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            Въведение

 Контролерът на мощност PCN110ZP е предназначен за управление на 
фазовия ъгъл при променливотокови товари, като точкови заваръчни апарати с 
монофазно или двуфазно захранване. При двуфазно захранване ( ) е фиг.5
необходимо да се използва съгласуващ трансформатор 400/230V, ако не е 
предвиден в апарата, за да се захрани контролера с напрежение с 
необходимата фаза, тъй като при захранване с една от фазите и нулевия 
проводник ще се получи 30 градусово разсъгласуване.
 За по-добро заваряване на кръгли детайли е предвидено “многоискрово” 
заваряване, при което се получават значително по-качествени заварки. 
 Предвидени са пет независими таймера в : за параметрите на контролера
избиране на времето от притискане на детайлите до подаване на заваръчен ток 
(T ), време за подаване на заваръчния ток (T ), време за пауза между “искрите” off on

(T ), време за крайно притискане за окончателно охлаждане на заварката (T ) и p e

време на изчакване между заварките (T ) при циклично заваряване.d

 Контролерът може да работи и в режим на непрекъснато подаване на 
заваръчен ток.
 Наличието на сериен интерфейс RS485 с протокол Modbus RTU за 
достъп до параметрите, както и възможността за иницииране на заварка от 
външен контролерен изход, правят заваръчните контролери PCN110ZP 
подходящи за автоматични заваръчни машини с няколко заваръчни 
трансформатора и сложни поредици от различни заваръчни операции.

 Параметри и работа на контролера

 Вътрешните параметри на контролера са представени в , заедно таблица
със значението и адресите им. Достъпни са чрез функциите 0x3, 0x4, 0x6 и 0x10 
на стандартен Modbus RTU протокол по RS485 (38400 bps, 8-N-1). Изборът на 
Modbus ID се осъществява побитово чрез DIP-превключвател под капака.

 При включването на контролера със сработил вход се получава колизия, 
при която сработилият вход следва да бъде изключен за да се върне 
контролерът в изходно положение. Като колизия се третира и включването на 
входа докато трае изстиването от предишна заварка.

 Заваръчният контролер работи в стандартен цикъл на заваряване - 
притискане, заваръчен ток (на импулси с пауза) и изстиване. Стартирането на 
един цикъл се инициира по сработване на цифровия вход In. При начало на 
заваряване сработват изходът за притискане и светодиодът (OUT), а 
светодиодът за заварка (RUN) първоначално мига докато тече времето за 
притискане T , а след това свети непрекъснато по време на самото заваряване off

T . Светодиодът (RUN) е в мигащ режим в паузата между импулсите за on

заваряване T  и докато тече времето за изстиване без заваряване T .p e

 Изходната мощност на заваръчния ток, която се регулира от PCN110ZP, е 
разделена условно на 100 единици (проценти от пълната мощност) като при 0 
единици изходът на контролера не работи, а при 100 се пропуска цялата 
мощност.  за изходна мощност на контролера са SP, SP  и SP . 2 3Параметрите
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** Побитовото значение на флаговете (bit00 младши, bit15 старши):

 bit09 - N/A

 bit00 - N/A
 bit01 - наличие на грешка с EEPROM (0-не, 1- да)

 bit11 - край заваряване (0- от притискане до начало изстиване, 1- после)
 bit10 - режим на циклично заваряване (0- не, 1- да)

 bit13 - задействан е заваръчен ток с време T  (0- не, 1- да)on

 bit14 - завършил втори импулс от текуща заварка (0- не, 1- да)

 bit12 - тече цикъл за заваряване (0- не, 1- да)

 bit05 - състояние на връзката по Modbus (1- ОК, 0 - проблем)

 bit15 - завършил първи импулс от текуща заварка (0- не, 1- да)

 bit03 - състояние на изхода Out (0- OFF, 1- ON)

* единицата за измерване на време е 5/96 ms, т.е. при 50 Hz дължините на полупериодите ще имат стойност 
около 192, а при 60 Hz - около 230

 bit04 - състояние на входната мрежа (1- ОК, 0 - проблем)

 bit06 - притискане завършило (1- да, 0 - все още не)

 bit02 - състояние на входа In (0- OFF, 1- ON)

 bit07 - тече времето между две заварки T  в циклично заваряванеd

 bit08 - наличие на колизия по вход (0- колизия, 1- OK)

Modbus 
адрес

Име Съдържание Формат
/ Write
Read

0x1000 SP Големина на заваръчния ток за първия импулс  XXX % RW

0x1001 SP2 Големина на заваръчния ток за втория импулс XXX % RW

0x1002 SP3 Големина на заваръчния ток за импулси 3-99 XXX % RW

0x1003 Toff Време за притискане без заваряване XX.X с. RW

0x1004 Ton Време за действие на заваръчния ток X.XX с. RW

0x1005 Tp Пауза между заваръчните импулси X.XX с. RW

0x1006 Ni Брой импулси при многоискрово заваряване 0-99 RW

0x1007 Te Време за изстиване XX.X с. RW

0x1008 Td време между две заварки при циклично заваряване XX.X с. RW

0x1009 Sb режим на работа според задействане на входа 0,1,2,3 RW

0x2002 PCN флагове в побитов формат ** R

0x2003 ID Modbus ID 0-15 R

0x2004 Amin Минимален фазов ъгъл * XXX R

0x2005 A Текуща големина на фазов ъгъл * XXX R

0x2006 T Оставащо текущо време (T , T , T ,T  или T )off on p e d според Tx R

0x2007 N Номер на импулса от текущата заварка 0-Ni R

0x2008 P+ Дължина на положителен полупериод от мрежата * XXX R

0x2009 P- Дължина на отрицателен полупериод от мрежата * XXX R

0x200А P Дължина на полупериод от мрежата * XXX R

Таблица с параметри на контролера



 Режими на управление

         1 - (Циклично заваряване) необходимо е постоянно задействане на 
входа през цялото време на заварката. При изключване на сработилия вход, 
процесът на заваряване също спира. Заварките ще продължат с пауза от T  сек. d

след всяка от тях докато входът не изключи:

 При всички режими на управление без непрекъснато заваряване е 
налична опцията за многоискрово заваряване. За целта е предвиден 
параметърът N , чиято стойност може да се зададе по-голяма от 1 и тогава се i

получава заваряване с няколко заваръчни импулса с цел подобряване на 
заварката при неплоски материали. В този случай е възможно да се избират 
различни стойности за втори (SP ) и трети (SP ) заваръчни импулси, което е 2 3

необходимо при заваряване на детайли с различна конфигурация.
 Наличните режими на работа на заваръчния контролер се определят от 
параметъра S :b

                  0 - (Старт с притискане) необходимо е постоянно задействане на 
входа през цялото време за притискане T , а след това заваряването off

продължава без значение дали входът е задействан или не. Нова заварка ще 
започне само от изходно положение на контролера, т.е. при завършила 
заварка и незадействан вход:

Фиг.1 Примерна диаграма на заваряване чрез начално притискане при N=4 и S =0i b

        *  Второто краткотрайно задействане на входа не предизвиква заварка
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Фиг.2 Примерна диаграма на циклично заваряване при N=4 и S =1i b

     входът е задействан до края на третия импулс на втората заварка

пауза

вход In

изход
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SP2
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    2 - (Стандартен) необходимо е постоянно задействане на входа през 
цялото време на заварката. При изключване на сработилия вход, процесът на 
заваряване също спира. Нова заварка ще започне само от изходно 
положение на контролера, т.е. при завършила заварка и незадействан вход:

          3 - (Непрекъснато заваряване) В този режим заваряването 
продължава неограничено без импулси със задание SP. При отпадане на 
входа заваряването спира, следва изстиване и край. Нова заварка ще започне 
само от изходно положение на контролера, т.е. при завършила заварка и 
незадействан вход.:

    

    * В режима на непрекъснато заваряване при задействан вход е възможна 
корекция на големината на заваръчния ток SP по интерфейса Modbus RTU. 
Това улеснява операторът да подбере лесно точните стойности на 
големината на заваръчния ток при настройка на процеса на заваряване. 
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Фиг.3 Примерна диаграма на стандартно заваряване при N=3 и S =2i b

           Второто отпадане на входа прекъсва заварката в третия импулс

вход In

изход

SP*

вход In

Фиг.4 Примерна диаграма на непрекъснато заваряване при S =3b

SP

изход

*промяна на SP по Modbus
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        Mеханично присъединяване и монтаж 

       Контролерът PCN110ZP е предназначен за монтиране върху DIN-шина в 
електрически шкафове. Клемите за електрическия монтаж са описани върху 
капака на контролера.

        Комуникацията с Master устройство по RS485 следва да се осъществи 
чрез усукана двойка за сигналите A и B.

          Следната примерна схема показва двуфазно свързване на контролера 
към стандартен тиристорен модул с два тиристора:

          Свързването е препоръчително да се извършва с изолирани проводници 
2със сечение от 0.35 до 0.75 mm  за управляващите вериги G1;K1 G2;K2, като 

за силовите вериги се спазва правилото за номинално токово натоварване 
2

6А/mm .

      Входът In може да се управлява от контролерни изходи с PNP и NPN 
логика. При PNP логика входът In следва да се свърже към 0V, а входът с 
означение +24V - към PNP изход на управляващия контролер. При NPN логика 
входът с означение +24V се свързва към външните +24V, а входът In - към 
NPN изход на управляващия контролер.

      Препоръчително е да се осигури вентилиране на тиристорния модул при 
мощности над 500W!!!

6

230 V
  AC

10 11 12 13 14 15
K2  G2         K1  G1                    +24V In

1  2  3  4  5  6  7  8  9

RS485
A     B

ID

PCN110ZP
U 230/50 Hz;Pн=1,8 VA

2021 г.

IP20  TC 04 П27058 - 04
No

RUNOUT

VEMA

400VAC

Предпазител

~

-

+

Заваръчен трансформатор

2
3
0
V

A
C

към изход на контролер(NPN) или 0V(PNP)

към изход на контролер(PNP) или +24V(NPN)

Фиг.5 Примерна схема на свързване при двуфазно захранванеФиг.5 Примерна схема на свързване при двуфазно захранванеФиг.5 Примерна схема на свързване при двуфазно захранване


