
PCN 308

КОНТРОЛЕР НА МОЩНОСТ

VEMA Плевен 5806, ул. “Николай Хайтов” 16
тел.: 064 870170, 0888 646100 
e-mail:   office@vema-bg.com https://vema-bg.com

Промишлени електронни системиПромишлени електронни системиПромишлени електронни системи

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

mailto:office@vema-bg.com
https://vema-bg.com


2

 Предварителното нагряване на преформите по желан профил докато те 
станат достатъчно пластични за разпъване, е от ключово значение за 
съвременните PET машини. Постоянно и унифицирано нагряване в дълбочина по 
цялата дължина на преформата се постига чрез употреба на няколко независими 
нагревни зони.

 Контролерът на мощност PCN308 може да поддържа коректно нагряването 
в до осем независими нагревни зони. Желаните стойности на мощността за всяка 
зона могат да се задават от потребителя чрез програмиращата конзола PRC204 
или външно HMI /PC. Потребителски приложения могат да задават допълнителен 
динамичен профил на зоните, както и да събират информация по Modbus RTU. 

 II. Технически характеристики

     - Максимална мощност на зона..........................4 kW/400V
     - Интервал на управление...................................0 до 99.9%
     - Стъпка на регулиране.......................................0.1%

     - Брой нагревни зони...........................................8

 I. Въведение

     - Габарити...........................................................255x250x135 mm

     - Температура на съхранение............................-10 до 60 °C

     - Комуникационни портове ...............................RS232 само Rx, Tx

 

                 RS485 опто-изолиран
     - Комуникационен интерфейс...........................Modbus RTU

     - Работна температура........................................0 до 50 °C

     - Захранващо напрежение.................................трифазно 400VAC/48-62Hz

     - Тегло..................................................................4.8 kg.
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 Външните връзки на контролера на мощност към PET машина са показани 
на Fig.1. Захранващите AC фази са означени с R, S и T, N е нулата, а PE е 
защитната клема към земя. Изходните фази на товарите, свързани в триъгълник, 
са обозначени с 1, 2 и 3. Групирането на зоните по входни и изходни фази е 
показано в следната таблица:

 
 Внимателно трябва да се следи за реда на фазите! Нагревателите/лампите за 
всяка зона са свързани чрез единия си край към вътрешна входна фаза чрез 
PCN308, а чрез другия си край - към външна входна фаза (вж. Fig.1). Например, 
нагревателят на зона 4 е вътрешно свързан към фаза S, а потребителят трябва да 
свърже другия му край към фаза T. Препоръчително е кабелите за входящите фази 

2 2да са със сечение 6 mm , a тези за нулата и зоните - 2.5 mm . За съответствие със 
сертификата CE е необходимо всички силови кабели да са екранирани.

 Комуникационният интерфейс на PCN308 също трябва да е настроен преди 
връзка с външно Modbus устройство или програмираща конзола PRC204. Вж. 
следващия раздел.

 IV. Комуникационен интерфейс

 PCN308 предлага един RS232 и един RS485 порт за комуникация. 
Сигналите и на двата порта са изведени на конектора DB-9 (male):

 III. Свързване на контролера

pin No Сигнал

2 RS232 Rx

3 RS232 Tx

5 GND

6 RS485 B

9 RS485 A

No зона Външна 
входна фаза

Вътрешна
входна фаза

Изходяща фаза

1,2,3 S R 1 = R-S

4,5 T S 2 = S-T

6,7,8 R T 3 = T-R
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 V.  Вътрешни регистри на контролера 

 За начално конфигуриране на PCN или PC-базирани приложения може да се 
изполва конвертор USB-RS485. В такъв случай, дължината и качеството на кабела от 
конвертора до PC е от ключово значение за безотказна комуникация. „Вема Дизайн“ 
предлага опто-изолирани конвертори  за DIN-шина. VCU485-D

 Зададените и изработените стойности на мощност за всяка нагревна зона са в 
проценти от Крайната Мощност (КМ). Калибрирането на КМ, съответстваща на 100%, 
е разгледано в раздела . Всички тези стойности, „Работа и калибриране на контролера“
заедно с много други са достъпни чрез протокола Modbus RTU за четене и запис. 
Списък с всички вътрешни регистри на PCN308 е даден в таблицата по-долу.

 Стартовата рецепта от зададени стойности се съхранява в EEPROM-а на 
PCN308. Тази рецепта се използва след всеки рестарт на контролера. Тя може да се 
модифицира чрез Modbus съобщение за съответните адреси (0x1000-0x1007), като 
предварително битът "Store to RAM/EEPROM" трябва да е нулиран. Промяна на тези 
стойности без да е свален бита ще доведе до промяна на зададените стойности на 
нагряването само до следващ рестарт. Стартовата рецепта е подходяща за случаите, 
когато, след загуба на захранването, управляващото Modbus устройство още не е 
налично. Ако всички стойности в стартовата рецепта са 00.0 %, то всеки път 
контролерът ще стартира с изключено захранване, очаквайки команди по Modbus. 

 

  Само един от двата порта може да се използва. Изборът му се осъществява от 
съответния джъмпер на електронната платка - J1 за RS232 или J2 за RS485. Другият 
джъмпер не трябва да е поставен. Комуникационният протокол е Modbus RTU @ 9600 
bps, 8-N-1. Чрез ротационния селекторен превключвател се избира адреса на PCN308  
като Modbus устройство. 

 RS232 е подходящ за директна комуникация между един PCN308 и 
програмираща конзола PRC204/PC/HMI. Кабелът за комуникация е стандартен женски 
null-modem:

 RS485 позволява до 16 PCN-а да бъдат адресирани от едно PC/HMI. Шлейфът за 
комуникация трябва да има една усукана двойка за сигналите A и B. Препоръчва се да се 
използва още една усукана двойка за свързване на GND между устройствата. 
Екранировката не трябва да се свързва:

A
B

GND

DB-9F DB-9F

PCN#1      PCN#2          ...               PCN#N

Modbus RTU
Master

https://www.vema-bg.com/main2BPL.htm#VCU
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 Вътрешните регистри на PCN308 са достъпни за Modbus съобщения на 
следните адреси:

* PCN флагове: 
 - Store to RAM/EEPROM(bit0) - зададените стойности от Modbus се запазват в 
RAM(bit0=1) или в EEPROM(bit0=0). След рестарт тези стойности се извличат от 
EEPROM и се използват докато не се променят от ново Modbus съобщение. Този бит 
се нулира само, ако ще се задава стартираща рецепта. Обикновено този бит е „1“.
 - EEPROM Error (bit1) - грешка с вътрешния EEPROM.

 - Phase 2 Error (bit3) - проблем с изходяща фаза 2, напр. R или T липсват.
 - Phase 3 Error (bit4) - проблем с изходяща фаза 3, напр. R или S липсват.

 - Phase 1 Error (bit2) - проблем с изходяща фаза 1, напр. фаза S или T липсват.

Modbus 
адрес

Съдържание
/ Write
Read

0x0000 Моментна стойност на Зона 1  (формат XX.X %) R

0x0001 Моментна стойност на Зона 2  (формат XX.X %) R

0x0002 Моментна стойност на Зона 3  (формат XX.X %) R

0x0003 Моментна стойност на Зона 4  (формат XX.X %) R

0x0004 Моментна стойност на Зона 5  (формат XX.X %) R

0x0005 Моментна стойност на Зона 6  (формат XX.X %) R

0x0006 Моментна стойност на Зона 7  (формат XX.X %) R

0x0007 Моментна стойност на Зона 8  (формат XX.X %) R

0x0FFF PCN флагове в побитов формат * RW

0x1000 Зададена стойност на Зона 1  (формат XX.X %) RW

0x1001 Зададена стойност на Зона 2  (формат XX.X %) RW

0x1002 Зададена стойност на Зона 3  (формат XX.X %) RW

0x1003 Зададена стойност на Зона 4  (формат XX.X %) RW

0x1004 Зададена стойност на Зона 5  (формат XX.X %) RW

0x1005 Зададена стойност на Зона 6  (формат XX.X %) RW

0x1006 Зададена стойност на Зона 7  (формат XX.X %) RW

0x1007 Зададена стойност на Зона 8  (формат XX.X %) RW

0x2000 Код на устройството, за PCN  = 8 R

0x2001 Брой зони = 8 R

0x2002 PCN флагове в побитов формат * RW

0x2003 Modbus ID (от селекторен превключвател 0x0000-0x000F) R



Modbus 
адрес

Съдържание Read
/ Write

0x2004 Период на фаза 1 (кратно на 1/6 ms, напр. 120 за 50Hz) R

0x2005 Период на фаза 2 (кратно на 1/6 ms, напр. 120 за 50Hz) R

0x2006 Период на фаза 3 (кратно на 1/6 ms, напр. 120 за 50Hz) R

0x2007 Мощност на фаза 1 (положит. полупериоди) в XXX.X % R

0x2008 Мощност на фаза 2 (положит. полупериоди) в XXX.X % R

0x2009 Мощност на фаза 3 (положит. полупериоди) в XXX.X % R

0x200A Мощност на фаза 1 (отрицат. полупериоди) в XXX.X % R

0x200B Мощност на фаза 2 (отрицат. полупериоди) в XXX.X % R

0x200C Мощност на фаза 3 (отрицат. полупериоди) в XXX.X % R

0x200D PCN флагове в побитов формат * R

0x200E Моментна стойност на Зона 1  (формат XX.X %) R

0x200F Моментна стойност на Зона 2  (формат XX.X %) R

0x2010 Моментна стойност на Зона 3  (формат XX.X %) R

0x2011 Моментна стойност на Зона 4  (формат XX.X %) R

0x2012 Моментна стойност на Зона 5  (формат XX.X %) R

0x2013 Моментна стойност на Зона 6  (формат XX.X %) R

0x2014 Моментна стойност на Зона 7  (формат XX.X %) R

0x2015 Моментна стойност на Зона 8  (формат XX.X %) R

0x201E Положителен полупериод на фаза 1 (кратно на 1/6 ms) R

0x201F Положителен полупериод на фаза 2 (кратно на 1/6 ms) R

0x2020 Положителен полупериод на фаза 3 (кратно на 1/6 ms) R

6

100%

Моментна стойност
60

положителен полупериод

период на фазата 120

мощност на фаза (положит.)

144.7 %

Мощност на фаза (отриц.)

144.9 %

Пример за зона 4, фаза 2:

51.1%

51.1%
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 В представения пример приложението работи като Master, избран от кутията  
"Device". Показана е връзка към PCN с ID=1 по COM31. Потребителят трябва да 
включи отметката "1" в таблицата със свързани ID-та, след това да избере COM31 от 
менюто Options/Comm port/COM31, и да натисне бутон "Connect".

 Зададените стойности за всяка зона могат да се променят чрез стрелките на 
съответното поле. Всяка зона може да се забранява (временно нулира) чрез отметката 
преди полето й. Цялата рецепта също може да се забрани чрез отметката "All". Бит 
"Store to RAM/EEPROM" също може да се променя от полето си.

 Всички стойности от адресната таблица в предходния раздел за зоните и фазите 
се четат и визуализират. В конкретния пример периодът на фазите е със стойност 120,  
(120*1/6=20 ms ~ 50 Hz), дължината на положителния полупериод е 60 (=10 ms), и има 
значителен запас на мощност във всяка фаза относно Крайната Мощност от 100 %.

 VI. Протокол за комуникация Modbus RTU

 VEMA Power Controller Utility е достъпен . Представлява приложение за тук
Windows NT, чрез което персонален компютър може да се свърже с PCN308 чрез COM 
порт. Приложението може да работи като gateway към PCN (Master mode), или като 
емулатор на PCN (Slave mode). Във два прозореца се трасират Modbus съобщенията 
между Master и Slave устройства, като по този начин се подпомага потребителя да 
създаде собствени съобщения към PCN308 във всяка Modbus gateway среда.

https://www.vema-bg.com/VPCU.php
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 Границата на Крайната Мощност (КМ) от 100 % може да се калибрира чрез 
съответния потенциометър с особено внимание. КМ съответства на определено VAC  rms

върху нагревателя на дадена зона при зададена стойност 100%. Обикновено КМ от 
100% се равнява на 320V. С помощта на „true rms“ волтмер и вътрешните регистри за 
мощността, стойността на КМ може леко и плавно да се калибрира.

 В левия панел за трасировка на Modbus съобщения може да се види, че Master 
устройството непрекъсното изпраща последователно следните две съобщения:
 - TX1(27): 1 16 15 255 ... Това съобщение записва стойности на адресите 0x0FFF-
0x1007, т.е. първо се вдига бит "Store to RAM/EEPROM", а после се актуализират 
зададените стойности на всичките зони. PCN отговаря с 8-байтово потвърждение.
 - TX1(8): 1 4 32 4 0 29 122 2. Това съобщение заявява 29-те стойности на адреси 
0x2004-0x2020, т.е. всички моментни стойности на зоните заедно с детайлната 
информация за фазите. PCN отговаря с 63-байтово съобщение, съдържащо исканите 
данни от вътрешните регистри.

 VII. Работа и калибриране на контролера

 Състоянието на PCN308 се визуализира на двата светодиода. Зеленият Power 
LED показва, че електрониката е нормално захранена. Червеният Status LED 
сигнализира за аварийни състояния. При рестарт той мига за около 4 секунди, ако няма 
наличие на комуникация. След това остава да свети. При наличие на правилна 
комуникация по интерфейса и липса на аварийни състояния, този светодиод изгасва. 
Краткотрайни премигвания на Status LED означават пропадания на комуникацията.

 VIII. Механично присъединяване

 PCN308 е предназначен за монтаж върху стена или в електрически шкаф в 
изправено положение. За целта са предвидени четири монтажни отвора. Контролерът 
на мощност има собствени радиатори. Въпреки това охлаждащият въздух трябва да е 
чист, без наличие на корозивни или проводими прахови частици.
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