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за промяната им.

 Технически характеристики

 - напреженов Uout..............................................................от 0 до 10V/5mA
 - токов Iout ...............................................................................от 0 до 20 mA
9. Интерфейс за връзка с други устройства, HMI и PC............RS232C (по заявка)

 Задаването на параметрите от конзолата и изборът на програма (задание)

                  опторазделен 24V/10mA
8. Аналогов изход изпълнение на заданието: 

        Изходните сигнали са: интерфейс RS232-C (по заявка) за управление на 
кривата на заданието, дискретен и аналогов сигнал за изпълнение на заданието.

        Предназначенa e за работа с пропорционални вентили или други устрой-
ства с аналогов вход от 0 до 10 V, напр. всякакви типове честотни регулатори за 
асинхронни двигатели или тиристорни регулатори за постояннотокови 
двигатели.

 Всички параметри могат да се изменят с 1 по всяко време чрез
еднократно натискане на бутоните за увеличение или намаление. При 
продължително натискане, параметърът се изменя бързо.

се осъществява чрез мембранната клавиатура. В този случай
дисплеят показва чрез скролиращи менюта параметрите с възможния  достъп

 Въведение

1. Брой програми/задания.................................................................................3 бр.
2. Брой отсечки на заданието..........................................................................32 бр.
3. Обхват на заданието за всяка отсечка.............................................от 0 до 99.9%
4. Стъпка на заданието.....................................................................................0.1%
5. Обхват на продължителността на заданието..................................от 0 до 99.9 s.
6. Точност на измервания такт:                                                  0.1 s.
7. Дискретен вход  In1 за начало на цикъла на заданието:

 От конзолата се задават стойностите за всяка от отсечките на заданието и 
времето за изпълнение на цялата крива на заданието. 

        Програмиращата конзола PRC 204-A1 осигурява връзката между опера-
тора и изпълнителното устройство пропорционален вентил при управление 
на дебелината на изделията.

10. Захранващо напрежение...........................................от 187 до 242 V/48-62 Hz
11. Габаритни размери......................................................................85х180х65 mm
12. Работна температура......................................................................от 0 до 50°С
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 Мнемоника на параметрите и управление

 Програмиращата конзола изпълнява едно от трите запаметени задания за 
управление на аналоговия изход. Кривата на заданието представлява 
последователност от 32 отсечки/нива с еднаква дължина/продължителност. 
Операторът може да избира всяко от 32-те нива за отсечките заедно с общата 
продължителност на изпълнение. След включване на захранването конзолата е в 
режим МОНИТОРЕН, в който на дисплея се изобразява кривата на текущото задание: 

 Отсечките са групирани по двойки и са визуализирани на дисплея според 
средната им стойност (фиг.1). Изпълнението на кривата на заданието към аналоговия 
изход се управлява чрез цифровия вход в четири режима, задавани от параметър md 
(вж. режим ЗАДАНИЕ, подменю УПРАВЛЕНИЕ). При стойност на параметъра up 
или high, кривата започва да се изпълнява по нарастващ фронт на цифровия вход, а 
при стойности down или low - по намаляващ. Ако до завършване на кривата не 
последва отново същия стартиращ фронт на входния сигнал, то изходният сигнал 
остава на нивото на последната отсечка. С всеки нов стартиращ фронт по вход 
кривата на заданието се изпълнява отначало. В случай, че md е high (или low), то 
изходният сигнал се установява в pd, когато входният е off (съответно on), т.е. режим 
на работа с изключване. Допълнително изходното ниво на сигнала може да се 
ограничи отдолу и отгоре чрез съответни параметри pL и pH.
 На фиг.2 е изобразен пример, където е показан дисплея 3.2 s след начално 
стартиране на кривата на заданието. От фигурата се вижда, че в този момент се 
изпълнява отсечка номер 17 (първия ред) с ниво 19.4% (втория ред), а вертикалната 
черта показва в графичен вид точно коя отсечка се изпълнява. В случая тази 
вертикална черта е достигнала до отсечка 17 (вляво от чертата), а отсечка 18 е вдясно 
от чертата и е с по-ниско ниво.
 Потребителят може да променя кривата на заданието и времето за изпълнение 
на заданието като премине в режим ЗАДАНИЕ. Това се осъществява чрез натискане 
на бутона “8  “ и появата на мигащ курсор, означен тук с     . Номерът на текущото 
задание се появява всеки път в режим ЗАДАНИЕ, когато е натиснат “8”. За да се 
промени този номер след задържането на “8” се натиска еднократно “”:
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Фиг.1  Мониторен режим след включване на 
захранване и преди активиране по цифров 
вход

Фиг.2  Мониторен режим при изпълнение на 
кривата на заданието на аналоговия изход. 
След 3.2 s. от активирането по вход заданието 
е достигнало стойност 19.4% в отсечка 17
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Фиг.3  Режим ЗАДАНИЕ, в който потребителят 
избира чрез бутони “” и “Ї” един от параметрите 
номер на отсечка, стойността й в проценти или 
общо време за изпълнение на кривата, със “¬” 
и “®” го изменя, а с “8 “ го записва.  “8 “ + “”  
сменя номера на задание.
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Фиг.4  Подменю НИВА, в който потребителят 
избира чрез стрелките номер на отсечка, с 
натискане на “8“ може да редактира 
стойността й, а с повторно “8 “ да я запише.

------>>

бутон 
“Esc”

 p r  = 2g



 Параметърът за обща продължителност (time) на кривата на заданието може да 
бъде забранен, ръчно или да се измерва автоматично. Забраната (респ. разрешението) 
се извършва, като в режим ЗАДАНИЕ се постави мигащия курсор върху този 
параметър и се натиска и задържа бутон “8 “, след което се натиска краткотрайно и 
бутон “Esc”. Това действие предизвиква изобразяване на “*”  вместо десетична точка 
за съответния параметър  и това е символ за забраната му. При повторно изпълнение на 
това действие се премахва “*” и това е символ за отмяна на забраната. При забранен 
параметър неговата стойност се счита за нулева, т.е. ще имаме безкрайна 
продължителност на текущата започнала отсечка. Този случай се използва само когато 
е желателно да не се осъществява управление на изхода и той остава със стойността на 
първата отсечка, т.е. режим на първоначално калибриране. Режимът на автоматично 
измерване се извършва аналогично чрез задържане на  “8 “ и еднократно натискане на 
“¬”.  Това действие предизвиква изобразяване на “+” вместо десетична точка за 
съответния параметър, което означава, че следващият цикъл ще има 
продължителността на предишния измерен. 

 Курсорът може да се придвижва по параметрите чрез стрелки нагоре и надолу, 
докато стрелките наляво и надясно служат за промяна на стойността му. За да се запази 
променената стойност е необходимо натискане на бутона “8 “. В този режим 
вертикалната черта указва графично къде се намира редактираната стойност на 
отсечка по кривата на заданието (фиг.3). Режимът ЗАДАНИЕ има и подменю за 
програмиране на стойностите на отсечките от кривата на заданието. В това подменю, 
наречено НИВА, се достига чрез натискане на бутон “Esc” или от режим 
МОНИТОРЕН, или при мигащ курсор на първи параметър (p  XX) в режим 
ЗАДАНИЕ. Появява се и мигащ курсор върху съответния номер на отсечка (фиг.4). 
Ново натискане на “8 “ поставя мигащия курсор върху числовите стойности на 
съответния параметър и чрез стрелките те могат да се променят. След установяване на 
желаната стойност тя се записва с натискане на “8 ” или се отменя с натискане на бутон 
“Esc”. Последователно натискане на бутон “Esc” връща в режим МОНИТОРЕН. 
Режим ЗАДАНИЕ има и второ подменю УПРАВЛЕНИЕ, което съдържа параметрите 
md, pd, pL и pH. То се достига като при задържан бутон “” се натисне “Esc”.

 Предвидена е възможност за забрана на някоя от отсечките (фиг. 5 и 6), което се 
извършва аналогично на забраната на параметъра за обща продължителност (time) 
на кривата на заданието (чрез натискане и задържане на бутон “8 “, след което се 
натиска краткотрайно и бутон “Esc”както в режим ЗАДАНИЕ, така и в подменюто 
НИВА). Забраната на отсечка означава, че стойността и се взима от предходната 
(удължаване на предходната отсечка).
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Фиг.5  Режим ЗАДАНИЕ, в който потребителят 
забранява отсечка 18 чрез натискане и 
задържане на бутон “8 “, след което се натиска 
краткотрайно и бутон “Esc” . Символът “+“ в 
долния десен ъгъл показва, че времето за 
обща продължителност се измерва и 
изпълнява автоматично.

.

Фиг.6  Отсечката р_18 е забранена, което 
означава, че нейната стойност се взима от 
предходната незабранена (в случая р_17).

бутон 
“Esc”

------>>
Задържан 

“ї“
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230VAC

Крайно
устройство
с вход 0-10V

Схема на свързване с контактен датчик, захранен от външен източник

Захранващ 
източник 24V

0V +24V

Схема на свързване с индуктивен датчик, захранен от вътрешния източник

Крайно
устройство
с вход 0-10V

V-
Out
V+

230VAC
Индуктивен датчик с NPN изход

Механично присъединяване и монтаж

 Конзолата е  предназначена за монтиране върху лицеви панели на 
електрически табла, като отворът за присъединяването им е правоъгълник със
страни (81+0.5) х (177+0.5) mm. Надеждно закрепване се постига с 
комплектованите изтеглящи скоби.
 Клемите за електрическия монтаж са описани на задния капак на 
конзолата. Свързването е препоръчително да се извършва с изолирани
проводници със сечение от 0.35 до 0.75 mm. Примерни схеми на свързване 
на конзолата са показани на фигурите по-долу.
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V+1 GND+24V  V+2   In2    Ain
230
VAC

230
VAC Uout  Iout

VEMA

PROGRAMMING  CONSOLE

PRC204

In1NC RS232

V+1 GND+24V  V+2   In2    Ain
230
VAC

230
VAC Uout  Iout

VEMA

PROGRAMMING  CONSOLE

PRC204

In1NC RS232



Програмируем 
контролер с NPN логика

YnA

YnB

0V +24V

Захранващ 
източник 24V

 Схема на свързване за управление дебелина на шлаух за блазавтомат със 
синхронизация по рязането на шлауха с двупозиционен вентил. В този случай се 
включва диодно ИЛИ за да се стартира при всяко рязане началото на цикъла за 
управление на дебелината. При еднопозиционен, т.е. вентил с една бобина, 
веригата е само една, тъй като тя се задейства  при всяко отрязване. 
 Тук крайно устройство е пропорционалният вентил в комплект с цилиндъра 
за пряко управление дебелината на шлауха, произвеждан от блазавтомата.
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Програмируем 
контролер с NPN логика

230VAC

Крайно
устройство
с вход 0-10V

0V +24V

Захранващ 
източник 24V

 Схема на свързване за управление дебелина на шлаух за 
блазавтомат с програмна синхронизация

OutXX            V-             V+

V+1 GND+24V  V+2   In2    Ain
230
VAC

230
VAC Uout  Iout

VEMA

PROGRAMMING  CONSOLE

PRC204

In1NC RS232

230VAC

Крайно
устройство
с вход 0-10V

V+1 GND+24V  V+2   In2    Ain
230
VAC

230
VAC Uout  Iout

VEMA

PROGRAMMING  CONSOLE

PRC204

In1NC RS232


