul,of met
wordt de oude waarde hersteld en verlaat u de EDIT-mode.
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2.7.4.2. Starttijd

Wanneer de starttijd van een tijdschakelmoduul is weergegeven ( en -LED
branden) selecteert u met de "EDIT-mode".
De -LED knippert en brandt.
Het groene LED-display geeft het nummer van het geselecteerde tijdschakelmoduul
weer.
Het rode LED-display geeft de actuele starttijd in UU.MM-formaat of "--.--" weer.
Met en kunt u nu deze starttijd aanpassen. Met wordt de nieuwe waarde
opgeslagen en verschijnt de stoptijd van het gekozen tijdschakelmoduulof met
wordt de oude waarde hersteld en verlaat u de EDIT-mode.

Om een start/stopkanaal te wissen wijzigt u de starttijd in "00.00" en bevestigt u met
.

Een gewist tijdkanaal wordt met "--.--" weergegeven. De resulterende open plaats in
het tijdschakelmoduul wordt hierbij automatisch opgevuld!

2.7.4.3. Stoptijd

Wanneer de stoptijd van een tijdschakelmoduul is weergegeven ( en -LED
branden) selecteert u met de "EDIT-mode". Wanneer u vanuit "EDIT starttijd"
bevestigd heeft, blijft u in EDIT-mode voor de stoptijd.
De -LED knippert en brandt.
Het groene LED-display geeft het nummer van het geselecteerde tijdschakelmoduul
weer.
Het rode LED-display geeft de actuele stoptijd in UU.MM-formaat
Met en kunt u nu deze stoptijd aanpassen. Met wordt de nieuwe waarde
opgeslagen en komt u in de volgende fase voor de programmering van de weekdagen
of met wordt de oude waarde hersteld en verlaat u de EDIT-mode.

2.7.4.4. Dagen van de week

Wanneer de weekdagen van een tijdschakelmoduul zijn weergegeven ( brandt en
LED’s 1...8 geven de actieve dagen van de week aan) selecteert u met de
"EDIT-mode". Wanneer u vanuit "EDIT stoptijd" bevestigd heeft, blijft u in
EDIT-mode voor de dagen van de week.
De -LED knippert en LED’s 1...8 geven de actieve dagen van de week aan.
Het groene LED-display geeft het nummer van het geselecteerde tijdschakelmoduul
weer.
Het rode LED-display geeft het nummer van dag van de week weer (1 = maandag, 2
= dinsdag,... en 8 = vakantiedag).

Met en kunt u nu deze dag vrijgeven of blokkeren.
Het resultaat wordt hierbij meteen op de betreffende LED in blok C weergegeven en
verschijn het nummer van de volgende dag in het rode LED-display.
U kunt ook met naar de volgende dag gaan zonder de voorgaande in te stellen.
Nadat alle dagen van de week zijn aangepast, legt u met de nieuwe instelling vast
of met wordt de oude waarde hersteld en verlaat u de EDIT-mode.
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2.7.5. Klokfuncties

Met selecteert u de klokfuncties:

Tijd, datum en jaartal
Vakantieprogrammering
Instelling zomertijd.

2.7.5.1. Tijd, datum en jaartal

De eerste bediening van selecteert de actuele tijd.
De LED’s en branden.
Het groene LED-display geeft het teken "t" weer.
Het rode LED-display geeft de actuele tijd in UU.MM-formaat weer.

Met selecteert u vervolgens de actuele datum.
De LED’s en branden.
Het groene LED-display geeft het teken "dt" weer.
Het rode LED-display geeft de actuele datum in MM.DD-formaat weer.

Met selecteert u vervolgens het actuele jaartal.
De LED’s en branden.
Het groene LED-display geeft het teken "yr" weer.
Het rode LED-display geeft het jaartal weer.

De tijd, datum, jaartal kunnen worden gewijzigd, wanneer deze zijn weergegeven, als
volgt:
Met kiest u de EDIT-mode.
De -LED knippert en brandt.

Met en kunt u nu de geselecteerde tijd, datum of jaartal wijzigen.
Met wordt de nieuwe instelling opgeslagenof met wordt de oude instelling
hersteld en verlaat u de EDIT-mode.

Met selecteert u de vakantieperioden.

2.7.5.2. Vakantieperioden

De DX-9100 beschikt over 32 vakantieperioden. Deze worden vastgelegd met een begindatum
en een einddatum.

De vakantieperioden bereikt u door vanuit "datum en tijd" nogmaals te bedienen.
De LED’s , , en branden.
De rode - of -LED geven aan of het om eenbegindatumof einddatumgaat.
Het groene LED-display geeft het nummer van de vakantieperiode weer (01...32).
Het rode LED-display geeft de begin- c.q. einddatum van deze vakantieperiode weer.
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Met kunt u na elkaar alle vakantieperioden oproepen.
De rode - of -LED geven aan of het om eenbegindatumof einddatumgaat.
De eerste periode, die niet geprogrammeerd is, wordt aangegeven met "--.--".

Een vakantieperiode kan worden gewijzigd, wanneer debegindatum van deze periode
is weergegeven, als volgt:
Met kiest u de EDIT-mode.
De -LED knippert en , en branden.
Het groene LED-display geeft het nummer van de vakantieperiode weer (01...32).
Het rode LED-display geeft de begindatum van deze vakantieperiode in MM.DD-
formaat of als "--.--" weer.
Met en kunt u nu deze datum aanpassen. Met wordt de nieuwe waarde
opgeslagen en verschijnt de einddatum van de gekozen vakantieperiodeof met
wordt de oude waarde hersteld en verlaat u de EDIT-mode.

Om een periode te wissen wijzigt u de startdatum in "01.01" en bevestigt u met .
Een gewist tijdkanaal wordt met "--.--" weergegeven. De resulterende open plaats in
de vakantieperioden wordt hierbij automatisch opgevuld met de hoger genummerde
perioden.

Wanneer deeinddatum van een vakantieperiode is weergegeven ( , , en
branden), selecteert u met de "EDIT-mode". Wanneer u vanuit "EDIT startdatum"
bevestigd heeft, blijft u in EDIT-mode voor de einddatum.
De -LED knippert en , en branden.
Het groene LED-display geeft het nummer van de vakantieperiode weer (01...32).
Het rode LED-display geeft de einddatum van deze vakantieperiode in MM.DD-formaat
weer.
Met en kunt u nu deze datum aanpassen. Met wordt de nieuwe waarde
opgeslagenof met wordt de oude waarde hersteld en verlaat u de EDIT-mode.
Met gaat u naar de volgende vakantieperiode.
Met gaat u naar de definitie van de zomertijd.

2.7.5.3. Definitie zomertijd

De zomertijd wordt vastgelegd met eenbegindatum en eeneinddatum.

De zomertijddefinitie bereikt u door vanuit vakantieperioden nogmaals te bedienen.
De LED’s , en branden.
Het groene LED-display geeft "dL" (voordayLight saving) weer.
Het rode LED-display geeft de begindatum in MM.DD-formaat weer.

De begin- en einddatum van de zomertijd kunnen nu worden gewijzigd als volgt:.
Met kiest u de EDIT-mode.
De -LED knippert en en branden.
Het groene LED-display geeft "dL" (voordayLight saving) weer.
Het rode LED-display geeft de begindatum in MM.DD-formaat weer.
Met en kunt u nu deze datum aanpassenof met wordt de oude waarde
hersteld en verlaat u de EDIT-mode.
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Om de zomertijd te blokkeren wijzigt u de startdatum in "01.01" en bevestigt u met .
De geblokkeerde zomertijd wordt met "--.--" weergegeven.

Met wordt de nieuwe waarde opgeslagen en verschijnt de einddatum in EDIT-mode.
De -LED knippert en en branden.
Het groene LED-display geeft "dL" (voor dayLight saving) weer.
Het rode LED-display geeft de einddatum in MM.DD-formaat weer.
Met en kunt u nu deze datum aanpassen. Met wordt de nieuwe waarde
opgeslagenof met wordt de oude waarde hersteld en verlaat u de EDIT-mode.
Met keert u terug naar het begin van de klokfuncties.

2.7.6. Weergave analoge ingangen

De eerste bediening van selecteert de weergave van analoge ingang nr. 1. De
opeenvolgende bedieningen van selecteren de analoge ingangen 2...8.
De rode "X"-LED geeft aan dat analoge ingangen worden weergegeven.
Het groene LED-display geeft het nummer weer (1...8) van de geselecteerde ingang.
Het rode LED-display geeft de actuele waarde van de geselecteerde ingang weer.
Versie 1: De rode LED tenslotte in blok B geeft de eenheid van de gemeten waarde
weer.
Versie 2 en 3: De eenheid van de gemeten waarde wordtniet weergegeven.

De rode "AL"-LED brandt, indien een der grenswaarden van de weergegeven gemeten
waarde is overschreden
De rode "AL"-LED knippert, indien een der grenswaarden van een van de andere
analoge ingangen is overschreden.

Met kunt u de boven- en ondergrenswaarde van de betreffende ingang oproepen.
Het groene LED-display geeft "L" voor ondergrenswaarde en "H" voor bovengrens-
waarde weer.
Het rode LED-display geeft de instelling van de betreffende grenswaarde weer.
Met (voor EDIT-mode) en vervolgens kunt u de betreffende grenswaarde
instellen.
In EDIT-mode voor de grenswaarde zal de rode "X"-LED knipperen.
Met wordt de nieuwe waarde opgeslagenof met wordt de oude waarde hersteld
en verlaat u de EDIT-mode.

40 2. HARDWAREBESCHRIJVING DX-9100 0799



GEBRUIKERSHANDBOEK DX-9100

Met kunt u analoge ingangen, welke aan XT-9100 uitbreidingsmodulen van de
DX-9100 aangesloten zijn, oproepen.
Het eerste teken van het groene LED-display geeft het nummer weer (1...8) van het
uitbreidingsmoduul.
Het tweede teken van het groene LED-display geeft het nummer weer (1...8) van de
geselecteerde ingang.
Het rode LED-display geeft de actuele waarde van de geselecteerde ingang weer.
De rode LED tenslotte in blok B geeft de eenheid van de gemeten waarde weer.
De rode "AL"-LED brandt, indien één der grenswaarden van de weergegeven gemeten
waarde is overschreden
De rode "AL"-LED knippert, indien één der grenswaarden van een van de andere
analoge ingangen van het gekozen XT-9100 moduul is overschreden.

Met kunt achtereenvolgens de analoge ingangen van alle aangesloten XT-9100
modulen oproepen.
Met kunt u de boven- en ondergrenswaarde van de betreffende ingang oproepen.
Het groene LED-display geeft "L" voor ondergrenswaarde en "H" voor bovengrens-
waarde weer.
Het rode LED-display geeft de instelling van de betreffende grenswaarde weer.
Met (voor EDIT-mode) en vervolgens kunt u de betreffende grenswaarde
instellen.
In EDIT-mode voor de grenswaarde zal de rode "X"-LED knipperen.
Met wordt de nieuwe waarde opgeslagenof met wordt de oude waarde hersteld
en verlaat u de EDIT-mode.
Indien de geselecteerde ingang niet gebruikt wordt, dan verschijnt "--.--".
Bij communicatiestoring met het betreffende moduul zal de rode "XT"-LED knipperen.

2.7.7. Cyclische weergave van analoge ingangen

Tijdens de weergave van analoge ingangen (De rode "X"-LED in blok E geeft aan dat analoge
ingangen worden weergegeven) kan deze weergave op cyclisch worden geschakeld door het
bedienen van . Elke 3 sec. wordt dan een volgende analoge ingangswaarde weergegeven
in het formaat zoals hiervoor omschreven. De cyclische weergave kan gestopt worden met
behulp van .
De cyclische weergave geldt voor alle acht analoge ingangen van de DX-9100 of de zes
analoge ingangen van een aangesloten XT-9100 moduul.
Na een spanningsterugkeer wordt automatisch de cyclische weergave voor de acht analoge
ingangen van de DX-9100 ingeschakeld.
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2.7.8. Weergave digitale ingangen

Wanneer de DX-9100 niet in "EDIT"-mode is, wordt de toestand van de digitale ingangen
continue weergegeven op de 8 LED’s in blok C van het frontpaneel. De toestand van deze
ingangen en die van de uitbreidingsmodulen kan ook als volgt worden weergegeven:

De eerste bediening van selecteert de weergave van digitale ingang nr. 1. De
opeenvolgende bediening van selecteert de digitale ingangen 2...8.
De rode "D"-LED geeft aan, dat digitale ingangen worden weergegeven.
Het groene LED-display geeft het nummer weer (1...8) van de geselecteerde ingang.
Het rode LED-display geeft de actuele toestand van de geselecteerde ingang weer met
"on" voor contact gesloten en "OFF" voor contact geopend.
Met kunt u digitale ingangen, welke aan XT-9100 uitbreidingsmodulen van de
DX-9100 aangesloten zijn, oproepen.
Het eerste teken van het groene LED-display geeft het nummer weer (1...8) van het
uitbreidingsmoduul.
Het tweede teken van het groene LED-display geeft de het nummer weer (1...8) van de
geselecteerde ingang.
Het rode LED-display geeft de actuele toestand van de geselecteerde ingang weer met
"on" voor contact gesloten en "OFF" voor contact geopend.
Met kunt u achtereenvolgens de digitale ingangen van alle aangesloten XT-9100
modulen oproepen.
Indien de geselecteerde ingang niet gebruikt wordt, dan verschijnt "--.--".
Bij communicatiestoring met het betreffende moduul zal de rode "XT"-LED knipperen.

2.7.9. Weergave uitgangsmodulen

De eerste bediening van selecteert de weergave van digitale uitgang nr. 1. De
opeenvolgende bediening van selecteert de digitale uitgangen 2...8.
De rode "Y"-LED geeft aan, dat digitale uitgangen worden weergegeven.
Het groene LED-display geeft het nummer weer (1...8) van de geselecteerde uitgang.
Het rode LED-display geeft de actuele waarde van de geselecteerde uitgang weer als
volgt:

Uitgangsmoduul type Weergegeven bereik

Analoog 0...100%
Digitale toestand "on" of "OFF"
Aan/uit-regelaar "on" of "OFF"
DAT 0...100%
PAT zonder analoge terugmelding 0...100%
PAT met analoge terugmelding 0...100%
Start/stop "on" of "OFF"
Puls-uitgang "on" of "OFF"

Versie 1: De rode LED in blok D1 geeft de eenheid van de weergegeven waarde weer
in %.
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Versie 1: uitgangsmodulen 1 en 2 zijn analoge uitgangen, terwijl uitgangsmodulen 3...8
digitale (triac-)uitgangen zijn.
Versie 2 en 3: uitgangsmodulen 1, 2, 9...14 zijn analoge uitgangen, terwijl uitgangs-
modulen 3...8 digitale (triac-)uitgangen zijn.
Met kunt u digitale uitgangen, welke aan XT-9100 uitbreidingsmodulen van de
DX-9100 aangesloten zijn, oproepen.
Het eerste teken van het groene LED-display geeft het nummer weer (1...8) van het
uitbreidingsmoduul.
Het tweede teken van het groene LED-display geeft de het nummer weer (1...8) van de
geselecteerde uitgang.
Met kunt achtereenvolgens alle digitale uitgangen van alle aangesloten XT-9100
modulen oproepen.

Om onderscheid te kunnen maken tussen de analoge uitgangen 11..14 en uitgang 1..4
van XT1, worden de analoge uitgangen 11..14 als volgt weergegeven:

Indien de geselecteerde uitgang niet gebruikt wordt, dan verschijnt "--.--".
Bij communicatiestoring met het betreffende moduul zal de rode "XT"-LED knipperen.

Met kunt u informatie over de uitgangsmodulen oproepen.
Het groene LED-display geeft het nummer weer (1...8) van het uitbreidingsmoduul en
het tweede teken het nummer (1...8) van de geselecteerde uitgang.
Het rode LED-display geeft "Cnn" weer, indien het uitgangsmoduul met een
vrijprogrammeerbaar moduul verbonden is, waarbij ’nn’ het nummer (01...12) van het
moduul weergeeft.
Het rode LED-display geeft "--" weer, indien het uitgangsmoduul met een andere
variabele is verbonden.
Met kunt u het uitgangsmoduul of de XT-uitgang op "handbediening" schakelen.
De rode "A/M"-LED brandt, indien de betreffende uitgang in "handbediening" staat en
knippert, indien één der andere uitgangsmodulen of XT-uitgangen in "handbediening"
staat.
Met en kunt u nu de geselecteerde uitgang verhogen of verlagen. Bij een digitale
uitgang wordt hierbij in- ("on") c.q. uitgeschakeld ("OFF").
Met schakelt u de uitgang weer op "automatisch".
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2.7.10. Weergave telwaarden van digitale ingangen

De eerste bediening van selecteert de weergave van de telwaarde van digitale
ingang nr. 1. De opeenvolgende bediening van selecteert de weergave van de
telwaarden van de digitale ingangen 2...8.

Versie 1: De rode "D"-LED geeft aan, dat digitale ingangen worden weergege-
ven.

Versie 2 en 3: De rode -LED geeft aan, dat digitale ingangstellers worden
weergegeven.

Het groene LED-display geeft het nummer weer (1...8) van de geselecteerde ingang.
Het rode LED-display geeft de actuele tellerstand weer met twee getallen, welke
afwisselend worden getoond. Het nummer, voorafgegaan door een "." geeft hierbij de
eenheden van de telwaarde weer (.000... .999). Het andere cijfer geeft de duizendtallen
weer (0000.... 9999). De actuele telwaarde wordt gevormd door de twee getallen achter
elkaar te plaatsen (0000000.... 9999999).

Met kunt u de telwaarden van de digitale ingangen, welke aan XT-9100
uitbreidingsmodulen van de DX-9100 aangesloten zijn, oproepen.
Het eerste teken van het groene LED-display geeft het nummer weer (1...8) van het
uitbreidingsmoduul.
Het tweede teken van het groene LED-display geeft de het nummer weer (1...8) van de
geselecteerde ingang.
Het rode LED-display geeft de actuele tellerstand weer (zoals onder beschreven).

Met kunt u achtereenvolgens de digitale ingangen van alle aangesloten XT-9100
modulen oproepen.
Indien de geselecteerde ingang niet gebruikt wordt, dan verschijnt "--.--".
Bij communicatiestoring met het betreffende moduul zal de rode "XT"-LED knipperen.

Met kunt u het de telwaarde van de betreffende digitale teller-ingang wijzigen.
De rode "D"- of -LED knippert.

Met en kunt u nu de telwaarde van de geselecteerde ingang verhogen of
verlagen.
Met accepteert u de wijziging en met verlaat u de dialoog zonder op te slaan.
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2.7.11. Weergave vrijprogrammeerbare functiemodulen

Wanneer een programmeerbaar functiemoduul geconfigureerd is met een regel-, sommerings-
of stappenregel-algoritme, dan kunnen de parameters ervan weergegeven en aangepast worden.

De eerste bediening van selecteert de weergave van de eerste parameter van het
geconfigureerde algoritme van programmeerbaar functiemoduul nr. 1. De opeenvol-
gende bediening van selecteert de parameters van de functiemodulen 2...12.

De rode "Z"-LED geeft aan dat een parameter van een programmeerbaar functiemo-
duul wordt weergegeven.
Het groene LED-display geeft het nummer weer (1...12) van het geselecteerde moduul.
De combinatie van bovenstaande indicaties, de rode "Y"-LED en afwisselende
weergave in het groene LED-display van het moduulnummer en een code geeft aan
welk algoritme is geselecteerd, zoals hierna is weergegeven:

2.7.11.1. Weergave regelmodulen (algoritme 1...4)

Bij selectie (met ) van een programmeerbaar functiemoduul met een regelalgoritme
wordt als eerste parameter het werkpunt WSP weergegeven.
Alleen de rode "Z"-LED brandt.
Het groene LED-display geeft het nummer weer (1...12) van het geselecteerde moduul.
Het rode LED-display geeft de actuele waarde van het geselecteerde werkpunt weer.
Versie 1: De rode LED in blok B geeft de eenheid van het werkpunt weer.

Met (voor EDIT-mode) en vervolgens kunt u het setpoint LSP instellen.
Het rode LED-display geeft hierbij meteen de actuele waarde van het werkpunt WSP
weer.
In EDIT-mode zal de rode "Z"-LED knipperen.
Met wordt de nieuwe waarde opgeslagenof met wordt de oude waarde hersteld
en verlaat u de EDIT-mode.

Met meervoudig bedienen van wordt additionele informatie betreffende de
programmeerbare modulen opgeroepen.

Met de eerste bediening van wordt deprocesvariabele van het geselecteerde
programmeerbare moduul opgeroepen.
De rode "Z"-LED brandt hierbij en de "X"-LED knippert.

Met de tweede bediening van wordt deuitgang van het geselecteerde program-
meerbare moduul opgeroepen.
De rode "Z"-LED brandt hierbij en de "Y"-LED knippert.

Met kunt u het programmeerbare functiemoduul in "handbediening" schakelen.
De rode "A/M"-LED brandt, indien het betreffende moduul in "handbediening staat,
en knippert, indien één der andere modulen in "handbediening" staat.
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Met en kunt u nu de uitgang van het geselecteerde moduul verhogen of
verlagen.
Met schakelt u de uitgang weer op "automatisch".

Met opeenvolgende bediening van worden van het geselecteerde moduul
achtereenvolgend opgeroepen:

voor PID-modulen:
de Proportionele band (knipperende "P", "P1" of "P2" in het groene LED-display).
de Integratietijd (knipperende "i", "i1" of "i2" in het groene LED-display).
de Differentiatietijd (knipperende "d", "d1" of "d2" in het groene LED-display).
de STANDBY-verschuiving (knipperende "b", "b1" of "b2" in het groene LED-dis-
play).
de UIT-verschuiving (knipperende "o", "o1" of "o2" in het groene LED-display).

voor Aan/uit -modulen:
de Werkingsactie (knipperende "A", "A1" of "A2" in het groene LED-display).
de Differentie (knipperende "d", "d1" of "d2" in het groene LED-display).
de STANDBY-verschuiving (knipperende "b", "b1" of "b2" in het groene LED-dis-
play).
de UIT-verschuiving (knipperende "o", "o1" of "o2" in het groene LED-display).

Met (voor EDIT-mode) en vervolgens kunt u de geselecteerde parameters
instellen.
Met wordt de nieuwe waarde opgeslagenof met wordt de oude waarde hersteld
en verlaat u de EDIT-mode.

2.7.11.2. Weergave sommeringsmodulen (algoritme 20)

Bij selectie (met ) van een programmeerbaar functiemoduul met een sommeringsal-
goritme wordt de uitgang met de gesommeerde waarde weergegeven.
De rode "Z"-LED brandt en "Y"-LED knippert.
Het groene LED-display geeft van het geselecteerde moduul afwisselend het nummer
weer (1...12) en "t1" voor kanaal 1 (totalization kanaal1).
Het rode LED-display geeft de actuele gesommeerde waarde van de uitgang weer.

Met opeenvolgende bediening van worden van het geselecteerde moduul de kanalen
2...8 opgeroepen:
Het groene LED-display geeft afwisselend het nummer weer (1...12) van het
geselecteerde moduul en "t2"..."t8" voor kanaal 2...8 van het moduul.
Het rode LED-display geeft de actuele gesommeerde waarde van de uitgang weer.

Met kunt u het geselecteerde kanaal in "EDIT-mode" schakelen.
De rode "Z"-LED brandt en "Y"-LED knippert.
Met en kunt u nu de gesommeerde waarde verhogen of verlagen.
Met wordt de nieuwe waarde opgeslagenof met wordt de oude waarde hersteld
en verlaat u de EDIT-mode.
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Indien van een sommeringsmoduul de "overloopteller" is geactiveerd, dan kan met
de waarde van deze teller van het geselecteerde sommeringsmoduul worden
opgeroepen.
Het groene LED-display geeft afwisselend het nummer weer (1...12) van het
geselecteerde moduul en "A1"..."A8" voor de "overloopteller" van kanaal 1...8 van het
moduul.
Het rode LED-display geeft de actuele gesommeerde waarde van de overloopteller
weer met twee getallen, welke afwisselend worden getoond. Het nummer, voorafgegaan
door een "." geeft hierbij de eenheden van de waarde weer (.000... .999). Het andere
cijfer geeft de duizendtallen weer (0000.... 9999). De actuele waarde wordt gevormd
door de twee getallen achter elkaar te plaatsen (0000000.... 9999999).

Met (voor EDIT-mode) en vervolgens kunt u de geselecteerde overloopteller
instellen.
Met wordt de nieuwe waarde opgeslagenof met wordt de oude waarde hersteld
en verlaat u de EDIT-mode.

2.7.11.3. Weergave stappenregelaars (algoritme 22)

Bij selectie (met ) van een programmeerbaar functiemoduul met een stappenregelal-
goritme wordt eerst de uitgangswaarde weergegeven.
De rode "Z"-LED brandt en "Y"-LED knippert.
Het groene LED-display geeft het nummer weer (1...12) van het geselecteerde moduul.
Het rode LED-display geeft de uitgangswaarde weer.
Met kunt u het geselecteerde moduul in "handbediening" schakelen.
De rode "A/M"-LED brandt, indien het betreffende moduul in "handbediening staat,
en knippert, indien één der andere modulen in "handbediening" staat.

Met en kunt u nu de benodigde uitgangswaarde verhogen of verlagen. Met
schakelt u de uitgang weer op "automatisch".

Met opeenvolgende bediening van worden van het geselecteerde moduul
achtereenvolgens de bedrijfsuren van de verschillende groepen weergegeven:
Het groene LED-display geeft het stapnummer van de eerste stap van de betreffende
groep weer, voorafgegaan door een "r" bij de stapnummers 1...8 (r1...r8, 9...16). In het
voorbeeld in fig. 3.12 op blz. 83 van dit handboek zouden achtereenvolgens "r1", "r3"
en "r6" verschijnen.

Het rode LED-display geeft de actuele bedrijfsuren van de betreffende groep weer met
twee getallen, welke afwisselend worden getoond. Het nummer, voorafgegaan door een
"." geeft hierbij de eenheden van de waarde weer (.000... .999). Het andere cijfer geeft
de duizendtallen weer (0000.... 9999). De actuele waarde wordt gevormd door de twee
getallen achter elkaar te plaatsen (0000000.... 9999999).

Met (voor EDIT-mode) en vervolgens kunt u de weergegeven waarde
wijzigen of op "0" stellen.
Met wordt de nieuwe waarde opgeslagenof met wordt de oude waarde hersteld
en verlaat u de EDIT-mode.
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2.7.12. Weergave analoge en digitale constanten

De eerste bediening van selecteert de weergave van analoge constante nr. 1. De
opeenvolgende bedieningen van selecteren de overige constanten 2...8 en vervolgens
de digitale constanten 1...32.
De rode "K"-LED geeft aan dat constanten worden weergegeven.
Het groene LED-display geeft het nummer weer (1...8 of 1...32) van de geselecteerde
constante.
Het rode LED-display geeft de actuele waarde van de geselecteerde constante weer met
de waarde voor analoge constanten en met "on" of "OFF" voor digitale constanten.

Met (voor EDIT-mode) en vervolgens kunt u de betreffende constante
instellen.
In EDIT-mode voor de constanten zal de rode "K"-LED knipperen.

Met wordt de nieuwe waarde opgeslagenof met wordt de oude waarde hersteld
en verlaat u de EDIT-mode.
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2.8. Technische hardwaregegevens

Afmetingen: DX-9100versie 1: 184 x 184 x 81 mm.
versie 2 en 3voor wandmontage: 184 x 200 x 95 mm.
versie 2 en 3voor frontmontage: 200 x 164 x 114 mm.

Bedrijfsspanning: 24 V.~, ±15%, 50/60 Hz.

Opgenomen vermogen: 10 VA nominaal

Omgevingseisen: 0..40 °C, 10..90% relatieve vochtigheid (niet condenserend)

Opslageisen: -20..+ 70 °C, 5..95% relatieve vochtigheid

Geheugenbatterij: Levensduur van de Lithiumbatterij, :
Batterij niet aangesloten > 10 jaar
Batterij aangesloten, 24 V.~ aanwezig: > 5 jaar
Batterij aangesloten, 24 V.~ niet aanwezig: 1 jaar
Oplaadbare condensatorbatterij:, opladen 1 uur, ontladen 7 dagen.

Aansluitklemmen: Schroefklemmen voor aderdoorsneden tot 1,5 mm2

Interfaces: Seriële interface RS-485 voor de Bus-91 (versie 2): 9600 bit per seconde.
Echelon bus controller/interface (versie 3): 78 kbit per seconde.
Seriële interface RS-485 voor XT-bus: 9600 bit per seconde.
Seriële interface voor het service-moduul: 600 bit per seconde.
Seriële interface voor configuratie-PC (versie 2 & 3): 9600 bit per seconde.

Analoge ingangen: 8 ingangen, resolutie 13 bit, naar keuze met jumpers als 0...10 V.= (min. 300
kΩ impedantie), 0/4...20 mA. (100Ω impedantie) of RTD (Ni1000 (JC),
Pt1000 of A99 weerstandsopnemer).
Versie 2: Ni1000 (L&G en DIN).

Spanningsuitgangen: Versie 1: + 15 V.=, max. 100 mA voor voeding van max. vier 20
mA. meetomvormers. Voor handhaving van deze spanning
mag de voedingsspanning niet dalen onder 24 V~, -10%

Versie 2 en 3: + 15 V.=, max. 200 mA voor voeding van max. acht 20
mA. meetomvormers

Digitale ingangen 8 ingangen (potentionaalvrije contacten).

Analoge uitgangen: Versie 1: 2 uitgangen, naar keuze per jumper als 0...10 V.=, max. 10
mA. of 0/4...20 mA., max. 500Ω.

Versie 2: 8 uitgangen, waarvan 4 naar keuze per jumper als 0...10
V.=, max. 10 mA. of 0/4...20 mA., max. 500Ω. De overige
4 uitgangen vast geconfigureerd als 0...10 V.=, max. 10
mA.

Digitale uitgangen: 6 triac-uitgangen 24 V.~, max 0,8 A., nominaal 0,5 A continue

0799 2. HARDWAREBESCHRIJVING DX-9100 49



GEBRUIKERSHANDBOEK DX-9100

50 2. HARDWAREBESCHRIJVING DX-9100 0799



GEBRUIKERSHANDBOEK DX-9100

3. SOFTWAREBESCHRIJVING DX-9100

3.1. Inleiding

De DX-9100 beschikt over klokfuncties, twaalf programmeerbare functiemodulen en één PLC-
moduul (ProgrammableLogic Controller).

De klokfuncties beheren alle datum- en tijdsafhankelijke functies. Zij omvat het volgende:
· 8 tijdschakelmodulen, elk met 8 start/stopkanalen
· 2 optimaliseringsmodulen

De functie van elkprogrammeerbaar functiemoduul hangt af van het algoritme, dat voor
elk moduul geselecteerd wordt. De volgende configureerbare algoritmen zijn ingebouwd:
· PID regelaar
· Aan/uit regelaar
· Dual-PID regelaar (verwarmen/koelen)
· Dual-Aan/uit regelaar (verwarmen/koelen)
· Gemiddelde waardeberekening
· Minimum-/maximum voorkeurselectie
· Psychrometrische berekening in °C of °F
· Enkelvoudige lijnsegmentering
· Viervoudige lijnsegmentering
· Ingangsselectie
· Calculatiefunctie
· Achtvoudige calculatiefunctie
· Timerfuncties
· Sommeringsfuncties
· Vergelijkingsfunctie
· Stappenregelaar
· Binaire stappenregelaar

De functie van hetPLC-moduul is afhankelijk van het gebruikersprogramma en bevat max.
512 programma-regels voor instructiecodes.

De DX-9100 regelaar beschikt over de volgende instructiecodes:

· AND/AND NOT Logische EN/NIET EN-functie
· OR/OR NOT Logische OF/NIET OF-functie
· ANDB Logische EN-functie tussen twee programmablokken
· ORB Logische OF-functie tussen twee programmablokken
· OUT/OUT NOT Resultaatoverdracht/geïnverteerd resultaatoverdracht
· COS Detectie van een toestandsverandering
· SET/RST Stel toestand ’1’ in/Stel toestand ’0’ in
· NOP No OPeration; heeft geen betekenis
· RSR Geeft het begin van het cyclisch gedeelte van het programma weer

In de GX-9100 Grafische configuratiesoftware wordt het programma automatisch gegenereerd
vanuit een grafische weergave van de logische functies in ladderdiagram.
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3.1.1. Gebruikte tekens

In dit handboek gebruiken wij enige symbolen die het geheel overzichtelijker maken en beter
doen opvallen. Wij gebruiken het symbool:

wanneer wij u op iets bijzondersattent willen maken. Lees deze alinea aandachtig. Zij
moeten u helpen om fouten en misverstanden te voorkomen.

voor actie. De op deze wijze gekenmerkte handelingen zijn tijdens bediening en
configuratie van een DX-9100 noodzakelijk. De volgende symbolen zijn hieraan
gekoppeld:

wanneer u stap 2 van een procedure, die uit meerdere stappen bestaat, moet uitvoeren.

3.1.2. Items

Alle operationele en configuratieparameter zijn opgeslagen in geheugencellen van de
microprocessor. Deze geheugencellen noemt menitems en elk item heeft een eigen
itemnummer en itemnaam ofwelitemlabel. Items, waarin het itemnummer van een ander
item is opgenomen, hetenverbindingen. Ze worden gebruikt om functiemodulen met in- en
uitgangen te verbinden. Verbindingen zijn aan een@-teken in het itemlabel herkenbaar.

3.2. Klokfuncties

Alle klokfuncties zijn gebaseerd op een hardware-klok en software functies die de datum- en
tijdfuncties, zomertijdomschakeling en weekdagdefinitie bepalen, alsmede de afhandeling van
vakantiedagen.

Volgende parameters zijn beschikbaar voor de diverse tijdsafhankelijke functies in de regelaar:

· jaartal 1900...2099
· maand 1...12
· dag 1...31
· uur 0...23
· minuut 0...59
· seconde 0...59
· weekdag 1 = maandag

2 = dinsdag
3 = woensdag
4 = donderdag
5 = vrijdag
6 = zaterdag
7 = zondag

· vakantiedag 8 = vakantiedag

De dag van de week wordt automatisch uit de datum berekend bij inschakelen van de regelaar
en bij elke datumwisseling.
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De klok is voorzien van een batterij-back-up, zodat deze bij spanningsuitval verder loopt.

De parameters voor jaartal, maand, dag, uur, minuut, zomertijd en vakantieperiode kunnen op
het frontpaneel of vanuit een centraal GBS-systeem worden geprogrammeerd.

De zomertijdfunctie wijzigt de tijd door op de begindatum om 00:00 uur de klok een uur
vooruit, en op de einddatum om 01:00 weer een uur terug te zetten.

Een tabel met max. 30 vakantieperioden definieert de uitzonderingen op de standaard
weekcyclus van de tijdschakelmodulen. Hierbij wordt een vakantieperiode vastgelegd met een
begin- en een einddatum. Wanneer de actuele datum binnen een vakantieperiode valt, dan
worden in plaats van de tijdschakelingen voor de betreffende dag (weekdag 1...7 =
maandag...zondag) die van de vakantiedag (weekdag 8) uitgevoerd.

3.3. Tijdschakelmodulen (TS)

De acht tijdschakelmodulen voorzien in de besturing van een digitale uitgang in functie van
een programmeerbaar start/stoprooster, de dag van de week, de vakantieperioden en de
klokfunctie.
Het tijdschakelmoduul wordt elke minuut geactiveerd en gaat dan na of er start/stopcomman-
dos geprogrammeerd zijn voor de betreffende dag van de week, indien er zich geen DWANG-
condities voordoen.
Drie digitale ingangen kunnen in de normale werking van het tijdschakelmoduul ingrijpen met
volgende prioriteit:
1. Een DWANG-conditie schakelt de uitgang gedwongen "uit".
2. Een DWANG-conditie schakelt de uitgang gedwongen "in"
3. Een overwerkcommando verlengt de werktijd met een programmeerbare periode en is

alleen actief gedurende werktijd.

De overwerktoestand van het schakelmoduul kan ook vanaf het frontpaneel of vanuit een
centraal GBS-systeem worden ingesteld. Overwerkconditie is actief wanneer één van de
overwerkcondities (door de digitale ingang, het frontpaneel of het GBS) actief is.

Een tijdschakelmoduul heeft max. 8 tijdkanalen. Een tijdkanaal wordt gedefinieerd door:
Vrijgegeven dagen: geeft aan voor welke dagen van de week (1 = maandag, 2 = dins-

dag....8 = vakantiedag) het start/stopcommando vrijgegeven is.
Starttijd: in UU:MM-formaat
Stoptijd: in UU:MM-formaat

De duur van een start/stopperiode kan zich uitstrekken over een langere periode dan één dag
door de stoptijd van het kanaal in te stellen op 24:00 en de starttijd van het volgende kanaal
op 00:00.
Elke tijdschakelmoduul kan in HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de uitgang kan
worden bestuurd.
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3.4. Optimaliseringsmodulen (OS)

Twee optimaliseringsmodulen berekenen -onafhankelijk van elkaar- de minimale tijd die nodig
is om de ruimtetemperatuur aan het begin van de werktijd op de gewenste waarde te brengen
onder verwarmings- of koelcondities.
Deze modulen berekenen eveneens de optimale tijd waarop uitgeschakeld kan worden zonder
de gewenste condities tot aan einde werktijd in gevaar te brengen.
Het optimaliseringsalgoritme is adaptief omdat de thermische opwarmings- en afkoelings-
karakteristiek van het gebouw tijdens de aanwarm- of afkoelperiode wordt gemeten. Het
algoritme kan tevens compenseren voor buitentemperaturen die buiten de ontwerpwaarden van
het gebouw liggen.

Het optimaal stop-algoritme gebruikt de ingestelde opwarm- en afkoelkarakteristieken en de
buitentemperatuur voor het uitschakelen van de installatie. De functie is alleen actief, wanneer
de ruimtetemperatuur binnen het comfortbereik ligt en wordt automatisch geblokkeerd indien
geen signaal voor de buitentemperatuur is aangesloten.

Een optimaliseringsmoduul maakt gebruik van de volgende parameters:

· Ruimtetemperatuur
· Buitentemperatuur
· Setpoint ruimtetemperatuur. (20)* [°C]
· UIT-verschuiving ruimtetemperatuur (-3)* [K]
· Verbindingen met een tijdschakelmoduul
· Signaal voor moduul-blokkering
· Signaal voor blokkering adaptieve werking
· Werking; verwarmen, koelen of beide
· Min. opwarm/afkoeltijd (20)* [minuten]
· Max. opt. starttijd (240)* [minuten]
· Max. opt. stoptijd (240)* [minuten]
· Gebouw opwarmconstante bij start (5)* [min/°C²]
· Gebouw afkoelconstante bij start (5)* [min/°C²]
· Gebouw opwarmconstante bij stop (100)* [min/°C]
· Gebouw afkoelconstante bij stop (100)* [min/°C]
· Percentage adaptieve werking (10)* [%]
· Min. ontwerp-buitentemperatuur (-10)* [°C]
· Max. ontwerp-buitentemperatuur (20)* [°C]
· +/- Tollerantie (= Comfortbereik) (-3)* [°C]

* Standaardinstelling bij gebruik van de GX-9100 Grafische configuratiesoftware

De parameters "Setpoint ruimtetemperatuur" en "UIT-verschuiving ruimtetemperatuur" kunnen
worden ingesteld met vaste waarden of tijdens configuratie worden verbonden met andere
numerieke variabelen.
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3.4.1. Optimaal start theorie

Fig. 3.1.Optimaal start bij verwarmen

Aanwarmtijd = Gebouw-opwarmfactor x (ZAS - ZAT + TC)² + PT
TC = (OHT - OAT)/4 als OHT > OAT, anders TC = 0

Afkoeltijd = Gebouw-afkoelfactor x (ZAT - ZAS + TC)² + PT
TC = (OAT - OCT)/4 als OAT > OCT, anders TC = 0

Als de ruimtetemperatuur tot halverwege de gewenste waarde is gestegen, dan wordt de
gebouwconstante aangepast volgens onderstaande formule:

NBF = ((100 - FW) x OF + FW x delta Tijd/(delta Temp)²)
100

Indien de initiële ruimtetemperatuur binnen het comfortbereik ligt of de buitentemperatuur ligt
buiten de ontwerpwaarden, dan wordt de gebouwfactor niet aangepast.

NBF = nieuwe gebouwfactor OAT = Buitentemperatuur
FW = filterfactor PT = Spoeltijd
OF = oude gebouwfactor OHT = Ontwerptemperatuur bij verwarming
ZAS = gewenste ruimtetemperatuur OCT = Ontwerptemperatuur bij koeling
ZAT = repres. ruimtetemperatuur TC = Temperatuurcompensatie

Elke Optimaliseringsmoduul kan in HOLD-conditie worden ingesteld. Tevens kan de uitgang
ervan door een centraal GBS-systeem worden bestuurd.
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3.4.2. Optimaal stop theorie

Indien het verschil tussen de buitentemperatuur en de ruimtetemperatuur gering is kan de
verwarming eerder worden uitgeschakeld dan als dat verschil groot is.

Fig. 3.2.Optimaal stop bij verwarmen

OST = UIT x OCS
ZAT - OAT

OST = Optimale Stoptijd
UIT = UIT-verschuiving ruimtetemperatuur
OCS = Gebouw opwarmconstante bij stop
ZAT = repres. ruimtetemperatuur
OAT = Buitentemperatuur

Indien de ruimtetemperatuur (ZAT) niet binnen het comfortbereik ligt of indien de
buitentemperatuur niet is aangesloten, dan wordt het optimale stoptijdstip niet bepaald en
wordt de uitgang OSnOUT bij einde werktijd op 0 gezet.
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3.5. Programmeerbare functiemodulen (PM)

3.5.1. Regelalgoritmen

De DX-9100 beschikt over 4 regelalgoritmen:
Algoritme 1 - PID-regelaar
Algoritme 2 - Aan/uit -regelaar
Algoritme 3 - Dual-PID - verwarmen/koelen
Algoritme 4 - Dual-Aan/uit - verwarmen/koelen

Elk van deze algoritmen kan aan elk van de 12 vrijprogrammeerbare functiemodulen worden
toegewezen. De operationele condities van de regelaars zijn afhankelijk van operationele
parameters en de toestand van digitale ingangen of digitale constanten als volgt:

· COMFORT conditie; dit is de normale werkingswijze voor een regelaar gedurende
werktijd. De setpoints geven hierbij het begin van het opengaan van het verwarmings-
c.q. koelventiel aan. De uitgang wordt door het regelalgoritme berekend aan de hand
het werkpunt WSP, dat als volgt bepaald wordt:

WSP = RV * (LSP+RSP) *)

· STANDBY conditie; hierbij wordt de gewenste waarde t.o.v. de COMFORT met een
instelbare waarde BSB verlaagd bij verwarmen (BSB negatief) c.q. verhoogd bij koelen
(BSB positief). Deze conditie wordt hoofdzakelijk gebruikt, wanneer een ruimte tijdelijk
niet bezet is, om zodoende energie te besparen. De uitgang wordt door het regelalgorit-
me berekend aan de hand het werkpunt WSP, dat als volgt bepaald wordt:

WSP = RV * (LSP+RSP) + BSB *)

· UIT conditie ; hierbij wordt de gewenste waarde t.o.v. de COMFORT nog verder
verlaagd bij verwarmen (BSB negatief) c.q. verhoogd bij koelen (BSB positief). Deze
conditie wordt hoofdzakelijk gebruikt, wanneer een ruimte voor langere tijd niet bezet
is, zoals tijdens de nacht, weekends of vakantieperioden. De uitgang wordt door het
regelalgoritme berekend aan de hand het werkpunt WSP, dat als volgt bepaald wordt:

WSP = RV * (LSP+RSP) + BOF *)

· DWANG conditie; hierbij wordt de uitgang van het regelmoduul op een voor-
geconfigureerde waarde ingesteld. Er wordt geen rekening gehouden met de boven- en
ondergrenswaarde van die uitgang.

Hierbij is:
WSP het werkpunt (Working SetPoint) van de regelaar.
RV de ReferentieVariabele, een vermenigvuldigingsfactor op het werkpunt WSP
LSP het setpoint ofwel de gewenste waarde (Local SetPoint).
RSP de afstandsinstelling (RemoteSetPoint), een verschuiving van het setpoint LSP.
BSB de setpointverschuiving onder STANDBY-conditie (Bias StandBy).
BOF de setpointverschuiving onder UIT-conditie (Bias OFF).
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Indien de regelaar ingesteld is voor besturing vanuit een centraal GBS-systeem kunnen
bovendien nog volgende condities worden ingesteld:

· CMP COMPUTER conditie; WSP wordt door het GBS ingesteld
· REM REMOTE-conditie; WSP wordt door de afstandsinstelling RSP ingesteld
· HLD HOLD conditie; de uitgang van het moduul wordt door het GBS ingesteld
· STAE START-UP conditie
· SOFE SHUT-OFF conditie

Via de START-UP en SHUT-OFF conditie kan de installatie in een gedefinieerde toestand
gebracht worden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de boven- en ondergrenswaarde
van de regelaaruitgang.

Wanneer de DX-9100niet in COMPUTER-conditie is wordt het werkpunt dynamisch
berekend als volgt:

WSP = RV * (LSP + RSP) + BIAS *)

waarbij BIAS de setpointverschuiving BSB of BOF is afhankelijk van de ingestelde conditie.

Het werkpunt WSP van de regelaar kan begrensd worden door instelling van een bovenbe-
grenzingMXWS en een onderbegrenzingMNWS, waardoor de berekende of gedwongen
waarde voor WSP altijd binnen deze grenzen blijft. Deze begrenzingen kunnen ook door
verbindingen met itemMXWS@ resp.MNWS@ extern worden ingesteld.

In REMOTE conditie is de waarde van het setpoint LSP gelijk aan 0.
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3.5.1.1. Algoritme 1 - PID-regelaar

Elk van de 12 programmeerbare functiemodulen kan als PID-regelaar (Proportioneel/Integre-
rend/Differentiërend) worden gedefinieerd. Hierbij wordt afhankelijk van het werkpunt WSP,
de procesvariabele PV en de proportionele band PB de uitgang tussen 0 en 100% versteld.

De proportionele band PB is een waarde in procenten van de procesvariabele en geeft aan
met hoeveel % de procesvariabele moet veranderen om het uitgangssignaal over het totale uit-
gangsbereik te veranderen. Is de proportionele band een positief getal dan werkt het regelmo-
duul direct, d.w.z. dat een stijging van de procesvariabele ook een stijging van de
regelmoduuluitgang tot gevolg heeft. Is de proportionele band een negatief getal dan werkt
het regelmoduul omgekeerd en zal een stijging van de procesvariabele een daling van de
regelmoduuluitgang tot gevolg hebben (bijvoorbeeld: negatief voorteken voor verwarmings-
bedrijf en een positief voorteken voor koelbedrijf).
Als bijvoorbeeld de procesvariabele een bereik van 0..40 °C heeft en de waarde van de
proportionele band 15% bedraagt, dan veroorzaakt een verandering van de procesvariabele van
6 °C een verandering van 100% aan de uitgang. Wanneer de procesvariabele geen
geprogrammeerd meetbereik heeft (PV@≠ AIn), dan wordt een meetbereik van 0...100
gebruikt.

De PI, PD of PID werking van een regelmoduul wordt vastgelegd door de betreffende
waarden voor de Integratietijd en/of Differentiatietijd in het regelmoduul vast te leggen.

· De variabeleTI wordt bij een regelaar gebruikt om deintegratietijd Tn te definiëren
en is instelbaar tussen 0 en 60 verstellingen per minuut. De waarde van de integratie-
tijd van een PI-regelmoduul wordt afgeleid uit de formule Tn=1/TI minuten.

· Dedifferentiatietijd TD van een P(I)D-regelmoduul kan tussen 0 en 5 minuten worden
vastgelegd.

Fig. 3.3.Blokschema van een PID-regelaar
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De uitgang van een regelmoduul is een functie met drie zones; twee statische zones,
gedefinieerd door een bovengrenswaarde HIL en een ondergrenswaarde LOL, en een
dynamische zone, waarin de uitgang dynamisch wordt ingesteld in functie van de PB, TI en
TD.
De uitgang van elk regelmoduul kan worden gekoppeld aan:
· een uitgangsmoduul
· de ingang van een of meerdere andere programmeerbare functiemodulen (om

bijvoorbeeld een cascade regeling te vormen).

3.5.1.1.1. In- en uitgangen van een regelmoduul

Het PID-algoritme wordt door een aantal analoge en digitale variabelen vastgelegd. De
werking van het PID-algoritme resulteert in een analoge uitgangswaarde OCM en een aantal
digitale uitgangen, die gebruikt kunnen worden voor alarmering en besturingsdoeleinden.
Hierna volgt een lijst van deze variabelen:

Verbindingen met analoge ingangsvariabelen

· PB@ is een ingang voor de verbinding met deProportioneleBand. Indien deze ingang
niet verbonden wordt, dan wordt de interne waarde PB gebruikt.

· PV@ is een ingang voor de verbinding met deProcesVariabele, een temperatuur, voch-
tigheid of drukmeting, die de uitgang aanstuurt in functie van het regelalgoritme.

· RV@ is een ingang voor de verbinding met deReferentieVariabele, een vermenigvuldi-
gingsfactor op het werkpunt van het regelmoduul die ervoor zorgt, dat het regelmoduul
als verhoudingsregelaar werkt.

· RS@is een ingang voor de verbinding met de afstandsinstelling (RemoteSetpoint), een
waarde in de eenheid van de procesvariabele (°C, °F of %), die een verschuiving van
het setpoint LSP veroorzaakt. De standaard waarde bedraagt 0 indien hier niets is
aangesloten.

· OB@ is een ingang voor de verbinding met de uitgangsverschuiving (Output Bias).
Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan wordt de interne waarde OB gebruikt.

· MNWS@ is een ingang voor de verbinding met de minimum begrenzing van WSP.
Indien deze ingang niet verbonden wordt, wordt de interne waarde MNWS gebruikt.

· MXWS@ is een ingang voor de verbinding met de maximum begrenzing van WSP.
Indien deze ingang niet verbonden wordt, wordt de interne waarde MXWS gebruikt.

Verbindingen met digitale ingangsvariabelen

· OF@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor de UIT-conditie (OFF-
mode). Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is de UIT-conditie geblokkeerd.

· SB@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor deSTANDBY-conditie.
Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is de STANDBY-conditie geblokkeerd.

· RA@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor de werkingsomkering
(ReverseAction) van de regelaar. Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is een
externe omkering van de werking van de regelaar niet mogelijk.

· EF@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor de externe DWANG-
conditie (ExternalForcing). Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is de externe
DWANG-conditie geblokkeerd.
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Analoge uitgangsvariabelen

· OCM geeft de uitgangswaarde van het regelalgoritme weer.
· WSP geeft het werkpunt van het regelalgoritme weer.
· LSP is de gewenste waarde (Local Set Point) ofwel setpoint van een regelmoduul in

de eenheid van de procesvariabele (°C, °F of %).

Digitale uitgangsvariabelen

· CMH geeft aan, dat de uitgang van het moduul de hoge grenswaarde bereikt heeft.
· CML geeft aan, dat de uitgang van het moduul de lage grenswaarde bereikt heeft.
· HHDA geeft aan, dat de regelafwijking de hoge alarmgrenswaarde bereikt heeft.
· HDA geeft aan dat de regelafwijking de hoge waarschuwingsgrenswaarde bereikt heeft.
· LDA geeft aan, dat de regelafwijking de lage waarschuwingsgrenswaarde bereikt heeft.
· LLDA geeft aan, dat de regelafwijking de lage alarmgrenswaarde bereikt heeft.
· EF geeft aan, dat het moduul in externe DWANG-conditie is.
· STA geeft aan, dat het moduul in START-UP-conditie is.
· SOF geeft aan, dat het moduul in SHUT-OFF-conditie is.
· HLD geeft aan, dat het moduul in HOLD-conditie is.
· CMP geeft aan, dat het moduul in COMPUTER-conditie is.
· OF geeft aan, dat het moduul in OFF-conditie is.
· SB geeft aan, dat het moduul in STANDBY-conditie is.
· RA geeft aan, dat de werkingsactie van de regelaar is omgekeerd.

Interne variabelen

Naast de in- en uitgangen beschikt het regelmoduul nog over volgende interne variabelen:

· PB is deProportioneleBand, zoals op blz. 59 reeds beschreven.
· TI is de variabele, waaruit de integratietijd wordt berekend, zoals op blz. 59 reeds

beschreven.
· TD is de differentiatietijd, zoals op blz. 59 reeds beschreven.
· BSB is de waarde, waarmee het setpoint verschoven wordt onder STANDBY-conditie.
· BOF is de waarde, waarmee het setpoint verschoven wordt onder UIT-conditie.
· EDB is de dode zone voor de regelafwijking, uitgedrukt in % van de Proportionele

band PB. Zolang de afwijking (PV - WSP) kleiner is dan EDB wordt de integrerende
werking van de regelaar geblokkeerd.

· DHH is de hoge alarmgrenswaarde voor de regelafwijking
· DH is de hoge waarschuwingsgrenswaarde voor de regelafwijking
· DL is de lage waarschuwingsgrenswaarde voor de regelafwijking
· DLL is de lage alarmgrenswaarde voor de regelafwijking
· HIL is de bovengrenswaarde voor de uitgang OCM
· LOL is de ondergrenswaarde voor de uitgang OCM
· OB is een constante verschuiving van de uitgang OCM
· MNWS is de minimum begrenzing van WSP.
· MXWS is de maximum begrenzing van WSP.
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Fig. 3.4.Omgekeerd werkend- en Directwerkend PID-regelaar

3.5.1.1.2. Symmetrische werking

De regelmodulen kunnen elk met symmetrisch regelgedrag geconfigureerd worden. Tijdens
symmetriebedrijf wordt het verschil tussen de werkpunten voor bijvoorbeeld verwarmen en
koelen met behulp van een symmetrieband SBC vastgelegd. De gewenste waarde voor
koelbedrijf wordt dan door optelling van de symmetrieband bij het werkpunt voor verwar-
mingsbedrijf berekend en de werkingsactie van de regelaar wordt omgekeerd.

Werkt het regelmoduul in STANDBY of UIT conditie, dan worden die punten symmetrisch
verschoven.

Het is raadzaam de verbindingRA@ voor werkingsomkeer, de variabeleTI voor de
intergratietijd en de differentiatietijdTD hierbij niet te gebruiken en bij voorkeur een vaste
PB-waarde in te stellen.

Fig. 3.5.:Regeldiagram voor regelaar in symmetriebedrijf;op het werkpunt
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3.5.1.2. Algoritme 2 - Aan/uit-regelaar

Elk van de 12 programmeerbare functiemodulen kan als aan/uit-regelaar worden gedefinieerd.
Hierbij wordt afhankelijk van het werkpunt WSP, de procesvariabele PV en de regelactie
ACT de uitgang op 0 of 100% versteld.

De regelactieACT bepaalt de werking van de regelaar en wordt als positief of negatief getal
ingevoerd. ACT = +1 betekend directwerkend en ACT = -1 betekend omgekeerd werkend.

Fig. 3.6.Blokschema van een Aan/uit-regelaar

3.5.1.2.1. In- en uitgangen van een regelmoduul

Het aan/uit-algoritme wordt door een aantal analoge en digitale variabelen vastgelegd. De
werking van het resulteert in een digitale uitgangswaarde OCM en een aantal digitale
uitgangen, die gebruikt kunnen worden voor alarmering en besturingsdoeleinden. Hierna volgt
een lijst van deze variabelen:

Verbindingen met analoge ingangsvariabelen

· PV@ is een ingang voor de verbinding met deProcesVariabele, een temperatuur, voch-
tigheid of drukmeting, die de uitgang aanstuurt in functie van het regelalgoritme.

· RV@ is een ingang voor de verbinding met deReferentieVariabele, een vermenigvuldi-
gingsfactor op het werkpunt van het regelmoduul die ervoor zorgt, dat het regelmoduul
als verhoudingsregelaar werkt.

· RS@is een ingang voor de verbinding met de afstandsinstelling (RemoteSetpoint), een
waarde in de eenheid van de procesvariabele (°C, °F of %), die een verschuiving van
het setpoint LSP veroorzaakt. De standaard waarde bedraagt 0 indien hier niets is
aangesloten.

· MNWS@ is een ingang voor de verbinding met de minimum begrenzing van WSP.
Indien deze ingang niet verbonden wordt, wordt de interne waarde MNWS gebruikt.

· MXWS@ is een ingang voor de verbinding met de maximum begrenzing van WSP.
Indien deze ingang niet verbonden wordt, wordt de interne waarde MXWS gebruikt.
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Verbindingen met digitale ingangsvariabelen

· OF@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor de UIT-conditie (OFF-
mode). Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is de UIT-conditie geblokkeerd.

· SB@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor deSTANDBY-conditie.
Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is de STANDBY-conditie geblokkeerd.

· RA@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor de werkingsomkering
(ReverseAction) van de regelaar. Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is een
externe omkering van de werking van de regelaar niet mogelijk.

· EF@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor de externe DWANG-
conditie (ExternalForcing). Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is de externe
DWANG-conditie geblokkeerd.

Analoge uitgangsvariabelen

· OCM geeft de uitgangswaarde van het regelalgoritme weer.
· WSP geeft het werkpunt van het regelalgoritme weer.
· LSP is de gewenste waarde (Local Set Point) ofwel setpoint van een regelmoduul in

de eenheid van de procesvariabele (°C, °F of %).

Digitale uitgangsvariabelen

· CMH geeft aan, dat de uitgang van het moduul de hoge grenswaarde bereikt heeft.
· CML geeft aan, dat de uitgang van het moduul de lage grenswaarde bereikt heeft.
· HHDA geeft aan, dat de regelafwijking de hoge alarmgrenswaarde bereikt heeft.
· HDA geeft aan dat de regelafwijking de hoge waarschuwingsgrenswaarde bereikt heeft.
· LDA geeft aan, dat de regelafwijking de lage waarschuwingsgrenswaarde bereikt heeft.
· LLDA geeft aan, dat de regelafwijking de lage alarmgrenswaarde bereikt heeft.
· EF geeft aan, dat het moduul in externe DWANG-conditie is.
· STA geeft aan, dat het moduul in START-UP-conditie is.
· SOF geeft aan, dat het moduul in SHUT-OFF-conditie is.
· HLD geeft aan, dat het moduul in HOLD-conditie is.
· CMP geeft aan, dat het moduul in COMPUTER-conditie is.
· OF geeft aan, dat het moduul in OFF-conditie is.
· SB geeft aan, dat het moduul in STANDBY-conditie is.
· RA geeft aan, dat de werkingsactie van de regelaar is omgekeerd.

Interne variabelen

Naast de in- en uitgangen beschikt het regelmoduul nog over volgende interne variabelen:

· ACT is werkingsactie van de regelaar, zoals hiervoor op blz. 63 hiervoor reeds
beschreven.

· DIF is de differentie voor de procesvariabele, zoals op blz. 65 weergegeven.
· BSB is de waarde, waarmee het setpoint verschoven wordt onder STANDBY-conditie.
· BOF is de waarde, waarmee het setpoint verschoven wordt onder UIT-conditie.
· DHH is de hoge alarmgrenswaarde voor de regelafwijking
· DH is de hoge waarschuwingsgrenswaarde voor de regelafwijking
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· DL is de lage waarschuwingsgrenswaarde voor de regelafwijking
· DLL is de lage alarmgrenswaarde voor de regelafwijking
· MNWS is de minimum begrenzing van WSP.
· MXWS is de maximum begrenzing van WSP.

Fig. 3.7.Omgekeerd werkende- en Directwerkende aan/uit-regelaar

3.5.1.2.2. Symmetrische werking

De regelmodulen kunnen elk als regelmoduul met symmetrisch regelgedrag geconfigureerd
worden. Tijdens symmetriebedrijf wordt het verschil tussen de werkpunten voor bijvoorbeeld
verwarmen en koelen met behulp van een symmetrieband SBC vastgelegd. De gewenste
waarde voor koelbedrijf wordt dan door optelling van de symmetrieband bij het werkpunt
voor verwarmingsbedrijf berekend en de werkingsactie van de regelaar wordt omgekeerd.

Werkt het regelmoduul in STANDBY of UIT conditie, dan worden die punten symmetrisch
verschoven.

Het is raadzaam de verbindingRA@ voor werkingsomkeer niet te gebruiken.

Fig. 3.8.:Regeldiagram voor regelaar in symmetriebedrijf
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3.5.1.3. Algoritme 3 - Dual-PID-regelaar

Elk van de 12 programmeerbare functiemodulen kan als Dual-PID-regelaar (Proportioneel/In-
tegrerend/Differentiërend) voor verwarmen en koelen worden gedefinieerd. Het regelalgoritme
bevat twee PID-regelkringen, die beide met dezelfde procesvariabele PV werken. Hierbij
wordt afhankelijk van het werkpunt WSP, de procesvariabele PV en de proportionele band
van elke kring PB1 en PB2 de uitgangenOCM1 en OCM2 tussen 0 en 100% versteld.

Slechts één regelkring is steeds actief, afhankelijk van de variabeleEZCO (bit X10 van Alg.
item OPT). Deze bepaalt de wijze van omschakeling van verwarmen/koelen. Indien de
integratietijd <> 0 is en deze functie is vrijgegeven (X10=1), dan wordt van verwarmen naar
koelen of omgekeerd omgeschakeld, als de uitgang van de aktieve regelkring de benedengrens
LOL bereikt. Hierdoor wordt bereikt dat bij een grote integratietijd en een zich snel
veranderende regelgrootte gelijkmatiger verloopt.

De proportionele band PB1 en PB2 zijn waarden in procenten van de procesvariabele en
geven aan met hoeveel % de procesvariabele moet veranderen om het uitgangssignaal over
het totale uitgangsbereik te veranderen. Is de proportionele band een positief getal dan werkt
het regelmoduul direct, d.w.z. dat een stijging van de procesvariabele ook een stijging van de
regelmoduuluitgang tot gevolg heeft. Is de proportionele band een negatief getal dan werkt
het regelmoduul omgekeerd en zal een stijging van de procesvariabele een daling van de
regelmoduuluitgang tot gevolg hebben. Bij verwarmen/koelen zal PB1 negatief zijn voor de
verwarmingskring en PB2 positief voor de koelkring.
Als bijvoorbeeld de procesvariabele een bereik van 0..40 °C heeft en de waarde van de
proportionele band 15% bedraagt, dan veroorzaakt een verandering van de procesvariabele van
6 °C een verandering van 100% aan de uitgang. Wanneer de procesvariabele geen
geprogrammeerd meetbereik heeft (PV@≠ AIn), dan wordt een meetbereik van 0...100
gebruikt.

De PI, PD of PID werking van de regelkringen worden vastgelegd door de betreffende
waarden voor de Integratietijd en/of Differentiatietijd in het regelmoduul vast te leggen.

· De variabelenTI1 enTI2 worden bij een regelaar gebruikt om deintegratietijden Tn
van elke kring te definiëren en zijn instelbaar tussen 0 en 60 verstellingen per minuut.
De waarde van de integratietijd van een PI-regelmoduul wordt afgeleid uit de formule
Tn=1/TI minuten.

· De beidedifferentiatietijden TD1 enTD2 van het P(I)D-regelmoduul kan tussen 0 en
5 minuten worden vastgelegd.

De uitgang van een regelmoduul wordt beschreven als een functie met drie zones; twee
statische zones, gedefinieerd door de bovengrenswaarden HIL1 en HIL2 en de ondergrens-
waarden LOL1 en LOL2, en een dynamische zone, waarin de uitgang dynamisch wordt
ingesteld in functie van PB1 en PB2, TI1 en TI2, en TD1 en TD2.
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De uitgangen van elk regelmoduul kunnen worden gekoppeld aan:
a. uitgangsmodulen
b. ingangen van andere programmeerbare functiemodulen (om bijvoorbeeld een

cascaderegeling te vormen).

3.5.1.3.1. In- en uitgangen van het regelmoduul

Het PID-algoritme wordt door een aantal analoge en digitale variabelen vastgelegd. De
werking van het PID-algoritme resulteert in analoge uitgangswaarden (OCM1 en OCM2) en
een aantal digitale uitgangen, die gebruikt kunnen worden voor alarmering en besturingsdoel-
einden. Hierna volgt een lijst van deze variabelen:

Verbindingen met analoge ingangsvariabelen

· PB@ is een ingang voor de verbinding met deProportioneleBand. Indien deze ingang
niet verbonden wordt, dan worden de interne waarden PB1 en PB2 gebruikt.

· PV@ is een ingang voor de verbinding met deProcesVariabele, een temperatuur, voch-
tigheid of drukmeting, die de uitgang aanstuurt in functie van het regelalgoritme.

· RV1@ enRV2@ zijn ingangen voor de verbinding met deReferentieVariabele van de
betreffende kring, een vermenigvuldigingsfactor op het werkpunt van het regelmoduul
die ervoor zorgt, dat het regelmoduul als verhoudingsregelaar werkt.

· RS1@en RS2@zijn ingangen voor de verbinding met de afstandsinstelling (Remote
Setpoint) voor elke kring, een waarde in de eenheid van de procesvariabele (°C, °F of
%), die een verschuiving van de setpoints LSP1 en LSP2 veroorzaken. De standaard
waarde bedraagt 0 indien hier niets is aangesloten.

· OB1@ en OB2@ zijn ingangen voor de verbinding met de uitgangsverschuiving
(Output Bias) per kring. Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan worden de
interne waarden OB1 en OB2 gebruikt.

· MNWS@ is een ingang voor de verbinding met de minimum begrenzing van WSP.
Indien deze ingang niet verbonden wordt, wordt de interne waarde MNWS gebruikt.

· MXWS@ is een ingang voor de verbinding met de maximum begrenzing van WSP.
Indien deze ingang niet verbonden wordt, wordt de interne waarde MXWS gebruikt.

Verbindingen met digitale ingangsvariabelen

· OF@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor de UIT-conditie (OFF-
mode). Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is de UIT-conditie geblokkeerd.

· SB@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor deSTANDBY-conditie.
Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is de STANDBY-conditie geblokkeerd.

· RA@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor de werkingsomkering
(ReverseAction) van de regelaar. Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is een
externe omkering van de werking van de regelaar niet mogelijk.

· EF@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor de externe DWANG-
conditie (ExternalForcing). Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is de externe
DWANG-conditie geblokkeerd.
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Analoge uitgangsvariabelen

· OCM1 en OCM2 geven de uitgangswaarde van de actieve kring afzonderlijk weer.
· WSP1 en WSP2 geeft per kring het werkpunt van het regelalgoritme weer.
· LSP1 enLSP2 zijn de gewenste waarde per kring (LocalSet Point) ofwel de setpoints

van het regelmoduul in de eenheid van de procesvariabele (°C, °F of %).

Digitale uitgangsvariabelen

· CMH geeft aan, dat de uitgang de hoge grenswaarde bereikt heeft (kring #1 of #2).
· CML geeft aan, dat de uitgang de lage grenswaarde bereikt heeft (kring #1 of #2).
· HHDA geeft aan, dat de regelafwijking de hoge alarmgrenswaarde bereikt heeft (kring

#1 of #2).
· HDA geeft aan, dat de regelafwijking de hoge waarschuwingsgrenswaarde bereikt heeft

(kring #1 of #2).
· LDA geeft aan, dat de regelafwijking de lage waarschuwingsgrenswaarde bereikt heeft

(kring #1 of #2).
· LLDA geeft aan, dat de regelafwijking de lage alarmgrenswaarde bereikt heeft (kring

#1 of #2).
· EF geeft aan, dat het moduul in externe DWANG-conditie is.
· STA geeft aan, dat het moduul in START-UP-conditie is.
· SOF geeft aan, dat het moduul in SHUT-OFF-conditie is.
· HLD geeft aan, dat het moduul in HOLD-conditie is.
· CMP geeft aan, dat het moduul in COMPUTER-conditie is.
· OF geeft aan, dat het moduul in OFF-conditie is.
· SB geeft aan, dat het moduul in STANDBY-conditie is.
· RA geeft aan, dat de werkingsactie van de regelaar is omgekeerd.
· HEAT geeft aan, dat het moduul in verwarmingsbedrijf werkt

Interne variabelen

Naast de in- en uitgangen beschikt het regelmoduul nog over volgende interne variabelen:
· PB1 en PB2 zijn de ProportioneleBand per kring, zoals op blz. 66 beschreven.
· TI1 en TI2 zijn de variabelen per kring, waaruit de integratietijden wordt berekend,

zoals op blz. 66 beschreven.
· TD1 en TD2 zijn de differentiatietijden per kring, zoals op blz. 66 beschreven.
· BSB1 en BSB2 zijn de waarden per kring, waarmee het setpoint verschoven wordt

onder STANDBY-conditie.
· BOF1 en BOF2 zijn de waarden per kring, waarmee het setpoint verschoven wordt

onder UIT-conditie.
· EDB1 en EDB2 zijn de dode zones voor de regelafwijking per kring, uitgedrukt in %

van de Proportionele band PB1 en PB2. Zolang de afwijking (PV - WSP) kleiner is dan
EDB1 c.q. EDB2 wordt de integrerende werking van de regelaar geblokkeerd.

· DHH1 en DHH2 zijn de hoge alarmgrenswaarden per kring voor de regelafwijking
· DH1 en DH2 zijn de hoge waarschuwingsgrenswaarden per kring voor de regelaf-

wijking
· DL1 en DL2 zijn de lage waarschuwingsgrenswaarden per kring voor de regelaf-

wijking
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· DLL1 en DLL2 zijn de lage alarmgrenswaarden per kring voor de regelafwijking
· HIL1 en HIL2 zijn de bovengrenswaarden per kring voor de uitgang OCM
· LOL1 en LOL2 zijn de ondergrenswaarden per kring voor de uitgang OCM
· OB1 en OB2 zijn elk een constante verschuiving van de uitgang OCM per kring
· MNWS is de minimum begrenzing van WSP.
· MXWS is de maximum begrenzing van WSP.

Fig. 3.9.Dual-PID-regelaar voor verwarmen/koelen
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3.5.1.4. Algoritme 4 - Dual-aan/uit-regelaar

Elk van de 12 programmeerbare functiemodulen kan als dual-aan/uit-regelaar voor verwarmen
en koelen worden gedefinieerd. Het regelalgoritme bevat twee regelkringen, die beide met
dezelfde procesvariabele PV werken. Hierbij wordt afhankelijk van het werkpunt WSP, de
procesvariabele PV en de werkingsactie ACT1 en ACT2 van elke kring PB1 en PB2 de
uitgangenOCM1 en OCM2 op 0 of 100% ingesteld.

Slechts één regelkring is steeds actief, afhankelijk van de volgende condities:

PV ≤ WSP1 kring #1 is actief
PV ≥ WSP2 kring #2 is actief
Abs(PV-WSP1)≤ Abs(PV-WSP2) kring #1 is actief

Hierbij moet WSP2 altijd groter zijn dan WSP1.

De beideregelactiesACT1 en ACT2 bepalen de werking van de regelkringen en worden als
positief of negatief getal ingevoerd. ACT = +1 betekend directwerkend en wordt voor de
koelkring gebruikt, en ACT = -1 betekend omgekeerd werkend voor de verwarmingskring.

3.5.1.4.1. In- en uitgangen van het regelmoduul

Het aan/uit-algoritme voor verwarmen/koelen wordt met een aantal analoge en digitale
variabelen vastgelegd. De werking van het algoritme resulteert in digitale uitgangswaarden
(OCM1 en OCM2) en een aantal digitale uitgangen, die gebruikt kunnen worden voor
alarmering en besturingsdoeleinden. Hierna volgt een lijst van deze variabelen:

Verbindingen met analoge ingangsvariabelen
· PV@ is een ingang voor de verbinding met deProcesVariabele, een temperatuur, voch-

tigheid of drukmeting, die de uitgang aanstuurt in functie van het regelalgoritme.
· RV1@ enRV2@ zijn ingangen voor de verbinding met deReferentieVariabele van de

betreffende kring, een vermenigvuldigingsfactor op het werkpunt van het regelmoduul
die ervoor zorgt, dat het regelmoduul als verhoudingsregelaar werkt.

· RS1@en RS2@zijn ingangen voor de verbinding met de afstandsinstelling (Remote
Setpoint) voor elke kring, een waarde in de eenheid van de procesvariabele (°C, °F of
%), die een verschuiving van de setpoints LSP1 en LSP2 veroorzaken. De standaard
waarde bedraagt 0 indien hier niets is aangesloten.

· MNWS@ is een ingang voor de verbinding met de minimum begrenzing van WSP.
Indien deze ingang niet verbonden wordt, wordt de interne waarde MNWS gebruikt.

· MXWS@ is een ingang voor de verbinding met de maximum begrenzing van WSP.
Indien deze ingang niet verbonden wordt, wordt de interne waarde MXWS gebruikt.
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Verbindingen met digitale ingangsvariabelen
· OF@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor de UIT-conditie (OFF-

mode). Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is de UIT-conditie geblokkeerd.
· SB@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor deSTANDBY-conditie.

Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is de STANDBY-conditie geblokkeerd.
· RA@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor de werkingsomkering

(ReverseAction) van de regelaar. Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is een
externe omkering van de werking van de regelaar niet mogelijk.

· EF@ is een ingang voor de verbinding met een signaal voor de externe DWANG-
conditie (ExternalForcing). Indien deze ingang niet verbonden wordt, dan is de externe
DWANG-conditie geblokkeerd.

Analoge uitgangsvariabelen

· OCM1 en OCM2 geven de uitgangswaarde van de actieve kring afzonderlijk weer.
· WSP1 en WSP2 geeft per kring het werkpunt van het regelalgoritme weer.
· LSP1 enLSP2 zijn de gewenste waarde per kring (LocalSet Point) ofwel de setpoints

van het regelmoduul in de eenheid van de procesvariabele (°C, °F of %).

Digitale uitgangsvariabelen

· CMH geeft aan, dat de uitgang de hoge grenswaarde bereikt heeft (kring #1 of #2).
· CML geeft aan, dat de uitgang de lage grenswaarde bereikt heeft (kring #1 of #2).
· HHDA geeft aan, dat de regelafwijking de hoge alarmgrenswaarde bereikt heeft (kring

#1 of #2).
· HDA geeft aan, dat de regelafwijking de hoge waarschuwingsgrenswaarde bereikt heeft

(kring #1 of #2).
· LDA geeft aan, dat de regelafwijking de lage waarschuwingsgrenswaarde bereikt heeft

(kring #1 of #2).
· LLDA geeft aan, dat de regelafwijking de lage alarmgrenswaarde bereikt heeft (kring

#1 of #2).
· EF geeft aan, dat het moduul in externe DWANG-conditie is.
· STA geeft aan, dat het moduul in START-UP-conditie is.
· SOF geeft aan, dat het moduul in SHUT-OFF-conditie is.
· HLD geeft aan, dat het moduul in HOLD-conditie is.
· CMP geeft aan, dat het moduul in COMPUTER-conditie is.
· OF geeft aan, dat het moduul in OFF-conditie is.
· SB geeft aan, dat het moduul in STANDBY-conditie is.
· RA geeft aan, dat het moduul in STANDBY-conditie is.
· HEAT geeft aan, dat het moduul in verwarmingsbedrijf werkt

0799 3. SOFTWAREBESCHRIJVING DX-9100 71



GEBRUIKERSHANDBOEK DX-9100

Interne variabelen

Naast de in- en uitgangen beschikt het regelmoduul nog over volgende interne variabelen:

· ACT1 en ACT2 zijn de werkingsacties van de regelaar per kring, zoals op blz. 70
beschreven.

· DIF1 en DIF2 zijn de differenties per kring voor de procesvariabele, zoals op blz. 72
weergegeven.

· BSB1 en BSB2 zijn de waarden per kring, waarmee het setpoint verschoven wordt
onder STANDBY-conditie.

· BOF1 en BOF2 zijn de waarden per kring, waarmee het setpoint verschoven wordt
onder UIT-conditie.

· DHH1 en DHH2 zijn de hoge alarmgrenswaarden per kring voor de regelafwijking
· DH1 en DH2 zijn de hoge waarschuwingsgrenswaarden per kring voor de regelaf-

wijking
· DL1 en DL2 zijn de lage waarschuwingsgrenswaarden per kring voor de regelaf-

wijking
· DLL1 en DLL2 zijn de lage alarmgrenswaarden per kring voor de regelafwijking
· MNWS is de minimum begrenzing van WSP.
· MXWS is de maximum begrenzing van WSP.

Fig. 3.10.Dual-aan/uit-regelaar voor verwarmen/koelen
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3.5.2. Rekenalgoritmen

Elk van de 12 programmeerbare functiemodulen kan als rekenmoduul worden gedefinieerd.
De uitgang kan met een regel- of uitgangsmoduul verbonden worden. De verbindingen
hiervoor, alsmede de constanten worden tijdens de configuratie vastgelegd.

Elk van de 12 programmeerbare functiemodulen kan voor één van hierna beschreven
rekenalgoritmen geconfigureerd worden:

3.5.2.1. Algoritme 11 - Gemiddelde waardeberekening

Van de max. 8 ingangen In wordt de gemiddelde waarde door het algoritme bepaald. Hierbij
kan elke waarde met een constante Kn (n=1..8, K0=n)) worden vermenigvuldigd.

De uitgang van het moduul kan begrensd worden door een bovengrenswaarde HIL en een
ondergrenswaarde LOL.
Het algoritme kan in HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de uitgang kan worden
bestuurd.

3.5.2.2. Algoritme 12 - Minimum voorkeurselectie

Uit max. 8 ingangen In wordt de laagste waarde door het algoritme bepaald. Hierbij kan elke
waarde met een constante Kn (n=1..8) worden vermenigvuldigd. K0 is vrij te kiezen. Met de
niet gebruikte ingangen wordt niet gerekend.

De uitgang van het moduul kan begrensd worden door een bovengrenswaarde HIL en een
ondergrenswaarde LOL.
Het algoritme kan in HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de uitgang kan worden
bestuurd.

3.5.2.3. Algoritme 13 - Maximum voorkeurselectie

Uit max. 8 ingangen In wordt de hoogste waarde door het algoritme bepaald. Hierbij kan elke
waarde met een constante Kn (n=1..8) worden vermenigvuldigd. K0 is vrij te kiezen. Met de
niet gebruikte ingangen wordt niet gerekend.

De uitgang van het moduul kan begrensd worden door een bovengrenswaarde HIL en een
ondergrenswaarde LOL.
Het algoritme kan in HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de uitgang kan worden
bestuurd.
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3.5.2.4. Algoritme 14 - Psychrometrische berekening in °C

Dit rekenalgoritme levert als functie van de twee ingangen, welke verbonden zijn met
metingen voor luchttemperatuur in °C en rel. vochtigheid in %RV, aan de uitgang naar keuze
de warmte-inhoud (enthalpy) in kJ/kg., denatte bol temperatuur in °C. of dedauwpunts-
temperatuur in °C.
De uitgang van het moduul kan begrensd worden door een bovengrenswaarde HIL en een
ondergrenswaarde LOL en het algoritme kan in HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de
uitgang kan worden bestuurd.

Het moduul beschikt over een tweede rekenkanaal voor enthalpy met eveneens separate
ingangen voor temperatuurs en rel. vochtigheids en een enthalpy-uitgang. Tevens is voor elk
kanaal een item beschikbaar voor invoer van de luchtdruk in mbar. De twee kanalen kunnen
in samenwerking met een vergelijkingsmoduul gebruikt worden voor enthalpy-afhankelijke
optimaliseringsdoeleinden.
Elk kanaal kan begrensd worden door een bovengrenswaarde en een ondergrenswaarde en in
HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de uitgang kan worden bestuurd.

Opmerking: Er kan slechts 1 functiemoduul voor algoritme 14 of 15 worden geconfigureerd.

3.5.2.5. Algoritme 15 - Psychrometrische berekening in °F

Dit rekenalgoritme levert als functie van de twee ingangen, welke verbonden zijn met
metingen voor luchttemperatuur in °F en rel. vochtigheid in %RV, aan de uitgang naar keuze
de warmte-inhoud (enthalpy) in BTU/Lb., de natte bol temperatuur in °F. of de
dauwpuntstemperatuur in °F.
De uitgang van het moduul kan begrensd worden door een bovengrenswaarde HIL en een
ondergrenswaarde LOL en het algoritme kan in HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de
uitgang kan worden bestuurd.

Het moduul beschikt over een tweede rekenkanaal voor enthalpy met eveneens separate
ingangen voor temperatuurs en rel. vochtigheids en een enthalpy-uitgang. Tevens is voor elk
kanaal een item beschikbaar voor invoer van de luchtdruk in mbar. De twee kanalen kunnen
in samenwerking met een vergelijkingsmoduul gebruikt worden voor enthalpy-afhankelijke
optimaliseringsdoeleinden.
Elk kanaal kan begrensd worden door een bovengrenswaarde en een ondergrenswaarde en in
HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de uitgang kan worden bestuurd.

Opmerking: Er kan slechts 1 functiemoduul voor algoritme 14 of 15 worden geconfigureerd.

3.5.2.6. Algoritme 16 - Lijnsegmentering

De uitgang van het moduul, dat geconfigureerd is met dit algoritme, wordt bepaald door een
samenstelling van rechte lijnstukken. Max. 17 coördinaten Xn,Yn (n = 0...16) kunnen worden
vastgelegd. De waarden voor Xn dienen zo gekozen te worden, dat het gehele bereik van het
ingangssignaal wordt afgedekt en dienen oplopend te zijn. Het moduul kan gekoppeld worden
met het volgende rekenmoduul (in numerieke volgorde), waardoor men een lijnsegmentering
kan samenstellen met 34 coördinaten.
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Het algoritme kan in HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de uitgang kan worden
bestuurd.

Fig. 3.11.Voorbeeld lijnsegmentering

3.5.2.7. Algoritme 23 - Viervoudige lijnsegmentering

Het moduul dat geconfigureerd is met dit algoritme beschikt over 4 kanalen. De uitgang van
elk kanaal wordt bepaald door een samenstelling van rechte lijnstukken. Max. 4 coördinaten
Xn,Yn (n = 0...3) kunnen worden vastgelegd per kanaal. De waarden voor Xn dienen zo
gekozen te worden, dat het gehele bereik van het ingangssignaal wordt afgedekt en dienen
oplopend te zijn.

Elk kanaal kan in HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de uitgang kan worden bestuurd.

Fig. 3.12.Voorbeeld van één kanaal voor lijnsegmentering

3.5.2.8. Algoritme 17 - Ingangsselectie

Afhankelijk van de toestand van twee digitale ingangen I5 en I6 wordt de waarde van één uit
vier gedefinieerde ingangen I1...I4 aan de uitgang doorgegeven. Elke analoge ingang is
voorzien van een factor Cn en een constante Kn (n=1...4).

AI DI
I5 I6 Uitgang

I1

I2

I3

I4

uit
in
uit
in

uit
uit
in
in

I1 * K 1 + C1

I2 * K 2 + C2

I3 * K 3 + C3

I4 * K 4 + C4
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3.5.2.9. Algoritme 18 - Calculatiefunctie

Uit max. 8 ingangen In wordt volgens één van onderstaande twee formules de uitgangswaarde
door het moduul bepaald. Hierbij kan elke waarde met een constante Kn (n=1..8) worden
vermenigvuldigd. K0 is vrij te kiezen. Voor niet gebruikte ingangen is de waarde In gelijk aan
1.

Functie #1 (lineair):

Functie #2 (polynoom):

De uitgang van het moduul kan begrensd worden door een bovengrenswaarde HIL en een
ondergrenswaarde LOL.
Het algoritme kan in HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de uitgang kan worden
bestuurd.

3.5.2.10. Algoritme 24 - Achtvoudige calculatiefunctie

Dit algoritme voorziet in acht kanalen, elk met twee ingangen, twee constanten, één uitgang
en voor elk kanaal de keuze uit één van volgende rekenfuncties:

Optelling: (K1*I 1) + (K2*I 2)
Aftrekking: (K1*I 1) - (K2*I 2)
Vermenigvuldiging: (K1*I 1) * (K2*I 2)
Deling: (K1*I 1) / (K2*I 2)
Minimum: MIN (K1*I 1, K2*I 2)
Maximum: MAX (K1*I 1, K2*I 2)

Elk kanaal kan in HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de uitgang ervan kan worden
bestuurd.
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3.5.3. Andere algoritmen

3.5.3.1. Algoritme 19 - Timerfuncties

Elk van de 12 programmeerbare functiemodulen kan als timermoduul met 8 timerkanalen
worden gedefinieerd. Elk timerkanaal heeft twee ingangen en levert een tijdvertraagde
uitgang, welke weer verbonden kan worden met een regelmoduul, het PLC-moduul of een
uitgangsmoduul. Per kanaal kan de tijdvertraging naar keuze in uren, minuten of seconden
worden gedefinieerd met een max. waarde van 2047.

Elk timerkanaal kan worden geconfigureerd voor een van volgende tijdvertragingsfuncties:

3.5.3.1.1. Impulsgever

De uitgang blijft gedurende de tijdconstante
T hoog vanaf het tijdstip, dat de ingang van
laag naar hoog gaat. Verdere signalen aan
de ingang hebben gedurende de looptijd van
T geen effect.

3.5.3.1.2. Trigger-impulsgever

De uitgang blijft gedurende de tijdconstante
T hoog vanaf het tijdstip, dat de ingang van
laag naar hoog gaat. Een nieuwe impuls aan
de ingang start de tijdconstante T opnieuw.

3.5.3.1.3. Vertraagd in met geheugen

De uitgang wordt hoog na tijdconstante T
vanaf het moment dat de ingang van laag
naar hoog gaat. Na een resetpuls gaat de
uitgang weer naar laag. Indien de resetpuls
binnen de tijd T plaats vindt, dan wordt de
tijdconstante T gewist.

3.5.3.1.4. Vertraagd uit

De uitgang wordt hoog vanaf het moment
dat de ingang van laag naar hoog gaat. De
uitgang wordt na de tijdconstante T weer
laag nadat de ingang laag werd of bij een
resetpuls.
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3.5.3.1.5. Vertraagd in

De uitgang wordt hoog na tijdconstante T
vanaf het moment dat de ingang van laag
naar hoog gaat. De uitgang wordt weer laag
direct nadat de ingang laag wordt of bij een
resetpuls.

3.5.3.2. Algoritme 20 - Sommeringsfuncties

Elk van de 12 programmeerbare functiemodulen kan als sommeringsmoduul gedefinieerd
worden. Het algoritme beschikt over 8 onafhankelijke sommeringskanalen. Elk kanaal kan
worden geconfigureerd voor één van onderstaande functies:

· Gebeurtenistelling van een digitale ingang
· Integratie van een analoge ingang
· Tijd-telling van een digitale ingang

Elk kanaal beschikt over configureerbare ingangen en resulteert in één numerieke uitgang met
het resultaat van het algoritme en één digitale uitgang, die aangeeft, wanneer de numerieke
uitgang een ingestelde grenswaarde bereikt heeft.

Elk kanaal beschikt tevens over een overloopteller ACT, welke met één wordt verhoogd
wanneer bovengenoemde digitale uitgang de ingestelde grenswaarde bereikt heeft. De
numerieke uitgang van het kanaal wordt daarbij op 0 teruggezet. De overloopteller heeft een
maximum waarde van 9.999.999 of 32.767 afhankelijk van de configuratie.

Elk kanaal kan in HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de uitgang kan worden bestuurd.

3.5.3.2.1. Gebeurtenistelling

Deze functie detecteert het aantal wisselingen van "0" naar "1" van een digitaal item, dat met
de ingang In van het algoritme is verbonden. De waarde aan de uitgang TOTn is het resultaat
van het aantal wisselingen, gedeeld door een schaalfactor FTCn (heel positief getal). De teller
kan op 0 worden teruggezet door een digitaal item, dat verbonden is met de reset ingang RSn.
Wanneer de uitgang een ingesteld maximum FSLn bereikt, wordt dit gesignaleerd in
toestandsitem FSSn en blijft de teller op deze waarde staan, totdat deze terug op 0 wordt
gezet.

3.5.3.2.2. Integratie

Deze functie integreert de waarde van een analoog item, dat met de ingang In van het
algoritme is verbonden. De integratiesnelheid wordt bepaald door een tijdconstante FTCn

(max. 2047 min.). De teller kan op 0 worden teruggezet door een digitaal item dat verbonden
is met de reset ingang RSn. Wanneer de uitgang een ingesteld maximum bereikt, wordt dit
gesignaleerd en blijft de teller op deze waarde staan totdat deze terug op 0 wordt gezet.
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Om bijvoorbeeld KW te integreren naar KWh dient FTCn op 60 (= 1 uur) te worden ingesteld.
Om m3 naar l/s (liters/sec.) te integreren dient FTCn op 16.67 (1000 l./60 sec) te worden
ingesteld.

Omdat de uitgang een numerieke waarde is met een mantisse van 11 bit (zie op blz. 152 voor
een uitleg over numerieke getallen), gaan waarden, die groter zijn dan 2047, verloren.
Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om geïntegreerde waarden en gebeurtenis-telwaarden te
verwerken in een cascade van gebeurtenistellers, elk met een grenswaarde van 1000. Het
PLC-moduul kan gebruikt worden om de betreffende tellers in de cascade steeds op het juiste
moment weer op 0 te stellen.
Voor dit doel is een speciale overloopteller ACT beschikbaar, welke bij bereiken van de
bovengrens FSL met één verhoogd wordt en de teller zelf terug op "0" stelt.

3.5.3.2.3. Tijd-telling

Deze functie verhoogd de waarde van de uitgang TOTn, wanneer de waarde van een digitaal
item, dat met de ingang In van het algoritme is verbonden, op "1" staat. De verhogingssnel-
heid wordt bepaald door een tijdconstante FTCn (in min.). De teller kan op 0 worden
teruggezet door een digitaal item dat verbonden is met de reset ingang RSn. Wanneer de
uitgang een ingesteld maximum bereikt, wordt dit gesignaleerd en blijft de teller op deze
waarde staan totdat deze terug op 0 wordt gezet.

3.5.3.3. Algoritme 21 - Vergelijkingsfunctie

Elk van de 12 programmeerbare functiemodulen kan worden gedefinieerd als een moduul met
een vergelijkingsalgoritme. Het algoritme beschikt over 8 kanalen. In elk kanaal wordt een
analoge ingangsvariabele In vergeleken met een hoog of laag grenswaarde-setpoint SPn en een
differentie DFn. De digitale uitgang LSn wordt ingesteld volgens onderstaande regels:

Hoge grenswaarde: toestand LSn = 1 wanneer In ≥ SPn

LSn = 0 wanneer In ≤ SPn - DFn

Lage grenswaarde: toestand LSn = 1 wanneer In ≤ SPn

LSn = 0 wanneer In ≥ SPn + DFn

Gelijkheid: toestand LSn = 1 wanneer SPn - DFn < In < SPn + DFn

LSn = 0 wanneer In < SPn - DFn of
wanneer In > SPn + DFn

Dynamisch: toestand LSn = 1 wanneer de verandering van In > DFn/s
LSn = 0 wanneer In niet wijzigd.

De analoge uitgang NCMn geeft het verschil weer tussen ingang en setpoint (In - SPn).
Elk kanaal kan in HOLD-conditie worden ingesteld, waarna de uitgang kan worden bestuurd.
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3.5.3.4. Algoritme 22 - Stappenregelaar

Elk van de 12 programmeerbare functiemodulen kan geconfigureerd worden als stappenrege-
laar, die 1 tot 8 digitale uitgangen bestuurt in functie van de waarde van een analoge variabele
of twee digitale variabelen en de toestand van 8 digitale ingangen (t.b.v. blokkering).
De stappenregelaar kan worden aangesloten op het PLC-moduul en op andere programmeer-
bare functiemodulen en uitgangen ten behoeve van besturing en alarmering.
Wanneer een analoge variabele als ingangswaardeINC@ is aangesloten, dan bepaald de
waarde ervan de benodigde uitgangswaardeOUT, uitgedrukt in % van de totale uitgangswaar-
de. De belastingswaarde OLFn (n = 1...8) van elke uitgang dient opgegeven te worden in %
van het totale uitgangswaarde.

Wanneer twee digitale variabelen zijn aangesloten op ingangINC@ enDEC@, dan verhoogt
de eerste variabele en verlaagt de tweede variabele de uitgangswaarde.

In functie van de totale benodigde uitgangswaarde worden een aantal opeenvolgende stappen
geactiveerd. Wanneer een bepaalde stap in- of uitgeschakeld wordt, dan wordt een
stapvertragingT2 na inschakelen enT4 na uitschakelen geactiveerd om te voorkomen, dat
snel achter elkaar meerdere stappen worden geschakeld. Het verschil tussen de benodigde
uitgangswaarde en de totaal geselecteerde uitgangswaarde is als numerieke variabele OUTD
beschikbaar voor andere modulen om, indien noodzakelijk, proportioneel bij te kunnen
regelen.

Een stap wordt alleen dan geschakeld, wanneer de bijbehorende digitale blokkeringsvariabele
DISn (n = 1...8) niet is geactiveerd. Wanneer een actieve stap geblokkeerd wordt, selecteert
het algoritme automatisch een andere stap.

De verschillendestappenkunnen worden samengevoegd ingroepen, elk met een eigen aantal
stappen.

Een groep vertegenwoordigd een apparaat, dat een eigen groepsvertragingT3 na inschakelen
en T5 na uitschakelen nodig heeft onafhankelijk van de stapvertragingen T2 en T4. Zo zou
bijvoorbeeld een groep kunnen bestaan uit een koelcompressor met twee trappen. De
inschakelvertraging T3 na de eerste trap dient langer te zijn dan die na de tweede (T2), omdat
bij de eerste trap de motor van de compressor opstart en voor de tweede trap alleen een
regelklep op de compressor wordt geschakeld.

Een speciale vertragingT1 is beschikbaar na het inschakelen van de eerste groep en een
grenswaardeMAXC voor het aantal schakelhandelingen per uur voor de groep kan worden
ingegeven.

Een groep wordt alleen dan geschakeld, wanneer de bijbehorende digitale blokkeringsvariabele
DISn van de eerste stap niet is geactiveerd. Wanneer een actieve groep geblokkeerd wordt,
selecteert het algoritme automatisch een andere groep.

Opeenvolgende stappenregelmodulen kunnen worden gekoppeld om meer (in groepen van 8)
regeluitgangen te kunnen besturen.
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De stappenregelaar kan in HOLD-conditie HLD worden ingesteld, waarna de uitgangswaarde
STOn bestuurd kan worden.

Een stappenregelaar kan voor volgende werkingswijzen geconfigureerd worden:

· Stappenwerking. De uitgangen worden stapsgewijs geregeld, waarbij de laatst
ingeschakelde stap als eerste wordt uitgeschakeld ("last on, first off" principe), als
volgt:.

Stap 1 0 1 1 1 1 1 1 0
Stap 2 0 0 1 1 1 1 0 0
Stap 3 0 0 0 1 1 0 0 0

ingangswaarde hoger > ingangswaarde lager>

· Sequentiële werking. De uitgangsgroepen worden stapsgewijs geregeld, waarbij de
eerst ingeschakelde groep ook als eerste weer wordt uitgeschakeld ("first on, first off "
principe). Stappen binnen een groep worden geschakeld volgens het "last on, first off"
principe.

Groep 1 0 1 1 1 1 0 0 0
Groep 2 0 0 1 1 1 1 0 0
Groep 3 0 0 0 1 1 1 1 0

ingangswaarde hoger> ingangswaarde lager>

· Binaire code. De uitgangen vormen tezamen een groep en worden geregeld in volgorde
volgens een binaire code. Bijvoorbeeld: een drietraps stappenregelaar regelt de
uitgangen in volgende volgorde:

Stap 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Stap 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0
Stap 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

ingangswaarde hoger> ingangswaarde lager>

De werking van de binaire stappenregelaar is alleen bedoeld voor het schakelen van
elektrische verwarmingselementen en andere niet-mechanische apparaten.

Een binair gecodeerde stappenregelaar zal altijd de juiste stappencombinatie kiezen voor
de gewenste uitgangswaarde, met een stapvertraging bij verandering van stap-
combinatie. De binair gecodeerde stappenregelaar zal echter niet de opeenvolgende
stapcombinaties kiezen, wanneer een grote verandering in gewenste uitgangswaarde
optreedt, tenzij de MAXC parameter (max. aantal schakelhandelingen per uur) wordt
gebruikt.

Bij binair gecodeerde stappenregelaars zal het algoritme automatisch belastingsfactoren
toewijzen met een totaal van 100%. De differentie wordt ingesteld op 20% van de
kleinste (eerste stap) belastingsfactor met een minimum waarde van 3% van de totale
belasting.

Bij de binair gecodeerde stappenregelaar kan alleen de gehele regelaar geblokkeerd
worden. Blokkering van een enkele stap resulteert in blokkering van de gehele regelaar.
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· Gelijke bedrijfsuren . De inschakelduur van de eerste trap van een groep wordt
opgeteld in variabele RT1. Wanneer meer vermogen benodigd is en een nieuwe groep
geactiveerd moet worden, dan wordt de groep met het minst aantal bedrijfsuren
ingeschakeld. Wanneer het benodigde vermogen daalt en een groep uitgeschakeld moet
worden, dan wordt de groep met de meeste bedrijfsuren het eerste uitgeschakeld. De
stappen binnen een groep worden altijd geschakeld volgens het "last on, first off"
principe.

uren = 90 Stap 1 0 0 0 1 uren = 95 1 1 1 0
40 Stap 2 0 1 1 1 110 1 0 0 0
65 Stap 3 0 0 1 1 99 1 1 0 0

ingangswaarde hoger> ingangswaarde lager>

Een versnelde uitschakelprocedure voorziet in het uitschakelen van alle stappen van alle
groepen met eigen uitschakelvertragingen per groep (T5F) en per stap (T4F). De procedure
wordt geactiveerd door een speciale digitale ingang (verbonden met FSD@) en kan niet
worden onderbroken tijdens de versnelde uitschakelprocedure. Deze situatie wordt automatisch
opgeheven wanneer alle stappen zijn uitgeschakeld en de uitschakelingang weer is
gedeactiveerd. De versnelde uitschakelprocedure kan tevens gebruikt worden om de laatste
stap uit te schakelen, wanneer de gehele installatie wordt uitgeschakeld.

Volgende voorbeelden geven een stappenregelaar weer met 8 stappen, onderverdeeld in één
groep met 2 stappen en twee groepen met elk 3 stappen. In fig. 3.13. is de regelaar
geconfigureerd met stappenwerking en fig. 3.14. met sequentiële werking.
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Fig. 3.13.Stappenregelaar met stappenwerking
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Fig. 3.14.Stappenregelaar met sequentiële werking
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3.6. PLC-moduul

In de DX-9100 is softwarematig een PLC-moduul geïmplementeerd met de meest gangbare
logische functies, zoals bij PLC’s gebruikelijk.
Het PLC moduul voert iedere seconde een door de gebruiker ingevoerd programma uit,
gebruikmakend van een 2048-bits geheugen, waarin een afbeelding aanwezig is van alle
digitale in- en uitgangen, digitale variabelen van de programmeerbare functiemodulen, digitale
constanten en digitale resultaatstoestanden, welke het PLC-programma nodig kan hebben.
Variabelen worden gefixeerd bij het begin van elke programmacyclus en de resulterende
wijzigingen van de digitale variabelen worden aan de betreffende uitgangen en functiemodulen
overgedragen aan het einde van elke programmacyclus.

Fig. 3.15.PLC-moduul

In het PLC-geheugen heeft elke ingang, uitgang en digitale variabele een eigen geheugencel.
De overblijvende cellen worden voor interne variabelen gebruikt. Voordat het PLC-moduul
wordt geactiveerd, worden alle niet gebruikte geheugencellen op "0" gezet.
De uitvoering van het PLC-programma kan vanuit een centraal GBS-systeem worden
onderbroken (HOLD-conditie) voor programma-doeleinden.

3.6.1. PLC-programmering

Het PLC-programma is een volgorde van instructieblokken en sub-blokken, welke logische
instructies bevatten. Elk opdrachtblok beschikt over eenresultaatstoestand, welke
geïnitialiseerd wordt door de eerste instructie van een blok en in het geheugen wordt
teruggeplaatst bij de laatste instructie van het blok. Bij de uitvoering van tussenblokken wordt
gebruik gemaakt van eentussen-resultaatstoestand, welke logisch gecombineerd wordt met
de resultaatstoestand aan het eind van het tussenblok.
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Volgende instructies zijn beschikbaar:

LOAD instructie

Met deze instructie wordt een blok of sub-blok begonnen
en heeft een boleaanse "AND"-functie.

LOAD NOT instructie

Met deze instructie wordt een blok of sub-blok begonnen
en heeft een boleaanse "AND NOT"-functie.

AND instructie

Deze instructie bepaald een nieuwe resultaatstoestand door
de Boleaanse "AND" operator toe te passen.

AND NOT instructie

Deze instructie bepaald een nieuwe resultaatstoestand door
de Boleaanse "AND NOT" operator toe te passen.

OR instructie

Deze instructie bepaald een nieuwe resultaatstoestand door
de Boleaanse "OR" operator toe te passen.

OR NOT instructie

Deze instructie bepaald een nieuwe resultaatstoestand door
de Boleaanse "OR NOT" operator toe te passen.

ANDB instructie (AND-Blok)

Deze instructie geeft het begin van een AND-blok aan.

ORB instructie (OR-Blok)

Deze instructie bepaald een nieuwe resultaatstoestand door
de Boleaanse "OR" operator toe te passen op de tussenre-
sultaatstoestand van een sub-blok en de oude resultaatstoe-
stand, die bestond vóór de start (LOAD) van het sub-blok.
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"OR"-blokken mogen binnen een "AND"-blok toegepast worden.

OUT instructie

Deze instructie draagt de resultaatstoestand over aan de
aangesproken digitale variabele in het PLC-geheugen.

OUT NOT instructie

Deze instructie draagt de resultaatstoestand geïnverteerd
over aan de aangesproken digitale variabele in het PLC-
geheugen.

COS instructie

Deze instructie vergelijkt de resultaatstoestand van de
vorige instructie in het logische blok of sub-blok met de
resultaatstoestand van de vorige programma-cyclus. Indien
de resultaatstoestand is gewijzigd van "0" naar "1", dan
wordt de nieuwe resultaatstoestand op "1" gezet. Is de
resultaatstoestand niet gewijzigd, dan wordt de nieuwe
resultaatstoestand "0". Deze instructie detecteert dus een
positieve toestandswijziging.

SET instructie

Deze instructie stelt de toestand van de aangesproken
digitale variabele in het PLC-geheugen in op "1", indien
de resultaatstoestand waar ("1") is. Is de resultaatstoestand
"0", dan wordt er niets gewijzigd. Dit is dus een conditio-
nele instructie, die alleen actie onderneemt, wanneer de
resultaatstoestand waar ("1") is.
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RST instructie

Deze instructie stelt de toestand van de aangesproken
digitale variabele in het PLC-geheugen in op "0", indien
de resultaatstoestand waar ("1") is. Is de resultaatstoestand
"0", dan wordt er niets gewijzigd. Dit is dus een conditio-
nele instructie, die alleen actie onderneemt, wanneer de
resultaatstoestand waar ("1") is.

RSR instructie

Deze instructie geeft aan waar het cyclische
gedeelte van het programma begint. Hierdoor is
het mogelijk om initialisatie-routines op te nemen
in het begin van het programma, welke bij elke
volgende cyclus worden overgeslagen.

END instructie

Deze instructie beëindigd et PLC-programma en
zet de resultaatstoestand op 0.

NOP instructie

Deze instructie heeft geen werking. Het PLC-programma slaat deze regel over. Deze instructie
kan gebruikt worden om bepaalde ruimte in het programma te reserveren voor toekomstige
uitbreidingen.

Het PLC-programma wordt opgesteld door middel van het Grafische Configuratie programma
GX-9100. In dit programma wordt de PLC geprogrammeerd in de vorm van een ladder-
diagram en het Grafische Configuratie programma GX-9100 genereert hieruit automatisch de
programmacode voor het PLC-moduul.
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Fig. 3.16.Voorbeeld van een PLC-programma

Nog enige voorbeelden:

Fig. 3.17.Voorbeeld van een PLC-programma

Het schema van Fig. 3.17 wordt als volgt geprogrammeerd:

LOAD DI1 ; Begin instructieblok
AND DI2
OR DI3
LOAD DI4 ; Begin sub-blok (AND)
OR NOT DI5
ANDB ; Einde sub-blok (AND)
LOAD DI6 ; Begin sub-blok (OR)
AND NOT DI7
ORB ; Einde sub-block (OR)
OUT LRS1 ; Einde instructieblok
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Fig. 3.18.Voorbeeld van een PLC-programma

Het schema van Fig. 3.18 wordt als volgt geprogrammeerd:

LOAD DI1 ; Begin Instructieblok
COS M1
SET LRS1 ; Einde Instructieblok
LOAD DI2 ; Begin Instructieblok
RST LRS1 ; Einde Instructieblok

3.7. Autodial

De DX-9100 versie 1 (vanaf firmware versie 1.2) en versie 2 (vanaf firmware versie 2.1) met
Metasys N2 bus kan gebruikt worden in combinatie met het Metasys N2 autodialmoduul (NU-
NDM101-0) om automatisch een telefoonlijnverbinding op te bouwen met een Metasys
netwerk op een andere lokatie. Het opbelcommando wordt gegeven indien het autodialmoduul,
dat de DX-9100 via de N2-bus bewaakt, detecteert dat de logische variabele DIAL in de DX-
9100 op 1 is ingesteld. Deze variabele kan vanuit het PLC-moduul worden ingesteld met COS
en SET-instructies en wordt teruggesteld vanuit het Metasysnetwerk op afstand, indien de
verbinding succesvol is verlopen.
Deze functie is niet beschikbaar in de DX-9100 versie 3.
Bij de DX-9100 versie 1 (vanaf firmware versie 1.4) en versie 2 (vanaf firmware versie 2.3)
wordt de autodialfunctie ook gebruikt om verzamelde trendgegevens op afstand aan Metasys
FMS over te dragen. De logische variabeleHTRR geeft aan wanneer de lokale trendbuffer
vol is. De variabeleHTRR dient vanuit het PLC-moduul het DIAL-bit op 1 in te stellen en
worden teruggesteld vanuit het Metasysnetwerk op afstand, indien de verbinding succesvol
is verlopen.
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3.8. Gegevens verzamelen(vanaf versie 1.4, 2.3, 3.3 of hoger)

Deze functie van de DX-9100 voorziet in 12 trendregistratiebuffers voor analoge punten of
voor de acht logische variabelen van 1 byte. Deze gegevens zijn dan beschikbaar voor voor
Metasys FMS of een lokaak aangesloten DT-9100 LCD bedieneenheid. De gegevens kunnen
echter niet op het bedienscherm van de DX-9100 zelf, onder GX-9100 of op SX-9120 worden
weergegeven.

3.8.1. Trendregistratie voor Metasys FMS

Wanneer een DX-9100 via een NDM autodialmoduul en het telefoonnet met een Metasys
FMS is verbonden, wordt de inhoud van de trendregistratiebuffers bij verbinding tussen
beiden overgedragen. De gegevens worden daar dan in het betreffende trendbestand voor AI-,
AOS- en BI-objekten opgeslagen, als deze als zodanig met de geregistreerde items zijn
gekoppeld. De parameters van de registratie worden met GX-9100 op zinvolle waarden
ingesteld. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het maximaal aantal mogelijke
registraties en de intervaltijden van de autodialverbinding.
Om te bewerkstelligen dat bij volle trendregistratiebuffer in de DX-9100 de gegevens worden
overgedragen, dient de logische variabele HTRR in een PLC-moduul het DIAL-bit op 1 in
te stellen.

Let op: Omdat een DX-91x0 regelaar voor LON-overdracht (versie 3.x) niet via een NDM-
moduul en telefoonleiding met een Metasys FMS kan communiceren, kan voor deze
regelaar geen trendregistratie worden geconfigureerd.

3.8.2. Trendregistratie voor DT-9100

Trendregistratiebuffers, die niet voor Metasys FMS zijn geconfigureerd, kunnen vrij worden
geconfigureerd. Voor analoge items kan het trendinterval worden ingesteld en van deze
gegevens kan de momentele, gemiddelde, minimum- of maximumwaarde worden geregis-
treerd. Logische variabelen worden bij wijziging van de toestand opgeslagen, tezamen met
datum en tijd. De geregistreerde waarden kunnen op het display van de DT-9100 worden
weergegeven.

Let op: Om een logische variabele voor trendregistratie te definiëren, moet u het betreffende
byte ervan kiezen. Hiermee worden alle variabelen van dit byte geregistreerd. Indien
slechts één bit van het betreffende byte geregistreerd moet worden is het aan te
raden dit bit in een PLC-programma met een logische resultaatstoestand LRS te
koppelen en deze dan voor trend te registreren. Hiertoe voegt u in een willekeurige
SPL-regel een LOAD-commando in, die u aan een zich onder DIAGNOSE
bevindende variabele HTRR toewijzen. Vervolgens voegt u de operator COS en het
commando SET toe, die de logische variabele DIAL toewijst.
Indien op deze wijze reeds een logische variabele is vastgelegd, kunt u de toewijzing
met behulp van ORB aan het SET-commando koppelen.
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Een trendregistratie wordt met volgende parameters vastgelegd:

Parameter Mogelijke waarden Standaard waarde

Bron of byte van de
logische variabele

Analoge items en logische
variabelen

Geen

Interval 1,5,10,15,20,30,60 of een
veelvoud van 60 met een
maximum van 1440

Analoog (AI): 30
Analoog (AOS): 180
Log. variabele (BI): 1

Dimensie van het
interval

Seconden of minuten Analoog (AI en AOS) in
minuten

Overdracht na x re-
gistraties

Analoog: 0...61
Log. variabelen: 0...30

Analoog (AI): 48
Analoog (AOS): 10
Log. variabele (BI): 10

Soort registratie Momentele waarde
Gemiddelde waarde
Maximum waarde
Minimum waarde
Digitale grootheid

Momentele waarde

Synchronisatie (tijd-
punt van het begin
van de registratie

-
Dag (00:00:00 uur)
Uur (xx:00:00)
Min (xx:xx:00)

Uur (geldt niet voor logi-
sche variabele)
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3.9. Opstartcondities

Er zijn verschillende opties beschikbaar in de DX-9100 om opstartcondities van de regelaar
in te stellen.

Na een spanningsonderbreking kunnen volgende condities ingesteld worden op HOLD, terug
naar AUTOmatisch, of naar de conditie, die bestond vóór de spanningsuitval:

· HOLD-conditie van de analoge uitgangsmodulen
· HOLD-conditie van de digitale uitgangsmodulen
· HOLD-conditie van de programmeerbare functiemodulen
· HOLD-conditie van de tijdschakelmodulen
· HOLD-conditie van de optimaliseringsmodulen

Volgende besturingscondities kunnen na een spanningsonderbreking op "0" worden gezet of
ingesteld op de conditie van vóór de spanningsonderbreking:

· START-UP conditie
· SHUT-OFF conditie
· Vrijgave van de digitale triac-uitgangen

3.10. Technische softwaregegevens

Uitgangsmodulen:Versie 1: 2 analoge uitgangsmodulen.
Versie 2 en 3: 8 analoge uitgangsmodulen.

6 digitale uitgangsmodulen voor aansturing van de 6 triacs, geschikt voor:
Aan/uit, digitaal bestuurd
Aan/uit, analoog bestuurd
DAT uitgang
PAT uitgang zonder terugmelding
PAT uitgang met terugmelding
Start/stop uitgang
Puls uitgang

Netwerkin- en -uitgangen (alleen versie 3):
16 analoge netwerkingangen
8 digitale netwerkingangsblokken met elk 16 digitale ingangen
16 analoge uitgangen, elk met 16 netwerkbestemmingen
8 digitale netwerkuitgangsblokken elk met 16 digitale uitnagen. Elk blok
heeft max. 16 netwerkbestemmingen.

Tijdfuncties: 8 tijdschakelmodulen, elk met 8 start/stopkanalen en overwerktimers
2 optimaliseringsmodulen met adaptieve werking
30 vakantieperioden
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Functiemodulen: 12 programmeerbare functiemodulen, configureerbaar voor:
· PID regelaar
· Aan/uit regelaar
· PID regelaar voor verwarmen/koelen
· Aan/uit regelaar voor verwarmen/koelen
· Gemiddelde waardeberekening
· Minimum-/maximum voorkeurselectie
· Psychrometrische berekening in °C of °F
· Lijnsegmentering
· Viervoudige lijnsegmentering
· Ingangsselectie
· Calculatiefunctie
· Achtvoudige calculatiefunctie
· Timer-functies
· Sommeringsfuncties
· Vergelijkingsfunctie
· Stappenregelaar
· Eenvoudige stappenregelaar

Logisch moduul: PLC-moduul met volgende boleaanse functies
· AND/AND NOT Logische EN/NIET EN-functie
· OR/OR NOT Logische OF/NIET OF-functie
· ANDB Logische EN-functie tussen blokken
· ORB Logische OF-functie tussen blokken
· OUT/OUT NOT Direct/geïnverteerd resultaatoverdracht
· COS Detectie van een toestandsverandering
· SET/RST Stel toestand ’1’ in/Stel toestand ’0’ in
· RSR Begin van het cyclisch programmagedeelte
· NOP Geen instructie
Max. 512 instructieregels
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4. CONFIGURATIE VAN DE DX-9100

4.1. Inleiding

In dit hoofdstuk vindt u de noodzakelijke informatie om de DX-9100 te configureren.

De regelaar configureren omvat:
· Het vaststellen van de karakteristiek en de functie van de in- en uitgangen, de regel-

en rekenalgoritmen, de uitbreidingsmodulen en het PLC-moduul.
· Het belangrijkste deel: de softwarematige verbinding tussen de ingangen, de

verschillende modulen en de uitgangen vastleggen
· Het vastleggen van het tijdschakelschema en de optimaliserings- en klokparameters.
· De lokale bediening met het LCD-display DT-9100 voorbereiden.

Na een korte inleiding over de geheugenindeling van een DX-9100 (Wat zijn items ?, Welke
typen items zijn er ?, Hoe zijn ze omschreven ?, enz.) vindt u vanaf hoofdstuk 4.3.2 alle
informatie over de:

· 8 analoge ingangen en 8 digitale ingangen
· 2 analoge uitgangsmodulen (versie 1) of 8 analoge uitgangsmodulen (versie 2)
· 6 digitale uitgangsmodulen
· max. 64 extra in-/uitgangen van de uitbreidingsmodulen
· 12 programmeerbare functiemodulen met regel- en rekenalgoritmen
· 8 tijdschakelmodulen
· 2 optimaliseringsmodulen
· het programmeerbare logische moduul (PLC)

Het eenvoudigste configureert men de DX-9100 met de Grafische Configuratiesoftware
GX-9100. Deze programmatuur onder Windows biedt comfortabele mogelijkheden en het
noodzakelijk overzicht, zonder dat u namen en adressen van de diverse configuratieparameters
hoeft te onthouden.

Oude DX-9100 regelaars met versie 1.00 firmware kunnen alleen vanuit configuratie
software GX-9100 versie 1.00 geladen worden. Het is aan te bevelen om in alle DX-
9100 regelaars een nieuwe EEPROM metversie 1.1 firmware te plaatsen en de
configuratiebestanden te converteren naar GX-9100 versie 2 bestanden. Dit heeft het
voordeel dat men gebruik kan maken van de extra softwarekenmerken van versie 1.1
en versie 2.0 en met één programma de DX versie 1.1 en 2.0 kan configureren. Bij de
levering van de GX-9100 programma’s versie 2.0 wordt een programma voor conversie
van de versie 1.0 configuratiebestanden naar versie 1.1 inbegrepen. Dit handboek gaat
ervan uit dat voor versie 1 regelaars tenminste versie 1.1 firmware is geinstalleerd.

Het servicemoduul SX-9120 is meer geschikt om configuratieparameters on-line aan te passen.
Hierbij gebruikt u de functietoetsen van de SX-9120 voor de keuze van ingangen,
regelmodulen enz., vervolgens de toets DETAIL alsmede de pijltoetsen om bij de gedefi-
nieerde parameters te komen. Wanneer u op deze wijze werkt, dan is het raadzaam om de
verschillende itemlabels en -nummers te kennen of bij de hand te hebben.
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Op blz. 153 e.v. van dit handboek vindt u de zgn. itemlist waarin u de betekenis en de functie
van de verschillende geheugencellen in de DX-9100 kunt vinden. Om dit configuratie
handboek ook met de SX-9120 en GX-9100 te kunnen gebruiken, geven wij hierin ook de
itemlabels en hun nummer aan. Bij digitale items geven we tevens de bits aan die bij-
voorbeeld met de SX-9120 ingesteld moeten worden. Hierdoor lijkt de beschrijving misschien
wat complex, maar het biedt het voordeel dat u weer snel gewend raakt wanneer u na verloop
van tijd weer eens een project met DX’s configureert.

4.2. Items

4.2.1. Itemnummer

Een configuratie omvat een aantal parameters die zijn opgeslagen in geheugencellen van de
microprocessor. Deze geheugencellen noemt men items en elk item heeft een eigen
itemnummer.
Actieve parameters, zoals telwaarden, worden opgeslagen in RAM-geheugen, en configuratie-
parameters worden opgeslagen in EEPROM-geheugen, dat zijn inhoud ook bij spanningsuitval
niet verliest.
Voor de items van elk functiemoduul is een bepaald gedeelte van het geheugen gereserveerd
met een absoluut start-itemnummer. Deze geheugengedeelten zijn weergegeven in hoofdstuk
5.2 van dit handboek en aan het begin van de itemlist van elk functiemoduul.
Elk item in dit gereserveerde geheugengedeelte heeft een relatief itemnummer. Het absolute
itemnummer wordt gevormd door de som van het start-itemnummer van het moduul en het
betreffende relatieve itemnummer.

Bij programmering van de DX-9100 zal de gebruiker meestal gebruik maken van item-labels
en itemnummers. Normaal gesproken is de absolute adressering niet noodzakelijk.

4.2.2. Itemsoort

De informatie in de diverse items heeft één van onderstaande formaten:

· Numerieke itemszijn getalswaarden met een ± voorteken en een decimale punt, zoals
bijvoorbeeld het werkpunt van een regelmoduul, de waarde van een analoge in- of
uitgang of een grenswaarde. Numerieke items zijn herkenbaar aan hun voorteken en een
decimale punt. In de itemlist zijn ze als "numeriek" in de "type"-kolom weergegeven.

· Integer items zijn hele positieve getalswaarden, welke gebruikt worden als schaalfac-
tor. In de itemlist zijn ze als "1 byte Int" in de "type"-kolom weergegeven.

· Gesommeerde numerieke itemszijn hele positieve getalswaarden, welke gebruikt
worden als gesommeerde waarden van tellers, integratoren en tijdtellers. Gesommeerde
numerieke items worden ingegeven en weergegeven als hele positieve getallen zonder
voorteken en decimale punt. In de itemlist zijn ze als "4 bytes" in de "type"-kolom
weergegeven.
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· Verbindingen zijn items, waarin het itemnummer van een ander item is opgenomen.
Ze worden gebruikt om de verschillende modulen met de in- en uitgangen te verbinden.
Het itemnummer van het verbonden item of variabele wordt als heel positief getal
ingegeven. Een 0 in zulke items betekent dat er geen verbinding bestaat. Verbindingen
zijn aan een@-teken in het itemlabel herkenbaar en als "itemnummer" in de "type"-
kolom weergegeven.

· Toestand itemsworden gebruikt om de toestand van in- en uitgangen en modulen weer
te geven (met 1/0 of aan/uit). Digitale items kunnen 1 of 2 bytes (8 c.q. 16 bit) lang
zijn. In de itemlist worden ze metX8..X1 c.q. X16..X1 weergegeven. Elk bit in een
toestands-item heeft een bepaalde betekenis en door de instelling 0 of 1 in deze bits
kunnen bepaalde configuraties ingesteld worden of functies worden geïnstalleerd.

4.2.3. Digitale variabelen

De DX-9100 bevat digitale variabelen, benamingen voor bepaalde bits in een toestands-item.
Zij kunnen gebruikt worden als verbinding om bepaalde besturingen te realiseren en als PLC-
parameter. Digitale variabelen zijn genummerd 00..FFH, hebben een eigen label en zijn in een
speciale lijst opgenomen op blz. 205 van dit handboek.
Bij de programmering van de DX-9100 worden hoofdzakelijk item-labels en -nummers en het
variabele-label gebruikt.

Wanneer een itemnummer gebruikt wordt voor verbindingen binnen de DX-9100, dan
selecteert de microprocessor automatisch tussen de itemlist voor analoge waarden en
de digitale variabelelijst voor digitale toestanden.

4.2.4. Leesbare en schrijfbare gegevens

De items in de itemlist kunnen in drie verschillende categorieën worden onderverdeeld:

· Ingangswaardenentoestandenvan de regelaar kunnen worden opgevraagd, maar niet
extern worden gewijzigd. In de itemlist zijn ze met "R" in de "RW"-kolom weergege-
ven.

· Variabelen in de regelaar kunnen zowel worden opgevraagd als gewijzigd door het
SX-9100 servicemoduul, de grafische configuratiesoftware GX-9100 en/of een centraal
GBS-systeem. In de itemlist zijn ze met "RW" in de "RW"-kolom weergegeven. Een
"RWE" geeft aan dat het item in EEPROM is opgeslagen.

· Alle andere items in de DX-9100 zijnconfiguratie-parameters van de regelaar en
bevatten informatie zoals analoge bereiken, moduulsoort, verbindingen, enz. Deze items
kunnen met de grafische configuratiesoftware GX-9100 en het servicemoduul SX-9120
worden gewijzigd. In de itemlist zijn ze met "CNF" in de "RW"-kolom weergegeven.
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4.2.5. Itemlabels

Elk item in de itemlist heeft een label, welk verkort aangeeft, wat voor informatie in dat item
is opgeslagen. Wanneer een algoritme aan een programmeerbaar functiemoduul is toegewezen,
dan beschikt dit item over twee labels:
· eenPM-label, dat de algemene functie in het moduul weergeeft, en
· eenAlg. Label, dat de specifieke functie van het item in het toegewezen algoritme

weergeeft.

De verbinding bijvoorbeeld van de procesvariabele in een PID-algoritme in programmeerbaar
functiemoduul 1 heeft een algemeen itemlabel PM01I1@ (RI.10). In algoritme 1 (PID-
regelaar) heeft hetzelfde item het label PV@. Beide labels zijn opgenomen in de itemlist voor
de algoritmen als PM-label en Alg. label respectievelijk.
In de hierna volgende omschrijvingen wordt steeds het PM-label weergegeven met tussen
haakjes het relatieve itemnummer (RI.xx), tenzij het om de beschrijving van een algoritme
gaat. Dan wordt steeds het Alg. item weergegeven met het Alg. label.

Indien men met het GX-9100 programma configureert, dan toont dit programma het PM-label
het Alg. label.

4.3. Softwareconfiguratie

De softwareconfiguratie omvat de invoer van waarde in alle items, afhankelijk van de
toepassing. Het is raadzaam bij de configuratie onderstaande volgorde toe te passen:

· definieer de type-instellingen, zoals netfrequentie, initialisering en teller-omvang
· definieer de karakteristiek van de analoge ingangen
· definieer de karakteristiek van de digitale ingangen
· definieer de karakteristiek van de uitgangen
· definieer de structuur van de uitbreidingsmodulen
· definieer de netwerkin- en uitgangen, indien van toepassing (alleen versie 3)
· definieer de karakteristiek van de programmeerbare functiemodulen met algoritmen
· definieer het PLC moduul
· definieer de tijdklokfuncties en de tijdschakelmodulen
· definieer de optimaliseringsmodulen
· definieer het beheer op afstand met het NDM autodialmoduul
· definieer het LCD-display DT-9100
· definieer de instellingen voor bewaking/besturing door een centraal GBS-systeem

98 4. CONFIGURATIE VAN DE DX-9100 0799



GEBRUIKERSHANDBOEK DX-9100

4.3.1. Globale items

Bij gebruik van hetGX-9100 programma vindt men deze instellingen onder de
menupunt "DX-9100" - "Global".

4.3.1.1. Initialisering dwangcondities

De RW-items, die door een centraal GBS-systeem gebruikt worden voorDWANG-
condities, kunnen na terugkeer van de voedingsspanning op "0" ingesteld, of hun
instelling behouden, afhankelijk van de instelling van het initialiseringsbit. Deze
DWANG-condities zijn:

· START-UP- en SHUT-OFF-conditie instellen door GBS
· Vrijgave Triac-besturing en triac inschakelen door GBS
· HOLD-conditie voor analoge en digitale uitgangen
· HOLD-conditie voor de uitgangen van programmeerbare functiemodulen
· HOLD-conditie voor de tijdschakelmodulen.

Dit initialiseringsbit wordt ingesteld met bit X8 van itemDXS1 (RI.32).
X8 = 0 Geen initialiseren bij inschakelen regelaar
X8 = 1 Initialiseren bij inschakelen regelaar

4.3.1.2. Netfrequentie

De DX-9100 werkt met een voedingsspanning van 24 V.~ en kan met eennetfrequen-
tie van 50 of 60 Hz worden gebruikt. Standaard zijn de regelaars op 50 Hz ingesteld.
Om de netfrequentie op 60 Hz in te stellen, moet u bit X7 van itemDXS1 (RI.32) op
1 instellen.

X7 = 0 50 Hz voeding
X7 = 1 60 Hz voeding

4.3.1.3. Teller-omvang

Wanneer de DX-9100 wordt aangesloten op een Metasys GBS-systeem, dan moet de
omvang van de tellers op 15 bit worden ingesteld, omdat dit systeem alleen 15-bits
tellers kan lezen (max. telwaarde = 32767). Zie ookInstellingen bij toepassing in een
centraal GBS op blz. 145 van dit handboek.
Het bit voor de omvang van tellers wordt ingesteld met bit X4 van itemDXS1 (RI.32).

X4 = 0 selecteert 15-bits tellers
X4 = 1 selecteert 4-bytes tellers

4.3.1.4. Configuratienummer

Voor identificatie van de configuratie kan een configuratienummer worden ingevoerd,
welke tijdens de initialisatiefase bij opstart van de regelaar op het frontpaneel wordt
weergegeven. Zie ookOpstartfase op blz. 34 van dit handboek.

Het configuratienummer wordt ingegeven in itemALG (RI.33)
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4.3.2. Analoge ingangen

De analoge ingangen van de regelaar DX-9100 worden bij de configuratie aan de praktijk
aangepast. Voor elk van de acht ingangen worden de ingangssoort, het meetbereik en de
grenswaarden vastgelegd. Verder kan een filter- en een worteltrekfunctie op de ingang worden
toegepast.

De analogeingangssoortdient eerst te worden gekozen in itemAITn (RI.00), als volgt:

De eenheidvan de gemeten waarde wordt met volgende bitinstelling gekozen:
X4 X3 X2 X1 Eenheid van de meetwaarde
= 0000 Geen eenheid
= 0001 °Celcius
= 0010 °Fahrenheit
= 0011 Procent (alleenversie 1)

De worteltrekfunctie wordt met volgende bitinstelling gekozen:
X5 = 1 Vrijgave worteltrekfunctie

Deze functie lineariseert spannings- en stroomingangen met een worteltrekfunctie over
het gehele ingangsbereik, als volgt:

Hierbij is %PR gelijk aan de analoge waarde in % van het fysieke ingangsbereik
(0..10V.=, 0..20 mA of 4..20 mA.). LR = de ondergrens en HR = de bovengrens van het
meetbereik.

Deze instelling "Alarm op ongefilterde waarde" zorgt ervoor, dat grenswaardeover-schr-
ijding van HIAn en grenswaardeonderschrijding van LOAn gegenereerd worden van de
ongefilterde waarde van de ingang

X6 = 1 Alarm op ongefilterde waarde

De kenlijn en type opnemer wordt met volgende bitinstelling gekozen:
X11 X10 X9 Kenlijn en type opnemer
= 000 Lineair, actieve opnemer
= 001 Ni1000 opnemer (JCI karakteristiek)
= 010 Ni1000 hoog bereik
= 011 A99 opnemer
= 100 PT1000 opnemer
= 101 Ni1000 opnemer (L&G karakteristiek)
= 110 Ni1000 opnemer (DIN karakteristiek)

100 4. CONFIGURATIE VAN DE DX-9100 0799



GEBRUIKERSHANDBOEK DX-9100

Het ingangsbereikwordt met volgende bitinstelling gekozen:
X8 X7 Ingangsbereik
= 00 0...10 V.=
= 01 0...2 V.=, 0...20 mA. of weerstandsopnemer
= 10 2...10 V.=
= 11 0.4...2 V.= of 4...20 mA.

Daarnaast dient hardwarematig per ingang één jumper ingesteld te worden, zoals
omschreven op blz. 9 voorversie 1en op blz. 19 voorversie 2 en 3regelaars.

Elk analoog ingangsmoduul converteert het ingangssignaal naar een variabele 0..100%
in functie van kalibratieconstanten. De numerieke waarde in de engineering-eenheden
wordt dan verkregen op basis van dehoge grens-instelling in itemHRn (RI.01) en de
lage grens-instelling in itemLRn (RI.02)

Voor ingangen met weerstandsopnemers ligt het bereik vast, afhankelijk van de gekozen
opnemer. De grens-instellingen leggen echter wel het regelbereik vast van een
aangesloten regelmoduul.

Elke analoge ingang kan van eenbovengrenswaarde HIAn(RI.03) en eenondergrens-
waarde LOAn (RI.04) voorzien worden. Wanneer een van deze grenzen bereikt wordt,
dan wordt een hoge of lage grenswaardemelding gegeven. Deze toestand wordt in de bits
X1 c.q. X2 van itemAISTn (RI.10) weergegeven en kan voor besturingsfuncties worden
gebruikt. De alarmdifferentieADFn (RI.06) bepaalt wanneer het punt weer uit de
alarmconditie komt.

D.m.v. eenfilterconstante kunnen instabiliteitsverschijnselen op de analoge ingangen,
bijvoorbeeld bij drukmetingen, gefilterd worden. Hiervoor kan in itemFTCn (RI.05) een
tijdconstante in sec. ingegeven worden. Bij een waarde "0" is het filter niet actief. Het
filter werkt volgens onderstaande formule:

Waarbij: FVt = momentele gefilterde analoge waarde
FVt-1 = gefilterde analoge waarde bij vorige afvraag
AI t = momentele actuele analoge waarde

De bewaking op grenswaarden kan geblokkeerd worden. Hiervoor wordt item ALD@ van
de algemene items (RI.31) met een digitale variabele verbonden. Indien deze digitale
variabele op 1 staat, dan is de bewaking geblokkeerd en de actuele grenswaardetoestand
wordt gefixeerd. De blokkering blijft actief tot de digitale variabele weer op 0 komt.

Een alarmconditie op één of meer van de analoge ingangen wordt ook weergegeven met
LED "AL" op het frontpaneel.
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De meetwaarden kunnen in de itemsAIn (RI.07) en de procentuele waarden in de items
AI%n (RI.08) opgevraagd worden. De meetwaarden als telwaarden van de analoog-
digitaalomvormer kunnen in de itemsADCn (RI.09) opgevraagd worden. De waarde
AI%n is altijd een ongefilterde waarde.

De grenswaardemeldingen van de analoge ingangen worden in de bits X1 c.q. X2 van
item AISTn (RI.10) en in de bits X1...X16 van itemAIS van de algemene items (RI.07)
als de digitale variabelenAIHn voor bovengrenswaardemelding enAILn voor
ondergrenswaardemelding weergegeven. Deze toestanden kunnen voor besturingsfuncties
worden gebruikt.

De analoge ingangen worden opover- c.q. onderbereik (ingangswaarde is 5% van het
ingangsbereik hoger danHRn c.q. lager danLRn ) bewaakt. De toestand van deze
bewaking wordt weergegeven in bit X3 als variabeleOVRn c.q. bit X4 als variabele
UNRn van item AISTn (RI.10). Deze toestanden kunnen voor besturingsfuncties worden
gebruikt.

4.3.3. Digitale ingangen

De DX-9100 beschikt over 8 digitale ingangen, welke actief zijn, wanneer deze via een
potentiaalvrij contact met de digitale nul verbonden worden. Alle items van de digitale
ingangen zijn onder de "algemene items" op blz 155 opgenomen.

De toestand van de ingangen kunnen worden opgevraagd in bit X1...X8 van item DIS van de
algemene items (RI.06), en kunnen intern, softwarematig met de modulen en uitgangen
verbonden worden.

4.3.3.1. Pulstelling op digitale ingangen

De wisselingen van digitale ingangen worden als volgt geteld:

Een interne telpuls in DICn vindt plaats wanneer het aantal toestandswisselingen van "0"
naar "1" van de digitale ingang DIn gelijk is aan de schaalfactor PCn. De pulsteller
CNTRn telt het aantal positieve wisselingen van bit-item DICn. De max. pulsfrequentie
van DIn bedraagt 10 pulsen per sec. (min. 50 ms. "aan" en min. 50 ms. "uit").
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4.3.4. Analoge uitgangen

De DX-9100versie 1beschikt over twee analoge uitgangen AO1 en AO2, welke bestuurd
worden door twee uitgangsmodulen.
De versie 2 en 3beschikken over acht analoge uitgangen AO1, AO2 en AO9...AO14, welke
bestuurd worden door acht uitgangsmodulen.
Deze uitgangsmodulen vormen de interface tussen de hardware-uitgangen 0...10 V.= of
0/4...20 mA.= en een numeriek item, dat een 0...100% bereik heeft tussen een configureerbare
boven- en ondergrens.

Elke analoge uitgang wordt gedefinieerd en geconfigureerd door:
· de itemnaam (alleen bij GX-9100);
· de uitgangssoort;
· de verbinding met een ingangssignaal;
· de verbinding met een meer/mindersignaal (indien voorhanden);
· de bereiksgrenzen.
· de DWANG-conditie met bijbehorende uitgangswaarde;
· de HOLD- of AUTO-conditie bij opstart;
· de uitgangsgrenzen met vrijgave.

De items van de analoge uitgangen zijn weergegeven in de itemlist op blz. 161 van dit
handboek.

de uitgangssoortwordt geconfigureerd in itemAOTn (RI.00) met volgende bits:
X2 X1
= 00 Uitgang geblokkeerd
= 01 Uitgang 0...10 V=
= 10 Uitgang 0...20 mA (niet beschikbaar voor uitgang AO11...AO14).
= 11 Uitgang 4...20 mA (niet beschikbaar voor uitgang AO11...AO14).

De uitgang kan inHOLD of AUTO-conditie gebracht worden bij opstart van de regelaar
door de bits X7 en X8 van itemAOTn (RI.00) in te stellen als volgt:

X7 = 0 Instelling HOLD conditie bij spanningsterugkeer
X7 = 1 Instelling AUTO conditie bij spanningsterugkeer
X8 = 1 Vrijgave HOLD/AUTO conditie

Item AO@n (RI.01) definieert deverbinding met een numeriek signaal, die het
AO-moduul bestuurt.
Als alternatief kan het AO-moduul ook bestuurd worden door twee digitale ingangssigna-
len. De verbinding met het verhogend signaal wordt in itemINC@n (RI.10) en de
verbinding met het verlagend signaal wordt in itemDEC@n (RI.11) vastgelegd. De
snelheid van deze signalen bedraagt 1% per sec.

Item AOF@n (RI.02) definieert de verbinding met een digitaal signaal, dat de uitgang
gedwongenop eenwaarde tussen 0 en 100% instelt. Deze waarde wordt in itemOFLn
(RI.05) ingegeven.
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ItemHROn (RI.03) definieert debovengrensvoor 100% uitgangswaarde en itemLROn
(RI.04) de ondergrens voor 0% uitgangswaarde. De waarde van de uitgangOUTn
(RI.06) wordt als volgt berekend:

Indien LRO < AO@n < HRO: OUTn = AO@n - LROn *100%
HROn - LROn

Indien AOn≤ LROn: OUTn = 0%
Indien AOn≥ HROn: OUTn = 100%

Het actuele uitgangssignaal kan begrensd worden met eenbovengrenswaarde, item
HLOn (RI.08) en eenondergrenswaarde, item LLOn (RI.09). Deze grenswaarden
kunnen worden vrijgegeven door een digitaal signaal te verbinden met itemENL@n
(RI.12).
Bij vrijgave van deze grenswaarden geldt:

indien OUTn < LLOn: OUTn = LLOn
indien OUTn > HLOn: OUTn = HLOn

De uitgangswaardenkunnen opgevraagd worden in % in de itemsOUTn (RI.06).

De toestandvan de analoge uitgang kan worden opgevraagd in itemAOCn (RI.07) met
bits: X6...X1:
X1 = 1 OUHn Uitgang in HOLD conditie
X2 = 1 AOHn Uitgangswaarde is bij bovengrenswaarde≥ 100%
X3 = 1 AOLn Uitgangswaarde is bij ondergrenswaarde≤ 0%
X4 = 1 AOFn Uitgang is onder DWANG-conditie
X6 = 1 OULn Uitgang is geblokkeerd (zowelINC@n alsDEC@Nzijn ingeschakeld)

4.3.5. Digitale uitgangen

De DX-9100 beschikt over zes digitale triac-uitgangen DO3...DO8, welke bestuurd worden
door zes uitgangsmodulen. Deze uitgangsmodulen vormen de interface tussen de triac-
uitgangen en digitale items of digitale variabelen. De modulen kunnen worden geconfigureerd
voor één van zeven mogelijke uitgangssoorten.

Enkele uitgangssoorten sturen twee opeenvolgende uitgangen aan. In dat geval dient het
tweede uitgangsmoduul geblokkeerd te worden, omdat beide hardware-uitgangen door het
eerste uitgangsmoduul worden bestuurd.
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Elke digitale uitgang wordt gedefinieerd en geconfigureerd door:
· de uitgangssoort,
· de verbinding met een ingangssignaal
· de verbinding met een meer/mindersignaal (indien van toepassing)
· de verbinding met een terugkoppel-signaal (indien van toepassing)
· de DWANG-conditie met bijbehorende uitgangswaarde
· de HOLD- of AUTO-conditie bij opstart;
· de bereiksgrenzen bij PAT- en DAT-uitgangen
· de uitgangsgrenzen met vrijgave.
· de dode zone

De items van de digitale uitgangen zijn weergegeven in de itemlist op blz. 163.

de uitgangssoortwordt geconfigureerd in itemDOTn (RI.00) met volgende bits:
X3 X2 X1 Instellingen digitale uitgang
= 000 Uitgang geblokkeerd of paarsgewijs verbonden
= 001 Aan/uit, digitaal bestuurd
= 010 Aan/uit, analoog bestuurd
= 011 DAT uitgang
= 100 PAT uitgang zonder terugmelding
= 101 PAT uitgang met terugmelding
= 110 Start/stop uitgang
= 111 Puls uitgang

De uitgang kan inHOLD of AUTO-conditie gebracht worden bij opstart van de regelaar
door de bits X7 en X8 van itemDOTn (RI.00) in te stellen als volgt:

X7 = 0 Instelling HOLD conditie bij spanningsterugkeer
X7 = 1 Instelling AUTO conditie bij spanningsterugkeer
X8 = 1 Vrijgave HOLD/AUTO conditie

Item DO@n (RI.01) definieert deverbinding met het signaal, dat het DO-moduul
bestuurt.
Bij PAT en DAT kan het DO-moduul ook bestuurd worden door twee digitale
ingangssignalen. De verbinding met het verhogend signaal wordt in itemINC@n (RI.10)
en de verbinding met het verlagend signaal wordt in itemDEC@n (RI.11) vastgelegd.
De snelheid van deze signalen bij PAT hangt af van de looptijd FSTn (RI.06). De
snelheid van deze signalen bij DAT bedraagt 1% per sec.

Item FB@n (RI.02) definieert de verbinding met een numeriek signaal, dat dient als
analoge terugmelding(0...100%) bij de PAT-uitgang met terugmelding.

Item DOF@n (RI.03) definieert de verbinding met een digitaal signaal, dat de uitgang
gedwongenop eenwaarde tussen 0 en 100% instelt. Deze waarde wordt in item OFLn
(RI.10) ingegeven.
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ItemHROn (RI.04) definieert debovengrensvoor 100% uitgangswaarde en itemLROn
(RI.05) deondergrensvoor 0% uitgangswaarde.
Deze bereiksgrenzen zijn alleen van toepassing bij PAT- en DAT-uitgangen.
De waarde van de uitgang OUTn (RI.11) wordt als volgt berekend:

OUTn = DO@n - LROn *100%
HROn - LROn

Het actuele uitgangssignaal kan begrensd worden met eenbovengrenswaarde, item
HLOn (RI.08) en eenondergrenswaarde, item LLOn (RI.09). Deze grenswaarden
kunnen worden vrijgegeven door een digitaal signaal te verbinden met itemENL@n
(RI.15).

Bij vrijgave van deze grenswaarden geldt:
indien OUTn < LLOn: OUTn = LLOn
indien OUTn > HLOn: OUTn = HLOn

Deze grenswaarden zijn alleen van toepassing bij PAT-uitgangen.

Item FSTn (RI.06) definieert delooptijd (0...512 sec.) voor PAT-uitgangsmodulen. De
looptijd is de tijd die een elektromechanische servomotor nodig heeft om van volledig
dicht naar volledig geopend te gaan, of vice versa.
Hetzelfde item wordt bij DAT-uitgangsmodulen gebruikt alstijdbasis (0...2047 sec.).

ItemDBn (RI.07) definieert dePAT-dode zone. Dit is de verandering in uitgangswaarde,
die nodig is om de uitgangs-triac te doen schakelen en wordt gebruikt voor verbetering
van de stabiliteit en om een overmatige slijtage van de servomotor te voorkomen.

De uitgangswaardenkunnen opgevraagd worden in % in de itemsOUTn (RI.11). Voor
PAT- en DAT-uitgangen varieert deze waarde tussen 0% en 100%. Voor de andere
uitgangssoorten is de uitgang 0% of 100%.

De toestandvan dedigitale uitgang kan worden opgevraagd in itemDOCn (RI.12) met
bits: X4...X1:

X1 = 1 OUHn Uitgang in HOLD conditie
X2 = 1 DOHn Uitgangswaarde is bij bovengrenswaarde≥ 100%
X3 = 1 DOLn Uitgangswaarde is bij ondergrenswaarde≤ 0%
X4 = 1 DOFn Uitgang is onder dwangconditie
X5 = 1 AFBn Foutieve terugmelding
X6 = 1 OULn Uitgang is geblokkeerd (zowelINC@n als DEC@N

zijn ingeschakeld)

De uitgangstoestandvan detriacs kan worden opgevraagd in itemTOS (RI.05 van de
algemene items).
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4.3.6. Constanten en resultaatstoestanden

Elke regelaar beschikt over acht analoge constanten, 32 digitale constanten en 64 resultaat-
stoestandsvariabelen, zoals beschreven op blz. 27 van dit handboek.

4.3.6.1. Analoge constanten

De acht analoge constantenkunnen in itemsACO1...ACO8 (RI.34...RI.41 van de
algemene items) worden opgevraagd en ingesteld. In de versie 2 en 3 regelaars kunnen
de waarden van deze constanten op het frontpaneel worden ingesteld.

4.3.6.2. Digitale constanten

De 32 digitale constantenkunnen in itemsDCO01...DCO32(RI.10.en RI.11 van de
algemene items) worden opgevraagd en ingesteld. In de versie 2 en 3 regelaar kan de
waarden van deze constanten op het frontpaneel worden ingesteld

4.3.6.3. Resultaatstoestanden

64 resultaatstoestandsvariabelenkunnen in itemsLRS01...LRS64(RI.08, RI.09, RI.44
en RI.45 van de algemene items) worden opgevraagd. De instelling geschiedt alleen door
middel van de OUT-instructie van het PLC-moduul.

4.3.7. Analoge netwerkingangen

De analoge netwerkingangen van de regelaar DX-9120, versie 3 worden bij de configuratie
aan de praktijk aangepast. Voor elk van de 16 ingangen wordt de dimensie vastgelegd. Verder
moet het aantal analoge netwerkingangsmodulen worden aangegeven dat gebruikt wordt. Bij
de DX-9120 versie 3 is dit er slechts één.
De bron van de analoge netwerkingang wordt in de zendende regelaar vastgelegd.

Hetaantal gebruikte analoge netwerkingangsmodulen wordt in itemNAI (RI.04) van het
netwerk informatie moduul ingegeven. Bij toepassing van tenminste één analoge
netwerkingang moet hier "1" worden ingegeven.

De eenheidvan de gebruikte analoge netwerkingangen wordt in de itemsNAInDIM
(n=1...16), (RI.18...RI.33) van het analoge netwerkingangsmoduul ingegeven. In de DX-
9120 wordt slechts één dimensie met het dimensienummer 55 (37H) gebruikt.

De numerieke waarden van de analoge netwerkingangen kunnen in de itemsNAIn
(n=1...16), (RI.01...RI.16) van het analoge netwerkingangsmoduul worden opgevraagd.

De betrouwbaarheidstoestand van de analoge netwerkingangen wordt in de bits
X16...X1 van item NAISTA (RI.17) als de digitale variabelenNAIUn (n=1...16)
weergegeven. Deze toestanden kunnen voor besturingsfuncties worden gebruikt.
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4.3.8. Digitale netwerkingangen

De digitale netwerkingangen van de regelaar DX-9120, versie 3 worden bij de configuratie
aan de praktijk aangepast. Voor elk van de 8 ingangsblokken wordt de ingangssoort
vastgelegd. Verder moet het aantal digitale netwerkingangsmodulen worden aangegeven dat
gebruikt wordt. Bij de DX-9120 versie 3 is dit er slechts één.
De bron van de digitale netwerkingang wordt in de zendende regelaar vastgelegd.

Het aantal gebruikte digitale netwerkingangsmodulen wordt in itemNDIN (RI.03) van
het netwerk informatie moduul ingegeven. Bij toepassing van tenminste één digitale
netwerkingang moet hier "1" worden ingegeven.

De ingangssoortvan de gebruikte digitale netwerkingangen wordt in de itemsNDInTYP
(n=1...8), (RI.10...RI.17) van het digitale netwerkingangsmoduul ingegeven. In de DX-
9120 wordt slechts één ingangssoort met het nummer 83 (53H) gebruikt.

De 16 toestandswaardenin de 8 digitale netwerkingangsblokken kunnen in de bits
X16...X1 van de itemsNDIn (n=1...8), (RI.01...RI.08) van het digitale netwerkin-
gangsmoduul worden opgevraagd als de digitale variabelenNDIn-m (n=1...8, m=1...16).

De betrouwbaarheidstoestandvan de digitale netwerkingangsblokken wordt in de bits
X8...X1 van item NDISTA (RI.09) als de digitale variabelenNDIUn (n=1...8)
weergegeven. Deze toestanden kunnen voor besturingsfuncties worden gebruikt.

4.3.9. Analoge netwerkuitgangen

De analoge netwerkuitgangen van de regelaar DX-9120, versie 3 worden bij de configuratie
aan de praktijk aangepast. Voor elk van de 16 uitgangen wordt de verbinding met een
numerieke waarde, de dimensie en de max. 16 bestemmingspunten in andere regelaars op het
Echelonnetwerk vastgelegd. Verder moet het aantal analoge netwerkuitgangsmodulen worden
ingegeven dat gebruikt wordt. Bij de DX-9120 versie 3 zijn dit er maximaal 16.

Het aantal gebruikte analoge netwerkuitgangsmodulen wordt in itemNAON (RI.02) van
het netwerk informatie moduul ingegeven.

De eenheidvan de gebruikte analoge netwerkuitgangen wordt in de itemsNAOnDIM
(n=1...16), (RI.03) van het betreffende analoge netwerkuitgangsmoduul ingegeven. In de
DX-9120 wordt slechts één dimensie met het dimensienummer 55 (37H) gebruikt.

De bestemmingvan de betreffende analoge netwerkuitgang wordt met het netwerkadres
(1...255) en het ingangsnummer (1...16, beide van de ontvangende regelaar) in de items
NAOn>1...NAOn>16(n=1...16), (RI.04...RI.19) van het betreffende analoge netwerkuit-
gangsmoduul als volgt ingegeven.

X8...X1 Netwerkadres ontvangende regelaar (1...255)
X13...X9 Ingangsnummer in ontvangende regelaar (1...8)
X15 X14 = 01 System 91 apparaat
X16 = 0 Analoge uitgang
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Item NAOn@ (RI.20) definieert de verbinding met het analoge signaal, waarvan de
waarde door de analoge netwerkuitgang moet worden overgedragen.

De numerieke waarde van de betreffende analoge netwerkuitgang kan in item
NAOnOUT (n=1...16), (RI.01) van het analoge netwerkingangsmoduul worden
opgevraagd.

De overdrachtstoestandvan de analoge netwerkingangen wordt in de bits X16...X1 van
item NAOnSTA (RI.02) weergegeven. Wanneer deze waarde "1" is heeft zich bij de
overdracht van de betreffende informatie een fout voorgedaan. Deze toestanden kunnen
voor besturingsfuncties worden gebruikt.

4.3.10. Digitale netwerkuitgangen

De digitale netwerkuitgangen van de regelaar DX-9120, versie 3 worden bij de configuratie
aan de praktijk aangepast. Voor elk van de 8 uitgangsblokken met elk 16 digitale waarden
wordt de verbinding met een logische variabele, de uitgangssoort en de max. 16 bestem-
mingen in andere regelaars op het Echelonnetwerk vastgelegd. Verder moet het aantal digitale
netwerkuitgangsmodulen worden ingegeven dat gebruikt wordt. Bij de DX-9120 versie 3 zijn
dit er maximaal 8.

Het aantal gebruikte digitale netwerkuitgangsmodulen wordt in itemNDON (RI.01) van
het netwerk informatie moduul ingegeven.

De uitgangssoort van het betreffende digitale netwerkuitgangsblok wordt in de items
NDOnTYP (n=1...8), (RI.03) van het analoge netwerkuitgangsmoduul ingegeven. In de
DX-9120 wordt slechts één uitgangssoort met het nummer 55 (37H) gebruikt.

De bestemming van het betreffende digitale netwerkuitgangsblok wordt met het
netwerkadres (1...255) en het ingangsnummer (1...8, beide van de ontvangende regelaar)
in de bits X16...X1 van de itemsNDOn>1...NDOn>16(n=1...16), (RI.04...RI.19) van het
digitale netwerkuitgangsmoduul als volgt ingegeven:

X8...X1 Netwerkadres ontvangende regelaar (1...255)
X13...X9 Ingangsnummer in ontvangende regelaar (1...8)
X15 X14 = 01 System 91 apparaat
X16 = 1 Digitale uitgang

De itemsNDOn-1@...NDOn-16@(RI.20...RI.35) definieren de verbindingen met de
logische variabelen, waarvan de waarde door het digitale netwerkuitgangsblok moeten
worden overgedragen.

De logische waardenvan de digitale netwerkuitgangen kunnen in de bits X16...X1 van
item NDOn (n=1...8), (RI.01) van het betreffende digitale netwerkuitgangsblok als de
digitale variabelenNDOn-1...NDOn-16worden opgevraagd.
De overdrachtstoestandvan elke waarde in de digitale netwerkingangsblokken wordt
in de bits X16...X1 van itemNDOnSTA (RI.02) weergegeven. Wanneer deze waarde "1"
is heeft zich bij de overdracht van de betreffende informatie een fout voorgedaan. Deze
toestanden kunnen voor besturingsfuncties worden gebruikt.
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4.3.11. Uitbreidingsmodulen

De parameters voor de configuratie van in- en uitgangen in uitbreidingsmodulen bevinden
zich deels in de DX-9100 en deels in het XT-9100 c.q. XTM-905-5 uitbreidingsmoduul.
De parameters die nodig zijn in de DX-9100 worden in dit gebruikershandboek hierna
beschreven. Voor gegevens over de XT-9100 verwijzen wij naar het XT-9100 gebruikers-
handboek MN-9100-2111/4104-NE.

Elk uitbreidingsmoduul wordt gedefinieerd en geconfigureerd door:
· de in- en uitgangssoort en de I/O-structuur,
· het adres van het uitbreidingsmoduul
· de verbindingen voor de uitgangen
· de bereiksgrenzen van analoge uitgangen
· de grenswaarden van analoge ingangen.

De in- en uitgangssoorten deI/O-structuur worden gedefinieerd in de items XTnIOMAP
(RI.00), XTnIOTYP (RI.01) en XTnIOMOD (RI.02)

In de I/O structuur - item XTnIOMAP (RI.00) - wordt gedefinieerd, welke in-
/uitgangen (in paren) van het uitbreidingsmoduul door de DX-9100 bewaakt en bestuurd
worden. Er kunnen 8 uitbreidingsmodulen worden vatsgelegd, elk met 8 aangesloten
punten, welke zich meestal op aansluitmoduul XP1 (de punten I/O1...I/O8) bevinden en
welke worden geconfigureerd in item XTnIOMAP (RI.00) met de bits X1...X4.
X1 = 0 XP1 : I/O1 & I/O2 niet gebruikt
X1 = 1 XP1 : I/O1 & I/O2 gebruikt
X2 = 0 XP1 : I/O3 & I/O4 niet gebruikt
X2 = 1 XP1 : I/O3 & I/O4 gebruikt
X3 = 0 XP1 : I/O5 & I/O6 niet gebruikt
X3 = 1 XP1 : I/O5 & I/O6 gebruikt
X4 = 0 XP1 : I/O7 & I/O8 niet gebruikt
X4 = 1 XP1 : I/O7 & I/O8 gebruikt

Wanneer aan een uitbreidingsmoduul een tweede aansluitmoduul wordt aangesloten met
nogmaals 8 punten, dan worden deze punten geconfigureerd in item XTnIOMAP (RI.00)
met de bits X5...X8.
X5 = 0 XP2 : I/O1 & I/O2 niet gebruikt
X5 = 1 XP2 : I/O1 & I/O2 gebruikt
X6 = 0 XP2 : I/O3 & I/O4 niet gebruikt
X6 = 1 XP2 : I/O3 & I/O4 gebruikt
X7 = 0 XP2 : I/O5 & I/O6 niet gebruikt
X7 = 1 XP2 : I/O5 & I/O6 gebruikt
X8 = 0 XP2 : I/O7 & I/O8 niet gebruikt
X8 = 1 XP2 : I/O7 & I/O8 gebruikt
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In dat geval echter kan de volgende positie voor een uitbreidingsmoduul niet worden
geconfigureerd, omdat de geheugenruimte van dat moduul gebruikt wordt voor de I/O-
punten van het tweede aansluitmoduul XP2.
Als bijvoorbeeld uitbreidingsmoduul XT1 slechts één aansluitmoduul XP1 heeft, dan
worden alle punten van XP2 als "niet gebruikt" gedefinieerd (X5...X8 = 0) en kan
uitbreidingsmoduul XT2 worden gedefinieerd. Indien op uitbreidingsmoduul XT1 twee
aansluitmodulen XP1 en XP2 worden aangesloten (een aantal bits X5...X8 zijn 1), dan
kan uitbreidingsmoduul XT2 niet worden gedefinieerd en dienen alle punten gedefinieerd
te worden als "niet gebruikt" (X1...X8 = 0).

In bit X1...X8 van itemXTnIOTYP (RI.01) wordt deI/O-soort gedefinieerd, ofwel,
welke in-/uitgangen (in paren) analoog zijn en welke digitaal:
X1 = 0 XP1 : I/O1 & I/O2 Digitaal
X1 = 1 XP1 : I/O1 & I/O2 Analoog
X2 = 0 XP1 : I/O3 & I/O4 Digitaal
X2 = 1 XP1 : I/O3 & I/O4 Analoog
X3 = 0 XP1 : I/O5 & I/O6 Digitaal
X3 = 1 XP1 : I/O5 & I/O6 Analoog
X4 = 0 XP1 : I/O7 & I/O8 Digitaal
X4 = 1 XP1 : I/O7 & I/O8 Analoog

Omdat de punten op XP2 alleen digitaal kunnen zijn, worden alleen bit X1...X4
gedefinieerd.

In bit X1...X8 van itemXTnIOMOD (RI.02) wordt deI/O-conditie gedefinieerd, ofwel,
welke I/O-paren ingang zijn en welke uitgang:
X1 = 0 XP1 : I/O1 & I/O2 als ingang
X1 = 1 XP1 : I/O1 & I/O2 als uitgang
X2 = 0 XP1 : I/03 & I/O4 als ingang
X2 = 1 XP1 : I/O3 & I/O4 als uitgang
X3 = 0 XP1 : I/O5 & I/O6 als ingang
X3 = 1 XP1 : I/O5 & I/O6 als uitgang
X4 = 0 XP1 : I/O7 & I/O8 als ingang
X4 = 1 XP1 : I/O7 & I/O8 als uitgang
X5 = 0 XP2 : I/O1 & I/O2 als ingang
X5 = 1 XP2 : I/O1 & I/O2 als uitgang
X6 = 0 XP2 : I/O3 & I/O4 als ingang
X6 = 1 XP2 : I/O3 & I/04 als uitgang
X7 = 0 XP2 : I/O5 & I/O6 als ingang
X7 = 1 XP2 : I/O5 & I/O6 als uitgang
X8 = 0 XP2 : I/O7 & I/O8 als ingang
X8 = 1 XP2 : I/O7 & I/O8 als uitgang

Alleen de punten, die in item XTnIOMAP als "gebruikt" zijn vastgelegd, worden door
de DX-9100 bewaakt en aangestuurd.
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De combinatie van item XTnIOMAP, XTnIOTYP en XTnIOMOD leggen de configuratie
van een uitbreidingsmoduul eenduidig vast. Identieke gegevens moeten ook nog in de
itemlist van het uitbreidingsmoduul worden ingegeven. Bij verbinding van de DX-9100
met het uitbreidingsmoduul en opstart worden door de DX-9100 deze gegevens met
elkaar vergeleken en zal de DX-9100 alleen dan het uitbreidingsmoduul kunnen besturen,
wanneer deze gegevens identiek zijn. Hierdoor wordt vermeden, dat de DX-9100
verkeerde commando’s aan het uitbreidingsmoduul doorgeeft.

Wanneer bij gebruik van de Grafische Configuratiesoftware GX-9100 alle gegevens van
de uitbreidingsmodulen zijn ingevoerd, worden de details over de I/O-structuur en -soort
automatisch gegenereerd en kunnen in de DX-9100 en via de XT-bus in het uitbreidings-
moduul worden geladen (zie ook opmerking op blz. 23 over het laden van de DX-9100)

Het moduul-adres wordt in item XTnADX (RI.03) ingegeven als een 8-bit getal
(1...255). Dit adres moet ook hardwarematig op de DIP-schakelaar van het uitbreidings-
moduul worden ingesteld. Indien het adres "0" wordt ingesteld, dan geldt het moduul als
niet geconfigureerd.

Het moduul-adres mag slechts één keer voorkomen en moet uniek zijn voor het netwerk,
waarop de combinatie DX-9100/uitbreidingsmoduul is aangesloten. Een DX-9100 regelaar
met 8 aangesloten uitbreidingsmodulen gebruikt dus 9 moduul-adressen. Om die reden
is het aan te bevelen het DX-9100 adres een veelvoud van tien te geven (10, 20, 30,
enz.). De bijbehorende uitbreidingsmodulen kunnen dan op nummers in dat tiental worden
ingesteld (21, 22, 23, enz. bij DX-9100 met adres 20). De gehele opbouw is hierdoor
logisch geadresseerd en er zijn altijd voldoende adressen vrij voor uitbreidingen.

De itemsXTnI1@...XTnI8@n (RI.04...RI.11) definiëren deverbinding metingangs-sig-
nalen voor de punten, die als uitgang in aansluitmoduul XP1 zijn vastgelegd. De items
XTnI1@...XTnI8@n van het volgende uitbreidingsmoduul(n+1) definiëren de verbinding
met ingangssignalen voor de punten, die als uitgang in XP2 (indien gebruikt) zijn
vastgelegd. Alle punten in dit volgende uitbreidingsmoduul dienen dan als "niet gebruikt"
te zijn gedefinieerd.
Alleen uitgangen dienen met een ingangssignaal te worden verbonden. Voor analoge
uitgangen dient dit signaal een numerieke variabele te zijn en voor digitale uitgangen een
digitale variabele.

Bij analoge uitgangen definiëren de itemsXTnAHR1...XTnAHR8 (RI.12, RI.14... RI.26)
de bovengrenzenvan het verbonden ingangssignaal voor 100% uitgangswaarde en de
items XTnALR1...XTnALR8 (RI.13, RI.15... RI.27) deondergrenzen voor 0%
uitgangswaarde. De waarde van de uitgangenXTnAO1...XTnAO8 (RI.53...RI.60) wordt
als volgt berekend:

Indien XTnALR < XTnI < XTnAHR: XTnAO =
XTnI - XTnALR

*100%
XTnAHR - XTnALR

Indien XTnI ≤ XTnALR: XTnAO = 0%
Indien XTnI ≥ XTnAHR: XTnAO = 100%
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Bij analoge uitgangen definiëren de itemsXTnHIA1...XTnHIA8 (RI.28, RI.30...RI.42)
debovengrenswaardenen de itemsXTnLOA1...XTnLOA8 (RI.29, R1.32... RI.43) de
ondergrenswaardenvan het verbonden ingangssignaal waarbij alarm wordt gegeven.
Deze signalen kunnen gebruikt worden voor bewakingsdoeleinden of voor intern gebruik
bij de diverse regelingen en besturingen in de DX-9100.
Deze grenswaarden worden automatisch vanuit de DX-9100 in het uitbreidingsmoduul
geladen.

Analoge ingangswaardenkunnen opgevraagd worden in de itemsXTnAI1...XTnAI8
(RI.45...RI.52). Alleen de punten, die als analoge ingang geconfigureerd zijn, geven een
waarde weer.

De waarde van deanaloge uitgangenkunnen worden opgevraagd in de itemsXTnAO1..
.. XTnAO8 (RI.53...RI.60).

Stand van detelwaarden van de digitale ingangen kunnen opgevraagd en op nul gezet
worden in de itemsXTnCNT1...XTnCTN8 (RI.61...RI.68). Alleen de punten, die als
digitale ingang geconfigureerd zijn, geven een waarde weer.

De HOLD-conditie kan worden opgevraagd en bestuurd in de itemsXTnOUH1...
XTnOUH8 (bits X1...X8 van itemXTnHDC (RI.69)). De digitale en analoge uitgangen
kunnen vanuit een centraal GBS-systeem worden bestuurd, wanneer deze uitgangen zich
in HOLD-conditie bevinden.

De toestand vandigitale uitgangen kan worden opgevraagd en bestuurd in de items
XTnDO1... XTnDO8 (bits X1...X8 van itemXTnDO (RI.70)).

De toestand vandigitale ingangen kan worden opgevraagd in de itemsXTnDI1...
XTnDI8 (bits X1...X8 van itemXTnDI (RI.71)). Alleen de punten, die als digitale
ingang geconfigureerd zijn, geven een geldige waarde weer.

De alarmtoestand van analoge ingangen kan worden opgevraagd in de items
XTnAIH1... XTnAL8 (bits X1...X16 van itemXTnAIS (RI.44)).

De lokale toestand van uitbreidingsmodulen kan worden opgevraagd in itemXTnST
(RI.72), in volgende bits:
X1 = 0 XTnCOM Toestand communicatie OK
X1 = 1 Uitbreidingsmoduul antwoord niet
X4 = 1 XTnHARD XT hardware fout (XT kan correcte XP’s niet vinden)
X5 = 1 XTnSEL XT geselecteerd op XT-bus
X6 = 1 XTnERR XT type klopt niet
X7 = 0 XTnFAIL XT dig. uitgangen worden op "0" gezet bij communi-

catiestoring
X7 = 1 XT dig. uitgangen behouden momentele toestand bij

communicatiestoring
X8 = 1 XTnPWR Geen voeding aan XT moduul of communicatiestoring
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4.3.12. Programmeerbare functiemodulen

De DX-9100 beschikt over 12 programmeerbare functiemodulen, die cyclisch elke seconde
worden bewerkt. De functie, in- en uitgangen zijn afhankelijk van het algoritme, dat aan het
moduul wordt toegewezen.

Elk van de 12 programmeerbare functiemodulen beschikt over een aantal items, elk, met een
PM-Label en een relatief itemadresRI.xx.

Alle beschikbare algoritmen hebben elk weer een aantal items met een eigenALG. Label .

Wanneer een algoritme aan een programmeerbaar functiemoduul is toegewezen, dan beschikt
dit item over twee labels:
· eenPM-Label, dat de algemene functie in het moduul weergeeft, en
· eenALG-Label , dat de specifieke functie van het item in het toegewezen algoritme

weergeeft.

De verbinding bijvoorbeeld van de procesvariabele in een PID-algoritme in programmeerbaar
functiemoduul 1 heeft een algemeen itemlabel PM01I1@ (RI.10). In algoritme 1 (PID-
regelaar) heeft hetzelfde item het label PV@. Beide labels zijn opgenomen in de itemlist voor
de algoritmen als PM-label en ALG. label respectievelijk.

4.3.12.1. Regelalgoritmen

De DX-9100 beschikt over 4 regelalgoritmen:

Algoritme 1 - PID-regelaar
Algoritme 2 - Aan/uit-regelaar
Algoritme 3 - Dual-PID-regelaar (verwarmen/koelen)
Algoritme 4 - Dual-aan/uit-regelaar (verwarmen/koelen)

Elk van deze algoritmen kan aan één van de 12 vrijprogrammeerbare functiemodulen worden
toegewezen.

De operationele condities van de regelaars zijn afhankelijk van operationele parameters en de
toestand van digitale ingangen, zoals beschreven op blz. 57 van dit handboek.

COMFORT conditie is actief, wanneer Alg. label SB@ op "0" staat en Alg. label OF@
op "0".

STANDBY conditie is actief, wanneer Alg. label SB@ op "1" staat en Alg. label OF@
op "0".
De conditietoestand kan worden opgevraagd in Alg. item SB.
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UIT conditie is actief, wanneer Alg. label OF@ op "1" staat.
De conditietoestand kan worden opgevraagd in Alg. item OF.

Het resulterendewerkpunt WSP van het algoritme kan worden opgevraagd in Alg. item
WSP.

De REMOTE-conditie is actief wanneer Alg. label REM op "1" staat.

4.3.12.1.1. Dwangcondities

Commando’s van een centraal GBS-systeem of verbindingen met digitale variabelen kunnen
ervoor zorgen, dat de berekende uitgangswaarde van een regelalgoritme gedwongen op een
voorgeprogrammeerde waarde van 0 of 1 voor aan/uit-regelalgoritmen of 0...100% voor PID-
algoritmen wordt ingesteld. Elke dwang-conditie heeft zijn eigen vaste uitgangswaarde. De
mogelijke dwangcondities zijn in volgorde van prioriteit:

· SOFE SHUT-OFF conditie
· STAE START-UP conditie
· DWANG conditie

De functie van elke conditie kan individueel voor elk regelalgoritme worden vrijgegeven.

De SHUT-OFF en START-UP conditie worden onder hoofdstuk "Instellingen bij toepassing
in een centraal GBS" op blz. 145 van dit handboek omschreven.

De DWANG conditie wordt ingesteld door Alg. item EF@ te verbinden met een digitale
variabele.

De uitgangswaarde van 0...100% voor PID-algoritmen wordt ingesteld in Alg. item EFL.
De uitgangswaarde van 0 of 1 voor aan/uit-algoritmen wordt ingesteld in Alg. item OPT,
bit X6.
De conditietoestand kan worden opgevraagd in Alg. item EF.
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4.3.12.1.2. Algoritme 01 - PID-regelaar

Een PID-regelfunctie in de DX-9100 wordt aan een programmeerbaar functiemoduul
toegewezen door de waarde 01 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven. Het algoritme
wordt gedefinieerd met de parameters, zoals hierna of op blz. 59 e.v. van dit handboek
omschreven.

In Alg. item OPT worden de operationele condities vastgelegd met volgende bits:

X1 = 1 SOFE Vrijgave SHUT-OFF conditie
X3 = 1 STAE Vrijgave START-UP conditie
X5 = 1 SYME Vrijgave SYMMETRIE bedrijf
X7 = 1 PIDP Vrijgave PID -> P omschakeling
X8 = 1 REM REMOTE-conditie
X9 = 1 SOTO Vrijgave SHUT-OFF -> UIT omschakeling

De procesvariabele PV is een verbinding met het item dat deze procesvariabele
weergeeft. Het nummer van dit item wordt in Alg. itemPV@ (voor ProcesVariabele)
vastgelegd.

Een regelmoduul geldt als geconfigureerd wanneer de procesvariabele is vastgelegd.

De afstandsinstellingRSP is een waarde, die het werkpunt verschuift. Deze waarde is
een verbinding met een numeriek item. Het nummer van het item waarmee de verbinding
wordt gemaakt, wordt onder Alg. itemRS@ (voor Remote SetPoint) vastgelegd.
Wanneer geen verbinding wordt gedefinieerd, dan blijft de waarde voor de afstandsinstel-
ling 0 en vindt geen verschuiving plaats.

De verhoudingsfactor RV werkt als een vermenigvuldigingsfactor op het werkpunt
WSPn van het regelmoduul en zorgt ervoor dat het moduul als verhoudingsregelaar
werkt. Deze waarde is een verbinding met een numeriek item. Het nummer van het item
waarmee de verbinding wordt gemaakt, wordt onder Alg. itemRV@ (voor Reference
Value) vastgelegd. Wanneer geen verbinding wordt gedefinieerd, dan bedraagt de waarde
voor de factor 1.

De verbinding voor deProportionele Band is een analoge ingangswaarde voor het
regelalgoritme, in % van het bereik van de procesvariabele, wanneer de procesvariabele
één van de acht analoge ingangen van de DX-9100 is. Anders is het standaard bereik
0...100. De waarde is een verbinding met een numeriek item. Het nummer van het item
waarmee de verbinding wordt gemaakt, wordt onder Alg. itemsPB@ vastgelegd.
Wanneer geen verbinding wordt gedefinieerd, dan wordt met de interne waarde PB
gerekend.
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De conditieactie-omkering is een verbinding met een digitale variabele. Is deze waar
(1), dan wordt de werking van het betreffende regelmoduul omgekeerd. Het nummer van
de digitale variabele, waarmee de verbinding gemaakt wordt, wordt onder Alg. item
RA@ (voor ReverseAction) vastgelegd. Indien de verbinding niet gemaakt wordt, dan
wordt de waarde "0" intern gebruikt, waardoor de functie geblokkeerd is en de
werkingsactie van PB actief is.
De conditietoestand kan worden opgevraagd in Alg. item RA.

De uitgangsverschuivingOB is een waarde, die de waarde van de uitgang verschuift.
Deze waarde is een verbinding met een numeriek item. Het nummer van het item
waarmee de verbinding wordt gemaakt, wordt onder Alg. itemOB@ (voor OutputBias)
vastgelegd. Wanneer geen verbinding wordt gedefinieerd, dan wordt met de interne
waarde OB gerekend.

Het setpoint van een regelmoduul is een numerieke waarde en wordt in Alg. itemLSP
(voor Local Set Point) ingegeven.

De proportionele band PB is een interne waarde in % van de procesvariabele, welke in
Alg. item PB wordt ingegeven. Met deze waarde wordt gerekend, indien ingang of
analoge variabele is verbonden met Alg. itemPB@. (zie )

Voor PI- en PID-regelmodulen kan eenintegratietijd Tn worden gedefinieerd door het
aantal verstellingen per minuut (0...60) in Alg. itemTI in te voeren. De waarde voor de
integratietijd Tn wordt afgeleid uit de formule Tn=1/TI.

Voor PD- en PID-regelmodulen kan eendifferentiatietijd Td worden gedefinieerd tussen
0 en 5 minuten. De waarde wordt in Alg. itemTD ingegeven.

De uitgang kan aan de bovenzijde worden begrensd. Dezemaximum grenswordt in Alg.
item HIL (voor HI gh L imit) in % van de uitgang ingevoerd. De conditietoestand van de
bovengrens kan worden opgevraagd in Alg. item CMH.

De uitgang kan aan de onderzijde worden begrensd. Dezeminimum grens wordt in Alg.
item LOL (voor LOw L imit) in % van de uitgang ingevoerd. De conditietoestand van
de ondergrens kan worden opgevraagd in Alg. item CML.

Vier grenswaarden op de regelafwijking(twee alarm- en twee waarschuwingsgrens-
waarden) definiëren waarden, die elk een alarm genereert, wanneer het verschil tussen de
procesvariabele PV en het werkpunt WSP groter is dan de betreffende grenswaarde.

De lage alarm-grenswaardewordt in het Alg. itemDLL ingegeven. De toestand van
de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. itemLLDA (voor Low Low Deviation
Alarm).
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De lage waarschuwings-grenswaardewordt in het Alg. item DL ingegeven. De
toestand van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. itemLDA (voor Low
DeviationAlarm) en kan intern, software.
De hoge waarschuwings-grenswaardewordt in het Alg. item DH ingegeven. De
toestand van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. itemHDA (voor High
DeviationAlarm).
De hoge alarm-grenswaardewordt in het Alg. item DHH ingegeven. De toestand
van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. itemHHDA (voor High High
DeviationAlarm).

Indien bij een PID-moduul de boven- of ondergrenswaarde (HHDA of LLDA) is over-
c.q. onderschreden, zal dit moduul als P-regelmoduul werken, indien tevens Alg. item
PIDP op "1" is ingesteld.
De dode zone voor de regelafwijking, uitgedrukt in de eenheid van de procesvariabele,
wordt in Alg. itemEDB (Error DeadBand) ingegeven.
De SYmMEtrische werking wordt vrijgegeven door Alg. itemSYME op "1" te zetten.
De symmetrieband wordt in Alg. itemSBC ingevoerd.

Het werkpunt WSP van de regelaar wordt begrensd door instelling van Alg. itemMXWS
voor de bovenbegrenzing en Alg. itemMNWS voor de onderbegrenzing. Deze
begrenzingen kunnen door verbindingen met Alg. itemMXWS@ resp.MNWS@ extern
worden ingesteld.

De waarden van de verschillendeuitgangen van het regelalgoritme kunnen opgevraagd
worden in de Alg. itemsOCM, WSP, PV, RSPen RV.
Het werkpunt kan alleen dan worden veranderd wanneer de berekening ervan eerst wordt
onderbroken (COMPUTER conditie).

De toestand van het regelmoduul wordt in PM-item PMnnST weergegeven met de
volgende bits en digitale variabelen:
X1 = 1 CML Uitgang regelmoduul op ondergrens
X2 = 1 CMH Uitgang regelmoduul op bovengrens
X5 = 1 LLDA Ondergrenswaarde-alarm regelafwijking
X6 = 1 LDA Ondergrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
X7 = 1 HDA Bovengrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
X8 = 1 HHDA Bovengrenswaarde-alarm regelafwijking
X9 = 1 SOF SHUT-OFF conditie actief
X10= 1 STA START-UP conditie actief
X11= 1 EF Ext. DWANG conditie actief
X12= 1 OF UIT conditie actief
X13= 1 SB STAND-BY conditie actief
X14= 1 RA Omkering regelactie actief
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4.3.12.1.3. Algoritme 02 - Aan/uit-regelaar

Een aan/uit-regelfunctie in de DX-9100 wordt aan een programmeerbaar functiemoduul
toegewezen door de waarde 02 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven. Het algoritme
wordt gedefinieerd met de parameters, zoals hierna of op blz. 63 e.v. van dit handboek
omschreven.

In Alg. item OPT worden de operationele condities vastgelegd met volgende bits:

X1 = 1 SOFE Vrijgave SHUT-OFF conditie
X2 = 0 SOFL Uitgangswaarde = 0 of uit bij SHUT-OFF
X2 = 1 Uitgangswaarde = 1 of aan bijSHUT-OFF
X3 = 1 STAE Vrijgave START-UP conditie
X4 = 0 STAL Uitgangswaarde = 0 of uit bij START-UP
X4 = 1 Uitgangswaarde = 1 of aan bijSTART-UP
X5 = 1 SYME Vrijgave SYMMETRIE bedrijf
X6 = 0 EFL Uitgangswaarde = 0 of uit bij Ext. DWANG
X6 = 1 Uitgangswaarde = 1 of aan bijExt. DWANG
X8 = 1 REM REMOTE-conditie

De procesvariabele PV is een verbinding met het item dat deze procesvariabele
weergeeft. Het nummer van dit item wordt in Alg. itemPV@ (voor ProcesVariabele)
vastgelegd.

Een regelmoduul geldt als geconfigureerd wanneer de procesvariabele is vastgelegd.

De afstandsinstellingRSP is een waarde, die het werkpunt verschuift. Deze waarde is
een verbinding met een numeriek item. Het nummer van het item waarmee de verbinding
wordt gemaakt, wordt onder Alg. itemRS@ (voor Remote SetPoint) vastgelegd.
Wanneer geen verbinding wordt gedefinieerd, dan blijft de waarde voor de afstandsinstel-
ling 0 en vindt geen verschuiving plaats.

De verhoudingsfactor RV werkt als een vermenigvuldigingsfactor op het werkpunt
WSPn van het regelmoduul en zorgt ervoor dat het moduul als verhoudingsregelaar
werkt. Deze waarde is een verbinding met een numeriek item. Het nummer van het item
waarmee de verbinding wordt gemaakt, wordt onder Alg. itemRV@ (voor Reference
Value) vastgelegd. Wanneer geen verbinding wordt gedefinieerd, dan bedraagt de waarde
voor de factor 1.

De conditieactie-omkering is een verbinding met een digitale variabele. Is deze waar
(1), dan wordt de werking van het betreffende regelmoduul omgekeerd. Het nummer van
de digitale variabele, waarmee de verbinding gemaakt wordt, wordt onder itemRA@
(voor ReverseAction) vastgelegd. Indien de verbinding niet gemaakt wordt, dan wordt
de waarde "0" intern gebruikt, waardoor de functie geblokkeerd is en de werkingsactie
van ACT actief is.
De conditietoestand kan worden opgevraagd in Alg. item RA.
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Het setpoint van een regelmoduul is een numerieke waarde en wordt in Alg. itemLSP
(voor Local SetPoint) ingegeven.

De regelactiewordt als een positief getal (+1) voor directwerkend of als negatief getal
(-1) voor omgekeerdwerkend ingegeven in Alg. itemACT .

De differentie wordt als een numeriek getal ingegeven in Alg. itemDIF .

Vier grenswaarden op de regelafwijking(twee alarm- en twee waarschuwingsgrens-
waarden) definiëren waarden, die elk een alarm genereert, wanneer het verschil tussen de
procesvariabele PV en het werkpunt WSP groter is dan de betreffende grenswaarde.

De lage alarm-grenswaardewordt in het Alg. itemDLL ingegeven. De toestand van
de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. itemLLDA (voor Low Low Deviation
Alarm).
De lage waarschuwings-grenswaardewordt in het Alg. item DL ingegeven. De
toestand van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. itemLDA (voor Low
DeviationAlarm).
De hoge waarschuwings-grenswaardewordt in het Alg. item DH ingegeven. De
toestand van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. itemHDA (voor High
DeviationAlarm).
De hoge alarm-grenswaardewordt in het Alg. item DHH ingegeven. De toestand
van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. itemHHDA (voor High High
DeviationAlarm).

De symmetrische werking wordt vrijgegeven door Alg. itemSYME op "1" te zetten. De
symmetrieband wordt in Alg. item SBC ingevoerd.

Het werkpunt WSP van de regelaar wordt begrensd door instelling van Alg. itemMXWS
voor de bovenbegrenzing en Alg. itemMNWS voor de onderbegrenzing. Deze
begrenzingen kunnen door verbindingen met Alg. itemMXWS@ resp.MNWS@ extern
worden ingesteld.

De actieve waardenvan het regelalgoritme kunnen opgevraagd worden in de Alg. items
WSP, PV, RSPen RV.
Het werkpunt kan alleen dan worden veranderd wanneer de berekening ervan eerst wordt
onderbroken (COMPUTER conditie).

De uitgang van het regelalgoritme kan opgevraagd worden in de Alg. itemOCM .
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De toestand van het regelmoduul wordt in PM-item PMnnST weergegeven met de
volgende bits en digitale variabelen:

X1 = 1 CML Uitgang regelmoduul op 0
X2 = 1 CMH Uitgang regelmoduul op 1
X5 = 1 LLDA Ondergrenswaarde-alarm regelafwijking
X6 = 1 LDA Ondergrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
X7 = 1 HDA Bovengrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
X8 = 1 HHDA Bovengrenswaarde-alarm regelafwijking
X9 = 1 SOF SHUT-OFF conditie actief
X10= 1 STA START-UP conditie actief
X11= 1 EF Ext. DWANG conditie actief
X12= 1 OF UIT conditie actief
X13= 1 SB STAND-BY conditie actief
X14= 1 RA Omkering regelactie actief

4.3.12.1.4. Algoritme 03 - Dual-PID-regelaar

Een Dual-PID-regelaar (verwarmen/koelen) in de DX-9100 wordt aan een programmeerbaar
functiemoduul toegewezen door de waarde 03 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven. Het
algoritme wordt gedefinieerd met de parameters, zoals hierna of op blz. 66 e.v. van dit
handboek omschreven.

In Alg. item OPT worden de operationele condities vastgelegd met volgende bits:

X1 = 1 SOFE Vrijgave SHUT-OFF conditie
X3 = 1 STAE Vrijgave START-UP conditie
X7 = 1 PIDP Vrijgave PID -> P omschakeling
X8 = 1 REM REMOTE-conditie
X9 = 1 SOTO Vrijgave SHUT-OFF -> UIT omschakeling
X10 = 1 EZCO Verwarmen/koelen omschakeling bij integratietijd <> 0

(alleen DX-91x0 Versie 1.4, 2.3, 3.3 en hoger)

De variabele EZCO (bit X10) bepaalt de wijze van omschakeling van verwarmen/koelen.
Indien de integratietijd <> 0 is en deze functie is vrijgegeven (X10=1), dan wordt van
verwarmen naar koelen of omgekeerd omgeschakeld, als de uitgang van de aktieve
regelkring de benedengrens LOL bereikt. Hierdoor wordt bereikt dat bij een grote
integratietijd en een zich snel veranderende regelgrootte gelijkmatiger verloopt.

De procesvariabele PV is een verbinding met het item dat deze procesvariabele
weergeeft. Het nummer van dit item wordt in Alg. itemPV@ (voor ProcesVariabele)
vastgelegd.

Een regelmoduul geldt als geconfigureerd wanneer de procesvariabele is vastgelegd.
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Beideafstandinstellingen RSP1en RSP2zijn waarden, die het werkpunt verschuiven.
Deze waarden zijn elk een verbinding met een numeriek item. Het nummer van het item
waarmee de verbinding wordt gemaakt, wordt onder Alg. itemRS1@resp.RS2@(voor
RemoteSetPoint) vastgelegd. Wanneer geen verbinding wordt gedefinieerd, dan blijft de
waarde voor de afstandsinstelling 0 en vindt geen verschuiving plaats.

Beide verhoudingsfactoren RV1en RV2 werken elk als vermenigvuldigingsfactor op
het werkpunt WSP van het regelmoduul en zorgt ervoor dat het moduul als verhoudings-
regelaar werkt. De waarden zijn elk een verbinding met een numeriek item. Het nummer
van het item waarmee de verbinding wordt gemaakt, wordt onder Alg. itemRV1@ resp.
RV2@ (voorReferenceValue) vastgelegd. Wanneer geen verbinding wordt gedefinieerd,
dan bedraagt de waarde voor de factor 1.

De verbinding voor deproportionele band PB@is een analoge ingangswaarde voor het
regelalgoritme, in % van het bereik van de procesvariabele, wanneer de procesvariabele
één van de acht analoge ingangen van de DX-9100 is. Anders is het standaard bereik
0...100. De waarde is een verbinding met een numeriek item. Het nummer van het item
waarmee de verbinding wordt gemaakt, wordt onder Alg. itemsPB@ vastgelegd.
Wanneer geen verbinding wordt gedefinieerd, dan wordt met de interne waardePB1 of
PB2 gerekend.

De conditieactie-omkering is een verbinding met een digitale variabele. Is deze waar
(1), dan wordt de werking van het betreffende regelmoduul omgekeerd. Het nummer van
de digitale variabele, waarmee de verbinding gemaakt wordt, wordt onder Alg. item
RA@ (voor ReverseAction) vastgelegd. Indien de verbinding niet gemaakt wordt, dan
wordt de waarde "0" intern gebruikt, waardoor de functie geblokkeerd is en de
werkingsactie van PB@, PB1 of PB2 actief is.
De conditietoestand kan worden opgevraagd in Alg. item RA.

Beide uitgangsverschuivingen OB1en OB2 zijn waarden, die elk de waarde van de
uitgang verschuiven. De waarden zijn elk een verbinding met een numeriek item. Het
nummer van het item waarmee de verbinding wordt gemaakt, wordt onder Alg. item
OB@1 resp OB@2 (voor Output Bias) vastgelegd. Wanneer geen verbinding wordt
gedefinieerd, dan wordt met de interne waarde OB1 resp OB2 gerekend.

Beide setpoints van het regelmoduul zijn numerieke waarden en worden in Alg. item
LSP1 resp.LSP2 (voor Local SetPoint) ingegeven.

Beideproportionele banden zijn interne waarden in % van de procesvariabele, welke
in Alg. item PB1 en PB2 worden ingegeven. Met deze waarden wordt gerekend, indien
geen analoge ingang of analoge variabele is verbonden met Alg. itemPB@.(zie )

Voor PI- en PID-regelmodulen kunnen tweeintegratietijden Tn worden gedefinieerd
door het aantal verstellingen per minuut (0...60) in Alg. itemTI1 resp.TI2 in te voeren.
De waarde voor de integratietijd wordt afgeleid uit de formule Tn=1/TI.

Voor PD- en PID-regelmodulen kunnen tweedifferentiatietijden worden gedefinieerd
tussen 0 en 5 minuten. De waarden worden in Alg. itemTD1 en TD2 ingegeven.
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Voor elke kring kan de uitgang aan de bovenzijde worden begrensd. Dezemaximum
grens wordt in Alg. item HIL1 resp.HIL2 (voor HI gh L imit) in % van de uitgang
ingevoerd. De conditietoestand van de bovengrens kan worden opgevraagd in Alg. item
CMH.

Voor elke kring kan de uitgang aan de onderzijde worden begrensd. Dezeminimum
grens wordt in Alg. item LOL1 resp.LOL2 (voor LOw L imit) in % van de uitgang
ingevoerd. De conditietoestand van de ondergrens kan worden opgevraagd in Alg. item
CML.

Voor elke kring kunnen viergrenswaarden op de regelafwijking(twee alarm- en twee
waarschuwingsgrenswaarden) gedefinieerd worden, die elk een alarm genereert, wanneer
het verschil tussen de procesvariabele PV en het werkpunt WSP groter is dan de
betreffende grenswaarde.:

De lage alarm-grenswaardevoor elke kring wordt in het Alg. itemDLL1 enDLL2
ingegeven. De toestand van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. itemLLDA
(voor Low Low DeviationAlarm).
De lage waarschuwings-grenswaardevoor elke kring wordt in het Alg. itemDL1
enDL2 ingegeven. De toestand van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. item
LDA (voor Low DeviationAlarm).
De hoge waarschuwings-grenswaardevoor elke kring wordt in het Alg. itemDH1
en DH2 ingegeven. De toestand van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg.
item HDA (voor High DeviationAlarm).
De hoge alarm-grenswaardevoor elke kring wordt in het Alg. itemDHH1 en
DHH2 ingegeven. De toestand van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. item
HHDA (voor High High DeviationAlarm).

Indien bij een PID-moduul de boven- of ondergrenswaarde (HHDA of LLDA) is over-
c.q. onderschreden, zal dit moduul als P-regelmoduul werken, indien tevens Alg. item
PIDP op "1" is ingesteld.

Beidedode zones voor de regelafwijking, uitgedrukt in de eenheid van de procesvaria-
bele, wordt in Alg. Alg. itemEDB1 resp.EDB2 (Error DeadBand) ingegeven.

Het werkpunt WSP van de regelaar wordt begrensd door instelling van Alg. itemMXWS
voor de bovenbegrenzing en Alg. itemMNWS voor de onderbegrenzing. Deze
begrenzingen kunnen door verbindingen met Alg. itemMXWS@ resp.MNWS@ extern
worden ingesteld.

De waarden van de verschillendeuitgangen van het regelalgoritme kunnen opgevraagd
worden in de Alg. Alg. itemsOCM1, OCM2, WSP1, WSP2, PV, RSP en RV.
De werkpunten kunnen alleen dan worden veranderd wanneer de berekening ervan eerst
wordt onderbroken (COMPUTER conditie).
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De toestand van het regelmoduul wordt in PM-itemPMnnST weergegeven met de
volgende bits en digitale variabelen:
X1 = 1 CML Uitgang regelmoduul op ondergrens
X2 = 1 CMH Uitgang regelmoduul op bovengrens
X3 = 1 FORC DWANG-conditie van de analoge uitgang naar OCM is actief.

Dit item is actief (1) wanneer de verbonden analoge uitgang in
HOLD-conditie is. De waarde van de analoge uitgang wordt
hierbij eveneens in item OCM "gedwongen", waardoor stoot-
vrije omschakeling mogelijk is bij PID algoritmen met integre-
rende actie.

X5 = 1 LLDA Ondergrenswaarde-alarm regelafwijking
X6 = 1 LDA Ondergrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
X7 = 1 HDA Bovengrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
X8 = 1 HHDA Bovengrenswaarde-alarm regelafwijking
X9 = 1 SOF SHUT-OFF conditie actief
X10= 1 STA START-UP conditie actief
X11= 1 EF Ext. DWANG conditie actief
X12= 1 OF UIT conditie actief
X13= 1 SB STAND-BY conditie actief
X14= 1 RA Omkering regelactie actief
X15= 1 HEAT Verwarmen (Kring #1 is actief)

4.3.12.1.5. Algoritme 04 - Dual-Aan/uit-regelaar

Een Dual-aan/uit-regelaar (verwarmen/koelen) in de DX-9100 wordt aan een programmeerbaar
functiemoduul toegewezen door de waarde 04 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven. Het
algoritme wordt gedefinieerd met de parameters, zoals hierna of op blz. 70 e.v. van dit
handboek omschreven.

In Alg. item OPT worden de operationele condities vastgelegd met volgende bits:

X1 = 1 SOFE Vrijgave SHUT-OFF conditie
X2 = 0 SOFL Uitgangswaarde = 0 of uit bij SHUT-OFF
X2 = 1 Uitgangswaarde = 1 of aan bijSHUT-OFF
X3 = 1 STAE Vrijgave START-UP conditie
X4 = 0 STAL Uitgangswaarde = 0 of uit bij START-UP
X4 = 1 Uitgangswaarde = 1 of aan bijSTART-UP
X6 = 0 EFL Uitgangswaarde = 0 of uit bij Ext. DWANG
X6 = 1 Uitgangswaarde = 1 of aan bijExt. DWANG
X8 = 1 REM REMOTE-conditie

De procesvariabele PV is een verbinding met het item dat deze procesvariabele
weergeeft. Het nummer van dit item wordt in Alg. itemPV@ (voor ProcesVariabele)
vastgelegd.

Een regelmoduul geldt als geconfigureerd wanneer de procesvariabele is vastgelegd.
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Beideafstandinstellingen RSP1en RSP2zijn waarden, die het werkpunt verschuiven.
Deze waarden zijn elk een verbinding met een numeriek item. Het nummer van het item
waarmee de verbinding wordt gemaakt, wordt onder Alg. itemRS1@resp.RS2@(voor
RemoteSetPoint) vastgelegd. Wanneer geen verbinding wordt gedefinieerd, dan blijft de
waarde voor de afstandsinstelling 0 en vindt geen verschuiving plaats.

Beide verhoudingsfactoren RV1en RV2 werken elk als vermenigvuldigingsfactor op
het werkpunt WSP van het regelmoduul en zorgt ervoor dat het moduul als verhoudings-
regelaar werkt. De waarden zijn elk een verbinding met een numeriek item. Het nummer
van het item waarmee de verbinding wordt gemaakt, wordt onder Alg. itemRV1@ resp.
RV2@ (voorReferenceValue) vastgelegd. Wanneer geen verbinding wordt gedefinieerd,
dan bedraagt de waarde voor de factor 1.

De conditieactie-omkering is een verbinding met een digitale variabele. Is deze waar
(1), dan wordt de werking van het betreffende regelmoduul omgekeerd. Het nummer van
de digitale variabele, waarmee de verbinding gemaakt wordt, wordt onder Alg. item
RA@ (voor ReverseAction) vastgelegd. Indien de verbinding niet gemaakt wordt, dan
wordt de waarde "0" intern gebruikt, waardoor de functie geblokkeerd is en de
werkingsactie van ACT1 of ACT2 actief is.
De conditietoestand kan worden opgevraagd in Alg. item RA.

Beide setpoints van het regelmoduul zijn numerieke waarden en worden in Alg. item
LSP1 resp.LSP2 (voor Local SetPoint) ingegeven.

Beide regelacties worden elk als een positief getal (+1) voor directwerkend of als
negatief getal (-1) voor omgekeerdwerkend ingegeven in Alg. itemACT1 resp.ACT2.

Beidedifferenties worden elk als een numeriek getal ingegeven in Alg. itemDIF1 resp.
DIF2.

Voor elke kring kunnen viergrenswaarden op de regelafwijking(twee alarm- en twee
waarschuwingsgrenswaarden) gedefinieerd worden, die elk een alarm genereert, wanneer
het verschil tussen de procesvariabele PV en het werkpunt WSP groter is dan de
betreffende grenswaarde.

De lage alarm-grenswaardevoor elke kring wordt in het Alg. itemDLL1 enDLL2
ingegeven. De toestand van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. itemLLDA
(voor Low Low DeviationAlarm).
De lage waarschuwings-grenswaardevoor elke kring wordt in het Alg. itemDL1
enDL2 ingegeven. De toestand van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. item
LDA (voor Low DeviationAlarm).
De hoge waarschuwings-grenswaardevoor elke kring wordt in het Alg. itemDH1
en DH2 ingegeven. De toestand van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg.
item HDA (voor High DeviationAlarm).

0799 4. CONFIGURATIE VAN DE DX-9100 125



GEBRUIKERSHANDBOEK DX-9100

De hoge alarm-grenswaardevoor elke kring wordt in het Alg. itemDHH1 en
DHH2 ingegeven. De toestand van de bewaking kan worden opgevraagd in Alg. item
HHDA (voor High High DeviationAlarm).

Het werkpunt WSP van de regelaar wordt begrensd door instelling van Alg. itemMXWS
voor de bovenbegrenzing en Alg. itemMNWS voor de onderbegrenzing. Deze
begrenzingen kunnen door verbindingen met Alg. itemMXWS@ resp.MNWS@ extern
worden ingesteld.

De actieve waardenvan het regelalgoritme kunnen opgevraagd worden in de Alg. items
WSP1, WSP2 , PV, RSPen RV.
De werkpunten kunnen alleen dan worden veranderd wanneer de berekening ervan eerst
wordt onderbroken (COMPUTER conditie).

Deuitgangenvan het regelalgoritme kunnen opgevraagd worden in de Alg. itemsOCM1
en OCM2.

De toestand van het regelmoduul wordt in PM-item PMnnST weergegeven met de
volgende bits en digitale variabelen:
X1 = 1 CML Uitgang regelmoduul op 0
X2 = 1 CMH Uitgang regelmoduul op 1
X5 = 1 LLDA Ondergrenswaarde-alarm regelafwijking
X6 = 1 LDA Ondergrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
X7 = 1 HDA Bovengrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
X8 = 1 HHDA Bovengrenswaarde-alarm regelafwijking
X9 = 1 SOF SHUT-OFF conditie actief
X10= 1 STA START-UP conditie actief
X11= 1 EF Ext. DWANG conditie actief
X12= 1 OF UIT conditie actief
X13= 1 SB STAND-BY conditie actief
X14= 1 RA Omkering regelactie actief
X15= 1 HEAT Verwarmen (Kring #1 is actief)
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4.3.12.2. Rekenalgoritmen

Elk van de hiernavolgende algoritmen kan aan één van de 12 vrijprogrammeerbare
functiemodulen worden toegewezen. De algoritmen voeren mathematische rekenfuncties uit.

Elk geconfigureerd moduul heeft een aantal ingangen voor numerieke en digitale variabelen
en één uitgang, welke verbonden kan worden met een programmeerbaar functiemoduul of
uitgangsmoduul.

4.3.12.2.1. Algoritme 11 - Gemiddelde waardeberekening

Een gemiddelde waardeberekeningsalgoritme in de DX-9100 wordt aan een programmeerbaar
functiemoduul toegewezen door de waarde 11 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven. Het
algoritme wordt gedefinieerd met de parameters, zoals op blz. 73 e.v. van dit handboek
omschreven.

De ingangenzijn verbindingen met items die de ingangswaarden weergeven. Het nummer
van elk item wordt in Alg. itemIn@ vastgelegd (n = 1...8).

De constantenzijn numerieke waarden, welke in Alg. itemKn worden vastgelegd (n =
0...8).

De uitgang kan aan de boven- en onderzijde worden begrensd. Dezemaximum en
minimum grenzenworden in de Alg. itemsHIL (voorHI ghL imit) enLOL (voorLOw
Li mit) ingevoerd. .

Het algoritme kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. itemHLD op "1" in
te stellen. De uitgang kan in HOLD-conditie worden versteld.

De uitgang van het algoritme kan opgevraagd worden in de Alg. itemNCM .

De toestand van het rekenmoduul wordt in PM-itemPMnnST weergegeven met de
volgende bits en digitale variabelen:
X1 = 1 NML Uitgang rekenmoduul op ondergrens
X2 = 1 NMH Uitgang rekenmoduul op bovengrens

4.3.12.2.2. Algoritme 12 - Minimum voorkeurselectie

Een algoritme voor minimum voorkeurselectie in de DX-9100 wordt aan een programmeer-
baar functiemoduul toegewezen door de waarde 12 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven.
Het algoritme wordt gedefinieerd met de parameters, zoals op blz. 73 e.v. van dit handboek
omschreven.

De ingangenzijn verbindingen met items die de ingangswaarden weergeven. Het nummer
van elk item wordt in Alg. itemIn@ vastgelegd (n = 1...8).

De constantenzijn numerieke waarden, welke in Alg. itemKn worden vastgelegd (n =
0...8).
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De uitgang kan aan de boven- en onderzijde worden begrensd. Dezemaximum en
minimum grenzen worden in de Alg. itemsHI L (voor HI gh L imit) en LOL (voor LOw
L imit) ingevoerd. .

Het algoritme kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. itemHLD op "1" in
te stellen. De uitgang kan in HOLD-conditie worden versteld.

De uitgang van het algoritme kan opgevraagd worden in de Alg. itemNCM .

De toestand van het rekenmoduul wordt in PM-itemPMnnST weergegeven met de
volgende bits en digitale variabelen:
X1 = 1 NML Uitgang rekenmoduul op ondergrens
X2 = 1 NMH Uitgang rekenmoduul op bovengrens

4.3.12.2.3. Algoritme 13 - Maximum voorkeurselectie

Een algoritme voor maximum voorkeurselectie in de DX-9100 wordt aan een programmeer-
baar functiemoduul toegewezen door de waarde 13 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven.
Het algoritme wordt gedefinieerd met de parameters, zoals op blz. 73 e.v. van dit handboek
omschreven.

De ingangenzijn verbindingen met items die de ingangswaarden weergeven. Het nummer
van elk item wordt in Alg. itemIn@ vastgelegd (n = 1...8).

De constantenzijn numerieke waarden, welke in Alg. itemKn worden vastgelegd (n =
0...8).

De uitgang kan aan de boven- en onderzijde worden begrensd. Dezemaximum en
minimum grenzen worden in de Alg. itemsHI L (voor HI gh L imit) en LOL (voor LOw
L imit) ingevoerd. .

Het algoritme kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. itemHLD op "1" in
te stellen. De uitgang kan in HOLD-conditie worden versteld.

De uitgang van het algoritme kan opgevraagd worden in de Alg. itemNCM .

De toestand van het rekenmoduul wordt in PM-itemPMnnST weergegeven met de
volgende bits en digitale variabelen:
X1 = 1 NML Uitgang rekenmoduul op ondergrens
X2 = 1 NMH Uitgang rekenmoduul op bovengrens
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4.3.12.2.4. Algoritme 14 - Psychrometrische berekening in °C

Een algoritme voor psychrometrische berekening in °C in de DX-9100 wordt aan een
programmeerbaar functiemoduul toegewezen door de waarde 14 in PM-item PMnnTYP
(RI.00) in te geven.

Er kan slechts 1 functiemoduul voor algoritme 14 of 15 worden geconfigureerd.

Het algoritme wordt gedefinieerd met de parameters, zoals op blz. 74 e.v. van dit handboek
omschreven.
Dit moduul beschikt over een tweede rekenkanaal voor enthalpy. Beide kanalen beschikken
elk over een temperatuursingang, een vochtigheidsingang en een enthalpy-uitgang.

De functie van beide rekenkanalen worden bepaald door de bitstructuur in Alg. items
FUN1 en FUN2 als volgt:
X3 X2 X1 = 000 niet gebruikt

= 001 Enthalpy in KJ/Kg
= 010 Natte bol in °C (alleen kanaal 1)
= 011 Dauwpunt in °C (alleen kanaal 1)

De ingang voor de temperatuur is een verbinding met een item, dat de ingangswaarde
weergeeft. Het nummer wordt in Alg. itemTM1@ voor kanaal 1 en inTM2@ voor
kanaal 2 vastgelegd.

De ingangvoor de rel. vochtigheid is een verbinding met een item, dat de ingangswaarde
weergeeft. Het nummer wordt in Alg. itemRH1@ voor kanaal 1 en inRH2@ voor
kanaal 2 vastgelegd.

De atmosferische druk(in mbar) kan worden ingegeven in Alg. itemATP1 voor kanaal
1 en inATP2 voor kanaal 2.

De uitgang kan aan de boven- en onderzijde worden begrensd. Dezemaximum en
minimum grens worden in de Alg. itemsHIL (voor HI gh L imit) en LOL (voor LOw
L imit) ingevoerd.

Elk kanaal kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. itemHLD1 voor kanaal
1 resp.HLD2 voor kanaal 2 op "1" in te stellen. De uitgang van het betreffende kanaal
kan in HOLD-conditie worden versteld.

De uitgang van elk kanaal kan opgevraagd worden in de Alg. itemNCM1 respNCM2.

De toestand van het rekenmoduul wordt in PM-itemPMnnST weergegeven met de
volgende bits en digitale variabelen:
X1 = 1 NML1 Uitgang rekenkanaal 1 op ondergrens
X2 = 1 NMH1 Uitgang rekenkanaal 1 op bovengrens
X3 = 1 NML2 Uitgang rekenkanaal 2 op ondergrens
X4 = 1 NMH2 Uitgang rekenkanaal 2 op bovengrens
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4.3.12.2.5. Algoritme 15 - Psychrometrische berekening in °F

Een algoritme voor psychrometrische berekening in °F in de DX-9100 wordt aan een
programmeerbaar functiemoduul toegewezen door de waarde 15 in PM-item PMnnTYP
(RI.00) in te geven.

Er kan slechts 1 functiemoduul voor algoritme 14 of 15 worden geconfigureerd.

Het algoritme wordt gedefinieerd met de parameters, zoals op blz. 74 e.v. van dit handboek
omschreven.
Dit moduul beschikt over een tweede rekenkanaal voor enthalpy. Beide kanalen beschikken
elk over een temperatuursingang, een vochtigheidsingang en een enthalpy-uitgang.

De functie van beide rekenkanalen worden bepaald door de bitstructuur in Alg. items
FUN1 en FUN2 als volgt:
X3 X2 X1 = 000 niet gebruikt

= 001 Enthalpy in BTU/lb.
= 010 Natte bol in °F (alleen kanaal 1)
= 011 Dauwpunt in °F (alleen kanaal 1)

De ingang voor de temperatuur is een verbinding met een item, dat de ingangswaarde
weergeeft. Het nummer wordt in Alg. itemTM1@ voor kanaal 1 en inTM2@ voor
kanaal 2 vastgelegd.

De ingangvoor de rel. vochtigheid is een verbinding met een item, dat de ingangswaarde
weergeeft. Het nummer wordt in Alg. itemRH1@ voor kanaal 1 en inRH2@ voor
kanaal 2 vastgelegd.

De atmosferische druk(in mbar) kan worden ingegeven in Alg. itemATP1 voor kanaal
1 en inATP2 voor kanaal 2.

De uitgang kan aan de boven- en onderzijde worden begrensd. Dezemaximum en
minimum grens worden in de Alg. itemsHIL (voor HI gh L imit) en LOL (voor LOw
L imit) ingevoerd.

Elk kanaal kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. itemHLD1 voor kanaal
1 resp.HLD2 voor kanaal 2 op "1" in te stellen. De uitgang van het betreffende kanaal
kan in HOLD-conditie worden versteld.

De uitgang van elk kanaal kan opgevraagd worden in de Alg. itemNCM1 respNCM2.

De toestand van het rekenmoduul wordt in PM-itemPMnnST weergegeven met de
volgende bits en digitale variabelen:
X1 = 1 NML1 Uitgang rekenkanaal 1 op ondergrens
X2 = 1 NMH1 Uitgang rekenkanaal 1 op bovengrens
X3 = 1 NML2 Uitgang rekenkanaal 2 op ondergrens
X4 = 1 NMH2 Uitgang rekenkanaal 2 op bovengrens
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4.3.12.2.6. Algoritme 16 - Lijnsegmentering

Een algoritme voor lijnsegmentering in de DX-9100 wordt aan een programmeerbaar
functiemoduul toegewezen door de waarde 16 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven. Het
algoritme wordt gedefinieerd met de parameters, zoals op blz. 74 van dit handboek
omschreven.

De opties van het algoritme worden bepaald door de bitstructuur in Alg. itemOPT als
volgt:
X16 = 1 NEXT Koppelen met volgend PM

De ingang is een verbinding met een item, dat de ingangswaarde weergeeft. Het nummer
van dit item wordt in Alg. itemI1@ vastgelegd.

De coördinaten zijn paren met numerieke waarden, welke in de Alg. itemsXn en Yn
worden vastgelegd (n = 0...16).

Het algoritme kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. itemHLD op "1" in
te stellen. De uitgang kan in HOLD-conditie worden versteld.

De uitgang van het algoritme kan opgevraagd worden in de Alg. itemNCM .

Bij koppeling met het volgende moduul (in numerieke volgorde) ontstaat een lijnsegmen-
tering met 34 coördinaten. Dit volgend moduul moet dan wel voor lijnsegmentering zijn
gedefinieerd en de coördinaten 0...16 van het tweede moduul worden dan de coördinaten
17...33. De ingang van het tweede moduul behoeft niet verbonden te worden.

4.3.12.2.7. Algoritme 23 - Viervoudige lijnsegmentering

Een algoritme voor voor viervoudige lijnsegmentering in de DX-9100 wordt aan een program-
meerbaar functiemoduul toegewezen door de waarde 23 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te
geven. Het algoritme wordt gedefinieerd met de parameters, zoals op blz. 75 van dit handboek
omschreven.

De ingang voor elk kanaal n is een verbinding met een item, dat de ingangswaarde
weergeeft. Het nummer van dit item wordt in Alg. itemIn@ (n = 1...4) vastgelegd.

De coördinaten zijn paren met numerieke waarden, welke in de Alg. itemsXm-n en
Ym-n worden vastgelegd (n is het betreffende kanaalnummer 1...4 en m = de coördinaat
1...4 van het betreffende kanaal).

Elk kanaal kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. itemHLDn (n = 1...4) op
"1" in te stellen. De uitgang kan in HOLD-conditie worden versteld.

De uitgang van elk kanaal kan opgevraagd worden in de Alg. itemNCMn (n = 1...4).
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4.3.12.2.8. Algoritme 17 - Ingangsselectie

Een algoritme voor ingangsselectie in de DX-9100 wordt aan een programmeerbaar
functiemoduul toegewezen door de waarde 17 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven. Het
algoritme wordt gedefinieerd met de parameters, zoals op blz. 75 van dit handboek
omschreven.

De ingangenvoor de analoge waarden zijn verbindingen met items, die de ingangswaar-
den weergeven. Het nummer van deze items worden in Alg. itemIn@ vastgelegd (n =
1...4).

De ingangenvoor de digitale waarden zijn verbindingen met items, die de ingangstoe-
standen weergeven. Het nummer van deze items worden in Alg. itemIn@ vastgelegd (n
= 5 en 6).

De constanten zijn numerieke waarden, welke in de Alg. itemsKn en Cn worden
vastgelegd (n = 1...4).

Indien één van de analoge ingangen niet is verbonden en de bijbehorende variabele In
wordt door de combinatie I5 en I6 geselecteerd, dan behoudt de uitgang de oude waarde.

De uitgang kan aan de boven- en onderzijde worden begrensd. Dezemaximum en
minimum grens worden in de Alg. itemsHIL (voor HI gh Limit) en LOL (voor LOw
L imit) ingevoerd. .

Het algoritme kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. itemHLD op "1" in
te stellen. De uitgang kan in HOLD-conditie worden versteld.

De uitgang van het algoritme kan opgevraagd worden in de Alg. itemNCM .

De toestand van het rekenmoduul wordt in PM-itemPMnnST weergegeven met de
volgende bits en digitale variabelen:
X1 = 1 NML Uitgang rekenmoduul op ondergrens
X2 = 1 NMH Uitgang rekenmoduul op bovengrens
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4.3.12.2.9. Algoritme 18 - Calculatiefunctie

Een algoritme voor mathematische berekening in de DX-9100 wordt aan een programmeer-
baar functiemoduul toegewezen door de waarde 18 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven.
Het algoritme wordt gedefinieerd met de parameters, zoals op blz. 76 van dit handboek
omschreven.

De functie van het algoritme wordt bepaald door de bitstructuur in Alg. itemFUN als
volgt:
X2 X1 = 00 niet gebruikt

= 01 Formule #1

= 10 Formule #2

De ingangenzijn verbindingen met items die de ingangswaarden weergeven. Het nummer
van elk item wordt in Alg. itemIn@ vastgelegd (n = 1...8).

De constantenzijn numerieke waarden, welke in Alg. itemKn worden vastgelegd (n =
0...8/9).

De uitgang kan aan de boven- en onderzijde worden begrensd. Dezemaximum en
minimum grens worden in de Alg. itemsHIL (voor HI gh L imit) en LOL (voor LOw
L imit) ingevoerd. .

Het algoritme kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. itemHLD op "1" in
te stellen. De uitgang kan in HOLD-conditie worden versteld.

De uitgang van het algoritme kan opgevraagd worden in de Alg. itemNCM .

De toestand van het rekenmoduul wordt inPM-item PMnnST weergegeven met de
volgende bits en digitale variabelen:
X1 = 1 NML Uitgang rekenmoduul op ondergrens
X2 = 1 NMH Uitgang rekenmoduul op bovengrens

0799 4. CONFIGURATIE VAN DE DX-9100 133



GEBRUIKERSHANDBOEK DX-9100

4.3.12.2.10. Algoritme 24 - Achtvoudige calculatiefunctie

Een algoritme met 8 kanalen voor mathematische berekening in de DX-9100 wordt aan een
programmeerbaar functiemoduul toegewezen door de waarde 24 in PM-itemPMnnTYP
(RI.00) in te geven. Het algoritme wordt gedefinieerd met de parameters, zoals op blz. 76 van
dit handboek omschreven.

De functie van elk kanaal (n = 1...8) in het het algoritme wordt bepaald door de
bitstructuur in Alg. itemFUNn als volgt:
X3 X2 X1 = 000 niet gebruikt

= 001 Optelling: (K1*I 1) + (K2*I 2)
= 010 Aftrekking: (K1*I 1) - (K2*I 2)
= 011 Vermenigvuldiging: (K1*I 1) * (K2*I 2)
= 100 Deling: (K1*I 1) / (K2*I 2)
= 101 Minimum: MIN(K1*I 1, K2*I 2)
= 110 Maximum: MAX(K1*I 1, K2*I 2)

De twee ingangen per kanaal zijn verbindingen met items die de ingangswaarden
weergeven. Het nummer van elk item wordt in Alg. itemIm-n@ vastgelegd (n = 1...8,
het kanaalnummer, en m = 1 en 2, hetingangsnummer per kanaal).

De twee constanten per kanaal zijn numerieke waarden, welke in Alg. itemKm-n
worden vastgelegd (n = 1...8, het kanaalnummer, en m = 1 en 2, het nummer van de
constante).

Elk kanaal kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. itemHLDn (n = 1...8) op
"1" in te stellen. De uitgang kan in HOLD-conditie worden versteld.

De uitgang van elk kanaal kan opgevraagd worden in de Alg. itemNCMn (n = 1...8).

Deze uitgang van deze rekenmodulen beschikken niet over grenswaardebewaking.
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4.3.12.3. Andere algoritmen

4.3.12.3.1. Algoritme 19 - Timerfuncties

Een timer-algoritme in de DX-9100 wordt aan een programmeerbaar functiemoduul
toegewezen door de waarde 19 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven. Het algoritme
wordt gedefinieerd met de parameters en mogelijkheden, zoals op blz. 77 e.v. van dit
handboek omschreven.

De functie van elk timerkanaal van het algoritme wordt bepaald door de bitstructuur in
Alg. item FUNn (n = 1...8) als volgt:
X3 X2 X1 = 000 Timer geblokkeerd

= 001 Impulsgever
= 010 Trigger-impulsgever
= 011 Vertraagd IN met geheugen
= 100 Vertraagd IN
= 101 Vertraagd UIT

X6 X5 = 00 Tijdconstante Tn in seconden (standaard)
= 01 Tijdconstante Tn in minuten
= 10 Tijdconstante Tn in uren

De ingangvoor elk kanaal is een verbinding met een item, dat de starttoestand weergeeft.
Het nummer van dit item wordt in Alg. itemIn@ vastgelegd (n = 1...8).

De reset-ingangvoor elk kanaal is een verbinding met een item, dat de resettoestand
weergeeft. Het nummer van dit item wordt in Alg. itemRSn@vastgelegd (n = 1...8).

De tijdconstante per kanaal is een numerieke waarde (0...2047), welke in Alg. itemTn
wordt vastgelegd (n = 1...8). De tijdseenheid wordt gedefinieerd in bit X5 en X6 van item
FUNn, zoals onder beschreven.

Elk kanaal van het algoritme kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. item
HLDn op "1" in te stellen (n = 1...8). De uitgang kan in HOLD-conditie worden versteld.

De tijd tot einde periode van elk kanaal kan opgevraagd worden in de Alg. itemTIMn
(n = 1...8).

De uitgang van elk kanaal kan opgevraagd worden in de Alg. itemTDOn (n = 1...8).
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4.3.12.3.2. Algoritme 20 - Sommeringsfuncties

Sommeringsfuncties in de DX-9100 wordt aan een programmeerbaar functiemoduul
toegewezen door de waarde 20 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven. Het algoritme
wordt gedefinieerd met de parameters en mogelijkheden, zoals op blz. 78 e.v. van dit
handboek omschreven.

De functie van elk sommeringskanaal van het algoritme wordt bepaald door de
bitstructuur in Alg. itemFUNn (n = 1...8) als volgt:
X3 X2 X1 = 000 Kanaal geblokkeerd

= 001 Gebeurtenis-telling
= 010 Integrator
= 011 Tijd-telling

X8 = 1 De overloopteller ACTn wordt met "1" verhoogd en
TOTn op "0" gesteld bij bereiken van de grenswaarde
FSLn (FSSn=1)

De ingang voor elk kanaal is een verbinding met een item, dat de ingangstoestand
weergeeft. Het nummer van dit item wordt in Alg. itemIn@ vastgelegd (n = 1...8).

De reset-ingang voor elk kanaal is een verbinding met een item, dat de ingangstoestand
weergeeft. Het nummer van dit item wordt in Alg. itemRSn@vastgelegd (n = 1...8).

De grenswaardevan het uitgangsbereik per kanaal is een numerieke waarde, welke in
Alg. item FSLn wordt vastgelegd (n = 1...8).

De schaalfactor/tijdconstanteper kanaal is een numerieke waarde, welke in Alg. item
FTCn wordt vastgelegd (n = 1...8).

Elk kanaal van het algoritme kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. item
HLDn op "1" in te stellen (n = 1...8). De uitgang kan in HOLD-conditie worden versteld.

De gesommeerde totaalvan elk kanaal kan opgevraagd worden in de Alg. itemTOTn
(n = 1...8).

De overloopteller van elk kanaal kan opgevraagd worden in de Alg. itemACTn (n =
1...8).

De toestandvan de grenswaardebewaking van elk kanaal kan opgevraagd worden in de
Alg. item FSSn (n = 1...8).

136 4. CONFIGURATIE VAN DE DX-9100 0799



GEBRUIKERSHANDBOEK DX-9100

4.3.12.3.3. Algoritme 21 - Vergelijkingsfunctie

Een vergelijkings-algoritme in de DX-9100 wordt aan een programmeerbaar functiemoduul
toegewezen door de waarde 21 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven. Het algoritme
omvat 8 vergelijkingskanalen en wordt gedefinieerd met de parameters en mogelijkheden,
zoals op blz. 79 e.v. van dit handboek omschreven.

De functie van elk vergelijkingskanaal van het algoritme wordt bepaald door de
bitstructuur in Alg. itemFUNn (n = 1...8) als volgt:
X3 X2 X1 = 000 kanaal geblokkeerd

= 001 Hoge grenswaarde
= 010 Lage grenswaarde
= 011 Toestand gelijk
= 100 Toestand dynamisch

De ingang voor elk kanaal is een verbinding met een item, dat de ingangstoestand
weergeeft. Het nummer van dit item wordt in Alg. itemIn@ vastgelegd (n = 1...8).

De setpoint SPn is de gewenste waarde per kanaal, waarmee de ingang vergeleken
wordt. Deze waarde is een verbinding met een numeriek item. Het nummer van het item
waarmee de verbinding wordt gemaakt, wordt onder itemSPn@ (voor Set Point)
vastgelegd. Wanneer geen verbinding wordt gedefinieerd, dan wordt met de waarde in
item SPn gerekend.

De differentie per kanaal is een numerieke waarde, welke in Alg. itemDFn wordt
vastgelegd (n = 1...8).

Elk kanaal van het algoritme kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. item
HLDn op "1" in te stellen (n = 1...8). De uitgang kan in HOLD-conditie worden versteld.

Deafwijking tussen ingang en setpoint van elk kanaal kan opgevraagd worden in de Alg.
item NCMn (n = 1...8).

De toestandvan de grenswaardebewaking van elk kanaal kan opgevraagd worden in de
Alg. item LSn (n = 1...8).

4.3.12.3.4. Algoritme 22 - Stappenregelaar

Een stappenregel-algoritme in de DX-9100 wordt aan een programmeerbaar functiemoduul
toegewezen door de waarde 22 in PM-item PMnnTYP (RI.00) in te geven. Het algoritme
wordt gedefinieerd met de parameters en mogelijkheden, zoals op blz. 80 e.v. van dit
handboek omschreven.

In het GX-9100 grafische configuratieprogramma kan een stappenregelaar of een binaire
stappenregelaar geselecteerd worden. De binaire gecodeerde stappenregelaar wordt hierbij
daarop in een separaate dialoog geprogrammeerd.
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De werkingswijzevan het algoritme wordt bepaald door de bitstructuur in Alg. item OPT
als volgt:
X3..X1 = 000 Geblokkeerd

= 001 Stap-instelling (Last ON, First OFF)
= 010 Sequentiële instelling (First ON,First OFF)
= 011 Binair gecodeerd
= 100 Gelijke verdeling bedrijfsuren

X6 = 1 De stappen in een groep worden ingeschakeld als de groep is
ingeschakeld en uitgeschakeld bij oplopennde belasting (geinverteerd
inschakelen).

X7 = 1 De minimum in- en uitschakelduur TON en TOFF zijn alleen van
toepassing op de eerste stap in een groep.

X8 = 0 De waarde van eenanaloge ingang,verbonden met Alg. itemINC@,
bepaald de benodigde uitgangswaarde, uitgedrukt in % van de totale
uitgangswaarde. De belastingsfactorOLFn (n = 1...8) van elke uitgang
en de differentieLDF dient opgegeven te worden, behalve bij binair
gecodeerde regeling.

X8 = 1 De toestand van tweedigitale ingangen bepalen de uitgangswaarde.
De ingang verbonden met Alg. itemINC@ verhoogt, en de ingang
verbonden met Alg. itemDEC@ verlaagt de uitgangswaarde.

X9 = 0 Pro-actieve regeling: de eerste trap, die de regelaar kiest, is altijd
ingeschakeld, tenzij de snelle uitschakelprocedure actief is. De tweede
trap wordt ingeschakeld, wanneer de eerste trap vol vermogen levert,
de derde trap, wanneer de tweede vol vermogen levert, enzovoort.
Deze wijze van regelen wordt gebruikt voor aggregaten met eigen
modulerende regeling, zoals centrifugaal-koelcompressoren.

X9 = 1 Retroactieve regeling: de eerste stap wordt pas ingeschakeld, wanneer
het gevraagde vermogen gelijk is aan het vermogen van die stap.
Hetzelfde geldt voor alle volgende stappen. Deze wijze van regelen
wordt gebruikt voor aggregaten, die geen eigen regeling hebben, zoals
elektrische verwarmingselementen.

X14 = 0 InstellingHOLD conditie bij spanningsterugkeer
X14 = 1 InstellingAUTO conditie bij spanningsterugkeer
X15 = 1 VrijgaveHOLD/AUTO conditie
X16 = 1 Koppeling met het volgende programmeerbare functiemoduul. Dit

moduul moet daarbij als stappenregelaar gedefinieerd worden, waarbij
haar stappen 1...8 als stappen 9...16 fungeren voor de Alg. items
INC@, DEC@, FSD@, T1...T5, T4F, T5F, TON, TOFF, MAXC, FLR
en LDF van het eerste moduul. Alleen Alg. items NSTn, OLFn en
DISn van het tweede moduul moeten worden vastgelegd. De uitgangen
OUT en OUTD van het tweede moduul hebben geen betekenis.
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Wanneer X8 = 1, dan dient deaanlooptijd naar vol vermogen in Alg. item FLR te
worden vastgelegd. Deze variabele bepaalt de tijd in sec., die deINC@-ingang
ingeschakeld moet zijn om voor de gevraagde stap van 0% naar 100% aan te lopen of
deDEC@-ingang ingeschakeld moet zijn om voor de gevraagde stap van 100% naar 0%
uit te lopen.

Het aantal stappen per groepwordt ingegeven in Alg. itemNSTn (n = 1...8). Wanneer
de eerste groep bijvoorbeeld 3 stappen heeft, dan wordt NST1 ingesteld op 3 en NST2
en NST3 op 0. De volgende groep begint dan bij NST4 met het aantal benodigde stappen
en de daaropvolgende Alg. items NSTn worden weer op 0 gezet, enzovoort, tot alle
benodigde stappen zijn vastgelegd. Een binair gecodeerde stappenregeling werkt alleen
op de eerste groep, welke wordt vastgelegd in Alg. item NST1.

Een stap of een groep met bijbehorende stappen kangeblokkeerd worden door een
digitale ingang of digitale variabele te verbinden met Alg. itemDISn@ (n = 1...8). Bij
blokkering zal de regeling automatisch de volgende benodigde stap of groep activeren.
Een geblokkeerde stap in een binair gecodeerde stappenregeling echter wordt van de
regeling uitgesloten en andere stappen worden geactiveerd volgens de resterende binaire
volgorde.

De belastingsfactorper stap wordt vastgelegd in % in Alg. itemOLFn . De som van de
factoren mag groter zijn dan 100%, indien de geregelde installatie standby-capaciteit
heeft. Bij binair gecodeerde stappenregeling verdeeld het algoritme automatisch de
belastingsfactoren met een maximum van 100%.

De differentie tussen opeenvolgende schakelhandelingen wordt ingesteld in Alg. item
LDF .

De differentie moet meestal kleiner worden gekozen dan de kleinste belastingsfactor. Een
uitzondering geldt voor de stappenregelaar met retroactieve werking. Hierbij mag de
differentie groter zijn dan de individuele stappen in de groepen, maar de totale differentie
voor alle stappen in een groep moet kleiner zijn dan de totale belastingsfactor voor die
groep. Dit is nodig om ervoor te zorgen, dat de eerste stap uitschakelt bij 0% belasting.

Een aantalvertragingen kan worden vastgelegd in volgende Alg. items:
T1 Vertraging na inschakeling eerste groep [sec.]
T2 Vertraging na inschakeling tussen stappen [sec.]
T3 Vertraging na inschakeling tussen groepen [sec.]
T4 Vertraging na uitschakeling tussen stappen [sec.]
T5 Vertraging na uitschakeling tussen groepen [sec.]

Een digitale ingang, verbonden met Alg. item FSD@, kan eensnelle uitschakel-procedu-
re starten. Deze procedure wordt voor wat betreft timing gecontroleerd door twee
vertragingen, welke in de volgende Alg. items vastgelegd worden :
T4F Vertraging bij versneld uitschakelen tussen stappen
T5F Vertraging bij versneld uitschakelen tussen groepen
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In Alg. item TON wordt deminimale inschakel-tijd van een groepvastgelegd. Deze
tijd definieert de minimale tijd in sec. dat de eerste stap in een groep ingeschakeld moet
blijven, voordat deze weer wordt uitgeschakeld.

In Alg. item TOFF wordt deminimale uit-tijd van een groep vastgelegd. Deze tijd
definieert de minimale tijd in sec. dat de eerste stap in een groep uitgeschakeld moet
blijven, voordat deze weer wordt ingeschakeld.

In Alg. item MAXC wordt hetmax. aantal schakelcycli per groep per uurvastgelegd.

Het algoritme kan inHOLD -conditie worden ingesteld door Alg. itemHLD op "1" in
te stellen. De uitgangOUT kan in HOLD-conditie worden versteld.

De uitgangstoestandvan elke stap kan opgevraagd worden in de Alg. itemsSTOn (n
= 1...8).

De gewenste uitgangswaardekan opgevraagd worden in de Alg. itemOUT.

Het uitgangsverschilkan opgevraagd worden in de Alg. item OUTD.

Het ingeschakelde vermogen (som van de ingeschakelde stappen) kan opgevraagd
worden in de Alg. item OUTS.

De bedrijfsuren van elke stap kunnen opgevraagd worden in de Alg. itemsRTn
(n = 1...8).

De blokkeringstoestandvan elke stap kan opgevraagd worden in de Alg. itemsDISn
(n = 1...8).

De toestandvan hetmax. aantal schakelcycli per uurvan elke groep kan opgevraagd
worden in de bits X9...X16 van PM-itemPMnnST, Alg. items MCSn (n = 1...8).
Wanneer een groep geblokkeerd is, omdat het max. aantal schakelcycli MAXC is bereikt,
dan wordt het bijbehorende bit MCSn op "1" gesteld. Bij stap- of sequentiële instelling
blijft de stappenregelaar dan wachten totdat de groep weer beschikbaar komt. Bij
instelling voor gelijke bedrijfsuren wordt een groep, die door MAXC is geblokkeerd,
overgeslagen en de volgende groep met het minste aantal bedrijfsuren wordt geschakeld.
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4.3.13. Tijdfuncties

4.3.13.1. Klokfuncties

De parameters voor jaartal, maand, dag, uur, minuut, zomertijd en vakantieperiode, zoals
beschreven op blz. 52 van dit handboek, kunnen alleen op het frontpaneel of vanuit een
centraal GBS-systeem worden geprogrammeerd.

4.3.13.2. Tijdschakelfuncties

De 8 start/stopkanalen van de tijdschakelmodulen, elk met de vrijgave van weekdagen en een
start- en stoptijd, zoals beschreven op blz. 53 van dit handboek, kunnen alleen op het
frontpaneel of vanuit een centraal GBS-systeem worden geprogrammeerd.

Daarnaast kunnen de tijdschakelmodulen aan operationele omstandigheden worden aangepast
als volgt:

De optiesvan de modulen worden bepaald door de bitstructuur in itemTSnOPT (RI.00)
als volgt:
X1 = 0 Digitale uitgang
X1 = 1 Analoge uitgang (toekomst)
X7 = 0 Instelling HOLD conditie bij spanningsterugkeer
X7 = 1 Instelling AUTO conditie bij spanningsterugkeer
X8 = 1 Vrijgave HOLD/AUTO conditie

De toestand van een digitale ingang of een digitale variabele, verbonden met item
TSnEX@ (RI.01), verlengt de werktijd gedurende een programmeerbare tijd, indien deze
toestand "1" is. Dezeoverwerkfunctie is alleen actief, indien de uitgang van het moduul
ingeschakeld is.
De waarde in itemTSnXTM (RI.04) bepaald deoverwerkverlenging (0...255 min.)

De toestand van een digitale ingang of een digitale variabele, verbonden met item
TSnON@ (RI.02), schakelt de uitgang van het moduulgedwongen in.

De toestand van een digitale ingang of een digitale variabele, verbonden met item
TSnOF@ (RI.03), schakelt de uitgang van het moduulgedwongen uit.

Bovenstaande dwangcondities , en worden uitgevoerd volgens deprioriteit :
1. gedwongen uit
2. gedwongen in
3. overwerk

De waarde in itemTSnTIM (RI.05) geeft detijd weer in minuten, die resttot de
volgende wijzigingvan de uitgangTSnOUT. Deze uitgang is alleen actief, wanneer een
wijziging van de uitgang geprogrammeerd is op de actuele of volgende dag.
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De toestand van het algoritme kan worden opgevraagd in de bitstructuur van item
TSnSTA (RI.06) als volgt:
X1 = 1 TSnHLD Het moduul is in HOLD-conditie. de uitgang van het

moduul kan in deze conditie worden gewijzigd.
X2 TSnOUT Toestand en besturing moduuluitgang.
X3 = 1 TSnEXT Overwerkcommando is gegeven
X4 TSnNXO Geeft de toestand van de volgende uitgangswaarde

weer.
X5 = 1 TSnEXS Overwerk is gegeven vanaf frontpaneel of GBS
X6 = 1 TSnXDI Overwerk is gegeven door een dig. ingang (extern)
X7 = 1 TSnONF Tijdschakelmoduul is gedwongen AAN
X8 = 1 TSnOFF Tijdschakelmoduul is gedwongen UIT

Wanneer een van de overwerkbits X5 of X6 op 1 staat, dan staat bit X3 ook op 1.
Wanneer een verbinding gemaakt wordt tussen een tijdschakelmoduul en een optimalise-
ringsmoduul, dan moeten de items TSnOUT, TSnNXO en TSnTIM worden verbonden
(zie ook bij optimaliseringsmodulen onder op blz 143 van dit handboek).

4.3.13.3. Optimalisering

De 2 optimaliseringsmodulen, zoals beschreven op blz. 54 e.v. van dit handboek, worden als
volgt geconfigureerd:

De optiesvan de modulen worden bepaald door de bitstructuur in itemOSnOPT (RI.00)
als volgt:
X1 X2 = 00 Niet gebruikt

= 01 Optimalisering bij verwarmingsbedrijf
= 10 Optimalisering bij koelbedrijf
= 11 Optimalisering bij verwarmings/koelbedrijf

X7 = 0 Instelling HOLD conditie bij spanningsterugkeer
X7 = 1 Instelling AUTO conditie bij spanningsterugkeer
X8 = 1 Vrijgave HOLD/AUTO conditie

De volgende ingangen of variabelen kunnen verbonden worden met de bijbehorende
ingang van het moduul als volgt:

Signaal type item RI.xx

Ruimtetemperatuur analoog OSnZT@ 01
Buitentemperatuur analoog OSnOT@ 02
Setpoint ruimtetemperatuur. analoog OSnSP@ 03
UIT-verschuiving ruimtetemperatuur analoog OSnOB@ 04
Signaal voormoduul-blokkering digitaal OSnDI@ 05
Signaal voor blokkeringadaptieve werking digitaal OSnDA@ 06
Start/stop signaal van tijdschakelmoduul digitaal OSnTS@ 07
Volgend commandovan tijdschakelmoduul digitaal OSnNX@ 08
Tijd tot volgend tijdschakelcommando numeriek OSnTIM@ 09
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Voor de verbinding met een tijdschakelmoduul dienen de items OSnTS@, OSnNXO@
en OSnTIM@ verbonden te worden met resp. de items TSnOUT, TSnNXO en TSnTIM.
De volgende waarden dienen in de betreffende items te worden ingegeven:

Waarde type item RI.xx

Min. opwarm/afkoeltijd (Purge tijd) numeriek OSnPURGE 10
Max. opt. starttijd numeriek OSnMAXST 11
Max. opt. stoptijd numeriek OSnMAXSO 12
Gebouwopwarmconstantebij start numeriek OSnBHK 13
Gebouwafkoelconstantebij start numeriek OSnBCK 14
Gebouwopwarmconstantebij stop numeriek OSnSBHK 15
Gebouwafkoelconstantebij stop numeriek OSnSBCK 16
% Adaptieve werking (Filter Weight) numeriek OSnFW 17
Min. ontwerp-buitentemperatuur numeriek OSnHTD 18
Max. ontwerp-buitentemperatuur numeriek OSnCTD 19
Comfortbereik numeriek OSnCRNG 20
Setpoint ruimtetemperatuur numeriek OSnSP 21
UIT-verschuiving ruimtetemperatuur numeriek OSnOB 22

De toestand van het algoritme kan worden opgevraagd in de bitstructuur van item
OSnSTA (RI.24) als volgt:
X1 = 1 OSnHLD Het moduul is in HOLD-conditie. de uitgang van het

moduul kan in deze conditie worden gewijzigd.
X2 OSnOUT Toestand en besturing moduuluitgang.
X3 = 1 OSnHEAT Moduul is in verwarmingsbedrijf.
X4 = 1 OSnPRE Moduul is in de aanwarm- of aankoelfase.
X5 = 1 OSnSTO Moduul is uitgeschakeld via optimaal stopcommando
X6 = 1 OSnIN Toestand van de commando-ingang
X7 = 1 OSnADP Adaptieve werking is geblokkeerd
X8 = 1 OSnDAS Moduul is geblokkeerd

Voor optimalisering van verwarmingsinstallaties dienen de toestands-items OSnHEAT,
OSnPRE en OSnOUT zodanig in een PLC moduul te worden geschakeld, dat OSnPRE
en OSnOUT alleen effect hebben als OSnHEAT ingeschakeld is. Hierbij moeten de bits
X1 X2 van configuratie-item OSnOPT beide op 1 staan (verwarmings/koelbedrijf).
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4.3.14. PLC moduul

In de DX-9100 is softwarematig een PLC-moduul geïmplementeerd, zoals beschreven op blz.
85 e.v. van dit handboek.

Het PLC-programma is een volgorde van instructieblokken en sub-blokken met logische
instructies. Elk opdrachtblok beschikt over eenresultaatstoestand, welke geïnitialiseerd wordt
door een LOAD of LOAD NOT instructie en welke in het geheugen wordt teruggeplaatst bij
de laatste instructie van het blok. LOAD en LOAD NOT instructies kunnen ook binnen een
blok gebruikt worden om een tussenblok te creëren. Bij de uitvoering van tussenblokken
wordt gebruik gemaakt van eentussen-resultaatstoestand, welke logisch gecombineerd wordt
met de resultaatstoestand aan het eind van het tussenblok.

De PLC-instructies zijn onderverdeeld inonvoorwaardelijke instructies, welke uitgevoerd
worden onafhankelijk van de resultaatstoestand, envoorwaardelijke instructies, welke alleen
uitgevoerd worden, wanneer de resultaatstoestand gelijk aan "1" is. De PLC-instructies zijn
onderverdeeld in drie velden:
· Een veld voor de instructiecode
· Een veld om een bit in een geheugenbyte aan te spreken
· Een veld om een geheugenbyte aan te spreken

De bits 0...7 van een digitale variabele komen overeen met de bits X1...X8 of X9...X16
van het corresponderende itembyte. Volgende instructies zijn beschikbaar:

Instructie [ Code ] [ Bit ] [ geheugenadres]
NOP 0 0 0
LOAD 1 0..7 0..255
LOAD NOT 2 0..7 0..255
AND 3 0..7 0..255
AND NOT 4 0..7 0..255
OR 5 0..7 0..255
OR NOT 6 0..7 0..255
ANDB 7 0 0
ORB 8 0 0
OUT 9 0..7 0..255
OUT NOT 10 0..7 0..255
COS 11 0..7 0..255
SET 12 0..7 0..255
RST 13 0..7 0..255

Het PLC-programma wordt opgesteld door middel van het Grafische Configuratie
programma GX-9100. In dit programma wordt de PLC geprogrammeerd in de vorm van
een ladder-diagram en het Grafische Configuratie programma GX-9100 genereert hieruit
automatisch de programmacode voor het PLC-moduul.

Het gebruik van instructiecodes en geheugenadressen van digitale variabelen is alleen
noodzakelijk bij programmering met het SX-9100 Servicemoduul.
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4.3.15. Instellingen bij toepassing in een centraal GBS

Wanneer een regelaar DX-9100 via de Bus-91 aan een centraal GBS-systeem is aangesloten,
dan kunnen de werkcondities van de regelaar door dit systeem worden ingesteld, zoals hierna
weergegeven.

Om toegang tot de regelaar te verkrijgen, dient het centrale GBS-systeem eerst het "GBS
actief"-bit, Bit X16 van Alg. item SUP (RI.01) in het algemene moduul, op "1" te zetten. Dit
bit X16 moet tenminste elke 120 minuten opnieuw ingesteld worden. Indien dit niet steeds
geschiedt door bijv. een communicatiefout of storing in het GBS-systeem, dan gaat tenminste
na 120 minuten de DX-9100 terug naar stand-alone bedrijf en berekent dan de gewenste
waarden en de instelling van de operationele condities wederom zelfstandig.

Het bit X16 kanniet vanuit het servicemoduul SX-9120 ingesteld worden.

Wanneer het "GBS actief"-bit wel actief is, dan heeft het GBS toegang tot de GBS-parameters
van de regelaar. Tevens kan het GBS dan numerieke en digitale waarden wijzigen door de
betreffende items uit de itemlist aan te spreken. Let er hierbij op, dat items, die in EEPROM
zijn opgeslagen, sporadisch (max. één maal per dag) en niet cyclisch beschreven mogen
worden.

De volgende functies hebben te maken met toepassing van een GBS:

· Instelling van de START-UP conditie
· Instelling van de SHUT-OFF conditie
· Instelling van de HOLD conditie van de programmeerbare functiemodulen, de

uitgangsmodulen, de uitbreidingsmodulen en de tijdschakelmodulen
· Instelling van de COMPUTER conditie van de regelmodulen
· Vrijgave van digitale uitgangen (triacs) voor schakelen door een centraal GBS-systeem
· Instelling de digitale uitgangen op IN of UIT (OVERRIDE conditie)

4.3.15.1. START-UP conditie

Onder START-UP conditie wordt bij inschakeling van de regelaar de uitgang van het
betreffende regelmoduul afhankelijk van de configuratie tussen 0 en 100 % ingesteld bij PID-
regelalgoritmen en op 0 of 100% bij aan/uit regelalgoritmen. Deze toestand blijft zolang actief
tot ofwel de regelafwijking van het regelmoduul kleiner wordt dan 5% van het meetbereik van
de procesvariabele, ofwel het centrale GBS-systeem een andere conditie instelt.

Om START-UP conditie vanuit het GBS-systeem in te kunnen stellen moet tenminste één
programmeerbaar moduul, geconfigureerd met een regelalgoritme, met een proces-
variabele verbonden zijn.
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De START-UP conditie wordtvrijgegeven of geblokkeerd door bit X8 van itemSUP
(RI.01) op "1" resp. op "0" in te stellen. Deze conditie wordt ook geblokkeerd na 120
min., wanneer de communicatie met het centrale GBS-systeem verbroken is.

Voor PID algoritmen wordt deregelmoduuluitgang op de waarde (tussen 0...100%)
ingesteld, die in Alg. itemSTL is ingegeven.
Voor aan/uit algoritmen wordt deregelmoduuluitgangop de waarde (0 of 1) ingesteld,
die in Alg. itemSTAL is ingegeven.

De START-UP conditie voor een specifiek regelalgoritme wordtvrijgegeven door Alg.
item STAE op "1" in te stellen.

De toestandvan de START-UP conditie kan worden opgevraagd in Alg. item STA.

4.3.15.2. SHUT-OFF conditie

Onder SHUT-OFF conditie wordt bij uitschakelen van de regelaar de uitgang van het
betreffende regelmoduul afhankelijk van de configuratie tussen 0 en 100 % ingesteld bij PID-
regelalgoritmen en op 0 of 100% bij aan/uit regelalgoritmen.

De SHUT-OFF conditie wordtvrijgegeven of geblokkeerd door bit X7 van item item
SUP (RI.01) op "1" resp. op "0" in te stellen. Deze conditie wordt ook geblokkeerd na
120 min., wanneer de communicatie met het centrale GBS-systeem verbroken is.
Voor PID algoritmen wordt deregelmoduuluitgang op de waarde (tussen 0...100%)
ingesteld, die in Alg. itemSOL is ingegeven.
Voor aan/uit algoritmen wordt deregelmoduuluitgangop de waarde (0 of 1) ingesteld,
die in Alg. itemSOFL is ingegeven.
De SHUT-OFF conditie voor een specifiek regelalgoritme wordtvrijgegeven door Alg.
item SOFE op "1" in te stellen.

De toestandvan de SHUT-OFF conditie kan worden opgevraagd in Alg. itemSOF.

4.3.15.3. HOLD conditie

De programmeerbare functiemodulen, de uitgangsmodulen, de uitbreidingsmodulen en de
tijdschakelmodulen kunnen vanuit een centraal GBS-systeem in de HOLD conditie worden
gebracht. De conditie blijft actief, totdat deze door het centrale GBS-systeem weer wordt
opgeheven. De conditie wordt niet opgeheven bij communicatiestoringen.

Onder HOLD-conditie wordt de berekening van de regelmoduuluitgang geblokkeerd, zodat
deze door een GBS-systeem kan worden ingesteld.

Door het instellen van itemHLD in de programmeerbare functiemodulen en de
tijdschakelmodulen, itemOUH in de uitgangsmodulen en itemXTnOUH in de
uitbreidingsmodulen op "1" wordt de berekening van de uitgang voor het betreffende
moduul geblokkeerd. De toestand van de conditie is onder hetzelfde item beschikbaar.
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4.3.15.4. COMPUTER conditie

Het werkpunt van een programmeerbaar functiemoduul met regelalgoritme kan door een GBS-
systeem worden ingesteld, indien de berekening ervan eerst geblokkeerd is (COMPUTER-
conditie). Deze toestand blijft zolang actief tot ofwel een communicatiefout optreedt, ofwel
het centrale GBS-systeem een andere conditie instelt.

Door item CMP van het betreffende programmeerbaar functiemoduul met een
regelalgoritme op 1 te zetten wordt de berekening van het werkpunt voor het gewenste
regelmoduulgeblokkeerd.

In Alg. item WSP voor algoritme #1 en #2 en in Alg. itemWSP1 en WSP2 voor
algoritme #3 en #4 kunnen de betreffendewerkpunten individueel worden ingegeven.

4.3.15.5. Digitale uitgangen schakelen

Elke triac-uitgang DO3...DO8 van een DX-9100 regelaar kan door een GBS-systeem worden
ingesteld, indien de aansturing ervan eerst geblokkeerd is.

Door het instellen van de betreffende bits X9..X14 van itemSUP (RI.00) van de
algemene items worden de betreffende uitgangen DO3...DO8 voor schakelenvrijgegeven.

De uitgangen kunnen nugeschakeldworden door instelling van de betreffende bits
X1...X6 van itemSUP (RI.00) van de algemene items op 0 of 1.

De toestandvan de triacs kan worden opgevraagd in bit X1...X6 van itemTOS (RI.05)
van de algemene items.

4.3.15.6. Initialisatie bij inschakelen van de regelaar

De instellingen voor toepassing in een GBS-systeem kunnen zodanig geprogrammeerd
worden, dat zij hun oude toestand behouden of op "0" worden gezet na spanningsuitval.

Dit wordt bereikt door bit X8 van itemDXS1 (RI.32) van de algemene items als volgt
in te stellen:
X8 = 0 Geen initialiseren bij inschakelen regelaar
X8 = 1 Initialiseren bij inschakelen regelaar

4.3.15.7. Onderhoudsbewaking

Wanneer een parameter vanaf het frontpaneel of vanaf het servicemoduulgewijzigd wordt
in de regelaar, dan wordt bitX1 van itemMNT (RI.02) van de algemene items - onderhoud
gestart - op "1" gezet en wanneer de wijziging voltooid is, wordt bitX2 van item MNT
(RI.02) van de algemene items - onderhoud gestopt - op "1" gezet. Deze bits kunnen alleen
vanuit een centraal GBS-systeem terug op "0" worden gezet en worden gebruikt om bediener
van het GBS er op te attenderen, dat een lokale wijziging is doorgevoerd.
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4.3.15.8. Telleromvang

Er zijn 4 byte gereserveerd voor elke telwaarde in de DX-9100 regelaar en een max. waarde
van 9.999.999 kan op het frontpaneel van de regelaar worden weergegeven. Bepaalde GBS-
systemen, zoals Metasys, lezen echter alleen de 15 laatste bits en bieden uitgebreide
mogelijkheden om telwaarden in eigen geheugen, op diskette of op tape op te slaan.

Om de DX-9100 aan te passen aan deze systemen, dient bitX4 van itemDXS1 (RI.32)
van de algemene items als volgt te worden ingesteld:

X4 = 0 selecteert 15 bit tellers (teller telt tot 32.767)
X4 = 1 selecteert 4 byte tellers (teller telt tot 9.999.999)

4.3.15.9. Condities bij spanningsterugkeer

Wanneer de spanning terugkeert na uitval van de 24 V.~ voeding, kunnen verschillende
condities worden ingesteld om een gedefinieerde situatie te verkrijgen.

4.3.15.9.1. HOLD conditie

Bij spanningsterugkeer kunnen bepaalde modulen gedefinieerdin of uit de HOLD-conditie
worden gebracht, of de conditie aannemen van voor de spanningsuitval. Deze modulen
worden met volgende items en bits ingesteld:

Moduul item RI.xx bits

Analoog uitgangsmoduul AOTn 00 X7 en X8
Digitaal uitgangsmoduul DOTn 00 X7 en X8
Tijdschakelmoduul TSnOPT 00 X7 en X8
Optimaliseringsmoduul OSnOPT 00 X7 en X8
Programmeerbaar functiemoduul PMnnOPT 01 X14 en X15

De bitinstellingen hebben hierbij volgende betekenis:

X8 (X15) = 0 De HOLD-condities worden niet gewijzigd bij spanningsterugkeer. (zie
ook de algemene instellingen op blz. 99 van dit handboek)

X8 (X15) = 1 De HOLD condities worden ingesteld volgens bit X7 (of X14) na
spanningsonderbreking.

X7 (X14) = 0 De HOLD conditie wordt bij spanningsterugkeer op "1" ingesteld,
indien Bit X8 (of X15) op "1" is ingesteld.

X7 (X14) = 1 De HOLD conditie wordt bij spanningsterugkeer op "0" ingesteld,
indien Bit X8 (of X15) op "1" is ingesteld.
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4.3.15.9.2. GBS condities

Bij spanningsterugkeer kan de instelling voor GBS-toepassing op "0" worden ingesteld of de
oude instelling behouden. Zie hiervoor ook de algemene instellingen op blz. 99 van dit
handboek. De instelling van de HOLD-condities heeft hierbij voorrang boven de instelling
voor GBS-toepassing.

4.3.15.9.3. PLC opstart

Bij spanningsterugkeer wordt de eerste cyclus van het PLC-programma vanaf de eerste
instructie uitgevoerd. Hier dienen eventuele opstartroutines te worden opgenomen. Vanaf de
RSR instructie begint het cyclisch gedeelte van het programma. Vanaf de tweede cyclus na
spanningsterugkeer wordt het programma niet bij het begin van het programma, maar bij de
RSR instructie begonnen.
De opstartcondities kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld HOLD-condities in te stellen
afhankelijk van bepaalde actuele condities (zie ook de RSR-instructie op blz. 88 van dit
handboek).
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5. ITEMLIST DX-9100

5.1. Algemene item beschrijving

Elke constante, variabele of waarde in een DX-9100 regelaar wordt met een item weergegeven; De
itemlist geeft een beschrijving van al deze items.

5.1.1. Itemsoort

Het formaat van elk item heeft één van volgende formaten:

Type Afmeting Omschrijving

Numeriek 2 Bytes Numeriek getal of analoge waarde met voorteken en decimale punt

1 Byte 1 Byte 8 bits hexadecimaal getal zonder voorteken, gebruikt om digitale
toestanden of een heel getal van 0...255 op te slaan.

2 Bytes 2 Bytes 16 bits hexadecimaal getal zonder voorteken, gebruikt om digitale
toestanden of een heel getal van 0...65535 op te slaan.

4 Bytes 4 Bytes 32 bits hexadecimaal getal zonder voorteken, gebruikt om digitale
toestanden of telwaarden van 0...9.999.999 op te slaan.

Itemnr. : 2 Bytes Itemnummer van een variabele of ingang, waarmee de ingang van
het moduul verbonden wordt.

bestemming : 2 Bytes Bestemminngsbytes voor een netwerkuitgangsmoduul, als volgt
gecodeerd:

X8...X1 Netwerkadres ontvangende regelaar (1...255)
X13...X9 Ingangsnummer in ontvangende regelaar (1...8)
X15 X14 = 01 System 91 apparaat
X16 = 0: Digitale uitgang, 1: analoge uitgang

5.1.2. Digitale items

Een digitaal getal in de DX-9100 bestaat uit één, twee of vier byte, zoals hierboven beschreven.
Wanneer de bits van een digitaal getal toestanden aangeven, dan zijn deze als volgt gecodeerd:

voor 2 byte toestandsitems:
X16 X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1

of voor byte toestanditems:
X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1

De betekenis van de bits of bitcombinatie is in de itemlist als volgt weergegeven:
X1 = 0 Betekenis van de aangegeven toestand
X2 = 0 Betekenis van de aangegeven toestand
enz.

X11 X10 X9 Bitcombinatie
= 000 Betekenis van de combinatie
= 001 Betekenis van de combinatie
enz.
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5.1.3. Numerieke getallen

Een numeriek getal in de DX-9100 bestaat uit twee byte, welke als volgt gecodeerd zijn:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
E3 E2 E1 E0 S M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0

waarbij: EEEE = 4 bits exponent
S = voorteken (1 = negatief)
MMMMMMMMMMM = 11 bits mantisse

· Een getal wordt als numeriek geïnterpreteerd, als het eerste bit waar is (M10 = 1).
· De waarde van het nde mantisse-bit (n = 1...10) is:

2 -(<EXPONENT>-n)

· Een getal is 0, wanneer alle bits van de mantisse 0 zijn.

· De waarde van een getal is: <VOORTEKEN> * .<MANTISSE> * 2 <EXPONENT>

voorbeelden:

1 = 1400H of B001H
-1 = 1C00H of B801H

100 = 7640H of B064H

5.1.4. Itemlist symbolen

Volgende symbolen worden in de kolommem van de itemlist gebruikt:

RI. Relatief itemnummer
Type Itemsoort
RW Lees/schrijfcondities, zoals beschreven op blz. 97 beschreven.
Label Label voor een item in de itemlist van de functiemodulen.
PM-Label Label voor een item in de itemlist van de programmeerbare functiemodulen.
Alg. label Label, dat de specifieke functie van het item in het toegewezen algoritme weergeeft.

5.1.5. EEPROM-items

U dient u er zich van bewust te zijn dat de inhoud van EEPROM’s ca. 10.000 maal gewijzigd kan
worden. Wanneer EEPROM-items door een centraal GBS-systeem gewijzigd worden, dient dit
niet door cyclische programma’s te gebeuren, daar anders na bepaalde tijd schrijffouten kunnen
optreden.
EEPROM-items zijn in de itemlist gekenmerkt met "RWE" in de RW-kolom.
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5.2. Itemlist

De volgende lijst beschrijft alle items, die beschikbaar zijn en die opgevraagd kunnen worden via de
seriële poort voor het centraal GBS-systeem, de poort voor het servicemoduul en vanaf Versie 2.0 via
de seriële poort op de DX-9100, met het absolute startadres, weergegeven in hexadecimale en
decimale waarde.

START DECIMAAL MODUUL NAAM

0000H 0000 Algemene items

0040H 0064 Programmeerbaar functiemoduul #1
00A0H 0160 Programmeerbaar functiemoduul #2
0100H 0256 Programmeerbaar functiemoduul #3
0160H 0352 Programmeerbaar functiemoduul #4
01C0H 0448 Programmeerbaar functiemoduul #5
0220H 0544 Programmeerbaar functiemoduul #6
0280H 0640 Programmeerbaar functiemoduul #7
02E0H 0736 Programmeerbaar functiemoduul #8
0340H 0832 Programmeerbaar functiemoduul #9
03A0H 0928 Programmeerbaar functiemoduul #10
0400H 1024 Programmeerbaar functiemoduul #11
0460H 1120 Programmeerbaar functiemoduul #12

04C0H 1216 Analoog ingangsmoduul #1
04D0H 1232 Analoog ingangsmoduul #2
04E0H 1248 Analoog ingangsmoduul #3
04F0H 1264 Analoog ingangsmoduul #4
0500H 1280 Analoog ingangsmoduul #5
0510H 1296 Analoog ingangsmoduul #6
0520H 1312 Analoog ingangsmoduul #7
0530H 1328 Analoog ingangsmoduul #8

0540H 1344 Analoog uitgangsmoduul #1
0550H 1360 Analoog uitgangsmoduul #2

0560H 1376 Digitaal uitgangsmoduul #1
0570H 1392 Digitaal uitgangsmoduul #2
0580H 1408 Digitaal uitgangsmoduul #3
0590H 1424 Digitaal uitgangsmoduul #4
05A0H 1440 Digitaal uitgangsmoduul #5
05B0H 1456 Digitaal uitgangsmoduul #6

05C0H 1472 Uitbreidingsmoduul #1
0610H 1552 Uitbreidingsmoduul #2
0660H 1632 Uitbreidingsmoduul #3
06B0H 1712 Uitbreidingsmoduul #4
0700H 1792 Uitbreidingsmoduul #5
0750H 1872 Uitbreidingsmoduul #6
07A0H 1952 Uitbreidingsmoduul #7
07F0H 2032 Uitbreidingsmoduul #8

0840H 2112 Tijdschakelmoduul #1
0850H 2128 Tijdschakelmoduul #2
0860H 2144 Tijdschakelmoduul #3
0870H 2160 Tijdschakelmoduul #4
0880H 2176 Tijdschakelmoduul #5
0890H 2192 Tijdschakelmoduul #6
08A0H 2208 Tijdschakelmoduul #7
08B0H 2224 Tijdschakelmoduul #8

08C0H 2240 Optimaliseringsmoduul #1
08E0H 2272 Optimaliseringsmoduul #2

0900H 2304 Analoog uitgangsmoduul #9 (vanaf versie 2.0)
0910H 2320 Analoog uitgangsmoduul #10 (vanaf versie 2.0)
0920H 2336 Analoog uitgangsmoduul #11 (vanaf versie 2.0)
0930H 2352 Analoog uitgangsmoduul #12 (vanaf versie 2.0)
0940H 2368 Analoog uitgangsmoduul #13 (vanaf versie 2.0)
0950H 2384 Analoog uitgangsmoduul #14 (vanaf versie 2.0)
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START DECIMAAL MODUUL NAAM

0860H 2400 Netwerk informatiemoduul

0970H 2416 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #1
09A0H 2464 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #2
09D0H 2512 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #3
0A00H 2560 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #4
0A30H 2608 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #5
0A60H 2656 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #6
0A90H 2702 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #7
0AC0H 2752 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #8

0AF0H 2800 Analoog netwerk uitgangsmoduul #1
0B10H 2832 Analoog netwerk uitgangsmoduul #2
0B30H 2864 Analoog netwerk uitgangsmoduul #3
0B50H 2896 Analoog netwerk uitgangsmoduul #4
0B70H 2928 Analoog netwerk uitgangsmoduul #5
0B90H 2960 Analoog netwerk uitgangsmoduul #6
0BB0H 2992 Analoog netwerk uitgangsmoduul #7
0BD0H 3024 Analoog netwerk uitgangsmoduul #8
0BF0H 3056 Analoog netwerk uitgangsmoduul #9
0C10H 3088 Analoog netwerk uitgangsmoduul #10
0C30H 3120 Analoog netwerk uitgangsmoduul #11
0C50H 3152 Analoog netwerk uitgangsmoduul #12
0C70H 3184 Analoog netwerk uitgangsmoduul #13
0C90H 3216 Analoog netwerk uitgangsmoduul #14
0CB0H 3248 Analoog netwerk uitgangsmoduul #15
0CD0H 3280 Analoog netwerk uitgangsmoduul #16

0CF0H 3312 Digitaal netwerk ingangsmoduul

0D10H 3344 Analoog netwerk ingangsmoduul
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5.2.1. Algemene items

START DECIMAAL MODUULNAAM
0000H 0000 Algemene items

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 1 Byte R UNIT Type regelaar: 05H

01 2 Bytes RW SUP GBS-instellingen
Uitgangen vanuit een GBS schakelen

X1 = 1 DO3C Uitgang DO3 inschakelen
X2 = 1 DO4C Uitgang DO4 inschakelen
X3 = 1 DO5C Uitgang DO5 inschakelen
X4 = 1 DO6C Uitgang DO6 inschakelen
X5 = 1 DO7C Uitgang DO7 inschakelen
X6 = 1 DO8C Uitgang DO8 inschakelen

Bedrijfswijze instellen
X7 = 1 SOFF SHUT-OFF conditie instellen
X8 = 1 STUP START-UP conditie instellen

Schakelen vanuit centraal GBS-systeem vrijgeven
X9 = 1 DO3E Uitgang DO3 vrijgeven
X10= 1 DO4E Uitgang DO4 vrijgeven
X11= 1 DO5E Uitgang DO5 vrijgeven
X12= 1 DO6E Uitgang DO6 vrijgeven
X13= 1 DO7E Uitgang DO7 vrijgeven
X14= 1 DO8E Uitgang DO8 vrijgeven
X15= - niet gebruikt
X16= 0 SSA DX-9100 werkt standalone
X16= 1 SSA DX-9100 werkt onder GBS

02 1 Byte RW MNT Onderhoudsbewaking
X1 = 1 Lokaal onderhoud gestart
X2 = 1 Lokaal onderhoud gestopt

03 2 Bytes R DIAG Diagnose
X1 = 1 EEPROM EEPROM fout (vanaf versie 2.0)
X2 = 1 BATLOW Batterijspanning te laag
X3 = 1 EPROM EPROM Checksum fout (vanaf versie 2.0)
X4 = 1 HTRR Gegevens voor trendregistratie lezen (vanaf versie 1.4 en 2.3)
X5 = 1 SLF Seriële interface uitgevallen

04 1 Byte R DICT Tellers digitale ingangen
X1 = 1 DIC1 Intern telsignaal DI1
X2 = 1 DIC2 Intern telsignaal DI2
X3 = 1 DIC3 Intern telsignaal DI3
X4 = 1 DIC4 Intern telsignaal DI4
X5 = 1 DIC5 Intern telsignaal DI5
X6 = 1 DIC6 Intern telsignaal DI6
X7 = 1 DIC7 Intern telsignaal DI7
X8 = 1 DIC8 Intern telsignaal DI8

05 1 Byte R TOS Toestand van de digitale (triac-)uitgangen
X1 = 1 DO3 Uitgang DO3 is aan
X2 = 1 DO4 Uitgang DO4 is aan
X3 = 1 DO5 Uitgang DO5 is aan
X4 = 1 DO6 Uitgang DO6 is aan
X5 = 1 DO7 Uitgang DO7 is aan
X6 = 1 DO8 Uitgang DO8 is aan
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RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

06 1 Byte R DIS Toestand van de digitale ingangen
X1 = 1 DI1 Ingang DI1 is aan
X2 = 1 DI2 Ingang DI2 is aan
X3 = 1 DI3 Ingang DI3 is aan
X4 = 1 DI4 Ingang DI4 is aan
X5 = 1 DI5 Ingang DI5 is aan
X6 = 1 DI6 Ingang DI6 is aan
X7 = 1 DI7 Ingang DI7 is aan
X8 = 1 DI8 Ingang DI8 is aan

07 2 Bytes R AIS Toestand van de analoge ingangen
X1 = 1 AIH1 Grenswaardeoverschrijding bij AI1
X2 = 1 AIL1 Grenswaardeonderschrijding bij AI1
X3 = 1 AIH2 Grenswaardeoverschrijding bij AI2
X4 = 1 AIL2 Grenswaardeonderschrijding bij AI2
X5 = 1 AIH3 Grenswaardeoverschrijding bij AI3
X6 = 1 AIL3 Grenswaardeonderschrijding bij AI3
X7 = 1 AIH4 Grenswaardeoverschrijding bij AI4
X8 = 1 AIL4 Grenswaardeonderschrijding bij AI4
X9 = 1 AIH5 Grenswaardeoverschrijding bij AI5
X10= 1 AIL5 Grenswaardeonderschrijding bij AI5
X11= 1 AIH6 Grenswaardeoverschrijding bij AI6
X12= 1 AIL6 Grenswaardeonderschrijding bij AI6
X13= 1 AIH7 Grenswaardeoverschrijding bij AI7
X14= 1 AIL7 Grenswaardeonderschrijding bij AI7
X15= 1 AIH8 Grenswaardeoverschrijding bij AI8
X16= 1 AIL8 Grenswaardeonderschrijding bij AI8

08 2 Bytes R LRST1 Digitale resultaatstoestanden
X1 = 1 LRS1 Digitale resultaatstoestand #1
X2 = 1 LRS2 Digitale resultaatstoestand #2
X3 = 1 LRS3 Digitale resultaatstoestand #3
X4 = 1 LRS4 Digitale resultaatstoestand #4
X5 = 1 LRS5 Digitale resultaatstoestand #5
X6 = 1 LRS6 Digitale resultaatstoestand #6
X7 = 1 LRS7 Digitale resultaatstoestand #7
X8 = 1 LRS8 Digitale resultaatstoestand #8
X9 = 1 LRS9 Digitale resultaatstoestand #9
X10= 1 LRS10 Digitale resultaatstoestand #10
X11= 1 LRS11 Digitale resultaatstoestand #11
X12= 1 LRS12 Digitale resultaatstoestand #12
X13= 1 LRS13 Digitale resultaatstoestand #13
X14= 1 LRS14 Digitale resultaatstoestand #14
X15= 1 LRS15 Digitale resultaatstoestand #15
X16= 1 LRS16 Digitale resultaatstoestand #16

09 2 Bytes R LRST2 Digitale resultaatstoestanden
LRS17 - LRS32: Digitale resultaatstoestand #17...#32
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RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

10 2 Bytes RW LCOS1 Digitale constanten
X1 = 1 DCO1 Digitale constante #1
X2 = 1 DCO2 Digitale constante #2
X3 = 1 DCO3 Digitale constante #3
X4 = 1 DCO4 Digitale constante #4
X5 = 1 DCO5 Digitale constante #5
X6 = 1 DCO6 Digitale constante #6
X7 = 1 DCO7 Digitale constante #7
X8 = 1 DCO8 Digitale constante #8
X9 = 1 DCO9 Digitale constante #9
X10= 1 DCO10 Digitale constante #10
X11= 1 DCO11 Digitale constante #11
X12= 1 DCO12 Digitale constante #12
X13= 1 DCO13 Digitale constante #13
X14= 1 DCO14 Digitale constante #14
X15= 1 DCO15 Digitale constante #15
X16= 1 DCO16 Digitale constante #16

11 2 Bytes RW LCOS2 Digitale constanten
DCO17 - DCO32: Digitale constante #17 to #32

12 2 Bytes R VER Versienummer software

13 4 Bytes RW CNTR1 DI1 Pulstelwaarde
14 4 Bytes RW CNTR2 DI2 Pulstelwaarde
15 4 Bytes RW CNTR3 DI3 Pulstelwaarde
16 4 Bytes RW CNTR4 DI4 Pulstelwaarde
17 4 Bytes RW CNTR5 DI5 Pulstelwaarde
18 4 Bytes RW CNTR6 DI6 Pulstelwaarde
19 4 Bytes RW CNTR7 DI7 Pulstelwaarde
20 4 Bytes RW CNTR8 DI8 Pulstelwaarde

21 2 Bytes CNF reserve

22 1 Byte Int CNF PC1 Schaalfactor DI1 teller
23 1 Byte Int CNF PC2 Schaalfactor DI2 teller
24 1 Byte Int CNF PC3 Schaalfactor DI3 teller
25 1 Byte Int CNF PC4 Schaalfactor DI4 teller
26 1 Byte Int CNF PC5 Schaalfactor DI5 teller
27 1 Byte Int CNF PC6 Schaalfactor DI6 teller
28 1 Byte Int CNF PC7 Schaalfactor DI7 teller
29 1 Byte Int CNF PC8 Schaalfactor DI8 teller

30 1 Byte CNF reserve

31 itemnr. CNF ALD@ Verbinding als ingang voor alarmblokkering

32 1 Byte CNF DXS1 Algemene instellingen DX-9100
X4 = 0 15 bit tellers
X4 = 1 4 byte tellers
X5 X6 Reactietijd van de XT-uitbreidingsbus
= 00 XT-9100 standaard
= 01 XTM-905-5 standaard
= 10 200 ms
= 11 300 ms

X7 = 0 50 Hz voeding
X7 = 1 60 Hz voeding
X8 = 1 Initialiseren bij inschakelen regelaar

33 2 Bytes CNF ALG Configuratienummer
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RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

34 numeriek RW ACO1 Analoge constante #1
35 numeriek RW ACO2 Analoge constante #2
36 numeriek RW ACO3 Analoge constante #3
37 numeriek RW ACO4 Analoge constante #4
38 numeriek RW ACO5 Analoge constante #5
39 numeriek RW ACO6 Analoge constante #6
40 numeriek RW ACO7 Analoge constante #7
41 numeriek RW ACO8 Analoge constante #8

42 1 Byte RW PLCNT PLC besturing en toestand
X1 = 1 Instellen HOLD conditie
X2 = 1 Instellen STAP conditie
X3 = 1 Voer één PLC-stap uit
X7 = 1 Programmafout
X8 = 1 PLC tussenresultaatstoestand

43 2 Bytes R PLCPC Interne PLC programmateller

44 2 Bytes R LRST3 Digitale resultaatstoestanden
LRS33 - LRS48: Digitale resultaatstoestand #33...#48

45 2 Bytes R LRST4 Digitale resultaatstoestanden
LRS49 - LRS64: Digitale resultaatstoestand #33...#48

RI. item nummers 46..48 zijn alleen geldig voor versie 1.4, 2.3, 3.3 en hoger.

46 2 bytes RW DXS2 DX-9100-versie (niet gebruikt)

47 2 Bytes R TRSTA Toestand van de analoge ingangen
0 0 0 0 X12...X1
X1 = 1 Gegevens voor trendbuffer 1 lezen
X2 = 1 Gegevens voor trendbuffer 2 lezen
X3 = 1 Gegevens voor trendbuffer 3 lezen
X4 = 1 Gegevens voor trendbuffer 4 lezen
X5 = 1 Gegevens voor trendbuffer 5 lezen
X6 = 1 Gegevens voor trendbuffer 6 lezen
X7 = 1 Gegevens voor trendbuffer 7 lezen
X8 = 1 Gegevens voor trendbuffer 8 lezen
X9 = 1 Gegevens voor trendbuffer 9 lezen
X10 = 1 Gegevens voor trendbuffer 10 lezen
X11 = 1 Gegevens voor trendbuffer 11 lezen
X12 = 1 Gegevens voor trendbuffer 12 lezen

48 2 Bytes R PHMAP Toewijzing voor Metasys FMS trendregistratie
0 0 0 0 X12...X1
X1 = 1 Trendbuffer 1 voor Metasys FMS gebruikt
X2 = 1 Trendbuffer 2 voor Metasys FMS gebruikt
X3 = 1 Trendbuffer 3 voor Metasys FMS gebruikt
X4 = 1 Trendbuffer 4 voor Metasys FMS gebruikt
X5 = 1 Trendbuffer 5 voor Metasys FMS gebruikt
X6 = 1 Trendbuffer 6 voor Metasys FMS gebruikt
X7 = 1 Trendbuffer 7 voor Metasys FMS gebruikt
X8 = 1 Trendbuffer 8 voor Metasys FMS gebruikt
X9 = 1 Trendbuffer 9 voor Metasys FMS gebruikt
X10 = 1 Trendbuffer 10 voor Metasys FMS gebruikt
X11 = 1 Trendbuffer 11 voor Metasys FMS gebruikt
X12 = 1 Trendbuffer 12 voor Metasys FMS gebruikt
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5.2.2. Itemstructuur programmeerbare functiemodulen

START DECIMAAL MODUULNAAM
0040H 0064 Programmeerbaar functiemoduul #01
00A0H 0160 Programmeerbaar functiemoduul #02
0100H 0256 Programmeerbaar functiemoduul #03
0160H 0352 Programmeerbaar functiemoduul #04
01C0H 0448 Programmeerbaar functiemoduul #05
0220H 0544 Programmeerbaar functiemoduul #06
0280H 0640 Programmeerbaar functiemoduul #07
02E0H 0736 Programmeerbaar functiemoduul #08
0340H 0832 Programmeerbaar functiemoduul #09
03A0H 0928 Programmeerbaar functiemoduul #10
0400H 1024 Programmeerbaar functiemoduul #11
0460H 1120 Programmeerbaar functiemoduul #12

Opm: nn in het PM-label geeft het nummer van het betreffende moduul weer.

RI. Itemtype/ RW PM- Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie label item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 1 Byte CNF PMnnTYP Soort programmeerbaar functiemoduul
01 2 Bytes CNF PMnnOPT Opties programmeerbaar functiemoduul
02 1 Byte CNF PMnnF1 Functiekanaal #1 - F1
03 1 Byte CNF PMnnF2 Functiekanaal #2 - F2
04 1 Byte CNF PMnnF3 Functiekanaal #3 - F3
05 1 Byte CNF PMnnF4 Functiekanaal #4 - F4
06 1 Byte CNF PMnnF5 Functiekanaal #5 - F5
07 1 Byte CNF PMnnF6 Functiekanaal #6 - F6
08 1 Byte CNF PMnnF7 Functiekanaal #7 - F7
09 1 Byte CNF PMnnF8 Functiekanaal #8 - F8

10 itemnr. CNF PMnnI1@ Verbinding als ingang voor I@1
11 itemnr. CNF PMnnI2@ Verbinding als ingang voor I@2
12 itemnr. CNF PMnnI3@ Verbinding als ingang voor I@3
13 itemnr. CNF PMnnI4@ Verbinding als ingang voor I@4
14 itemnr. CNF PMnnI5@ Verbinding als ingang voor I@5
15 itemnr. CNF PMnnI6@ Verbinding als ingang voor I@6
16 itemnr. CNF PMnnI7@ Verbinding als ingang voor I@7
17 itemnr. CNF PMnnI8@ Verbinding als ingang voor I@8
18 itemnr. CNF PMnnI9@ Verbinding als ingang voor I@9
19 itemnr. CNF PMnnI10@ Verbinding als ingang voor I@10
20 itemnr. CNF PMnnI11@ Verbinding als ingang voor I@11
21 itemnr. CNF PMnnI12@ Verbinding als ingang voor I@12
22 itemnr. CNF PMnnI13@ Verbinding als ingang voor I@13
23 itemnr. CNF PMnnI14@ Verbinding als ingang voor I@14
24 itemnr. CNF PMnnI15@ Verbinding als ingang voor I@15
25 itemnr. CNF PMnnI16@ Verbinding als ingang voor I@16

26 numeriek RWE PMnnK01 Moduulconstante - K1
27 numeriek RWE PMnnK02 Moduulconstante - K2
28 numeriek RWE PMnnK03 Moduulconstante - K3
29 numeriek RWE PMnnK04 Moduulconstante - K4
30 numeriek RWE PMnnK05 Moduulconstante - K5
31 numeriek RWE PMnnK06 Moduulconstante - K6
32 numeriek RWE PMnnK07 Moduulconstante - K7
33 numeriek RWE PMnnK08 Moduulconstante - K8
34 numeriek RWE PMnnK09 Moduulconstante - K9
35 numeriek RWE PMnnK10 Moduulconstante - K10
36 numeriek RWE PMnnK11 Moduulconstante - K11
37 numeriek RWE PMnnK12 Moduulconstante - K12
38 numeriek RWE PMnnK13 Moduulconstante - K13
39 numeriek RWE PMnnK14 Moduulconstante - K14
40 numeriek RWE PMnnK15 Moduulconstante - K15
41 numeriek RWE PMnnK16 Moduulconstante - K16
42 numeriek RWE PMnnK17 Moduulconstante - K17
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RI. Itemtype/ RW PM- Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie label item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

43 numeriek RWE PMnnK18 Moduulconstante - K18
44 numeriek RWE PMnnK19 Moduulconstante - K19
45 numeriek RWE PMnnK20 Moduulconstante - K20
46 numeriek RWE PMnnK21 Moduulconstante - K21
47 numeriek RWE PMnnK22 Moduulconstante - K22
48 numeriek RWE PMnnK23 Moduulconstante - K23
49 numeriek RWE PMnnK24 Moduulconstante - K24
50 numeriek RWE PMnnK25 Moduulconstante - K25
51 numeriek RWE PMnnK26 Moduulconstante - K26
52 numeriek RWE PMnnK27 Moduulconstante - K27
53 numeriek RWE PMnnK28 Moduulconstante - K28
54 numeriek RWE PMnnK29 Moduulconstante - K29
55 numeriek RWE PMnnK30 Moduulconstante - K30
56 numeriek RWE PMnnK31 Moduulconstante - K31
57 numeriek RWE PMnnK32 Moduulconstante - K32
58 numeriek RWE PMnnK33 Moduulconstante - K33
59 numeriek RWE PMnnK34 Moduulconstante - K34

60 numeriek RW PMnnOU1 Uitgang van kanaal #1
61 numeriek RW PMnnOU2 Uitgang van kanaal #2
62 numeriek RW PMnnOU3 Uitgang van kanaal #3
63 numeriek RW PMnnOU4 Uitgang van kanaal #4
64 numeriek RW PMnnOU5 Uitgang van kanaal #5
65 numeriek RW PMnnOU6 Uitgang van kanaal #6
66 numeriek RW PMnnOU7 Uitgang van kanaal #7
67 numeriek RW PMnnOU8 Uitgang van kanaal #8

68 numeriek RW PMnnAX1 Hulpuitgang #1
69 numeriek RW PMnnAX2 Hulpuitgang #2

70 1 Byte RW PMnnHDC Besturing en toestand HOLD conditie
X1 = 1 HOLD conditie kanaal#1
X2 = 1 HOLD conditie kanaal#2
X3 = 1 HOLD conditie kanaal#3
X4 = 1 HOLD conditie kanaal#4
X5 = 1 HOLD conditie kanaal#5
X6 = 1 HOLD conditie kanaal#6
X7 = 1 HOLD conditie kanaal#7
X8 = 1 HOLD conditie kanaal#8

71 1 Byte RW PMnnDO Besturing en toestand digitale uitgangen
X1 = 1 Digitaal uitgangskanaal #1
X2 = 1 Digitaal uitgangskanaal #2
X3 = 1 Digitaal uitgangskanaal #3
X4 = 1 Digitaal uitgangskanaal #4
X5 = 1 Digitaal uitgangskanaal #5
X6 = 1 Digitaal uitgangskanaal #6
X7 = 1 Digitaal uitgangskanaal #7
X8 = 1 Digitaal uitgangskanaal #8

72 2 Bytes R PMnnST Toestand programmeerbaar functiemoduul

73 4 Bytes RW PMnnAC1 Accumulator #1
74 4 Bytes RW PMnnAC2 Accumulator #2
75 4 Bytes RW PMnnAC3 Accumulator #3
76 4 Bytes RW PMnnAC4 Accumulator #4
77 4 Bytes RW PMnnAC5 Accumulator #5
78 4 Bytes RW PMnnAC6 Accumulator #6
79 4 Bytes RW PMnnAC7 Accumulator #7
80 4 Bytes RW PMnnAC8 Accumulator #8
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5.2.3. Itemstructuur analoge ingangsmodulen

START DECIMAAL MODUULNAAM
04C0H 1216 Analoog ingangsmoduul #1
04D0H 1232 Analoog ingangsmoduul #2
04E0H 1248 Analoog ingangsmoduul #3
04F0H 1264 Analoog ingangsmoduul #4
0500H 1280 Analoog ingangsmoduul #5
0510H 1296 Analoog ingangsmoduul #6
0520H 1312 Analoog ingangsmoduul #7
0530H 1328 Analoog ingangsmoduul #8

Opm: n in het label geeft het nummer van het betreffende moduul weer.

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 2 Bytes CNF AITn Soort analoge ingang
X4 X3 X2 X1 Eenheid van de meetwaarde
= 0000 Geen eenheid
= 0001 Celcius
= 0010 Fahrenheit
= 0011 Procent
X5 = 1 Vrijgave worteltrekfunctie
X6 = 1 Alarm op ongefilterde waarde
X8 X7 Ingangsbereik
= 00 0...10 V.=
= 01 0...2 V.= of 0...20 mA.
= 10 2...10 V.=
= 11 0.4...2 V.= of 4...20 mA.
X11 X10 X9 Kenlijn en type opnemer
= 000 Lineair, actieve opnemer
= 001 Ni1000 opnemer (JCI)
= 010 Ni1000 uitgebreid bereik
= 011 A99 opnemer
= 100 PT1000 opnemer
= 101 Ni1000 opnemer L&G
= 110 Ni1000 opnemer DIN

01 numeriek CNF HRn Bovengrens meetbereik
02 numeriek CNF LRn Ondergrens meetbereik
03 numeriek RWE HIAn Bovengrenswaarde
04 numeriek RWE LOAn Ondergrenswaarde
05 numeriek CNF FTCn Filterconstante
06 numeriek RWE ADFn Differentie grenswaardebewaking [eenheden]
07 numeriek R AIn Analoge ingangswaarde
08 numeriek R AI%n Analoge ingangswaarde in %

09 2 Bytes R ADCn Analoge ingangswaarde in ADC-pulsen

10 1 Byte R AISTn toestand analoge ingang
X1 = 1 AIHn Grenswaardeoverschrijding
X2 = 1 AILn Grenswaardeonderschrijding
X3 = 1 OVRn Bereiksoverschrijding
X4 = 1 UNRn Bereiksonderschrijding
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5.2.4. Itemstructuur analoge uitgangsmodulen

START DECIMAAL MODUULNAAM
0540H 1344 Analoog uitgangsmoduul #1
0550H 1360 Analoog uitgangsmoduul #2

0900H 2304 Analoog uitgangsmoduul #9 (vanaf versie 2.0)
0910H 2306 Analoog uitgangsmoduul #10 (vanaf versie 2.0)
0920H 2336 Analoog uitgangsmoduul #11 (vanaf versie 2.0)
0930H 2352 Analoog uitgangsmoduul #12 (vanaf versie 2.0)
0940H 2368 Analoog uitgangsmoduul #13 (vanaf versie 2.0)
0950H 2384 Analoog uitgangsmoduul #14 (vanaf versie 2.0)

Opm: n in het label geeft het nummer van het betreffende moduul weer.

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 1 Byte CNF AOTn Soort analoge uitgang
X2 X1 Uitgangssignaal
= 00 Uitgang geblokkeerd
= 01 Uitgang 0...10 V=
= 10 Uitgang 0...20 mA.
= 11 Uitgang 4...20 mA.
X7 = 0 Instelling HOLD conditie bij spanningsterugkeer
X7 = 1 Instelling AUTO conditie bij spanningsterugkeer
X8 = 1 Vrijgave HOLD/AUTO conditie

01 itemnr. CNF AO@n Verbinding als ingang voor AO-moduul
02 itemnr. CNF AOF@n Verbinding als ingang voor Dwang-conditie

03 numeriek CNF HROn Bovengrens uitgangsbereik
04 numeriek CNF LROn Ondergrens uitgangsbereik
05 numeriek CNF OFLn Uitgangswaarde in % tijdens DWANG-conditie
06 numeriek RW OUTn Uitgangswaarde moduul in %

07 1 Byte RW AOCn Besturing/toestand analoge uitgang
X1 = 1 RW OUHn Uitgang in HOLD conditie
X2 = 1 R AOHn Uitgangswaarde bij bovengrens ≥ 100%
X3 = 1 R AOLn Uitgangswaarde bij ondergrens ≤ 0%
X4 = 1 R AOFn Uitgang is onder dwangconditie
X6 = 1 R OULn Blokkering meer/minder besturing (DEC@ = 1 én INC@ = 1)(vanaf V 1.1)

08 numeriek CNF HLOn Hoge uitgangsgrenswaarde in %
09 numeriek CNF LLOn Lage uitgangsgrenswaarde in %
10 itemnr. CNF INC@n Verbinding met verhogingssignaal (digitaal)
11 itemnr. CNF DEC@n Verbinding met verlagingssignaal (digitaal)
12 itemnr. CNF ENL@n Vrijgave grenswaardebewaking op uitgang
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5.2.5. Itemstructuur digitale uitgangsmodulen

START DECIMAAL MODUULNAAM
0560H 1376 Digitaal uitgangsmoduul #3 (DO3)
0570H 1392 Digitaal uitgangsmoduul #4 (DO4)
0580H 1408 Digitaal uitgangsmoduul #5 (DO5)
0590H 1424 Digitaal uitgangsmoduul #6 (DO6)
05A0H 1440 Digitaal uitgangsmoduul #7 (DO7)
05B0H 1456 Digitaal uitgangsmoduul #8 (DO8)

Opm: n in het label geeft het nummer van het betreffende moduul weer.

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 1 Byte CNF DOTn Digitale uitgangsopties
X3 X2 X1 Instellingen digitale uitgang
= 000 Uitgang geblokkeerd of paarsgewijs verbonden
= 001 Aan/uit, digitaal bestuurd
= 010 Aan/uit, analoog bestuurd
= 011 DAT uitgang
= 100 PAT uitgang zonder terugmelding
= 101 PAT uitgang met terugmelding
= 110 Start/stop uitgang
= 111 Puls uitgang
X7 = 0 Instelling HOLD conditie bij netspanningsterugkeer
X7 = 1 Instelling AUTO conditie bij netspanningsterugkeer
X8 = 1 Vrijgave HOLD/AUTO conditie

01 itemnr. CNF DO@n Verbinding als ingang voor DO-moduul
02 itemnr. CNF FB@n Verbinding als ingang voor PAT-terugmelding
03 itemnr. CNF DOF@n Verbinding als ingang voor Dwang-conditie
04 numeriek CNF HROn Bovengrens uitgangsbereik
05 numeriek CNF LROn Ondergrens uitgangsbereik
06 numeriek CNF FSTn Looptijd (PAT)/tijdbasis (DAT)
07 numeriek CNF DBn Dode zone bij PAT
08 numeriek CNF HLOn Hoge uitgangsgrenswaarde in %
09 numeriek CNF LLOn Lage uitgangsgrenswaarde in %
10 numeriek RW OFLn Uitgangswaarde in % tijdend DWANG-conditie
11 numeriek RW OUTn Uitgangswaarde moduul in %

12 1 Byte RW DOCn Besturing/toestand digitale uitgang
X1 = 1 RW OUHn Uitgang in HOLD conditie
X2 = 1 R DOHn Uitgangswaarde bij bovengrens ≥ 100%
X3 = 1 R DOLn Uitgangswaarde bij ondergrens ≤ 0%
X4 = 1 R DOFn Uitgang is onder dwangconditie
X5 = 1 R AFBn Foutieve terugmelding
X6 = 1 R OULn Blokkering meer/minder besturing (DEC@ = 1 én INC@ = 1)(vanaf V 1.1)

13 itemnr. CNF INC@n Verbinding met verhogingssignaal (digitaal)
14 itemnr. CNF DEC@n Verbinding met verlagingssignaal (digitaal)
15 itemnr. CNF ENL@n Vrijgave grenswaardebewaking op uitgang
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5.2.6. Itemstructuur uitbreidingsmodulen

START DECIMAAL MODUULNAAM

05C0H 1472 Uitbreidingsmoduul #1
0610H 1552 Uitbreidingsmoduul #2
0660H 1632 Uitbreidingsmoduul #3
06B0H 1712 Uitbreidingsmoduul #4
0700H 1792 Uitbreidingsmoduul #5
0750H 1872 Uitbreidingsmoduul #6
07A0H 1952 Uitbreidingsmoduul #7
07F0H 2032 Uitbreidingsmoduul #8

Opm: n in het label geeft het nummer van het betreffende moduul weer.

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 1 Byte CNF XTnIOMAP Uitbreidingsmoduul I/O structuur
X1 = 0 XP1 : I/O1 & I/O2 niet gebruikt
X1 = 1 XP1 : I/O1 & I/O2 gebruikt
X2 = 0 XP1 : I/O3 & I/O4 niet gebruikt
X2 = 1 XP1 : I/O3 & I/O4 gebruikt
X3 = 0 XP1 : I/O5 & I/O6 niet gebruikt
X3 = 1 XP1 : I/O5 & I/O6 gebruikt
X4 = 0 XP1 : I/O7 & I/O8 niet gebruikt
X4 = 1 XP1 : I/O7 & I/O8 gebruikt
X5 = 0 XP2 : I/O1 & I/O2 niet gebruikt
X5 = 1 XP2 : I/O1 & I/O2 gebruikt
X6 = 0 XP2 : I/O3 & I/O4 niet gebruikt
X6 = 1 XP2 : I/O3 & I/O4 gebruikt
X7 = 0 XP2 : I/O5 & I/O6 niet gebruikt
X7 = 1 XP2 : I/O5 & I/O6 gebruikt
X8 = 0 XP2 : I/O7 & I/O8 niet gebruikt
X8 = 1 XP2 : I/O7 & I/O8 gebruikt

01 1 Byte CNF XTnIOTYP In-/uitgangssoort van het uitbreidingsmoduul
X1 = 0 XP1 : I/O1 & I/O2 Digitaal
X1 = 1 XP1 : I/O1 & I/O2 Analoog
X2 = 0 XP1 : I/O3 & I/O4 Digitaal
X2 = 1 XP1 : I/O3 & I/O4 Analoog
X3 = 0 XP1 : I/O5 & I/O6 Digitaal
X3 = 1 XP1 : I/O5 & I/O6 Analoog
X4 = 0 XP1 : I/O7 & I/O8 Digitaal
X4 = 1 XP1 : I/O7 & I/O8 Analoog

02 1 Byte CNF XTnIOMOD Keuze: ingang of uitgang
X1 = 0 XP1 : I/O1 & I/O2 als ingang
X1 = 1 XP1 : I/O1 & I/O2 als uitgang
X2 = 0 XP1 : I/03 & I/O4 als ingang
X2 = 1 XP1 : I/O3 & I/O4 als uitgang
X3 = 0 XP1 : I/O5 & I/O6 als ingang
X3 = 1 XP1 : I/O5 & I/O6 als uitgang
X4 = 0 XP1 : I/O7 & I/O8 als ingang
X4 = 1 XP1 : I/O7 & I/O8 als uitgang
X5 = 0 XP2 : I/O1 & I/O2 als ingang
X5 = 1 XP2 : I/O1 & I/O2 als uitgang
X6 = 0 XP2 : I/O3 & I/O4 als ingang
X6 = 1 XP2 : I/O3 & I/04 als uitgang
X7 = 0 XP2 : I/O5 & I/O6 als ingang
X7 = 1 XP2 : I/O5 & I/O6 als uitgang
X8 = 0 XP2 : I/O7 & I/O8 als ingang
X8 = 1 XP2 : I/O7 & I/O8 als uitgang

03 1 Byte CNF XTnADX Adres uitbreidingsmoduul (1...255, 0 = niet gebruikt)
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RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

04 itemnr. CNF XTnI1@ Verbinding als ingang voor I/O-punt I1
05 itemnr. CNF XTnI2@ Verbinding als ingang voor I/O-punt I2
06 itemnr. CNF XTnI3@ Verbinding als ingang voor I/O-punt I3
07 itemnr. CNF XTnI4@ Verbinding als ingang voor I/O-punt I4
08 itemnr. CNF XTnI5@ Verbinding als ingang voor I/O-punt I5
09 itemnr. CNF XTnI6@ Verbinding als ingang voor I/O-punt I6
10 itemnr. CNF XTnI7@ Verbinding als ingang voor I/O-punt I7
11 itemnr. CNF XTnI8@ Verbinding als ingang voor I/O-punt I8

12 numeriek CNF XTnAHR1 Bovengrens uitgangsbereik I/O-punt #1
13 numeriek CNF XTnALR1 Ondergrens uitgangsbereik I/O-punt #1
14 numeriek CNF XTnAHR2 Bovengrens uitgangsbereik I/O-punt #2
15 numeriek CNF XTnALR2 Ondergrens uitgangsbereik I/O-punt #2
16 numeriek CNF XTnAHR3 Bovengrens uitgangsbereik I/O-punt #3
17 numeriek CNF XTnALR3 Ondergrens uitgangsbereik I/O-punt #3
18 numeriek CNF XTnAHR4 Bovengrens uitgangsbereik I/O-punt #4
19 numeriek CNF XTnALR4 Ondergrens uitgangsbereik I/O-punt #4
20 numeriek CNF XTnAHR5 Bovengrens uitgangsbereik I/O-punt #5
21 numeriek CNF XTnALR5 Ondergrens uitgangsbereik I/O-punt #5
22 numeriek CNF XTnAHR6 Bovengrens uitgangsbereik I/O-punt #6
23 numeriek CNF XTnALR6 Ondergrens uitgangsbereik I/O-punt #6
24 numeriek CNF XTnAHR7 Bovengrens uitgangsbereik I/O-punt #7
25 numeriek CNF XTnALR7 Ondergrens uitgangsbereik I/O-punt #7
26 numeriek CNF XTnAHR8 Bovengrens uitgangsbereik I/O-punt #8
27 numeriek CNF XTnALR8 Ondergrens uitgangsbereik I/O-punt #8

28 numeriek RWE XTnHIA1 Bovengrenswaarde I/O-punt #1 (*)
29 numeriek RWE XTnLOA1 Ondergrenswaarde I/O-punt #1 (*)
30 numeriek RWE XTnHIA2 Bovengrenswaarde I/O-punt #2 (*)
31 numeriek RWE XTnLOA2 Ondergrenswaarde I/O-punt #2 (*)
32 numeriek RWE XTnHIA3 Bovengrenswaarde I/O-punt #3 (*)
33 numeriek RWE XTnLOA3 Ondergrenswaarde I/O-punt #3 (*)
34 numeriek RWE XTnHIA4 Bovengrenswaarde I/O-punt #4 (*)
35 numeriek RWE XTnLOA4 Ondergrenswaarde I/O-punt #4 (*)
36 numeriek RWE XTnHIA5 Bovengrenswaarde I/O-punt #5 (*)
37 numeriek RWE XTnLOA5 Ondergrenswaarde I/O-punt #5 (*)
38 numeriek RWE XTnHIA6 Bovengrenswaarde I/O-punt #6 (*)
39 numeriek RWE XTnLOA6 Ondergrenswaarde I/O-punt #6 (*)
40 numeriek RWE XTnHIA7 Bovengrenswaarde I/O-punt #7 (*)
41 numeriek RWE XTnLOA7 Ondergrenswaarde I/O-punt #7 (*)
42 numeriek RWE XTnHIA8 Bovengrenswaarde I/O-punt #8 (*)
43 numeriek RWE XTnLOA8 Ondergrenswaarde I/O-punt #8 (*)

44 2 Bytes R XTnAIS Grenswaarde-alarmen
X1 = 1 XTnAIH1 Toestand ondergrenswaardebewaking I/O #1
X2 = 1 XTnAIL1 Toestand bovengrenswaardebewaking I/O #1
X3 = 1 XTnAIH2 Toestand ondergrenswaardebewaking I/O #2
X4 = 1 XTnAIL2 Toestand bovengrenswaardebewaking I/O #2
X5 = 1 XTnAIH3 Toestand ondergrenswaardebewaking I/O #3
X6 = 1 XTnAIL3 Toestand bovengrenswaardebewaking I/O #3
X7 = 1 XTnAIH4 Toestand ondergrenswaardebewaking I/O #4
X8 = 1 XTnAIL4 Toestand bovengrenswaardebewaking I/O #4
X9 = 1 XTnAIH5 Toestand ondergrenswaardebewaking I/O #5
X10= 1 XTnAIL5 Toestand bovengrenswaardebewaking I/O #5
X11= 1 XTnAIH6 Toestand ondergrenswaardebewaking I/O #6
X12= 1 XTnAIL6 Toestand bovengrenswaardebewaking I/O #6
X13= 1 XTnAIH7 Toestand ondergrenswaardebewaking I/O #7
X14= 1 XTnAIL7 Toestand bovengrenswaardebewaking I/O #7
X15= 1 XTnAIH8 Toestand ondergrenswaardebewaking I/O #8
X16= 1 XTnAIL8 Toestand bovengrenswaardebewaking I/O #8

0799 5. ITEMLIST DX-9100 165



GEBRUIKERSHANDBOEK DX-9100

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

45 numeriek R XTnAI1 Waarde analoge ingang #1
46 numeriek R XTnAI2 Waarde analoge ingang #2
47 numeriek R XTnAI3 Waarde analoge ingang #3
48 numeriek R XTnAI4 Waarde analoge ingang #4
49 numeriek R XTnAI5 Waarde analoge ingang #5
50 numeriek R XTnAI6 Waarde analoge ingang #6
51 numeriek R XTnAI7 Waarde analoge ingang #7
52 numeriek R XTnAI8 Waarde analoge ingang #8

53 numeriek RW XTnAO1 Waarde analoge uitgang I/O #1 (*)
54 numeriek RW XTnAO2 Waarde analoge uitgang I/O #2 (*)
55 numeriek RW XTnAO3 Waarde analoge uitgang I/O #3 (*)
56 numeriek RW XTnAO4 Waarde analoge uitgang I/O #4 (*)
57 numeriek RW XTnAO5 Waarde analoge uitgang I/O #5 (*)
58 numeriek RW XTnAO6 Waarde analoge uitgang I/O #6 (*)
59 numeriek RW XTnAO7 Waarde analoge uitgang I/O #7 (*)
60 numeriek RW XTnAO8 Waarde analoge uitgang I/O #8 (*)

61 4 Bytes RW XTnCNT1 Telwaarde digitale ingang #1 (*)
62 4 Bytes RW XTnCNT2 Telwaarde digitale ingang #2 (*)
63 4 Bytes RW XTnCNT3 Telwaarde digitale ingang #3 (*)
64 4 Bytes RW XTnCNT4 Telwaarde digitale ingang #4 (*)
65 4 Bytes RW XTnCNT5 Telwaarde digitale ingang #5 (*)
66 4 Bytes RW XTnCNT6 Telwaarde digitale ingang #6 (*)
67 4 Bytes RW XTnCNT7 Telwaarde digitale ingang #7 (*)
68 4 Bytes RW XTnCNT8 Telwaarde digitale ingang #8 (*)

69 1 Byte RW XTnHDC Besturing HOLD-conditie uitbreidingsmodulen
X1 = 1 XTnOUH1 Uitgang #1 onder HOLD-conditie
X2 = 1 XTnOUH2 Uitgang #2 onder HOLD-conditie
X3 = 1 XTnOUH3 Uitgang #3 onder HOLD-conditie
X4 = 1 XTnOUH4 Uitgang #4 onder HOLD-conditie
X5 = 1 XTnOUH5 Uitgang #5 onder HOLD-conditie
X6 = 1 XTnOUH6 Uitgang #6 onder HOLD-conditie
X7 = 1 XTnOUH7 Uitgang #7 onder HOLD-conditie
X8 = 1 XTnOUH8 Uitgang #8 onder HOLD-conditie

70 1 Byte RW XTnDO Besturing/toestand digitale uitgangen (*)
X1 = 1 XTnDO1 DO #1
X2 = 1 XTnDO2 DO #2
X3 = 1 XTnDO3 DO #3
X4 = 1 XTnDO4 DO #4
X5 = 1 XTnDO5 DO #5
X6 = 1 XTnDO6 DO #6
X7 = 1 XTnDO7 DO #7
X8 = 1 XTnDO8 DO #8

71 1 Byte R XTnDI Besturing/toestand digitale ingangen
X1 = 1 XTnDI1 DI #1
X2 = 1 XTnDI2 DI #2
X3 = 1 XTnDI3 DI #3
X4 = 1 XTnDI4 DI #4
X5 = 1 XTnDI5 DI #5
X6 = 1 XTnDI6 DI #6
X7 = 1 XTnDI7 DI #7
X8 = 1 XTnDI8 DI #8
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RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

72 1 Bytes R XTnST Lokale toestand uitbreidingsmoduul
X1 = 0 XTnCOM Toestand communicatie OK
X1 = 1 XTnCOM Uitbreidingsmoduul antwoordt niet
X3 = 1 XTnMIS Globale gegevens uitbreidingsmoduul en DX-9100 komen niet overeen
X4 = 1 XTnHARD Hardware fout uitbreidingsmoduul (moduul kan correcte XP’s niet vinden)
X5 = 1 XTnSEL Uitbreidingsmoduul geselecteerd op XT-bus
X6 = 1 XTnERR Uitbreidingsmoduultype past niet
X7 = 0 XTnFAIL Zet uitgang op 0 bij communicatiefout
X7 = 1 XTnFAIL Handhaaft uitgangswaarde bij communicatiefoutXT foutieve werking
X8 = 1 XTnPWR Geen voeding aan XT moduul

(*) Wanneer het item wordt gewijzigd via de Bus-91, dan wordt de nieuwe waarde overgenomen in het uitbreidings-moduul.
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5.2.7. Itemstructuur tijdschakelmodulen

START DECIMAAL MODUULNAAM
0840H 2112 Tijdschakelmoduul #1
0850H 2128 Tijdschakelmoduul #2
0860H 2144 Tijdschakelmoduul #3
0870H 2160 Tijdschakelmoduul #4
0880H 2176 Tijdschakelmoduul #5
0890H 2192 Tijdschakelmoduul #6
08A0H 2208 Tijdschakelmoduul #7
08B0H 2224 Tijdschakelmoduul #8

Opm: n in het label geeft het nummer van het betreffende moduul weer.

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 1 Byte CNF TSnOPT Opties tijdschakelmoduul
X1 = 0 Digitale uitgang (standaard instelling)
X1 = 1 Analoge uitgang (toekomst, niet gebruiken)

01 itemnr. CNF TSnEX@ Verbinding als ingang voor ext. overwerksignaal
02 itemnr. CNF TSnON@ Verbinding als ingang voor gedwongen AAN
03 itemnr. CNF TSnOF@ Verbinding als ingang voor gedwongen UIT

04 numeriek RWE TSnXTM Overwerkverlenging
05 numeriek R TSnTIM Tijd tot volgend commando (in min.)

06 1 Byte RW TSnSTA Toestand tijdschakelmoduul
X1 = 1 RW TSnHLD HOLD conditie
X2 RW TSnOUT Toestand en besturing moduuluitgang
X3 = 1 RW TSnEXT Overwerkcommando
X4 R TSnNXO Volgende uitgangstoestand
X5 = 1 R TSnEXS Overwerk vanaf frontpaneel of GBS
X6 = 1 R TSnXDI Overwerk vanaf dig. ingang (extern)
X7 = 1 R TSnONF Tijdschakelmoduul gedwongen AAN
X8 = 1 R TSnOFF Tijdschakelmoduul gedwongen UIT
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5.2.8. Itemstructuur optimaliseringsmodulen

START DECIMAAL MODUULNAAM

08C0H 2240 Optimaliseringsmoduul #1
08E0H 2272 Optimaliseringsmoduul #2

Opm: n in het label geeft het nummer van het betreffende moduul weer.

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 1 Byte CNF OSnOPT Moduulopties
X1 = 1 Optimalisering bij verwarmingsbedrijf
X2 = 1 Optimalisering bij koelbedrijf
X1 X2 = 11 Optimalisering bij verwarmings- en koelbedrijf

01 itemnr. CNF OSnZT@ Verbinding als ingang voor ruimtetemperatuur
02 itemnr. CNF OSnOT@ Verbinding als ingang voor buitentemperatuur
03 itemnr. CNF OSnSP@ Verbinding als ingang voor setpoint ruimtetemp.
04 itemnr. CNF OSnOB@ Verbinding als ingang voor UIT-verschuiving
05 itemnr. CNF OSnDI@ Verbinding als ingang voor moduul-blokkering
06 itemnr. CNF OSnDA@ Verbinding als ingang voor adaptieblokering
07 itemnr. CNF OSnTS@ Verbinding als ingang voor tijdschakelmoduul
08 itemnr. CNF OSnNX@ Verbinding als ingang voor volgend commando
09 itemnr. CNF OSnTIM@ Verbinding als ingang voor de tijd tot volgend commando
10 numeriek CNF OSnPURGE Min. opwarm/afkoeltijd (in min.)
11 numeriek CNF OSnMAXST Max. opt. starttijd (in min.)
12 numeriek CNF OSnMAXSO Max. opt. stoptijd (in min.)
13 numeriek CNF OSnBHK Gebouw opwarmconstante bij start
14 numeriek CNF OSnBCK Gebouw afkoelconstante bij start
15 numeriek CNF OSnSBHK Gebouw afkoelconstante bij stop (verwarmingsbedrijf)
16 numeriek CNF OSnSBCK Gebouw opwarmconstante bij stop (koelbedrijf)
17 numeriek CNF OSnFW Percentage adaptieve werking
18 numeriek CNF OSnHTD Min. ontwerp-buitentemperatuur (t.b.v. verwarmen)
19 numeriek CNF OSnCTD Max. ontwerp-buitentemperatuur (t.b.v. koelen)
20 numeriek CNF OSnCRNG +/- tollerantie t.o.v. het setpoint (= comfortbereik)

21 numeriek RWE OSnSP Setpoint ruimtetemperatuur
22 numeriek RWE OSnOB UIT-Verschuiving ruimtetemperatuur
23 numeriek R OSnTIM Tijd tot volgend commando (in min.)

24 1 Byte RW OSnSTA Werkingstoestand
X1 = 1 RW OSnHLD Breng moduul in HOLD conditie
X2 RW OSnOUT Toestand en besturing moduuluitgang
X3 = 1 R OSnHEAT Werkingstoestand (1 = verwarming)
X4 = 1 R OSnPRE Voorverwarmen of voorkoelen
X5 = 1 R OSnSTO Moduul is uitgeschakeld via optimaal stopcommando
X6 R OSnIN Waarde van de commando-ingang
X7 = 1 R OSnADP Adaptieve werking geblokkeerd
X8 = 1 R OSnDAS Moduul geblokkeerd
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5.2.9. Itemstructuur netwerk informatiemoduul

START DECIMAAL MODUULNAAM

0960H 2400 Netwerk informatiemoduul

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 2 Bytes CNF NVADX Netwerk apparaat nummer (DX adres)
01 2 Bytes CNF NDON Aantal digitale netwerk uitgangsmodulen (0...8)
02 2 Bytes CNF NNAON Aantal analoge netwerk uitgangsmodulen (0...16)
03 2 Bytes CNF NDIN Aantal digitale netwerk ingangsmodulen (0/1)
04 2 Bytes CNF NAIN Aantal analoge netwerk ingangsmodulen (0/1)
05 2 Bytes CNF NPTN Aantal programmeerbare tabelregels
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5.2.10. Itemstructuur digitale netwerk uitgangsmodulen

START DECIMAAL MODUULNAAM

0970H 2416 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #1
09A0H 2464 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #2
09D0H 2512 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #3
0A00H 2560 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #4
0A30H 2608 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #5
0A60H 2656 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #6
0A90H 2702 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #7
0AC0H 2752 Digitaal netwerk uitgangsmoduul #8

Opm: n in het label geeft het nummer van het betreffende moduul weer.

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 2 Bytes R NDOnCHG Wijziging digitaal uitgangsmoduul
X1 = 1 Wijziging verbinding digitaal uitgangsmoduul

01 2 Bytes R NDOn Toestand digitale uitgangen
X1 = 1 NDOn-1 Uitgang #1 is aan
X2 = 1 NDOn-2 Uitgang #2 is aan
X3 = 1 NDOn-3 Uitgang #3 is aan
X4 = 1 NDOn-4 Uitgang #4 is aan
X5 = 1 NDOn-5 Uitgang #5 is aan
X6 = 1 NDOn-6 Uitgang #6 is aan
X7 = 1 NDOn-7 Uitgang #7 is aan
X8 = 1 NDOn-8 Uitgang #8 is aan
X9 = 1 NDOn-9 Uitgang #9 is aan
X10 = 1 NDOn-10 Uitgang #10 is aan
X11 = 1 NDOn-11 Uitgang #11 is aan
X12 = 1 NDOn-12 Uitgang #12 is aan
X13 = 1 NDOn-13 Uitgang #13 is aan
X14 = 1 NDOn-14 Uitgang #14 is aan
X15 = 1 NDOn-15 Uitgang #15 is aan
X16 = 1 NDOn-16 Uitgang #16 is aan

02 2 Bytes R NDOnSTA Fouttoestand overdracht digitale uitgangen
X1 = 1 Bestemming #1 is foutief
X2 = 1 Bestemming #2 is foutief
X3 = 1 Bestemming #3 is foutief
X4 = 1 Bestemming #4 is foutief
X5 = 1 Bestemming #5 is foutief
X6 = 1 Bestemming #6 is foutief
X7 = 1 Bestemming #7 is foutief
X8 = 1 Bestemming #8 is foutief
X9 = 1 Bestemming #9 is foutief
X10 = 1 Bestemming #10 is foutief
X11 = 1 Bestemming #11 is foutief
X12 = 1 Bestemming #12 is foutief
X13 = 1 Bestemming #13 is foutief
X14 = 1 Bestemming #14 is foutief
X15 = 1 Bestemming #15 is foutief
X16 = 1 Bestemming #16 is foutief

03 2 Bytes CNF NDOnTYP Digitale uitgangssoort (moet hier 83 (53H) zijn)

04 bestemming CNF NDOn>1 Bestemming uitgang #1
X8...X1 Netwerkadres ontvangende regelaar (1...255)
X13...X9 Ingangsnummer in ontvangende regelaar (1...8)
X15 X14 = 01 System 91 apparaat
X16 = 1 Digitale uitgang
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RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

05 bestemming CNF NDOn>2 Bestemming uitgang #2
06 bestemming CNF NDOn>3 Bestemming uitgang #3
07 bestemming CNF NDOn>4 Bestemming uitgang #4
08 bestemming CNF NDOn>5 Bestemming uitgang #5
09 bestemming CNF NDOn>6 Bestemming uitgang #6
10 bestemming CNF NDOn>7 Bestemming uitgang #7
11 bestemming CNF NDOn>8 Bestemming uitgang #8
12 bestemming CNF NDOn>9 Bestemming uitgang #9
13 bestemming CNF NDOn>10 Bestemming uitgang #10
14 bestemming CNF NDOn>11 Bestemming uitgang #11
15 bestemming CNF NDOn>12 Bestemming uitgang #12
16 bestemming CNF NDOn>13 Bestemming uitgang #13
17 bestemming CNF NDOn>14 Bestemming uitgang #14
18 bestemming CNF NDOn>15 Bestemming uitgang #15
19 bestemming CNF NDOn>16 Bestemming uitgang #16

20 itemnr. CNF NDOn-1@ Verbinding als ingang voor uitgang #1
21 itemnr. CNF NDOn-2@ Verbinding als ingang voor uitgang #2
22 itemnr. CNF NDOn-3@ Verbinding als ingang voor uitgang #3
23 itemnr. CNF NDOn-4@ Verbinding als ingang voor uitgang #4
24 itemnr. CNF NDOn-5@ Verbinding als ingang voor uitgang #5
25 itemnr. CNF NDOn-6@ Verbinding als ingang voor uitgang #6
26 itemnr. CNF NDOn-7@ Verbinding als ingang voor uitgang #7
27 itemnr. CNF NDOn-8@ Verbinding als ingang voor uitgang #8
28 itemnr. CNF NDOn-9@ Verbinding als ingang voor uitgang #9
29 itemnr. CNF NDOn-10@ Verbinding als ingang voor uitgang #10
30 itemnr. CNF NDOn-11@ Verbinding als ingang voor uitgang #11
31 itemnr. CNF NDOn-12@ Verbinding als ingang voor uitgang #12
32 itemnr. CNF NDOn-13@ Verbinding als ingang voor uitgang #13
33 itemnr. CNF NDOn-14@ Verbinding als ingang voor uitgang #14
34 itemnr. CNF NDOn-15@ Verbinding als ingang voor uitgang #15
35 itemnr. CNF NDOn-16@ Verbinding als ingang voor uitgang #16
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5.2.11. Itemstructuur analoge netwerk uitgangsmodulen

START DECIMAAL MODUULNAAM

0AF0H 2800 Analoog netwerk uitgangsmoduul #1
0B10H 2832 Analoog netwerk uitgangsmoduul #2
0B30H 2864 Analoog netwerk uitgangsmoduul #3
0B50H 2896 Analoog netwerk uitgangsmoduul #4
0B70H 2928 Analoog netwerk uitgangsmoduul #5
0B90H 2960 Analoog netwerk uitgangsmoduul #6
0BB0H 2992 Analoog netwerk uitgangsmoduul #7
0BD0H 3024 Analoog netwerk uitgangsmoduul #8
0BF0H 3056 Analoog netwerk uitgangsmoduul #9
0C10H 3088 Analoog netwerk uitgangsmoduul #10
0C30H 3120 Analoog netwerk uitgangsmoduul #11
0C50H 3152 Analoog netwerk uitgangsmoduul #12
0C70H 3184 Analoog netwerk uitgangsmoduul #13
0C90H 3216 Analoog netwerk uitgangsmoduul #14
0CB0H 3248 Analoog netwerk uitgangsmoduul #15
0CD0H 3280 Analoog netwerk uitgangsmoduul #16

Opm: n in het label geeft het nummer van het betreffende moduul weer.

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 2 Bytes R NAOnCHG Wijziging analoog uitgangsmoduul
X1 = 1 Wijziging verbinding analoog uitgangsmoduul

01 numeriek R NAOn Waarde analoge uitgang

02 2 Bytes R NAOnSTA Fouttoestand overdracht analoge uitgangen
X1 = 1 Bestemming #1 is foutief
X2 = 1 Bestemming #2 is foutief
X3 = 1 Bestemming #3 is foutief
X4 = 1 Bestemming #4 is foutief
X5 = 1 Bestemming #5 is foutief
X6 = 1 Bestemming #6 is foutief
X7 = 1 Bestemming #7 is foutief
X8 = 1 Bestemming #8 is foutief
X9 = 1 Bestemming #9 is foutief
X10 = 1 Bestemming #10 is foutief
X11 = 1 Bestemming #11 is foutief
X12 = 1 Bestemming #12 is foutief
X13 = 1 Bestemming #13 is foutief
X14 = 1 Bestemming #14 is foutief
X15 = 1 Bestemming #15 is foutief
X16 = 1 Bestemming #16 is foutief

03 bestemming CNF NAOnDIM Dimensie analoge uitgangswaarde (moet hier 55 (37H) zijn)

04 bestemming CNF NAOn>1 Bestemming #1
X8...X1 Netwerkadres ontvangende regelaar (1...255)
X13...X9 Ingangsnummer in ontvangende regelaar (1...8)
X15 X14 = 01 System 91 apparaat
X16 = 0 Analoge uitgang
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RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

05 bestemming CNF NAOn>2 Bestemming #2
06 bestemming CNF NAOn>3 Bestemming #3
07 bestemming CNF NAOn>4 Bestemming #4
08 bestemming CNF NAOn>5 Bestemming #5
09 bestemming CNF NAOn>6 Bestemming #6
10 bestemming CNF NAOn>7 Bestemming #7
11 bestemming CNF NAOn>8 Bestemming #8
12 bestemming CNF NAOn>9 Bestemming #9
13 bestemming CNF NAOn>10 Bestemming #10
14 bestemming CNF NAOn>11 Bestemming #11
15 bestemming CNF NAOn>12 Bestemming #12
16 bestemming CNF NAOn>13 Bestemming #13
17 bestemming CNF NAOn>14 Bestemming #14
18 bestemming CNF NAOn>15 Bestemming #15
19 bestemming CNF NAOn>16 Bestemming #16

20 itemnr. CNF NAOn@ Verbinding als ingang voor de uitgang
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5.2.12. Itemstructuur digitaal ingangsmoduul

START DECIMAAL MODUULNAAM

0CF0H 3312 Digitaal netwerk ingangsmoduul

Opm: n in het label geeft het nummer van het betreffende moduul weer.

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 2 Bytes R NDICHG Wijziging digitaal ingangsmoduul
X1 = 1 Wijziging digitale ingangsmoduulsoort

01 2 Bytes R NDI1 Toestand digitaal ingangsblok #1
X1 = 1 NDI1-1 Ingang #1 is aan
X2 = 1 NDI1-2 Ingang #2 is aan
X3 = 1 NDI1-3 Ingang #3 is aan
X4 = 1 NDI1-4 Ingang #4 is aan
X5 = 1 NDI1-5 Ingang #5 is aan
X6 = 1 NDI1-6 Ingang #6 is aan
X7 = 1 NDI1-7 Ingang #7 is aan
X8 = 1 NDI1-8 Ingang #8 is aan
X9 = 1 NDI1-9 Ingang #9 is aan
X10 = 1 NDI1-10 Ingang #10 is aan
X11 = 1 NDI1-11 Ingang #11 is aan
X12 = 1 NDI1-12 Ingang #12 is aan
X13 = 1 NDI1-13 Ingang #13 is aan
X14 = 1 NDI1-14 Ingang #14 is aan
X15 = 1 NDI1-15 Ingang #15 is aan
X16 = 1 NDI1-16 Ingang #16 is aan

02 2 Bytes R NDI2 Toestand digitaal ingangsblok #2
03 2 Bytes R NDI3 Toestand digitaal ingangsblok #3
04 2 Bytes R NDI4 Toestand digitaal ingangsblok #4
05 2 Bytes R NDI5 Toestand digitaal ingangsblok #5
06 2 Bytes R NDI6 Toestand digitaal ingangsblok #6
07 2 Bytes R NDI7 Toestand digitaal ingangsblok #7
08 2 Bytes R NDI8 Toestand digitaal ingangsblok #8

09 2 Bytes R NDISTA Betrouwbaarheidstoestand digitale ingangen
X1 = 1 Digitaal ingangsblok #1 is onbetrouwbaar
X2 = 1 Digitaal ingangsblok #2 is onbetrouwbaar
X3 = 1 Digitaal ingangsblok #3 is onbetrouwbaar
X4 = 1 Digitaal ingangsblok #4 is onbetrouwbaar
X5 = 1 Digitaal ingangsblok #5 is onbetrouwbaar
X6 = 1 Digitaal ingangsblok #6 is onbetrouwbaar
X7 = 1 Digitaal ingangsblok #7 is onbetrouwbaar
X8 = 1 Digitaal ingangsblok #8 is onbetrouwbaar

10 2 Bytes CNF NDI1TYP Digitale ingangssoort blok #1 (moet 83 (53H) zijn, indien gebruikt)
11 2 Bytes CNF NDI2TYP Digitale ingangssoort blok #2 (moet 83 (53H) zijn, indien gebruikt)
12 2 Bytes CNF NDI3TYP Digitale ingangssoort blok #3 (moet 83 (53H) zijn, indien gebruikt)
13 2 Bytes CNF NDI4TYP Digitale ingangssoort blok #4 (moet 83 (53H) zijn, indien gebruikt)
14 2 Bytes CNF NDI5TYP Digitale ingangssoort blok #5 (moet 83 (53H) zijn, indien gebruikt)
15 2 Bytes CNF NDI6TYP Digitale ingangssoort blok #6 (moet 83 (53H) zijn, indien gebruikt)
16 2 Bytes CNF NDI7TYP Digitale ingangssoort blok #7 (moet 83 (53H) zijn, indien gebruikt)
17 2 Bytes CNF NDI8TYP Digitale ingangssoort blok #8 (moet 83 (53H) zijn, indien gebruikt)
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5.2.13. Itemstructuur analoog ingangsmoduul

START DECIMAAL MODUULNAAM

0D10H 3344 Analoog netwerk ingangsmoduul

Opm: n in het label geeft het nummer van het betreffende moduul weer.

RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00 2 Bytes R NDICHG Wijziging analoog ingangsmoduul
X1 = 1 Wijziging analoge ingangsdimensie

01 numeriek R NAI1 Waarde analoge ingang #1
02 numeriek R NAI2 Waarde analoge ingang #2
03 numeriek R NAI3 Waarde analoge ingang #3
04 numeriek R NAI4 Waarde analoge ingang #4
05 numeriek R NAI5 Waarde analoge ingang #5
06 numeriek R NAI6 Waarde analoge ingang #6
07 numeriek R NAI7 Waarde analoge ingang #7
08 numeriek R NAI8 Waarde analoge ingang #8
09 numeriek R NAI9 Waarde analoge ingang #9
10 numeriek R NAI10 Waarde analoge ingang #10
11 numeriek R NAI11 Waarde analoge ingang #11
12 numeriek R NAI12 Waarde analoge ingang #12
13 numeriek R NAI13 Waarde analoge ingang #13
14 numeriek R NAI14 Waarde analoge ingang #14
15 numeriek R NAI15 Waarde analoge ingang #15
16 numeriek R NAI16 Waarde analoge ingang #16

17 2 Bytes R NAISTA Betrouwbaarheidstoestand analoge ingangen
X1 = 1 Analoge ingang #1 is onbetrouwbaar
X2 = 1 Analoge ingang #2 is onbetrouwbaar
X3 = 1 Analoge ingang #3 is onbetrouwbaar
X4 = 1 Analoge ingang #4 is onbetrouwbaar
X5 = 1 Analoge ingang #5 is onbetrouwbaar
X6 = 1 Analoge ingang #6 is onbetrouwbaar
X7 = 1 Analoge ingang #7 is onbetrouwbaar
X8 = 1 Analoge ingang #8 is onbetrouwbaar
X9 = 1 Analoge ingang #9 is onbetrouwbaar
X10 = 1 Analoge ingang #10 is onbetrouwbaar
X11 = 1 Analoge ingang #11 is onbetrouwbaar
X12 = 1 Analoge ingang #12 is onbetrouwbaar
X13 = 1 Analoge ingang #13 is onbetrouwbaar
X14 = 1 Analoge ingang #14 is onbetrouwbaar
X15 = 1 Analoge ingang #15 is onbetrouwbaar
X16 = 1 Analoge ingang #16 is onbetrouwbaar
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RI. Itemtype/ RW Label Itemomschrijving GBS- Functie- Functie-
item dimensie item- klasse klasse
nr. label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

18 2 Bytes CNF NAI1DIM Dimensie analoge ingang #1 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
19 2 Bytes CNF NAI2DIM Dimensie analoge ingang #2 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
20 2 Bytes CNF NAI3DIM Dimensie analoge ingang #3 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
21 2 Bytes CNF NAI4DIM Dimensie analoge ingang #4 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
22 2 Bytes CNF NAI5DIM Dimensie analoge ingang #5 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
23 2 Bytes CNF NAI6DIM Dimensie analoge ingang #6 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
24 2 Bytes CNF NAI7DIM Dimensie analoge ingang #7 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
25 2 Bytes CNF NAI8DIM Dimensie analoge ingang #8 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
26 2 Bytes CNF NAI9DIM Dimensie analoge ingang #9 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
27 2 Bytes CNF NAI10DIM Dimensie analoge ingang #10 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
28 2 Bytes CNF NAI11DIM Dimensie analoge ingang #11 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
29 2 Bytes CNF NAI12DIM Dimensie analoge ingang #12 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
30 2 Bytes CNF NAI13DIM Dimensie analoge ingang #13 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
31 2 Bytes CNF NAI14DIM Dimensie analoge ingang #14 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
32 2 Bytes CNF NAI15DIM Dimensie analoge ingang #15 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
33 2 Bytes CNF NAI16DIM Dimensie analoge ingang #16 (moet 55 (37H) zijn, indien gebruikt)
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5.3. Toewijzing programmeerbare functiemoduul-items

5.3.1. Algoritm e 1 - PID regelaar

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 01 Soort algoritme

PMnnOPT OPT Regelaaropties
SOFE X1 = 1 Vrijgave SHUT-OFF conditie
STAE X3 = 1 Vrijgave START-UP conditie
SYME X5 = 1 Vrijgave SYMMETRIE bedrijf
PIDP X7 = 1 Vrijgave PID -> P omschakeling
REM X8 = 1 REMOTE-conditie
SOTO X9 = 1 Vrijgave SHUT-OFF -> OFF omschakeling

PMnnI1@ PV@ Verbinding als ingang voor de procesvariabele
PMnnI2@ RS@ Verbinding als ingang voor het setpoint
PMnnI3@ RV@ Verbinding als ingang voor de verhoudingsfactor
PMnnI4@ PB@ Verbinding als ingang voor de proportionele band
PMnnI5@ OF@ Verbinding als ingang voor omschakeling UIT
PMnnI6@ SB@ Verbinding als ingang voor omschakeling STAND-BY
PMnnI7@ RA@ Verbinding als ingang voor omkering regelactie
PMnnI8@ EF@ Verbinding als ingang voor externe DWANG conditie
PMnnI11@ OB@ Verbinding als ingang voor de uitgangsverschuiving

PMnnI13@ MNWS@ Verbinding als ingang voor de min. setpuntbegrenzing
PMnnI14@ MXWS@ Verbinding als ingang voor de max. setpuntbegrenzing

PMnnK01 LSP Setpoint
PMnnK02 PB Proportionele band
PMnnK03 TI Integratietijd (verstellingen/1 min.)
PMnnK04 TD Differentiatietijd
PMnnK05 BSB Setpointverschuiving in STAND-BY conditie
PMnnK06 BOF Setpointverschuiving in UIT conditie
PMnnK07 SBC Symmetriebereik
PMnnK08 EDB Differentie procesvariabele (dode zone)
PMnnK09 OB Verschuiving van de uitgang
PMnnK10 MNWS Minimum setpuntbegrenzing
PMnnK11 HIL Bovengrens uitgang regelmoduul
PMnnK12 LOL Ondergrens uitgang regelmoduul
PMnnK13 DHH Hoge alarmgrenswaarde regelafwijking
PMnnK14 DH Hoge waarschuwingsgrenswaarde regelafwijking
PMnnK15 DL Lage waarschuwingsgrenswaarde regelafwijking
PMnnK16 DLL Lage alarmgrenswaarde regelafwijking
PMnnK17 MXWS Maximum setpuntbegrenzing

PMnnK26 SOL U1itgangswaarde bij SHUT-OFF conditie
PMnnK27 STL Uitgangswaarde bij START-UP conditie
PMnnK34 EFL Uitgangswaarde bij ext. DWANG conditie

PMnnOU1 OCM Uitgang regelmoduul
PMnnOU2 WSP Werkpunt regelmoduul
PMnnOU4 PV Momentele procesvariabele
PMnnOU5 PVS Versterking procesvariabele (100/bereik)
PMnnOU6 PVL Laag bereik procesvariabele
PMnnOU7 RSP Momentele afstandsinstelling
PMnnOU8 RV Momentele verhoudingsfactor

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD X1 = 1 HOLD conditie actief
CMP X2 = 1 COMPUTER conditie actief
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PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnST Toestand regelmoduul
CML X1 = 1 Uitgang regelmoduul op ondergrens
CMH X2 = 1 Uitgang regelmoduul op bovengrens
LLDA X5 = 1 Ondergrenswaarde-alarm regelafwijking
LDA X6 = 1 Ondergrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
HDA X7 = 1 Bovengrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
HHDA X8 = 1 Bovengrenswaarde-alarm regelafwijking
SOF X9 = 1 SHUT-OFF conditie actief
STA X10= 1 START-UP conditie actief
EF X11= 1 Ext. DWANG conditie actief
OF X12= 1 UIT conditie actief
SB X13= 1 STAND-BY conditie actief
RA X14= 1 Omkering regelactie actief
HEAT X15= 1 Verwarmingsbedrijf of procesvariabele onder symmetriebereik
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5.3.2. Algoritm e 2 - AAN/UIT regelaar

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 02 Soort algoritme
PMnnOPT OPT Regelaaropties

SOFE X1 = 1 Vrijgave SHUT-OFF conditie
SOFL X2 = 0 Uitgangswaarde = 0 of uit bij SHUT-OFF
SOFL X2 = 1 Uitgangswaarde = 1 of aan bij SHUT-OFF
STAE X3 = 1 Vrijgave START-UP conditie
STAL X4 = 0 Uitgangswaarde = 0 of uit bij START-UP
STAL X4 = 1 Uitgangswaarde = 1 of aan bij START-UP
SYME X5 = 1 Vrijgave SYMMETRIE bedrijf
EFL X6 = 0 Uitgangswaarde = 0 of uit bij Ext. DWANG
EFL X6 = 1 Uitgangswaarde = 1 of aan bij Ext. DWANG
REM X8 = 1 REMOTE-conditie

PMnnI1@ PV@ Verbinding als ingang voor de procesvariabele
PMnnI2@ RS@ Verbinding als ingang voor het setpoint
PMnnI3@ RV@ Verbinding als ingang voor de verhoudingsfactor
PMnnI5@ OF@ Verbinding als ingang voor omschakeling UIT
PMnnI6@ SB@ Verbinding als ingang voor omschakeling STAND-BY
PMnnI7@ RA@ Verbinding als ingang voor omkering regelactie
PMnnI8@ EF@ Verbinding als ingang voor externe DWANG conditie
PMnnI13@ MNWS@ Verbinding als ingang voor de min. setpuntbegrenzing
PMnnI14@ MXWS@ Verbinding als ingang voor de max. setpuntbegrenzing

PMnnK01 LSP Setpoint
PMnnK02 ACT Regelactie (direct/omgekeerd)
PMnnK03 DIF Differentie
PMnnK05 BSB Setpointverschuiving in STAND-BY conditie
PMnnK06 BOF Setpointverschuiving in UIT conditie
PMnnK07 SBC Symmetiebereik
PMnnK10 MNWS Minimum setpuntbegrenzing
PMnnK13 DHH Hoge alarmgrenswaarde regelafwijking
PMnnK14 DH Hoge waarschuwingsgrenswaarde regelafwijking
PMnnK15 DL Lage waarschuwingsgrenswaarde regelafwijking
PMnnK16 DLL Lage alarmgrenswaarde regelafwijking
PMnnK17 MXWS Maximum setpuntbegrenzing

PMnnOU2 WSP Werkpunt regelmoduul
PMnnOU3 PV Momentele procesvariabele
PMnnOU5 PVS Versterking procesvariabele (100/bereik)
PMnnOU6 PVL Laag bereik procesvariabele
PMnnOU7 RSP Momentele afstandsinstelling
PMnnOU8 RV Momentele verhoudingsfactor

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD X1 = 1 HOLD conditie actief
CMP X2 = 1 COMPUTER conditie actief

PMnnDO Toestand en besturing dig. uitgang
OCM X1 = 1 Uitgang regelaar

PMnnST Toestand regelmoduul
CML X1 = 1 Uitgang regelmoduul op ondergrens
CMH X2 = 1 Uitgang regelmoduul op bovengrens
LLDA X5 = 1 Ondergrenswaarde-alarm regelafwijking
LDA X6 = 1 Ondergrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
HDA X7 = 1 Bovengrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
HHDA X8 = 1 Bovengrenswaarde-alarm regelafwijking
SOF X9 = 1 SHUT-OFF conditie actief
STA X10= 1 START-UP conditie actief
EF X11= 1 Ext. DWANG conditie actief
OF X12= 1 UIT conditie actief
SB X13= 1 STAND-BY conditie actief
RA X14= 1 Omkering regelactie actief
HEAT X15= 1 Verwarmingsbedrijf of procesvariabele onder symmetriebereik
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5.3.3. Algoritm e 3 - Dual-PID-regelaar

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 03 Soort algoritme

PMnnOPT OPT Regelaaropties
SOFE X1 = 1 Vrijgave SHUT-OFF conditie
STAE X3 = 1 Vrijgave START-UP conditie
PIDP X7 = 1 Vrijgave PID -> P omschakeling
REM X8 = 1 REMOTE-conditie
SOTO X9 = 1 Vrijgave SHUT-OFF -> OFF omschakeling
EZCO X10 = 1 Verwarmen/koelen omschakeling bij PI-regelaar

(alleen DX-91x0 Versie 1.4, 2.3, 3.3 en hoger)

PMnnI1@ PV@ Verbinding als ingang voor de procesvariabele
PMnnI2@ RS1@ Verbinding als ingang voor het setpoint - kring 1
PMnnI3@ RV1@ Verbinding als ingang voor de verhoudingsfactor - kring 1
PMnnI4@ PB@ Verbinding als ingang voor de proportionele band
PMnnI5@ OF@ Verbinding als ingang voor omschakeling UIT
PMnnI6@ SB@ Verbinding als ingang voor omschakeling STAND-BY
PMnnI7@ RA@ Verbinding als ingang voor omkering regelactie
PMnnI8@ EF@ Verbinding als ingang voor externe DWANG conditie
PMnnI9@ RS2@ Verbinding als ingang voor het setpoint - kring 2
PMnnI10@ RV2@ Verbinding als ingang voor de verhoudingsfactor - kring 2
PMnnI11@ OB1@ Verbinding als ingang voor de uitgangsverschuiving - kring 1
PMnnI12@ OB2@ Verbinding als ingang voor de uitgangsverschuiving - kring 2
PMnnI13@ MNWS@ Verbinding als ingang voor de min. setpuntbegrenzing
PMnnI14@ MXWS@ Verbinding als ingang voor de max. setpuntbegrenzing

PMnnK01 LSP1 Setpoint - kring 1
PMnnK02 PB1 Proportionele band - kring 1
PMnnK03 TI1 Integratietijd (verstellingen/1 min.) - kring 1
PMnnK04 TD1 Differentiatietijd - kring 1
PMnnK05 BSB1 Setpointverschuiving in STAND-BY conditie - kring 1
PMnnK06 BOF1 Setpointverschuiving in UIT conditie - kring 1
PMnnK08 EDB1 Differentie Procesvariabele - kring 1
PMnnK09 OB1 Verschuiving van de uitgang - kring 1
PMnnK10 MNWS Minimum setpuntbegrenzing
PMnnK11 HIL1 Bovengrens uitgang regelmoduul - kring 1
PMnnK12 LOL1 Ondergrens uitgang regelmoduul - kring 1
PMnnK13 DHH1 Hoge alarmgrenswaarde regelafwijking - kring 1
PMnnK14 DH1 Hoge waarschuwingsgrenswaarde regelafwijking - kring 1
PMnnK15 DL1 Lage waarschuwingsgrenswaarde regelafwijking - kring 1
PMnnK16 DLL1 Lage alarmgrenswaarde regelafwijking - kring 1
PMnnK17 MXWS Maximum setpuntbegrenzing
PMnnK18 LSP2 Setpoint
PMnnK19 PB2 Proportionele band - kring 2
PMnnK20 TI2 Integratietijd (verstellingen/1 min.) - kring 2
PMnnK21 TD2 Differentiatietijd - kring 2
PMnnK22 BSB2 Setpointverschuiving in STAND-BY conditie - kring 2
PMnnK23 BOF2 Setpointverschuiving in UIT conditie - kring 2
PMnnK24 EDB2 Differentie Procesvariabele - kring 2
PMnnK25 OB2 Verschuiving van de uitgang - kring 2
PMnnK26 SOL Uitgangswaarde bij OFF conditie
PMnnK27 STL Uitgangswaarde bij START-UP conditie
PMnnK28 HIL2 Bovengrenswaarde uitgang regelmoduul - kring 2
PMnnK29 LOL2 Ondergrenswaarde uitgang regelmoduul - kring 2
PMnnK30 DHH2 Hoge alarmgrenswaarde regelafwijking - kring 2
PMnnK31 DH2 Hoge waarschuwingsgrenswaarde regelafwijking - kring 2
PMnnK32 DL2 Lage waarschuwingsgrenswaarde regelafwijking - kring 2
PMnnK33 DLL2 Lage alarmgrenswaarde regelafwijking - kring 2
PMnnK34 EFL Uitgangswaarde bij ext. DWANG conditie
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PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnOU1 OCM Uitgang regelmoduul (actieve kring)
PMnnOU2 WSP1 Werkpunt regelmoduul - kring 1
PMnnOU3 WSP2 Werkpunt regelmoduul - kring 2
PMnnOU4 PV Momentele procesvariabele
PMnnOU5 PVS Versterking procesvariabele (100/bereik)
PMnnOU6 PVL Laag bereik procesvariabele
PMnnOU7 RSP Momentele afstandsinstelling
PMnnOU8 RV Momentele verhoudingsfactor

PMnnAX1 OCM1 Uitgang regelmoduul, kring #1
PMnnAX2 OCM2 Uitgang regelmoduul, kring #2

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD X1 = 1 HOLD conditie actief
CMP X2 = 1 COMPUTER conditie actief

PMnnST Toestand regelmoduul
CML X1 = 1 Uitgang regelmoduul op ondergrens
CMH X2 = 1 Uitgang regelmoduul op bovengrens
FORC X3 = 1 Uitgang gedwongen naar OCM
LLDA X5 = 1 Ondergrenswaarde-alarm regelafwijking
LDA X6 = 1 Ondergrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
HDA X7 = 1 Bovengrenswaarde-waarschuwing regelafwijking
HHDA X8 = 1 Bovengrenswaarde-alarm regelafwijking
SOF X9 = 1 SHUT-OFF conditie actief
STA X10= 1 START-UP conditie actief
EF X11= 1 Ext. DWANG conditie actief
OF X12= 1 UIT conditie actief
SB X13= 1 STAND-BY conditie actief
RA X14= 1 Omkering regelactie actief
HEAT X15= 1 Verwarmen actief
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5.3.4. Algoritm e 4 - Dual-AAN/UIT regelaar

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 04 Soort algoritme

PMnnOPT OPT Regelaaropties
SOFE X1 = 1 Vrijgave SHUT-OFF conditie
SOFL X2 = 0 Uitgangswaarde = 0 of uit bij SHUT-OFF
SOFL X2 = 1 Uitgangswaarde = 1 of aan bij SHUT-OFF
STAE X3 = 1 Vrijgave START-UP conditie
STAL X4 = 0 Uitgangswaarde = 0 of uit bij START-UP
STAL X4 = 1 Uitgangswaarde = 1 of aan bij START-UP
EFL X6 = 0 Uitgangswaarde = 0 of uit bij Ext. DWANG
EFL X6 = 1 Uitgangswaarde = 1 of aan bij Ext. DWANG
REM X8 = 1 REMOTE-conditie
SOTO X9 = 1 Vrijgave SHUT-OFF -> OFF omschakeling

X14 = 0 HOLD conditie bij spanningsterugkeer
X14 = 1 AUTO conditie bij spanningsterugkeer
X15 = 1 HOLD/AUTO vrijgave bij spanningsterugkeer

PMnnI1@ PV@ Verbinding als ingang voor de procesvariabele
PMnnI2@ RS1@ Verbinding als ingang voor het setpoint - kring 1
PMnnI3@ RV1@ Verbinding als ingang voor de verhoudingsfactor - kring 1
PMnnI5@ OF@ Verbinding als ingang voor omschakeling UIT
PMnnI6@ SB@ Verbinding als ingang voor omschakeling STAND-BY
PMnnI7@ RA@ Verbinding als ingang voor omkering regelactie
PMnnI8@ EF@ Verbinding als ingang voor externe DWANG conditie
PMnnI9@ RS2@ Verbinding als ingang voor het setpoint - kring 2
PMnnI10@ RV2@ Verbinding als ingang voor de verhoudingsfactor - kring 2
PMnnI13@ MNWS@ Verbinding als ingang voor de min. setpuntbegrenzing
PMnnI14@ MXWS@ Verbinding als ingang voor de max. setpuntbegrenzing

PMnnK01 LSP1 Setpoint - kring 1
PMnnK02 ACT1 Regelactie (direct/omgekeerd) - kring 1
PMnnK03 DIF1 Differentie - kring 1
PMnnK05 BSB1 Setpointverschuiving in STAND-BY conditie - kring 1
PMnnK06 BOF1 Setpointverschuiving in UIT conditie - kring 1
PMnnK10 MNWS Minimum setpuntbegrenzing
PMnnK13 DHH1 Hoge alarmgrenswaarde regelafwijking - kring 1
PMnnK14 DH1 Hoge waarschuwingsgrenswaarde regelafwijking - kring 1
PMnnK15 DL1 Lage waarschuwingsgrenswaarde regelafwijking - kring 1
PMnnK16 DLL1 Lage alarmgrenswaarde regelafwijking - kring 1
PMnnK17 MXWS Maximum setpuntbegrenzing

PMnnK18 LSP2 Setpoint - kring 2
PMnnK19 ACT2 Regelactie (direct/omgekeerd) - kring 2
PMnnK20 DIF2 Differentie - kring 2
PMnnK22 BSB2 Setpointverschuiving in STAND-BY conditie - kring 2
PMnnK23 BOF2 Setpointverschuiving in UIT conditie - kring 2
PMnnK30 DHH2 Hoge alarmgrenswaarde regelafwijking - kring 2
PMnnK31 DH2 Hoge waarschuwingsgrenswaarde regelafwijking - kring 2
PMnnK32 DL2 Lage waarschuwingsgrenswaarde regelafwijking - kring 2
PMnnK33 DLL2 Lage alarmgrenswaarde regelafwijking - kring 2

PMnnOU2 WSP1 Werkpunt regelmoduul - kring 1
PMnnOU3 WSP2 Werkpunt regelmoduul - kring 2
PMnnOU4 PV Momentele procesvariabele
PMnnOU5 PVS Versterking procesvariabele (100/bereik)
PMnnOU6 PVL Laag bereik procesvariabele
PMnnOU7 RSP Momentele afstandsinstelling
PMnnOU8 RV Momentele verhoudingsfactor

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD X1 = 1 HOLD conditie actief
CMP X2 = 1 COMPUTER conditie actief
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PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnDO Toestand en besturing dig. uitgang
OCM X1 = 1 Uitgang regelaar (actieve kring)
OCM1 X3 = 1 Uitgang regelaar (kring #1)
OCM2 X4 = 1 Uitgang regelaar (kring #2)

PMnnST Toestand regelmoduul
CML X1 = 1 Uitgang regelmoduul op 0
CMH X2 = 1 Uitgang regelmoduul op 1
LLDA X5 = 1 Ondergrenswaardealarm regelafwijking
LDA X6 = 1 Ondergrenswaardewaarschuwing regelafwijking
HDA X7 = 1 Bovengrenswaardewaarschuwing regelafwijking
HHDA X8 = 1 Bovengrenswaardealarm regelafwijking
SOF X9 = 1 SHUT-OFF conditie actief
STA X10= 1 START-UP conditie actief
EF X11= 1 Ext. DWANG conditie actief
OF X12= 1 UIT conditie actief
SB X13= 1 STAND-BY conditie actief
RA X14= 1 Omkering regelactie actief
HEAT X15= 1 Verwarmen actief
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5.3.5. Algoritme 11 - Berekening gemiddelde waarde

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 11 Soort algoritme

PMnnI1@ I1@ Verbinding voor analoge ingang #1
PMnnI2@ I2@ Verbinding voor analoge ingang #2
PMnnI3@ I3@ Verbinding voor analoge ingang #3
PMnnI4@ I4@ Verbinding voor analoge ingang #4
PMnnI5@ I5@ Verbinding voor analoge ingang #5
PMnnI6@ I6@ Verbinding voor analoge ingang #6
PMnnI7@ I7@ Verbinding voor analoge ingang #7
PMnnI8@ I8@ Verbinding voor analoge ingang #8

PMnnK01 K0 Constante
PMnnK02 K1 Constante
PMnnK03 K2 Constante
PMnnK04 K3 Constante
PMnnK05 K4 Constante
PMnnK06 K5 Constante
PMnnK07 K6 Constante
PMnnK08 K7 Constante
PMnnK09 K8 Constante

PMnnK11 HIL Bovengrens van berekende uitgang
PMnnK12 LOL Ondergrens van berekende uitgang

PMnnOU1 NCM Berekende uitgang

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD X1 = 1 HOLD conditie actief

PMnnST Toestand rekenmoduul
NML X1 = 1 Uitgang moduul op ondergrens
NMH X2 = 1 Uitgang moduul op bovengrens
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5.3.6. Algoritme 12 - Minimum voorkeur

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 12 Soort algoritme

PMnnI1@ I1@ Verbinding voor analoge ingang #1
PMnnI2@ I2@ Verbinding voor analoge ingang #2
PMnnI3@ I3@ Verbinding voor analoge ingang #3
PMnnI4@ I4@ Verbinding voor analoge ingang #4
PMnnI5@ I5@ Verbinding voor analoge ingang #5
PMnnI6@ I6@ Verbinding voor analoge ingang #6
PMnnI7@ I7@ Verbinding voor analoge ingang #7
PMnnI8@ I8@ Verbinding voor analoge ingang #8

PMnnK01 K0 Constante
PMnnK02 K1 Constante
PMnnK03 K2 Constante
PMnnK04 K3 Constante
PMnnK05 K4 Constante
PMnnK06 K5 Constante
PMnnK07 K6 Constante
PMnnK08 K7 Constante
PMnnK09 K8 Constante

PMnnK11 HIL Bovengrens van berekende uitgang
PMnnK12 LOL Ondergrens van berekende uitgang

PMnnOU1 NCM Berekende uitgang

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD X1 = 1 HOLD conditie actief

PMnnST Toestand rekenmoduul
NML X1 = 1 Uitgang moduul op ondergrens
NMH X2 = 1 Uitgang moduul op bovengrens
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5.3.7. Algoritme 13 - Maximum voorkeur

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 13 Soort algoritme

PMnnI1@ I1@ Verbinding voor analoge ingang #1
PMnnI2@ I2@ Verbinding voor analoge ingang #2
PMnnI3@ I3@ Verbinding voor analoge ingang #3
PMnnI4@ I4@ Verbinding voor analoge ingang #4
PMnnI5@ I5@ Verbinding voor analoge ingang #5
PMnnI6@ I6@ Verbinding voor analoge ingang #6
PMnnI7@ I7@ Verbinding voor analoge ingang #7
PMnnI8@ I8@ Verbinding voor analoge ingang #8

PMnnK01 K0 Constante
PMnnK02 K1 Constante
PMnnK03 K2 Constante
PMnnK04 K3 Constante
PMnnK05 K4 Constante
PMnnK06 K5 Constante
PMnnK07 K6 Constante
PMnnK08 K7 Constante
PMnnK09 K8 Constante

PMnnK11 HIL Bovengrens van berekende uitgang
PMnnK12 LOL Ondergrens van berekende uitgang

PMnnOU1 NCM Berekende uitgang

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD X1 = 1 HOLD conditie actief

PMnnST Toestand rekenmoduul
NML X1 = 1 Uitgang moduul op ondergrens
NMH X2 = 1 Uitgang moduul op bovengrens

0799 5. ITEMLIST DX-9100 187



GEBRUIKERSHANDBOEK DX-9100

5.3.8. Algoritme 14 - Psychrometrische berekening in °C

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 14 Soort algoritme

PMnnF1 FUN1 Functieselectie kanaal 1
X3 X2 X1 = 000 Niet gebruikt

= 001 Enthalpy
= 010 Natte bol
= 011 Dauwpunt

PMnnF2 FUN2 Functieselectie kanaal 2
X3 X2 X1 = 000 Niet gebruikt

= 001 Enthalpy

PMnnI1@ TM1@ Verbinding voor analoge ingang #1, kanaal #1; Temperatuur in °C
PMnnI2@ RH1@ Verbinding voor analoge ingang #2, kanaal #1; % Rel. Vochtigheid
PMnnI3@ TM2@ Verbinding voor analoge ingang #1, kanaal #2; Temperatuur in °C
PMnnI4@ RH2@ Verbinding voor analoge ingang #2, kanaal #2; % Rel. Vochtigheid

PMnnK11 HIL1 Bovengrens van berekende uitgang, kanaal 1
PMnnK12 LOL1 Ondergrens van berekende uitgang, kanaal 1
PMnnK13 ATP1 Luchtdruk in mbar, kanaal 1
PMnnK28 HIL2 Bovengrens van berekende uitgang, kanaal 2
PMnnK29 LOL2 Ondergrens van berekende uitgang, kanaal 2
PMnnK30 ATP2 Luchtdruk in mbar, kanaal 2

PMnnOU1 NCM1 Berekende uitgang, kanaal 1
PMnnOU2 NCM2 Berekende uitgang, kanaal 2

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD1 X1 = 1 HOLD conditie actief, kanaal 1
HLD2 X2 = 1 HOLD conditie actief, kanaal 2

PMnnST Toestand rekenmoduul
NML1 X1 = 1 Uitgang moduul op ondergrens, kanaal 1
NMH1 X2 = 1 Uitgang moduul op bovengrens, kanaal 1
NML2 X3 = 1 Uitgang moduul op ondergrens, kanaal 2
NMH2 X4 = 1 Uitgang moduul op bovengrens, kanaal 2

Opmerking: In een DX-9100 kan slechts één algoritme 14 of 15 worden geconfigureerd!!
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5.3.9. Algoritme 15 - Psychrometrische berekening in °F

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 15 Soort algoritme kanaal 1

PMnnF1 FUN1 Functieselectie
X3 X2 X1 = 000 Niet gebruikt

= 001 Enthalpy
= 010 Natte bol
= 011 Dauwpunt

PMnnF2 FUN2 Functieselectie kanaal 2
X3 X2 X1 = 000 Niet gebruikt

= 001 Enthalpy

PMnnI1@ TM1@ Verbinding voor analoge ingang #1, kanaal #1; Temperatuur in °F
PMnnI2@ RH1@ Verbinding voor analoge ingang #2, kanaal #1; % Rel. Vochtigheid
PMnnI3@ TM2@ Verbinding voor analoge ingang #1, kanaal #2; Temperatuur in °F
PMnnI4@ RH2@ Verbinding voor analoge ingang #2, kanaal #2; % Rel. Vochtigheid

PMnnK11 HIL1 Bovengrens van berekende uitgang, kanaal 1
PMnnK12 LOL1 Ondergrens van berekende uitgang, kanaal 1
PMnnK13 ATP1 Luchtdruk in mbar, kanaal 1
PMnnK28 HIL2 Bovengrens van berekende uitgang, kanaal 2
PMnnK29 LOL2 Ondergrens van berekende uitgang, kanaal 2
PMnnK30 ATP2 Luchtdruk in mbar, kanaal 2

PMnnOU1 NCM1 Berekende uitgang, kanaal 1
PMnnOU2 NCM2 Berekende uitgang, kanaal 2

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD1 X1 = 1 HOLD conditie actief, kanaal 1
HLD2 X2 = 1 HOLD conditie actief, kanaal 2

PMnnST Toestand rekenmoduul
NML1 X1 = 1 Uitgang moduul op ondergrens, kanaal 1
NMH1 X2 = 1 Uitgang moduul op bovengrens, kanaal 1
NML2 X3 = 1 Uitgang moduul op ondergrens, kanaal 2
NMH2 X4 = 1 Uitgang moduul op bovengrens, kanaal 2

Opmerking: In een DX-9100 kan slechts één algoritme 14 of 15 worden geconfigureerd!!
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5.3.10. Algoritme 16 - Segmentering

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 16 Soort algoritme

PMnnOPT OPT Algoritme Opties
NEXT X16 = 1 Koppelen met volgend PM

PMnnI1@ I1@ Verbinding voor analoge ingang

PMnnK01 X0 X-coördinaat knikpunt #0
PMnnK02 Y0 Y-coördinaat knikpunt #0
PMnnK03 X1 X-coördinaat knikpunt #1
PMnnK04 Y1 Y-coördinaat knikpunt #1
PMnnK05 X2 X-coördinaat knikpunt #2
PMnnK06 Y2 Y-coördinaat knikpunt #2
PMnnK07 X3 X-coördinaat knikpunt #3
PMnnK08 Y3 Y-coördinaat knikpunt #3
PMnnK09 X4 X-coördinaat knikpunt #4
PMnnK10 Y4 Y-coördinaat knikpunt #4
PMnnK11 X5 X-coördinaat knikpunt #5
PMnnK12 Y5 Y-coördinaat knikpunt #5
PMnnK13 X6 X-coördinaat knikpunt #6
PMnnK14 Y6 Y-coördinaat knikpunt #6
PMnnK15 X7 X-coördinaat knikpunt #7
PMnnK16 Y7 Y-coördinaat knikpunt #7
PMnnK17 X8 X-coördinaat knikpunt #8
PMnnK18 Y8 Y-coördinaat knikpunt #8
PMnnK19 X9 X-coördinaat knikpunt #9
PMnnK20 Y9 Y-coördinaat knikpunt #9
PMnnK21 X10 X-coördinaat knikpunt #10
PMnnK22 Y10 Y-coördinaat knikpunt #10
PMnnK23 X11 X-coördinaat knikpunt #11
PMnnK24 Y11 Y-coördinaat knikpunt #11
PMnnK25 X12 X-coördinaat knikpunt #12
PMnnK26 Y12 Y-coördinaat knikpunt #12
PMnnK27 X13 X-coördinaat knikpunt #13
PMnnK28 Y13 Y-coördinaat knikpunt #13
PMnnK29 X14 X-coördinaat knikpunt #14
PMnnK30 Y14 Y-coördinaat knikpunt #14
PMnnK31 X15 X-coördinaat knikpunt #15
PMnnK32 Y15 Y-coördinaat knikpunt #15
PMnnK33 X16 X-coördinaat knikpunt #16
PMnnK34 Y16 Y-coördinaat knikpunt #16

PMnnOU1 NCM Berekende uitgang

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD X1 = 1 HOLD conditie actief
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5.3.11. Algoritme 17 - Ingangsselectie

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 17 Soort algoritme

PMnnI1@ I1@ Verbinding voor analoge ingang #1
PMnnI2@ I2@ Verbinding voor analoge ingang #2
PMnnI3@ I3@ Verbinding voor analoge ingang #3
PMnnI4@ I4@ Verbinding voor analoge ingang #4
PMnnI5@ I5@ Verbinding voor digitale ingang #5
PMnnI6@ I6@ Verbinding voor digitale ingang #6

PMnnK01 K1 Constante
PMnnK02 C1 Constante
PMnnK03 K2 Constante
PMnnK04 C2 Constante
PMnnK05 K3 Constante
PMnnK06 C3 Constante
PMnnK07 K4 Constante
PMnnK08 C4 Constante

PMnnK11 HIL Bovengrens van berekende uitgang
PMnnK12 LOL Ondergrens van berekende uitgang

PMnnOU1 NCM Berekende uitgang

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD X1 = 1 HOLD conditie actief

PMnnST Toestand rekenmoduul
NML X1 = 1 Uitgang moduul op ondergrens
NMH X2 = 1 Uitgang moduul op bovengrens
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5.3.12. Algoritme 18 - Calculator

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 18 Soort algoritme

PMnnF1 FUN Functieselectie
X2 X1 = 00 niet gebruikt
X2 X1 = 01 Functie #1:

X2 X1 = 10 Functie #2:

PMnnI1@ I1@ Verbinding voor analoge ingang #1
PMnnI2@ I2@ Verbinding voor analoge ingang #2
PMnnI3@ I3@ Verbinding voor analoge ingang #3
PMnnI4@ I4@ Verbinding voor analoge ingang #4
PMnnI5@ I5@ Verbinding voor analoge ingang #5
PMnnI6@ I6@ Verbinding voor analoge ingang #6
PMnnI7@ I7@ Verbinding voor analoge ingang #7
PMnnI8@ I8@ Verbinding voor analoge ingang #8

PMnnK01 K0 Constante
PMnnK02 K1 Constante
PMnnK03 K2 Constante
PMnnK04 K3 Constante
PMnnK05 K4 Constante
PMnnK06 K5 Constante
PMnnK07 K6 Constante
PMnnK08 K7 Constante
PMnnK09 K8 Constante
PMnnK10 K9 Constante

PMnnK11 HIL Bovengrens van berekende uitgang
PMnnK12 LOL Ondergrens van berekende uitgang

PMnnOU1 NCM Berekende uitgang

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD X1 = 1 HOLD conditie actief

PMnnST Toestand rekenmoduul
NML X1 = 1 Uitgang moduul op ondergrens
NMH X2 = 1 Uitgang moduul op bovengrens
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5.3.13. Algoritme 19 - Timerfuncties

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 19 Soort algoritme

PMnnF1 FUN1 Functie timer #1
X3 X2 X1 = 000 Timer geblokkeerd

= 001 Impulsgever
= 010 Trigger-impulsgever
= 011 Vertraagd IN met geheugen
= 100 Vertraagd IN
= 101 Vertraagd UIT

X6 X5 = 00 Tijdconstante Tn in seconden (standaard)
= 01 Tijdconstante Tn in minuten
= 10 Tijdconstante Tn in uren

PMnnF2 FUN2 Functie timer #2 zoals FUN1
PMnnF3 FUN3 Functie timer #3 zoals FUN1
PMnnF4 FUN4 Functie timer #4 zoals FUN1
PMnnF5 FUN5 Functie timer #5 zoals FUN1
PMnnF6 FUN6 Functie timer #6 zoals FUN1
PMnnF7 FUN7 Functie timer #7 zoals FUN1
PMnnF8 FUN8 Functie timer #8 zoals FUN1

PMnnI1@ I1@ Verbinding voor digitale SET-ingang #1
PMnnI2@ RS1@ Verbinding voor digitale RESET-ingang #1
PMnnI3@ I2@ Verbinding voor digitale SET-ingang #2
PMnnI4@ RS2@ Verbinding voor digitale RESET-ingang #2
PMnnI5@ I3@ Verbinding voor digitale SET-ingang #3
PMnnI6@ RS3@ Verbinding voor digitale RESET-ingang #3
PMnnI7@ I4@ Verbinding voor digitale SET-ingang #4
PMnnI8@ RS4@ Verbinding voor digitale RESET-ingang #4
PMnnI9@ I5@ Verbinding voor digitale SET-ingang #5
PMnnI10@ RS5@ Verbinding voor digitale RESET-ingang #5
PMnnI11@ I6@ Verbinding voor digitale SET-ingang #6
PMnnI12@ RS6@ Verbinding voor digitale RESET-ingang #6
PMnnI13@ I7@ Verbinding voor digitale SET-ingang #7
PMnnI14@ RS7@ Verbinding voor digitale RESET-ingang #7
PMnnI15@ I8@ Verbinding voor digitale SET-ingang #8
PMnnI16@ RS8@ Verbinding voor digitale RESET-ingang #8

PMnnK01 T1 Tijdconstante timer #1
PMnnK02 T2 Tijdconstante timer #2
PMnnK03 T3 Tijdconstante timer #3
PMnnK04 T4 Tijdconstante timer #4
PMnnK05 T5 Tijdconstante timer #5
PMnnK06 T6 Tijdconstante timer #6
PMnnK07 T7 Tijdconstante timer #7
PMnnK08 T8 Tijdconstante timer #8

PMnnOU1 TIM1 Tijd tot einde timercyclus - timer #1
PMnnOU2 TIM2 Tijd tot einde timercyclus - timer #2
PMnnOU3 TIM3 Tijd tot einde timercyclus - timer #3
PMnnOU4 TIM4 Tijd tot einde timercyclus - timer #4
PMnnOU5 TIM5 Tijd tot einde timercyclus - timer #5
PMnnOU6 TIM6 Tijd tot einde timercyclus - timer #6
PMnnOU7 TIM7 Tijd tot einde timercyclus - timer #7
PMnnOU8 TIM8 Tijd tot einde timercyclus - timer #8
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PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD1 X1 = 1 HOLD conditie timer #1 actief
HLD2 X2 = 1 HOLD conditie timer #2 actief
HLD3 X3 = 1 HOLD conditie timer #3 actief
HLD4 X4 = 1 HOLD conditie timer #4 actief
HLD5 X5 = 1 HOLD conditie timer #5 actief
HLD6 X6 = 1 HOLD conditie timer #6 actief
HLD7 X7 = 1 HOLD conditie timer #7 actief
HLD8 X8 = 1 HOLD conditie timer #8 actief

PMnnDO Toestand/besturing dig. uitgang
TDO1 X1 = Digitale uitgang timer #1
TDO2 X2 = Digitale uitgang timer #2
TDO3 X3 = Digitale uitgang timer #3
TDO4 X4 = Digitale uitgang timer #4
TDO5 X5 = Digitale uitgang timer #5
TDO6 X6 = Digitale uitgang timer #6
TDO7 X7 = Digitale uitgang timer #7
TDO8 X8 = Digitale uitgang timer #8
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5.3.14. Algoritme 20 - Sommeringsfuncties

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 20 Soort algoritme

PMnnF1 FUN1 Functiekanaal #1
X3 X2 X1 = 000 Kanaal geblokkeerd

= 001 Gebeurtenis-telling
= 010 Integrator
= 011 Tijd-telling

X8 = 1 Vrijgave overloopteller ACTn (vanaf V1.1)
PMnnF2 FUN2 Functiekanaal #2 zoals FUN1
PMnnF3 FUN3 Functiekanaal #3 zoals FUN1
PMnnF4 FUN4 Functiekanaal #4 zoals FUN1
PMnnF5 FUN5 Functiekanaal #5 zoals FUN1
PMnnF6 FUN6 Functiekanaal #6 zoals FUN1
PMnnF7 FUN7 Functiekanaal #7 zoals FUN1
PMnnF8 FUN8 Functiekanaal #8 zoals FUN1

PMnnI1@ I1@ Verbinding voor ingang kanaal #1
PMnnI2@ RS1@ Verbinding voor digitale RESET-ingang kanaal #1
PMnnI3@ I2@ Verbinding voor ingang kanaal #2
PMnnI4@ RS2@ Verbinding voor digitale RESET-ingang kanaal #2
PMnnI5@ I3@ Verbinding voor ingang kanaal #3
PMnnI6@ RS3@ Verbinding voor digitale RESET-ingang kanaal #3
PMnnI7@ I4@ Verbinding voor ingang kanaal #4
PMnnI8@ RS4@ Verbinding voor digitale RESET-ingang kanaal #4
PMnnI9@ I5@ Verbinding voor ingang kanaal #5
PMnnI10@ RS5@ Verbinding voor digitale RESET-ingang kanaal #5
PMnnI11@ I6@ Verbinding voor ingang kanaal #6
PMnnI12@ RS6@ Verbinding voor digitale RESET-ingang kanaal #6
PMnnI13@ I7@ Verbinding voor ingang kanaal #7
PMnnI14@ RS7@ Verbinding voor digitale RESET-ingang kanaal #7
PMnnI15@ I8@ Verbinding voor ingang kanaal #8
PMnnI16@ RS8@ Verbinding voor digitale RESET-ingang kanaal #8

PMnnK01 FSL1 Grens uitgangsbereik kanaal #1
PMnnK02 FSL2 Grens uitgangsbereik kanaal #2
PMnnK03 FSL3 Grens uitgangsbereik kanaal #3
PMnnK04 FSL4 Grens uitgangsbereik kanaal #4
PMnnK05 FSL5 Grens uitgangsbereik kanaal #5
PMnnK06 FSL6 Grens uitgangsbereik kanaal #6
PMnnK07 FSL7 Grens uitgangsbereik kanaal #7
PMnnK08 FSL8 Grens uitgangsbereik kanaal #8

PMnnK09 FTC1 Schaalfactor/Tijdconstante kanaal #1
PMnnK10 FTC2 Schaalfactor/Tijdconstante kanaal #2
PMnnK11 FTC3 Schaalfactor/Tijdconstante kanaal #3
PMnnK12 FTC4 Schaalfactor/Tijdconstante kanaal #4
PMnnK13 FTC5 Schaalfactor/Tijdconstante kanaal #5
PMnnK14 FTC6 Schaalfactor/Tijdconstante kanaal #6
PMnnK15 FTC7 Schaalfactor/Tijdconstante kanaal #7
PMnnK16 FTC8 Schaalfactor/Tijdconstante kanaal #8

PMnnOU1 TOT1 Gesommeerd totaal - kanaal #1
PMnnOU2 TOT2 Gesommeerd totaal - kanaal #2
PMnnOU3 TOT3 Gesommeerd totaal - kanaal #3
PMnnOU4 TOT4 Gesommeerd totaal - kanaal #4
PMnnOU5 TOT5 Gesommeerd totaal - kanaal #5
PMnnOU6 TOT6 Gesommeerd totaal - kanaal #6
PMnnOU7 TOT7 Gesommeerd totaal - kanaal #7
PMnnOU8 TOT8 Gesommeerd totaal - kanaal #8
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PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD1 X1 = 1 HOLD conditie kanaal #1 actief
HLD2 X2 = 1 HOLD conditie kanaal #2 actief
HLD3 X3 = 1 HOLD conditie kanaal #3 actief
HLD4 X4 = 1 HOLD conditie kanaal #4 actief
HLD5 X5 = 1 HOLD conditie kanaal #5 actief
HLD6 X6 = 1 HOLD conditie kanaal #6 actief
HLD7 X7 = 1 HOLD conditie kanaal #7 actief
HLD8 X8 = 1 HOLD conditie kanaal #8 actief

PMnnST Toestand programmeerbaar functiemoduul
FSS1 X1 = 1 Grenswaardeoverschrijding kanaal #1
FSS2 X2 = 1 Grenswaardeoverschrijding kanaal #2
FSS3 X3 = 1 Grenswaardeoverschrijding kanaal #3
FSS4 X4 = 1 Grenswaardeoverschrijding kanaal #4
FSS5 X5 = 1 Grenswaardeoverschrijding kanaal #5
FSS6 X6 = 1 Grenswaardeoverschrijding kanaal #6
FSS7 X7 = 1 Grenswaardeoverschrijding kanaal #7
FSS8 X8 = 1 Grenswaardeoverschrijding kanaal #8

PMnnAC1 ACT1 Overloopteller kanaal #1
PMnnAC2 ACT2 Overloopteller kanaal #2
PMnnAC3 ACT3 Overloopteller kanaal #3
PMnnAC4 ACT4 Overloopteller kanaal #4
PMnnAC5 ACT5 Overloopteller kanaal #5
PMnnAC6 ACT6 Overloopteller kanaal #6
PMnnAC7 ACT7 Overloopteller kanaal #7
PMnnAC8 ACT8 Overloopteller kanaal #8
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5.3.15. Algoritme 21 - Vergelijkingsfunctie

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 21 Soort algoritme

PMnnF1 FUN1 Functiekanaal #1
X3 X2 X1 = 000 Kanaal geblokkeerd

= 001 Bovengrenswaarde
= 010 Ondergrenswaarde
= 011 Gelijkheid
= 100 Dynamisch

PMnnF2 FUN2 Functiekanaal #2 zoals FUN1
PMnnF3 FUN3 Functiekanaal #3 zoals FUN1
PMnnF4 FUN4 Functiekanaal #4 zoals FUN1
PMnnF5 FUN5 Functiekanaal #5 zoals FUN1
PMnnF6 FUN6 Functiekanaal #6 zoals FUN1
PMnnF7 FUN7 Functiekanaal #7 zoals FUN1
PMnnF8 FUN8 Functiekanaal #8 zoals FUN1

PMnnI1@ I1@ Verbinding voor analoge ingang kanaal #1
PMnnI2@ SP1@ Verbinding voor setpoint-ingang kanaal #1
PMnnI3@ I2@ Verbinding voor analoge ingang kanaal #2
PMnnI4@ SP2@ Verbinding voor setpoint-ingang kanaal #2
PMnnI5@ I3@ Verbinding voor analoge ingang kanaal #3
PMnnI6@ SP3@ Verbinding voor setpoint-ingang kanaal #3
PMnnI7@ I4@ Verbinding voor analoge ingang kanaal #4
PMnnI8@ SP4@ Verbinding voor setpoint-ingang kanaal #4
PMnnI9@ I5@ Verbinding voor analoge ingang kanaal #5
PMnnI10@ SP5@ Verbinding voor setpoint-ingang kanaal #5
PMnnI11@ I6@ Verbinding voor analoge ingang kanaal #6
PMnnI12@ SP6@ Verbinding voor setpoint-ingang kanaal #6
PMnnI13@ I7@ Verbinding voor analoge ingang kanaal #7
PMnnI14@ SP7@ Verbinding voor setpoint-ingang kanaal #7
PMnnI15@ I8@ Verbinding voor analoge ingang kanaal #8
PMnnI16@ SP8@ Verbinding voor setpoint-ingang kanaal #8

PMnnK01 SP1 Intern setpoint kanaal #1
PMnnK02 DF1 Differentie kanaal #1
PMnnK03 SP2 Intern setpoint kanaal #2
PMnnK04 DF2 Differentie kanaal #2
PMnnK05 SP3 Intern setpoint kanaal #3
PMnnK06 DF3 Differentie kanaal #3
PMnnK07 SP4 Intern setpoint kanaal #4
PMnnK08 DF4 Differentie kanaal #4
PMnnK09 SP5 Intern setpoint kanaal #5
PMnnK10 DF5 Differentie kanaal #5
PMnnK11 SP6 Intern setpoint kanaal #6
PMnnK12 DF6 Differentie kanaal #6
PMnnK13 SP7 Intern setpoint kanaal #7
PMnnK14 DF7 Differentie kanaal #7
PMnnK15 SP8 Intern setpoint kanaal #8
PMnnK16 DF8 Differentie kanaal #8

PMnnOU1 NCM1 Afwijking (I1-SP1) - kanaal #1
PMnnOU2 NCM2 Afwijking (I2-SP2) - kanaal #2
PMnnOU3 NCM3 Afwijking (I3-SP3) - kanaal #3
PMnnOU4 NCM4 Afwijking (I4-SP4) - kanaal #4
PMnnOU5 NCM5 Afwijking (I5-SP5) - kanaal #5
PMnnOU6 NCM6 Afwijking (I6-SP6) - kanaal #6
PMnnOU7 NCM7 Afwijking (I7-SP7) - kanaal #7
PMnnOU8 NCM8 Afwijking (I8-SP8) - kanaal #8
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PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD1 X1 = 1 HOLD conditie kanaal #1 actief
HLD2 X2 = 1 HOLD conditie kanaal #2 actief
HLD3 X3 = 1 HOLD conditie kanaal #3 actief
HLD4 X4 = 1 HOLD conditie kanaal #4 actief
HLD5 X5 = 1 HOLD conditie kanaal #5 actief
HLD6 X6 = 1 HOLD conditie kanaal #6 actief
HLD7 X7 = 1 HOLD conditie kanaal #7 actief
HLD8 X8 = 1 HOLD conditie kanaal #8 actief

PMnnST Toestand programmeerbaar functiemoduul
LS1 X1 = Toestand kanaal #1
LS2 X2 = Toestand kanaal #2
LS3 X3 = Toestand kanaal #3
LS4 X4 = Toestand kanaal #4
LS5 X5 = Toestand kanaal #5
LS6 X6 = Toestand kanaal #6
LS7 X7 = Toestand kanaal #7
LS8 X8 = Toestand kanaal #8
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5.3.16. Algoritme 22 - Stappenregelaar

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 22 Soort algoritme

PMnnOPT OPT Algoritmeopties
MODE X3 X2 X1 Algoritme instelling

= 000 Geblokkeerd
= 001 Stap-instelling (Last ON, First OFF)
= 010 Sequentiële instelling (First ON,First OFF)
= 011 Binaire code instelling
= 100 Gelijke verdeling bedrijfsuren
X6 = 1 Inverteer stappen in een groep
X7 = 1 TON en TOFF alleen toepasbaar op groepen
X8 = 0 Analoge ingang
X8 = 1 Digitale ingang
X9 = 0 Pro-actieve regeling
X9 = 1 Retroactieve regeling

NEXT X16= 1 Koppelen aan volgend PM

PMnnF1 NST1 Aantal stappen in een groep (Stap #1 = 1st)
PMnnF2 NST2 Aantal stappen in een groep (Stap #2 = 1st)
PMnnF3 NST3 Aantal stappen in een groep (Stap #3 = 1st)
PMnnF4 NST4 Aantal stappen in een groep (Stap #4 = 1st)
PMnnF5 NST5 Aantal stappen in een groep (Stap #5 = 1st)
PMnnF6 NST6 Aantal stappen in een groep (Stap #6 = 1st)
PMnnF7 NST7 Aantal stappen in een groep (Stap #7 = 1st)
PMnnF8 NST8 Aantal stappen in een groep (Stap #8 = 1st)

PMnnI1@ DIS1@ Verbinding voor blokkering uitgang stap #1
PMnnI2@ DIS2@ Verbinding voor blokkering uitgang stap #2
PMnnI3@ DIS3@ Verbinding voor blokkering uitgang stap #3
PMnnI4@ DIS4@ Verbinding voor blokkering uitgang stap #4
PMnnI5@ DIS5@ Verbinding voor blokkering uitgang stap #5
PMnnI6@ DIS6@ Verbinding voor blokkering uitgang stap #6
PMnnI7@ DIS7@ Verbinding voor blokkering uitgang stap #7
PMnnI8@ DIS8@ Verbinding voor blokkering uitgang stap #8

PMnnI9@ I1@ Verbinding voor besturing ingang #1 (verhogen of analoog)
PMnnI10@ I2@ Verbinding voor besturing ingang #2 (verlagen)
PMnnI11@ I3@ Verbinding voor versneld terugstappen (of uitschakelen)

PMnnK01 OLF1 Belastingsfactor uitgang in % voor stap #1
PMnnK02 OLF2 Belastingsfactor uitgang in % voor stap #2
PMnnK03 OLF3 Belastingsfactor uitgang in % voor stap #3
PMnnK04 OLF4 Belastingsfactor uitgang in % voor stap #4
PMnnK05 OLF5 Belastingsfactor uitgang in % voor stap #5
PMnnK06 OLF6 Belastingsfactor uitgang in % voor stap #6
PMnnK07 OLF7 Belastingsfactor uitgang in % voor stap #7
PMnnK08 OLF8 Belastingsfactor uitgang in % voor stap #8

PMnnK09 T1 Vertraging na inschakeling eerste groep [sec.]
PMnnK10 T2 Vertraging na inschakeling tussen stappen [sec.]
PMnnK11 T3 Vertraging na inschakeling tussen groepen [sec.]
PMnnK12 T4 Vertraging na uitschakeling tussen stappen [sec.]
PMnnK13 T5 Vertraging na uitschakeling tussen groepen [sec.]
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PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnK14 T4F Vertraging bij versneld terugstappen tussen stappen [sec.]
PMnnK15 T5F Vertraging bij versneld terugstappen tussen groepen [sec.]
PMnnK16 TON Minimale Aan-tijd van een groep [sec.]
PMnnK17 TOFF Minimale Uit-tijd van een groep [sec.]
PMnnK18 MAXC Max. aantal schakelcycli per groep per uur
PMnnK19 FLR Aanlooptijd naar volle belasting [sec.]
PMnnK20 LDF Belastingsdifferentie tussen stappen [%]

PMnnOU1 OUT Gewenste uitgangswaarde [%]
PMnnOU2 OUTD Uitgangsverschil [%]
PMnnOU2 OUTS Geschakelde uitgangswaarde [%]

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD1 X1 = 1 HOLD conditie moduul actief

PMnnDO DOUT Toestand/besturing uitgang
STO1 X1 = Digitale uitgang stap #1
STO2 X2 = Digitale uitgang stap #2
STO3 X3 = Digitale uitgang stap #3
STO4 X4 = Digitale uitgang stap #4
STO5 X5 = Digitale uitgang stap #5
STO6 X6 = Digitale uitgang stap #6
STO7 X7 = Digitale uitgang stap #7
STO8 X8 = Digitale uitgang stap #8

PMnnST Toestand programmeerbaar functiemoduul
DIS1 X1 = 1 Uitgang geblokkeerd stap #1
DIS2 X2 = 1 Uitgang geblokkeerd stap #2
DIS3 X3 = 1 Uitgang geblokkeerd stap #3
DIS4 X4 = 1 Uitgang geblokkeerd stap #4
DIS5 X5 = 1 Uitgang geblokkeerd stap #5
DIS6 X6 = 1 Uitgang geblokkeerd stap #6
DIS7 X7 = 1 Uitgang geblokkeerd stap #7
DIS8 X8 = 1 Uitgang geblokkeerd stap #8
MCS1 X9 = 1 Toestand MAXC-teller stap #1
MCS2 X10 = 1 Toestand MAXC-teller stap #2
MCS3 X11 = 1 Toestand MAXC-teller stap #3
MCS4 X12 = 1 Toestand MAXC-teller stap #4
MCS5 X13 = 1 Toestand MAXC-teller stap #5
MCS6 X14 = 1 Toestand MAXC-teller stap #6
MCS7 X15 = 1 Toestand MAXC-teller stap #7
MCS8 X16 = 1 Toestand MAXC-teller stap #8

PMnnAC1 RT1 Bedrijfsuren stap #1
PMnnAC2 RT2 Bedrijfsuren stap #2
PMnnAC3 RT3 Bedrijfsuren stap #3
PMnnAC4 RT4 Bedrijfsuren stap #4
PMnnAC5 RT5 Bedrijfsuren stap #5
PMnnAC6 RT6 Bedrijfsuren stap #6
PMnnAC7 RT7 Bedrijfsuren stap #7
PMnnAC8 RT8 Bedrijfsuren stap #8
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5.3.17. Algoritme 23 - Viervoudige segmentering

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 23 Soort algoritme

PMnnI1@ I1@ Verbinding voor analoge ingang kanaal #1
PMnnI2@ I2@ Verbinding voor analoge ingang kanaal #2
PMnnI3@ I3@ Verbinding voor analoge ingang kanaal #3
PMnnI4@ I4@ Verbinding voor analoge ingang kanaal #4

PMnnK01 X0-1 X-coördinaat knikpunt #0, kanaal #1
PMnnK02 Y0-1 Y-coördinaat knikpunt #0, kanaal #1
PMnnK03 X1-1 X-coördinaat knikpunt #1, kanaal #1
PMnnK04 Y1-1 Y-coördinaat knikpunt #1, kanaal #1
PMnnK05 X2-1 X-coördinaat knikpunt #2, kanaal #1
PMnnK06 Y2-1 Y-coördinaat knikpunt #2, kanaal #1
PMnnK07 X3-1 X-coördinaat knikpunt #3, kanaal #1
PMnnK08 Y3-1 Y-coördinaat knikpunt #3, kanaal #1

PMnnK09 X0-2 X-coördinaat knikpunt #0, kanaal #2
PMnnK10 Y0-2 Y-coördinaat knikpunt #0, kanaal #2
PMnnK11 X1-2 X-coördinaat knikpunt #1, kanaal #2
PMnnK12 Y1-2 Y-coördinaat knikpunt #1, kanaal #2
PMnnK13 X2-2 X-coördinaat knikpunt #2, kanaal #2
PMnnK14 Y2-2 Y-coördinaat knikpunt #2, kanaal #2
PMnnK15 X3-2 X-coördinaat knikpunt #3, kanaal #2
PMnnK16 Y3-2 Y-coördinaat knikpunt #3, kanaal #2

PMnnK17 X0-3 X-coördinaat knikpunt #0, kanaal #3
PMnnK18 Y0-3 Y-coördinaat knikpunt #0, kanaal #3
PMnnK19 X1-3 X-coördinaat knikpunt #1, kanaal #3
PMnnK20 Y1-3 Y-coördinaat knikpunt #1, kanaal #3
PMnnK21 X2-3 X-coördinaat knikpunt #2, kanaal #3
PMnnK22 Y2-3 Y-coördinaat knikpunt #2, kanaal #3
PMnnK23 X3-3 X-coördinaat knikpunt #3, kanaal #3
PMnnK24 Y3-3 Y-coördinaat knikpunt #3, kanaal #3

PMnnK25 X0-4 X-coördinaat knikpunt #0, kanaal #4
PMnnK26 Y0-4 Y-coördinaat knikpunt #0, kanaal #4
PMnnK27 X1-4 X-coördinaat knikpunt #1, kanaal #4
PMnnK28 Y1-4 Y-coördinaat knikpunt #1, kanaal #4
PMnnK29 X2-4 X-coördinaat knikpunt #2, kanaal #4
PMnnK30 Y2-4 Y-coördinaat knikpunt #2, kanaal #4
PMnnK31 X3-4 X-coördinaat knikpunt #3, kanaal #4
PMnnK32 Y3-4 Y-coördinaat knikpunt #3, kanaal #4

PMnnOU1 NCM1 Berekende uitgang kanaal #1
PMnnOU2 NCM2 Berekende uitgang kanaal #2
PMnnOU3 NCM3 Berekende uitgang kanaal #3
PMnnOU4 NCM4 Berekende uitgang kanaal #4

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD1 X1 = 1 HOLD conditie actief, kanaal #1
HLD2 X2 = 1 HOLD conditie actief, kanaal #2
HLD3 X3 = 1 HOLD conditie actief, kanaal #3
HLD4 X4 = 1 HOLD conditie actief, kanaal #4
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5.3.18. Algoritme 24 - Achtvoudige calculator

PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnTYP 24 Soort algoritme

PMnnF1 FUN1 Functieselectie
X3 X2 X1 = 000 niet gebruikt

= 001 Optelling: (K1*I1) + (K2*I2)
= 010 Aftrekking: (K1*I1) - (K2*I2)
= 011 Vermenigvuldiging: (K1*I1) * (K2*I2)
= 100 Deling: (K1*I1) / (K2*I2)
= 101 Minimum: MIN(K1*I1, K2*I2)
= 110 Maximum: MAX(K1*I1, K2*I2)

PMnnF2 FUN2 Functiekanaal #2 zoals FUN1
PMnnF3 FUN3 Functiekanaal #3 zoals FUN1
PMnnF4 FUN4 Functiekanaal #4 zoals FUN1
PMnnF5 FUN5 Functiekanaal #5 zoals FUN1
PMnnF6 FUN6 Functiekanaal #6 zoals FUN1
PMnnF7 FUN7 Functiekanaal #7 zoals FUN1
PMnnF8 FUN8 Functiekanaal #8 zoals FUN1

PMnnI1@ I1-1@ Verbinding voor analoge ingang #1, kanaal #1
PMnnI2@ I2-1@ Verbinding voor analoge ingang #2, kanaal #1
PMnnI3@ I1-2@ Verbinding voor analoge ingang #1, kanaal #2
PMnnI4@ I2-2@ Verbinding voor analoge ingang #2, kanaal #2
PMnnI5@ I1-3@ Verbinding voor analoge ingang #1, kanaal #3
PMnnI6@ I2-3@ Verbinding voor analoge ingang #2, kanaal #3
PMnnI7@ I1-4@ Verbinding voor analoge ingang #1, kanaal #4
PMnnI8@ I2-4@ Verbinding voor analoge ingang #2, kanaal #4
PMnnI9@ I1-5@ Verbinding voor analoge ingang #1, kanaal #5
PMnnI10@ I2-5@ Verbinding voor analoge ingang #2, kanaal #5
PMnnI11@ I1-6@ Verbinding voor analoge ingang #1, kanaal #6
PMnnI12@ I2-6@ Verbinding voor analoge ingang #2, kanaal #6
PMnnI13@ I1-7@ Verbinding voor analoge ingang #1, kanaal #7
PMnnI14@ I2-7@ Verbinding voor analoge ingang #2, kanaal #7
PMnnI15@ I1-8@ Verbinding voor analoge ingang #1, kanaal #8
PMnnI16@ I2-8@ Verbinding voor analoge ingang #2, kanaal #8

PMnnK01 K1-1 Constante #1, kanaal #1
PMnnK02 K2-1 Constante #2, kanaal #1
PMnnK03 K1-2 Constante #1, kanaal #2
PMnnK04 K2-2 Constante #2, kanaal #2
PMnnK05 K1-3 Constante #1, kanaal #3
PMnnK06 K2-3 Constante #2, kanaal #3
PMnnK07 K1-4 Constante #1, kanaal #4
PMnnK08 K2-4 Constante #2, kanaal #4
PMnnK09 K1-5 Constante #1, kanaal #5
PMnnK10 K2-5 Constante #2, kanaal #5
PMnnK11 K1-6 Constante #1, kanaal #6
PMnnK12 K2-6 Constante #2, kanaal #6
PMnnK11 K1-7 Constante #1, kanaal #7
PMnnK14 K2-7 Constante #2, kanaal #7
PMnnK15 K1-8 Constante #1, kanaal #8
PMnnK16 K2-8 Constante #2, kanaal #8

PMnnOU1 NCM1 Berekende uitgang, kanaal #1
PMnnOU2 NCM2 Berekende uitgang, kanaal #2
PMnnOU3 NCM3 Berekende uitgang, kanaal #3
PMnnOU4 NCM4 Berekende uitgang, kanaal #4
PMnnOU5 NCM5 Berekende uitgang, kanaal #5
PMnnOU6 NCM6 Berekende uitgang, kanaal #6
PMnnOU7 NCM7 Berekende uitgang, kanaal #7
PMnnOU8 NCM8 Berekende uitgang, kanaal #8
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PM-label Alg. label Omschrijving GBS- Functie- Functie-
item klasse klasse
label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

PMnnHDC Toestand HOLD conditie besturing
HLD1 X1 = 1 HOLD conditie actief, kanaal #1
HLD2 X2 = 1 HOLD conditie actief, kanaal #2
HLD3 X3 = 1 HOLD conditie actief, kanaal #3
HLD4 X4 = 1 HOLD conditie actief, kanaal #4
HLD5 X5 = 1 HOLD conditie actief, kanaal #5
HLD6 X6 = 1 HOLD conditie actief, kanaal #6
HLD7 X7 = 1 HOLD conditie actief, kanaal #7
HLD8 X8 = 1 HOLD conditie actief, kanaal #8
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6. VARIABELE LIJST

BYTE# GBS- Functie- Functie
HEX DEC. Label Omschrijving item klasse klasse

label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

00H 00 Systeemklok
X2 = 1 Klokpuls = 0,5 sec.
X3 = 1 Klokpuls = 1 sec.
X4 = 1 Klokpuls = 2 sec.
X5 = 1 Klokpuls = 4 sec.
X6 = 1 Klokpuls = 8 sec.
X7 = 1 Klokpuls = 16 sec.
X8 = 1 Klokpuls = 32 sec.

01H 01 Reserve
02H 02 DIAG Diagnose, lage byte
03H 03 DIAG Diagnose, hoge byte
04H 04 DICT Digitale ingang tellers
05H 05 TOS Toestand TRIAC uitgang
06H 06 DIS Toestand digital ingang
07H 07 AIS Lage toestandsbyte analoge ingang
08H 08 AIS Hoge toestandsbyte analoge ingang

09H 09 LRST1 Lage byte digitale resultaten
0AH 10 LRST1 Hoge byte digitale resultaten
0BH 11 LRST2 Lage byte digitale resultaten
0CH 12 LRST2 Hoge byte digitale resultaten

0DH 13 LCOS1 Lage byte digitale constanten
0EH 14 LCOS1 Hoge byte digitale constanten
0FH 15 LCOS2 Lage byte digitale constanten
10H 16 LCOS2 Hoge byte digitale constanten

11H 17 SUP Lage toestandsbyte GBS-besturing
12H 18 SUP Hoge toestandsbyte GBS-besturing
13H 19 LRST3 Lage byte digitale resultaten
14H 20 LRST3 Hoge byte digitale resultaten
15H 21 LRST4 Lage byte digitale resultaten
16H 22 LRST4 Hoge byte digitale resultaten
17H 23 reserve

18H 24 PM01HDC HOLD-besturing - PM #1
19H 25 PM01DO Digitale uitgangen - PM #1
1AH 26 PM01ST Toestand, lage byte - PM #1
1BH 27 PM01ST Toestand, hoge byte - PM #1

1CH 28 PM02HDC HOLD-besturing - PM #2
1DH 29 PM02DO Digitale uitgangen - PM #2
1EH 30 PM02ST Toestand, lage byte - PM #2
1FH 31 PM02ST Toestand, hoge byte - PM #2

20H 32 PM03HDC HOLD-besturing - PM #3
21H 33 PM03DO Digitale uitgangen - PM #3
22H 34 PM03ST Toestand, lage byte - PM #3
23H 35 PM03ST Toestand, hoge byte - PM #3

24H 36 PM04HDC HOLD-besturing - PM #4
25H 37 PM04DO Digitale uitgangen - PM #4
26H 38 PM04ST Toestand, lage byte - PM #4
27H 39 PM04ST Toestand, hoge byte - PM #4

28H 40 PM05HDC HOLD-besturing - PM #5
29H 41 PM05DO Digitale uitgangen - PM #5
2AH 42 PM05ST Toestand, lage byte - PM #5
2BH 43 PM05ST Toestand, hoge byte - PM #5
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BYTE# GBS- Functie- Functie
HEX DEC. Label Omschrijving item klasse klasse

label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

2CH 44 PM06HDC HOLD-besturing - PM #6
2DH 45 PM06DO Digitale uitgangen - PM #6
2EH 46 PM06ST Toestand, lage byte - PM #6
2FH 47 PM06ST Toestand, hoge byte - PM #6

30H 48 PM07HDC HOLD-besturing - PM #7
31H 49 PM07DO Digitale uitgangen - PM #7
32H 50 PM07ST Toestand, lage byte - PM #7
33H 51 PM07ST Toestand, hoge byte - PM #7

34H 52 PM08HDC HOLD-besturing - PM #8
35H 53 PM08DO Digitale uitgangen - PM #8
36H 54 PM08ST Toestand, lage byte - PM #8
37H 55 PM08ST Toestand, hoge byte - PM #8

38H 56 PM09HDC HOLD-besturing - PM #9
39H 57 PM09DO Digitale uitgangen - PM #9
3AH 58 PM09ST Toestand, lage byte - PM #9
3BH 59 PM09ST Toestand, hoge byte - PM #9

3CH 60 PM10HDC HOLD-besturing - PM #10
3DH 61 PM10DO Digitale uitgangen - PM #10
3EH 62 PM10ST Toestand, lage byte - PM #10
3FH 63 PM10ST Toestand, hoge byte - PM #10

40H 64 PM11HDC HOLD-besturing - PM #11
41H 65 PM11DO Digitale uitgangen - PM #11
42H 66 PM11ST Toestand, lage byte - PM #11
43H 67 PM11ST Toestand, hoge byte - PM #11

44H 68 PM12HDC HOLD-besturing - PM #12
45H 69 PM12DO Digitale uitgangen - PM #12
46H 70 PM12ST Toestand, lage byte - PM #12
47H 71 PM12ST Toestand, hoge byte - PM #12

48H 72 AIST1 Toestand analoge ingang #1
49H 73 AIST2 Toestand analoge ingang #2
4AH 74 AIST3 Toestand analoge ingang #3
4BH 75 AIST4 Toestand analoge ingang #4
4CH 76 AIST5 Toestand analoge ingang #5
4DH 77 AIST6 Toestand analoge ingang #6
4EH 78 AIST7 Toestand analoge ingang #7
4FH 79 AIST8 Toestand analoge ingang #8

50H 80 AOC1 Toestand/besturing analoge uitgang #1
51H 81 AOC2 Toestand/besturing analoge uitgang #2

52H 82 DOC3 Toestand/besturing digitale uitgang #3
53H 83 DOC4 Toestand/besturing digitale uitgang #4
54H 84 DOC5 Toestand/besturing digitale uitgang #5
55H 85 DOC6 Toestand/besturing digitale uitgang #6
56H 86 DOC7 Toestand/besturing digitale uitgang #7
57H 87 DOC8 Toestand/besturing digitale uitgang #8

58H 88 XT1AIS Alarmtoestand, lage byte - XT #1
59H 89 XT1AIS Alarmtoestand, hoge byte - XT #1
5AH 90 XT1HDC HOLD-besturing - XT #1
5BH 91 XT1DO Besturing uitgang - XT #1
5AH 92 XT1DI Toestand ingang - XT #1
5DH 93 XT1ST Fouttoestand - XT #1
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BYTE# GBS- Functie- Functie
HEX DEC. Label Omschrijving item klasse klasse

label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

5EH 94 XT2AIS Alarmtoestand, lage byte - XT #2
5FH 95 XT2AIS Alarmtoestand, hoge byte - XT #2
60H 96 XT2HDC HOLD-besturing - XT #2
61H 97 XT2DO Besturing uitgang - XT #2
62H 98 XT2DI Toestand ingang - XT #2
63H 99 XT2ST Fouttoestand - XT #2

64H 100 XT3AIS Alarmtoestand, lage byte - XT #3
65H 101 XT3AIS Alarmtoestand, hoge byte - XT #3
66H 102 XT3HDC HOLD-besturing - XT #3
67H 103 XT3DO Besturing uitgang - XT #3
68H 104 XT3DI Toestand ingang - XT #3
69H 105 XT3ST Fouttoestand - XT #3

6AH 106 XT4AIS Alarmtoestand, lage byte - XT #4
6BH 107 XT4AIS Alarmtoestand, hoge byte - XT #4
6CH 108 XT4HDC HOLD-besturing - XT #4
6DH 109 XT4DO Besturing uitgang - XT #4
6EH 110 XT4DI Toestand ingang - XT #4
6FH 111 XT4ST Fouttoestand - XT #4

70H 112 XT5AIS Alarmtoestand, lage byte - XT #5
71H 113 XT5AIS Alarmtoestand, hoge byte - XT #5
72H 114 XT5HDC HOLD-besturing - XT #5
73H 115 XT5DO Besturing uitgang - XT #5
74H 116 XT5DI Toestand ingang - XT #5
75H 117 XT5ST Fouttoestand - XT #5

76H 118 XT6AIS Alarmtoestand, lage byte - XT #6
77H 119 XT6AIS Alarmtoestand, hoge byte - XT #6
78H 120 XT6HDC HOLD-besturing - XT #6
79H 121 XT6DO Besturing uitgang - XT #6
7AH 122 XT6DI Toestand ingang - XT #6
7BH 123 XT6ST Fouttoestand - XT #6

7CH 124 XT7AIS Alarmtoestand, lage byte - XT #7
7DH 125 XT7AIS Alarmtoestand, hoge byte - XT #7
7EH 126 XT7HDC HOLD-besturing - XT #7
7FH 127 XT7DO Besturing uitgang - XT #7
80H 128 XT7DI Toestand ingang - XT #7
81H 129 XT7ST Fouttoestand - XT #7

82H 130 XT8AIS Alarmtoestand, lage byte - XT #8
83H 131 XT8AIS Alarmtoestand, hoge byte - XT #8
84H 132 XT8HDC HOLD-besturing - XT #8
85H 133 XT8DO Besturing uitgang - XT #8
86H 134 XT8DI Toestand ingang - XT #8
87H 135 XT8ST Fouttoestand - XT #8

88H 136 TS1STA Toestand en besturing - TS #1
89H 137 TS2STA Toestand en besturing - TS #2
8AH 138 TS3STA Toestand en besturing - TS #3
8BH 139 TS4STA Toestand en besturing - TS #4
8CH 140 TS5STA Toestand en besturing - TS #5
8DH 141 TS6STA Toestand en besturing - TS #6
8EH 142 TS7STA Toestand en besturing - TS #7
8FH 143 TS8STA Toestand en besturing - TS #8

90H 144 OS1STA Toestand en besturing - OS #1
91H 145 OS2STA Toestand en besturing - OS #2
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BYTE# GBS- Functie- Functie
HEX DEC. Label Omschrijving item klasse klasse

label1) Item-IP1) Groeps-IP1)

92H 146 AOC9 Toestand/besturing analoge uitgang #9
93H 147 AOC10 Toestand/besturing analoge uitgang #10
94H 148 AOC11 Toestand/besturing analoge uitgang #11
95H 149 AOC12 Toestand/besturing analoge uitgang #12
96H 150 AOC13 Toestand/besturing analoge uitgang #13
97H 151 AOC14 Toestand/besturing analoge uitgang #14

98H 152 NDI1 Toestand, lage byte, digitale netwerk ingangsmoduul #1
99H 153 NDI1 Toestand, hoge byte, digitale netwerk ingangsmoduul #1
9AH 154 NDI2 Toestand, lage byte, digitale netwerk ingangsmoduul #2
9BH 155 NDI2 Toestand, hoge byte, digitale netwerk ingangsmoduul #2
9CH 156 NDI3 Toestand, lage byte, digitale netwerk ingangsmoduul #3
9DH 157 NDI3 Toestand, hoge byte, digitale netwerk ingangsmoduul #3
9EH 158 NDI4 Toestand, lage byte, digitale netwerk ingangsmoduul #4
9FH 159 NDI4 Toestand, hoge byte, digitale netwerk ingangsmoduul #4
A0H 160 NDI5 Toestand, lage byte, digitale netwerk ingangsmoduul #5
A1H 161 NDI5 Toestand, hoge byte, digitale netwerk ingangsmoduul #5
A2H 162 NDI6 Toestand, lage byte, digitale netwerk ingangsmoduul #6
A3H 163 NDI6 Toestand, hoge byte, digitale netwerk ingangsmoduul #6
A4H 164 NDI7 Toestand, lage byte, digitale netwerk ingangsmoduul #7
A5H 165 NDI7 Toestand, hoge byte, digitale netwerk ingangsmoduul #7
A6H 166 NDI8 Toestand, lage byte, digitale netwerk ingangsmoduul #8
A7H 167 NDI8 Toestand, hoge byte, digitale netwerk ingangsmoduul #8
A8H 168 NDISTA Betrouwbaarheidstoestand, lage byte, digitale netwerk ingangen
A9H 169 NDISTA Betrouwbaarheidstoestand, hoge byte, digitale netwerk ingangen (niet gebruikt)

AAH 170 NAISTA Betrouwbaarheidstoestand, lage byte, analoge netwerk ingangen
ABH 171 NAISTA Betrouwbaarheidstoestand, hoge byte, analoge netwerk ingangen

ACH 172
...FFH ...255 . Reserve en lokale PLC-variabelen
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