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1 O tym podręczniku 

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje i działanie jednostek regulacji i sterowania SINGLE Basic 
Controller Touch (SBC-T) i SINGLE Basic Controller Touch Plus (SBC-Tplus). 
 
W porównaniu z jednostką regulacyjno-sterowniczą SBC-T, SBC-Tplus posiada dodatkowe wejścia i 
wyjścia, które umożliwiają pomiar natężenia przepływu, wymianę sygnałów analogowych i pomiar 
ciśnienia. Oprogramowanie SBC-Tplus zapewnia parametry dla tych dodatkowych wejść. W opisie 
podane są odpowiednie funkcje. 
 
Niniejsza instrukcja opisuje pełen zakres funkcji jednostki regulacyjno-sterowniczej. Niektóre funkcje 
termostatów są dodatkami opcjonalnymi. Rzeczywista funkcjonalność zależy od zamówienia klienta 
SINGLE i specyfikacji technicznych. 
 
Zakres funkcji jest określony w ustawieniach fabrycznych, które są dostępne tylko dla firmy SINGLE. 
Ma to wpływ na pracę jednostki regulacyjno-sterowniczej oraz tego, co wyświetla się na ekranie. 
Przyciski i parametry dla niedopuszczonych funkcji nie wyświetlają się; może to doprowadzić do 
rozbieżności pomiędzy obrazami pokazanymi w niniejszej instrukcji i wynikiem w naszym systemie. 
 
Późniejsza aktywacja funkcji zwykle nie jest możliwa, gdyż odpowiednie elementy dla tych funkcji 
muszą być zainstalowane w systemie regulacji temperatury. 
 
W razie pytań należy skontaktować się z działem obsługi klienta SINGLE Temperiertechnik. Wszystkie 
potwierdzone funkcje w zamówieniu klienta i w specyfikacji technicznej są uwzględnione i włączone w 
termostacie. 
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2 Interfejs użytkownika i działanie 

Jednostka SBC-T zostaje uruchomiona, gdy system regulacji temperatury jest włączony głównym 
włącznikiem. Proces uruchomienia trwa kilka sekund; w tym czasie wyświetla się ekran startowy. 
 
Po zakończeniu procesu uruchamiania, jednostka wyświetla Widok danych procesowych („Kokpit”). 
 

 

 
 
 
Jednostka SBC-T jest wyposażona w 3,5-calowy ekran dotykowy. Obsługa jest ograniczona wyłącznie 
do ekranu. 
 
Ekran składa się z paska nawigacyjnego w górnej części (szare tło) oraz z panelu kontrolnego. 
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2.1 Pasek nawigacyjny 

 
Pasek nawigacyjny wyświetla się we wszystkich menu i we wszystkich stanach roboczych. Wyświetla 
ważne treści i służy do szybkiej nawigacji. 
 
Pasek nawigacyjny spełnia następujące funkcje: 
 
 

 
 

Symbol Znaczenie 
 

 

 

 

Przejście z poszczególnego menu do Widoku danych procesowych. 

Zawsze wyświetla się aktualna temperatura. 

Po wprowadzeniu kodu blokady wyświetli się kłódka (kolor niebieski: blokada 

wyłączona; kolor żółty: blokada aktywna). 

 

 

Wywołanie menu Obsługa i Informacje (patrz 2.3.1 Menu Obsługa i 

Informacje). 
 

 

Wywołanie menu Funkcje (patrz 2.3.2 Menu Funkcje) z podmenu 

Parametry specjalne (patrz 5 Parametry specjalne). 
 

 

Wyświetlanie listy alarmowej (patrz 2.3.3 Lista alarmowa). 

 

 

Włączanie i wyłączanie systemu kontroli temperatury, w tym SBC-T. 

 
Blokada obsługi 

Można zablokować urządzenie, by uniknąć niepożądanego działania. W tym celu wprowadź 

kod blokady w sekcji Parametry eksperckie/Ustawienia podstawowe (patrz 5.1 Ustawienia 

podstawowe). 

 
Aktywacja blokady: 
Gdy parametr wylogowania nie jest w pozycji „wył.”, na pasku nawigacyjnym wyświetla się niebieska 
kłódka zamiast ikony Strony głównej (patrz punkt 5.1) 
Dotknij, aby aktywować blokadę. Potwierdź żądanie w dodatkowym oknie dialogowym. Blokada 
zostaje aktywowana i wyświetli się żółta kłódka. 
 
Dezaktywacja blokady: 
Dotknij żółtej kłódki na pasku nawigacyjnym. Wprowadź kod zwalniający. Blokada zostanie 
wyłączona, jeśli kod został wpisany poprawnie. 
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2.2 Panel kontrolny 

 
W panelu kontrolnym wyświetla się aktualna temperatura i temperatura nastawy. Na urządzeniach z 
pomiarem natężenia przepływu wyświetla się też wartość natężenia przepływu. 

Rzeczywista temperatura to temperatura uwzględniona dla kontroli. W warunkach dostawy jest to 
temperatura zwykłego czujnika kontrolnego. Możesz skonfigurować parametry, aby określić, że 
czujnik zewnętrzny będzie służyć do kontroli. 
 
Widok do regulacji nastawy wyświetla się po dotknięciu środkowej części panelu kontrolnego. 
Wyświetla się dopuszczalny zakres wartości. Należy potwierdzić zmiany przyciskiem „Zapisz”. 
 
Piktogramy po lewej i prawej stronie wyświetlacza temperatury pokazują stan systemu. 
 

Symbol Znaczenie 
 

 

 

Pompa pracuje we wskazanym kierunku obrotów 

(strzałka w prawo: normalne działanie; strzałka w lewo: odwrotne 

działanie, np. dla funkcji zatrzymania wycieku). 

 

  

System kontroli temperatury chłodzi lub ogrzewa. 

 

  

Zamknięcie systemu jest w pozycji otwartej lub zamkniętej (tylko dla 
jednostek wodnych pod ciśnieniem). 

 

 
 
 
 

 

Symbol interfejsu: 

szary: interfejs włączony, ale nieaktywny, 

niebieski: działanie interfejsu włączone, 

niebieski migający: urządzenie wysyła i odbiera dane przez interfejs. 

 

 

SBC-T przełącza się w tryb specjalny. 
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Tryb specjalny 
 
W trybie specjalnym wyświetlają się dodatkowe informacje. Został on zaprojektowany do 
szczególnych zastosowań lub usług. 
 
Ten tryb, między innymi, wyświetla sygnały wszystkich podłączonych czujników, stan przełącznika 
pływakowego, współczynnik „grzania” i „chłodzenia”, natężenie przepływu i ciśnienie (jeżeli urządzenie 
jest odpowiednio wyposażone), wyjścia wszystkich zaworów, „pompę” i wyjście „ogrzewania 
wstępnego” oraz stan wyłącznika ochronny silnika. 
 
Poniższy zrzut ekranu pokazuje przykład. 
 

 

 
Temperatures - Temperatura 
Set value - Ustawianie wartości 
Process intern - Wewn. proces 
Control - Kontrola 
Film temperature - Temperatura warstwy 
External sensor - Czujnik zewnętrzny 
Regulation control – Kontrola regulacji 
 
Części systemu są połączone z opcjonalnymi czujnikami (np. z ciśnieniomierzem) lub siłownikami (np. 
zawór zamykający system). Jeśli te opcjonalne części nie są zainstalowane, powiązane wartości nie 
wyświetlają się. 
  



 

Tłumaczenie oryginalnych instrukcjiOryginalny wzór 
Strona 9/46 

 

2.3 Przegląd koncepcji działania  

 
Nawigacja odbywa się przy użyciu Widoku danych procesowych.   
 
Poniższe podmenu są dostępne na pasku nawigacji: 
 
Obsługa i informacje 
Funkcje 
Funkcje -> Parametry trybu specjalnego 
Listy alarmów 
 
 
Po dotknięciu strzałki na panelu kontrolnym uruchamia się tryb specjalny.  
 
Poniższa ilustracja przedstawia relacje. 
 
 
 

 Widok danych procesowych (Kokpit)   Tryb specjalny 
 
 

Menu Obsługa i informacje  Menu Funkcje   Lista alarmów 
 
 

    Podmenu Parametry specijalne 
 
Opcje menu są opisane w następujących sekcjach. 
  



 

Tłumaczenie oryginalnych instrukcjiOryginalny wzór 
Strona 10/46 

2.3.1 Menu Obsługa i informacje  

 
Poniższe informacje wyświetlają się na ekranie po przełączeniu do menu Obsługa i informacje: 

• Numer urządzenia 

• Roboczogodziny 

• Wersja oprogramowania 
 

Informacja o numerze urządzanie jest ważna w razie serwisu; firma SINGLE przechowuje dane 
urządzenia pod numerem urządzenia. 
Dostępne są następujące przyciski: 
 

 

 
 

Przywróć ustawienia fabryczne 

 
Po wciśnięciu przycisku Reset ustawienia urządzenia zostaną cofnięte do ustawień 
podczas dostawy. Operator musi potwierdzić dodatkowe pytanie przed wykonaniem 
resetu. Uwaga: po przywróceniu ustawień parametry ustawione przez klienta zostaną 
utracone. 
 

 

 

Kontakt 

Numer telefonu i adres e-mail Partnera serwisowego są przechowywane tutaj. 

 
 

 
 

Serwisowanie 

 
System kontroli temperatury musi przejść przegląd po określonej liczbie godzin pracy. 
Licznik godzin pracy odlicza ten czas. Gdy licznik osiągnie zero, włącza się alarm. 
 
Przycisk Serwis potwierdza wykonanie przeglądu, a licznik serwisu zostaje 
wyzerowany do wartości początkowej. 
 

 

 
 

Funkcje USB 

 
Warunkiem wstępnym korzystania z funkcji USB jest umieszczenie dostępnej na 
rynku pamięci USB w formacie FAT16 lub FAT32 w tylnej części jednostki SBC-T. 
Uwaga: Ze względu na różnorodność techniczną nie możemy zagwarantować, że 
każda pamięć USB zadziała. Korzystając z przycisku Funkcje USB można wykonać 
następujące funkcje: 
 

     Eksport parametrów z jednostki SBC-T do pamięci USB.  

     Import parametrów z pamięci USB do jednostki SBC-T.  

     Uwaga: parametry określone przez klienta zostaną nadpisane!  

     Zapisywanie aktualnych wartości procesowych i listy alarmów. 

Jeśli pamięć USB pozostaje podłączona podczas pracy urządzenia, dane 
procesowe są zapisywane w określonych przedziałach czasowych. 
Przedział czasowy jest ustawiony za pomocą parametru Czas próbny; czasu 
próbnego nie można wyłączyć do zapisywania danych procesowych. 
 

 
 
Pliki są tworzone w katalogu głównym, a następnie eksportowane do pamięci USB. Nazwy plików 
zawierają numery jednostek termostatu SINGLE, aby umożliwić identyfikację. 
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LogAlarmXXXXXX Wszystkie alarmy są zapisywane w tym pliku, gdy pamięć USB jest 
podłączona 

LogBookXXXXXX Wiadomości są zapisywane w tym pliku z możliwością wyeksportowania do 
aktualnej listy alarmów 

LogPara.bin Zestaw parametrów w formacie czytelnym dla urządzeń. Kopiowanie 

parametrów do urządzenia zachodzi przy wykorzystaniu tego pliku 

LogPara Parametr ustawiony w formie tekstowej 

LogZykXXXXXX Zapis danych procesowych 

 
"XXXXXX" oznacza 6-cyfrowy numer urządzenia. 
 
Plik eksportowany z dowolnego urządzenia może zostać odczytany w celu zaimportowania 
parametryzacji. Nie można zmienić miejsca przechowywania pliku, nazwy ani zawartość pliku, w 
przeciwnym razie importowanie nie będzie możliwe. 
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2.3.2 Menu Funkcje  

 
W menu Funkcje można ustawić najważniejsze i najczęściej używane funkcje urządzenia. Istnieją 
również inne ustawienia dla wielu funkcji, które można zdefiniować w podmenu Parametry specjalne 
(patrz rozdział 5 Parametry specjalne).  
 
Niektóre funkcje można aktywować lub dezaktywować. Aktywowana funkcja jest oznaczona zieloną 

kropką  na przycisku; dezaktywowana funkcja jest oznaczona szarą kropką . 
 
Dostępne są następujące przyciski: 
 
 

 
 
 
 

Alarm temperatury 

Można ustawić wartość graniczną dla uruchomienia alarmu temperatury albo 

aktywować lub dezaktywować tę funkcję, używając przycisku Alarm temperatury. 

Dalsza parametryzacja zachodzi z wykorzystaniem Parametrów 

specjalnych/Alarmów (patrz 5.4 Alarmy). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryb zatrzymania wycieku (opcjonalnie) 

Jeśli ta funkcja jest aktywna, powoduje ona odwrócenie kierunku obrotów 

pompy. Pompa uruchamia się w trybie ssania, aby zatrzymać wyciek wody. 

Ta funkcja jest dostępna tylko dla systemów otwartych i/lub poniżej temperatury 

zamknięcia systemu. Jeśli tryb zatrzymania wycieku jest włączony, pompa 

dostarcza mniej substancji; może to mieć negatywny wpływ na równowagę 

temperatury narzędzi. Czujniki przepływu dokonują pomiaru tylko w jednym 

kierunku, dlatego wyświetlacz przepływu jest stłumiony i nie ma alarmów 

związanych z natężeniem przepływu. 
 

 
 
 
 
 
 

Tryb interfejsu (opcjonalnie) 

Warunkiem wstępnym do użycia trybu interfejsu jest odpowiedni system 

nadrzędny (np. wtryskarka) z odpowiednim okablowaniem pomiędzy systemem 

nadrzędnym a termostatem. 

Gdy ta funkcja jest włączona, urządzenie odbiera polecenia poprzez cyfrowy 

interfejs (np. nastawy, włączanie i wyłączanie urządzenia) oraz wyświetla 

wartości procesu i alarmy. 

 

Opróżnianie medium z narzędzia (opcjonalnie) 

Warunkiem wstępnym do opróżnienia medium z narzędzia jest całkowite 
schłodzenie   
systemu; w przeciwnym razie urządzenie będzie pod ciśnieniem. 

Jeśli ta funkcja jest aktywna, po wyłączeniu urządzenia z systemu sterowania i 
podłączonych urządzeń medium jest szybko opróżniane. Dalszą parametryzację 
można przeprowadzić za pomocą Parametrów specjalnych/Sterowania 
urządzenia (patrz 0 Sterowanie urządzenia). 

 

Tryb chłodzenia 

Jeśli ta funkcja jest aktywna, system kontroli temperatury i połączone urządzenia 
klientów są chłodzone natychmiast po wyłączeniu urządzenia (tylko w przypadku 
termostatów z wymiennikiem ciepła). Dalszą parametryzację można przeprowadzić 
za pomocą Parametrów specjalnych/Sterowania urządzenia 

 

Więcej informacji o trybie chłodzenia w rozdziale 3.1 
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Sterowanie pompą (wymagane wyposażenie dodatkowe) 

Jeśli funkcja ta jest aktywna, pompa pracuje zarówno przy pełnej mocy lub ze 
zmniejszoną prędkością. Istnieje więcej opcji przy zmniejszonej prędkości, które 
można ustawić za pomocą Parametrów specjalnych / Sterowania pompą. 

 

Samodzielna optymalizacja 

Samodzielna optymalizacja służy do ustalenia odpowiednich parametrów dla 
komponentów P, I i D regulatora temperatury PID. Celem jest osiągnięcie 
temperatury nastawy tak szybko, jak to możliwe, przy minimalnym przekroczeniu 
wartości. 

Jeśli samodzielna optymalizacja zostanie uruchomiona, włącza się program 
rutynowych przebiegów, który umożliwia termostatowi uruchomienie krzywej 
temperatury na kilka minut. Oznacza to, że temperatura nie jest wartością nastawną; 
w tym czasie mogą pojawić się odrzuty produkcyjne. 

Jako że urządzenie i system kontroli (podłączone urządzenia) są systemami 
zależnymi od temperatury i optymalne ustawienia sterowania są również zależne 
od temperatury, warto przeprowadzić optymalizację w tej samej temperaturze, 
która będzie również używana w dalszej części procesu. 
Z tego względu samodzielną optymalizację należy zacząć od temperatury 
nastawy. Podczas samodzielnej optymalizacji nie można zmienić okoliczności 
zewnętrznych i ograniczyć interferencji do minimum. 

Autooptymalizacja zostaje przerwana, gdy dochodzi do alarmu lub jeśli przy 
regulacji    kaskadowej przekroczona zostanie wartość graniczna wewnętrznej 
temperatury regulacyjnej i w wyniku tego nastąpi wyłączenie ogrzewania (patrz 
rozdział „5.3 Regulacja kaskadowa dT“). Z tego względu konieczne jest wyłączenie 
regulacji kaskadowej przed startem autooptymilizacji.  

Ponieważ nie można wykluczyć, że podczas samodzielnej optymalizacji może 
zajść przekroczenie temperatury lub niedowartościowanie, można ją uruchomić 
przy maks. 10 K poniżej temperatury maksymalnej i 20 K powyżej temperatury 
minimalnej urządzenia i urządzeń podłączonych. 

Po aktywacji otwiera się okno dialogowe „Rozpocznij samodzielną 

optymalizację”. Potwierdź, klikając „Uruchom” lub anuluj proces, klikając 

„Anuluj”. 

Po wybraniu „Uruchom” rozpoczyna się samodzielna optymalizacja. Gdy ten 
proces jest uruchomiony, wyświetla się inne okno z informacją o stanie i opcją 
anulowania procesu. W czasie procesu inne operacje nie są możliwe. 

Po wybraniu „Anuluj”, na jednostce SBC-T wyświetli się ponownie Widok danych 
procesowych. 

 

W wyniku samodzielnej optymalizacji podane są wartości zachowawcze 
bez przekroczenia. Jeśli konieczna jest szybsza kontrola temperatury, 
wartość Xp może być stopniowo zmniejszana, aż do uzyskania 
wymaganego rezultatu. 

 

Parametry specjalne 

Naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do podmenu Parametry 

specjalne, w którym można edytować dodatkowe parametry. 

Parametry mają fabrycznie przypisane wartości i zazwyczaj nie trzeba ich 

zmieniać. Szczegóły dotyczące parametrów specjalnych znajdują się w rozdziale 

5 Parametry specjalne. 
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2.3.3 Lista alarmów  

 
Alarmy wyświetlają się na tym ekranie. 

 

 
Unit is empty –  Jednostka jest pusta 
External enabling is missing - Brak zewnętrznego włączenia 
Motor protection switch/FC has… - Wyłącznik ochronny silnika / FC ... 
 
Alarm sygnalizuje awarię urządzenia, np. niedostateczny poziom napełnienia lub zadziałania 
wyłącznika ochronnego silnika. Wystąpienie alarmu jest oznaczone na pasku nawigacyjnym żółtym 
lub czerwonym wykrzyknikiem. 
 
Żółty wykrzyknik oznacza „uwaga”; wskazuje na niewielki błąd; urządzenie nadal działa. 
 
Czerwony wykrzyknik wskazuje alarm i wymaga działania. W zależności od znaczenia usterki, zostaje 
wyłączona cała jednostka lub tylko grzejnik. W przypadku jednostek chłodzących wyłącza się 
kompresor. Na kokpicie wyświetla się też czerwony pasek z krótkim opisem alarmu. 
 
Ostatni alarm widnieje u góry listy alarmów. Pokazuje się następująca informacja: 
 

• Data i czas utworzenia alarmu. 

• Kod błędu. 

• Tekst błędu / krótki opis. 

 

Dotknij , aby potwierdzić alarm. Alarmy, których przyczyna nie została wyjaśniona, są 
regenerowane i ponownie się wyświetlają. 

Dotknij , aby przewinąć w dół listę alarmów, jeśli w stanie oczekiwania jest więcej alarmów, niż 
wyświetla się na ekranie. 

Dotknij   nad paskiem przewijania, aby wyczyścić całą listę alarmów. Jeżeli pamięć USB jest 
podłączona w sposób ciągły, alarmy są stale rejestrowane w tej pamięci, nawet jeśli lista alarmów na 
kontrolerze zostanie usunięta. 
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3 Działanie systemu regulacji temperatury 

 

3.1 Włączanie / wyłączanie, tryb chłodzenia pompy 

 
Jednostkę SBC-T można uruchomić poprzez zastosowanie napięcia zasilania i włączenie systemu 
regulacji temperatury za pomocą głównego wyłącznika. Proces uruchamiania trwa kilka sekund. 
 
Ponowne uruchomienie po przerwaniu napięcia zasilania 
 
W przypadku przerwania napięcia zasilania lub wyłączania za pomocą wyłącznika głównego regulator 
przechodzi w stan „gotowy do pracy” po ponownym włączeniu lub przywróceniu napięcia zasilania. W 
środowisku, w którym są częste przerwy w napięciu zasilania, system kontroli temperatury powinien 
się włączać automatycznie po ponownym włączeniu napięcia zasilania. 

 

W tym celu ustaw parametr Restart blokady w pozycji „WYŁ.” (w sekcji Parametry specjalne / 

Sterowanie urządzenia). System uruchamia się automatycznie po włączeniu napięcia zasilania. 

 
Wypełnienie 

Ustaw parametr Wypełnienie w trybie Automatyczny (w sekcji Parametry specjalne/ Sterowanie 

urządzenia), tak aby system kontroli temperatury rozpoczął automatycznie napełnianie, jeśli 

urządzenie jest puste. 

 
Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu napełnienia pompa się włącza, a układ reguluje się do 
określonej temperatury docelowej. 
 
Włączanie i wyłączanie poprzez styk sygnałowy 
 
System można opcjonalnie włączyć i wyłączyć za pomocą styku sygnałowego. W tym celu należy 
wcześniej ręcznie włączyć urządzenie. Kontakt ten może być wykorzystany przez klienta (patrz punkt 
7 wykres połączeń). System może być uruchamiany ręcznie lub za pomocą polecenia włączenia w 
obsłudze interfejsu. 
 
Lista alarmów 
 
Jeśli systemu nie można włączyć, sprawdź, czy na liście alarmów wystąpił błąd (np. awaria zasilania, 
zadziałanie wyłącznika ochrony silnika etc.). Pamiętaj, że wyświetlenie alarmu może potrwać do 10 
sekund. 
 
Wyłączanie i tryb chłodzenia pompy 
 
W zależności od ustawienia (w trybie Funkcje/tryb chłodzenia patrz 2.3.2 Menu Funkcje) urządzenie 
nie wyłącza się bezpośrednio, ale przechodzi przez chłodzenie (tryb chłodzenia) i / lub odsączanie. 
Jeśli w systemie kontroli temperatury nie jest zainstalowany żaden wymiennik ciepła (opcjonalny), 
chłodzenie w trybie funkcji chłodzenia zachodzi tylko poprzez utratę ciepła. Jako że pompa 
wprowadza dodatkową energię do obwodu, temperatura może się wyrównać przy wartościach 
powyżej temperatury zamykania. Wtedy system nie będzie już wyłączać się automatycznie. 
 

Odsączanie 

 
System wyłącza się po schłodzeniu lub odsączeniu, jeżeli została wybrana opcja Opróżnianie medium 
z narzędzia (patrz 2.3.2 Menu Funkcje). Aby chronić urządzenie i przewody chłodzące wodę, nie 
można odsączyć systemu przed schłodzeniem. Jeśli parametr tryb chłodzenia jest ustawiony w pozycji 
„WYŁ.”, przed odsączeniem urządzenie schładza się do wartości bieżącej 60°C. 
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3.2 Włączanie / wyłączanie poprzez zewnętrzny styk / restart blokady 

 
System kontroli temperatury można włączyć i wyłączyć zdalnie, korzystając z następujących metod: 
 
Włączanie i wyłączanie poprzez zewnętrzny styk  
 
Wymóg: Regulator musi być sparametryzowany w ustawieniach fabrycznych do funkcji zewnętrzne 
WŁ/WYŁ; nie jest to możliwe, jeśli wejście jest przypisane do przejścia na drugą nastawę. 
Sterownik posiada wejście na płycie przyłączeniowej do włączania i wyłączania urządzenia poprzez 
zewnętrzny styk bezpotencjałowy. Ustawienie fabryczne styku to „Wysoki” (24 V DC). Aby obsługiwać 
urządzenie, wejście „On / Off” należy ustawić na wartość logiczną „1”, a urządzenie włączyć raz 
ręcznie. Urządzenie wyłącza się, jeśli wejście „On / Off” jest ustawione na logiczne „0” (0 V). 
Ustawienie wejścia z powrotem do logicznego „1” powoduje ponowne włączenie urządzenia. Zdalne 
włączanie i wyłączanie urządzenia zdalnie będzie działać, dopóki nie zostanie wyłączony ręcznie. Na 
wyświetlaczu zawsze jest opcja wyłączenia ręcznego. 
 
 
Włączanie i wyłączanie przez interfejs 
 
Wymóg: Należy włączyć obsługę przez interfejs. 

Różne interfejsy umożliwiają włączanie. Dalsze informacje o działaniu interfejsu można znaleźć w 

części Parametry specjalne / Komunikacja (patrz 5.5 Komunikacja). 

Tryb chłodzenia (Wł./Wył.) i Temperatura wyłączenia (Wł.) mają wpływ na obie opcje. Jeśli 

urządzenie jest wyłączone zdalnie i parametr Tryb chłodzenia jest włączony, system jest chłodzony 

aż do osiągnięcia temperatury wyłączenia. 
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3.3 Wypełnianie systemu 

 
Magnetyczny przełącznik pływakowy monitoruje i kontroluje proces napełniania. Styki przełącznikowe 
przełącznika pływakowego są zwykle zaprojektowane jako normalnie otwarte styki do podnoszenia 
poziomu. 
 
Systemy wodne: podczas automatycznego napełniania zawór napełniający pozostaje otwarty w 
systemie kontroli temperatury, aż styk zasygnalizuje „pełny” poziom. Nie ma to miejsca, gdy 
urządzenie jest wyłączone. 
 
Systemy olejowe: Systemy olejowe są zazwyczaj przeznaczone do ręcznego napełnienia. Muszą być 
wypełnione tylko do minimalnego poziomu. Gdy poziom będzie „pełny”, system uruchomi alarm 
„przepełniony”, który zatrzyma grzejniki. 
 
Alarm zawsze się uruchamia, gdy poziom spadnie poniżej wartości „pusty”. Pompa zostaje wyłączona 
w celu ochrony. 
 
Alarm się nie uruchamia, gdy system jest wyłączony lub pusty. System kontroli temperatury musi być 
wypełniony lub wypełnia się automatycznie, jeżeli parametr Wypełnienie jest ustawiony na 
„Automatyczny”. Alarm nie uruchamia się dopóki system nie zostanie wystarczająco wypełniony, a 
„pusty” styk przecięty. 
 
Jeżeli system wypełniał się bez przerwy przez czas dłuższy niż określony parametr Czasu 
napełniania, zakłada się, że istnieje znaczny wyciek. System zatrzymuje napełnianie i wyzwala alarm. 
 

System jest wyposażony w tzw. Aquatimer do monitorowania mniejszych wycieków. Dlatego system 
liczy proces napełniania podczas pracy. Alarm uruchamia się również wtedy, gdy zostanie 
przekroczona liczba procesów napełniania. Aquatimer jest wyłączony podczas „Rozruchu Aquatimer” 
dla pierwszego procesu napełniania. Czas rozpoczęcia Aquatimer i liczba procesów napełniania są 
ustawione w parametrach specjalnych w ramach „Sterowania urządzenia”. 
 
 
 

3.4 Zamknięcie systemu (tylko jednostki wodne pod ciśnieniem) 

 
Aby umożliwić działanie systemów kontrolowania temperatur na bazie wodnej w temperaturze 
powyżej 90°C, system musi być pod ciśnieniem. System zawiera określony zawór, który zamyka obieg 
wody z obiegu atmosferycznego. W ten sposób możliwy jest wzrost ciśnienia i uniemożliwienie 
odparowania wody. 

Zamykanie odbywa się w tak zwanej Temperaturze zamykania systemu, który jest ustawiony za 

pomocą parametru Temperatury zamykania systemu w sekcji Parametry specjalne / Parametry 

dotyczące regulacji temperatury i offset czujnika). 

 
Ten zawór jest zamknięty podczas uruchomienia regulatora. Zawór pozostaje zamknięty też w stanie 
wyłączonym; również bezpośrednio po procesie odsączania i krótki czas po nim w celu wentylacji. 
Temperatura zamknięcia systemu jest również ważnym parametrem dla funkcji zatrzymania wycieku, 
gdyż nie jest to dostępne w obszarze pod ciśnieniem ze względów fizycznych. 
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3.5 Pomiar przepływu 

 
Jeżeli system kontroli temperatury jest wyposażony w wariant regulatora jednostki SBC-Tplus i czujnik 
natężenia przepływu, regulator pokazuje natężenie przepływu wody. Wartości mogą się wyświetlić 
dopiero od wartości ok. 10% maksymalnego natężenia przepływu z przyczyn fizycznych. Systemu 
kontroli temperatury nie można używać w niższym zakresie, gdyż minimalny przepływ jest potrzebny 
do przepływu energii i odpowiedniej regulacji temperatury. 
Minimalny przepływ można regulować za pomocą parametrów (patrz 5.4 Alarmy). Alarm zostanie 
wyzwolony w przypadku jego zamknięcia. 
Pomiar natężenia przepływu działa tylko w jednym kierunku ze względów fizycznych, dlatego każdy 
wyświetlacz, a także sygnalizacja alarmu są tłumione, jeżeli urządzenie jest obsługiwane w trybie 
zatrzymania wycieku w przeciwnym kierunku. 
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4 Kontrola temperatury  

 

Regulacja i jednostka sterująca mogą przyjmować różne stany pracy. System reguluje temperaturę do 
żądanej wartości zadanej podczas normalnej pracy; w innych stanach pracy, np. podczas odsączania, 
wyjście sterowania jest ustawione na „zero”. Na rzeczywiste sterowanie ma wpływ wiele czynników. 
Te parametry są opisane w odniesieniu do parametrów kontrolnych w rozdziale „Parametry specjalne”. 
 

Opis sterowania jest podzielony na następujące części: 
 
 

 

 
Po pierwsze, można wybrać spośród różnych opcji wejściowych, np. czujniki temperatury. Istnieją 
także określone wartości zadane – stałe, zmienne (rampa) lub zewnętrznie zdefiniowane (analogowe 
lub przez interfejs). 
 
Regulator wyznacza korygującą zmiennej z sygnałów wejściowych i parametrów. 
 
Stany pracy i alarmy mogą wpływać na korygującą zmienną. Na przykład stopień nastawienia 
„ogrzewania” zostanie ustawiony na „zero” w przypadku alarmu dla temperatury warstwy. 
 
Wynik określa kontrolę różnych danych wyjściowych lub uruchomienie elementów kontrolnych, np. 
zaworów. 
 
 

4.1 Czujnik kontrolny 

 
Domyślnie czujnik kontrolny zapewnia wartość temperatury używaną do kontroli. 
 
Jeżeli parametr Czujnik zewnętrzny (w sekcji Parametry specjalne / Sterowanie urządzenia) jest 
ustawiony na „zewnętrzne”, sygnał temperatury z czujnika zewnętrznego jest wliczony do nastawienia.  
W razie braku sygnału z czujnika (np. czujnik nie jest podłączony lub jest uszkodzony), nastawienie 
powraca do centrum sterowania i wysyłany jest alarm. 
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4.2 Wartość nastawy do kontroli temperatury  

 
Domyślnie parametr Nastawa jest wliczony do kontroli. Wartości nastawy można wprowadzić tylko 

w limitach określonych w parametrach Dolny/górny limit nastawy. 

 

Jednak inne ustawienia mogą zastąpić typową wartość nastawy. Zastosowanie ma poniższe 
przyznawanie pierwszeństwa: 

 
Priorytet 1 (tryb interfejsu): 
 
Jeśli włączony jest tryb interfejsu, do sterowania i nadpisania innych wartości docelowych stosowana 
jest przekazana wartość zadana. 
 
Poniższe zasady obowiązują, gdy tryb interfejsu nie jest aktywny: 

 
Priorytet 2 (wartości stałe): 
 
Stosowana jest sparametryzowana wartość nastawy. Jednak w parametrze Wybór nastawy można 
wybrać alternatywną wartość nastawy. 
 
Priorytet 3a: 

Jeżeli parametr Wybór nastawy jest ustawiony na „Wartość zadana 2” lub opcja wejście 2 Aktywna 

nastawa ma wartość „1”, do sterowania używa się drugiej nastawy. 

 
Priorytet 3b: 
 
Jednostka SBC-Tplus: Jeżeli parametr Wybór nastawy jest ustawiony na „nastawa zewnętrzna”, do 
sterowania wykorzystywany jest sygnał wejściowy z nastawy zewnętrznej. 
 
W przeciwnym razie do sterowania jest wybrana wartość parametru Nastawa. Jeśli przekazana 
wartość zadana jest poza parametrem Dolny/górny limit wartości zadanych, niższa lub górna granica 
wartości zadanej służy do sterowania i wysyłany jest alarm. 

 

4.3 Kontrola temperatury  

 
Regulator temperatury jest regulatorem PID lub regulatorem dwupunktowym w połączeniu z jednostką 
chłodniczą. Parametry do dostosowania można znaleźć w sekcji Parametry specjalne do regulacji 
temperatury. 
 
Regulacja kaskadowa jest wprowadzana, aby uniknąć znacznego przekroczenia wartości dla kontroli 
temperatury, korzystając z czujnika zewnętrznego z długimi czasami martwymi z powodu 
niekorzystnego rozmieszczenia. Czas martwy to czas, jaki upływa od zmiany zmiennej sterującej (np. 
otwarcie zaworu chłodzenia) do rezultatu takiej zmiany na czujniku. 
 
Ogrzewanie lub chłodzenie jest ograniczone, gdy temperatura różni się od wartości określonej w 
parametrze Regulacja kaskadowa dT. W ten sposób system kontrolowany ma czas, aby zmiana 
temperatury zaszła, zanim stopień uruchomienia postąpi dalej. W ten sposób cały system jest mniej 
narażony na przekroczenie wartości 
  



 

Tłumaczenie oryginalnych instrukcjiOryginalny wzór 
Strona 21/46 

 

4.3.1 Kontrola PID  

 
Regulator wykorzystuje standardowe parametry techniki regulacji. 
 
Wszystkie parametry kontrolne można ustawić oddzielnie dla ogrzewania i chłodzenia. 
 
W każdym przypadku do ogrzewania i chłodzenia jest generowany sygnał uruchamiający; 
jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie jest wykluczone. Ogrzewanie zawsze zachodzi jako regulator 
PID, chłodzenie jako PID lub jako regulator Wł./Wył. kontrolera, głównie do sprzętu z aktywnym 
chłodzeniem sprężarkowym. 
 

 

4.3.2 Wł./Wył. kontroli regulatora  

 
Jest to klasyczny dwupunktowy regulator z histerezą. Histerezę można regulować oddzielnie powyżej i 
poniżej wartości nastawy. Regulator dwupunktowy wpływa tylko na wynik chłodzenia. Rezultat 
ogrzewania pozostaje w ramach cech PID. 
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5 Parametry specjalne  

 

Parametry specjalne są podzielone na 6 przedmiotów: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Są one opisane poniżej. 
 

Ustawienia podstawowe 

Kontrola jednostki 

Kontrola temperatury 

Alarmy 

Komunikacja 

Kontrola pompy 
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5.1 Podstawowe ustawienia  

Korzystając z przycisku   , można wprowadzić podstawowe ustawienia. 
 
 

 
Language English (English) -  Język angielski (angielski) 
Unity 1/10 °C - Unity 1/10 °C 
Można wprowadzić następujące ustawienia: 
 

Język 
Wybierz określony język. 
 

Jednostki miary 
Wybierz stopnie Celsjusza (°C) lub stopnie Fahrenheita (°F) dla jednostki temperatury. 
 
W przypadku °C może to być wyświetlacz wybrany dla temperatury, zarówno gdy wartość powinna 
być wyświetlona w postaci liczby całkowitej, jak i z miejscem dziesiętnym. 

 
Blokada obsługi 
 
W sekcji Kod blokady wprowadź czterocyfrowy kod. Możesz też wybrać, czy wszystkie wejścia są 
zablokowane lub czy można dostosować wartość nastawy. Włączanie i wyłączanie jest zawsze 
możliwe ze względów bezpieczeństwa. 
 
Niebieska kłódka jest wyświetlana w lewym górnym rogu na pasku nawigacyjnym (patrz 2.1 Pasek 
nawigacyjny), jeśli parametr nie jest ustawiony w pozycji Wył. 
 
Należy uruchomić blokadę, aby działała. Aktywacja blokady: 
Dotknij wyświetlany symbol kłódki (niebieski), aby włączyć blokadę.  
Potwierdź żądanie w dodatkowym oknie dialogowym. 
Blokada zostaje aktywowana i wyświetla się żółta kłódka. 
 
Dezaktywacja blokady: 
Dotknij żółtej kłódki na pasku nawigacyjnym. Wprowadź kod zwalniający. Blokada zostanie wyłączona, 
jeśli kod został wpisany poprawnie. 
 
Uwaga: W razie utraty kodu, gdy blokada jest aktywna, należy skontaktować się z obsługą klienta 
SINGLE, aby uzyskać numer. Potrzebny jest 6-cyfrowy numer urządzenia. 
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Dostęp fabryczny (tylko dla pracowników firmy SINGLE) 
 
 

Jednostka ciśnienia (tylko dla opcjonalnego czujnika ciśnienia) 
 
W przypadku jednostki ciśnienia wybierz pomiędzy jednostką w barach a psi. 
 
Jeżeli ocena ciśnienia została wyłączona (opcjonalnie), ta opcja wyboru/ przycisk są niedostępne. W 
tym przypadku odpowiednie wyświetlacze są tłumione i nie tworzą się alarmy. 
 
 

Jednostka dla wielkości pomiaru natężenia (tylko dla opcjonalnego czujnika 
natężenia przepływu) 
 
Wybierz spośród l/min, m3/h, gal/min dla objętości natężenia przepływu. 
 
Jeżeli ocena objętości natężenia przepływu została wyłączona (opcjonalnie), ta opcja wyboru/ przycisk 
są niedostępne. W tym przypadku odpowiednie wyświetlacze są tłumione i nie tworzą się alarmy. 
 
 

Aktualizacja oprogramowania firmowego 
 
Dotknij opcji „Rozpocznij aktualizację” i „Zapisz”, aby wykonać aktualizację oprogramowania. 
Szczegóły dostępne są w rozdziale 6 Aktualizacja oprogramowania. 
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5.2 Jednostka kontrolna 

 
Korzystając z przycisku , możesz wprowadzić ustawienia do kontrolowania logiką 
urządzenia. 
 

Filling ~ by hand – Wypełnienie ~ ręczne 
Direct cooling - indirect – Bezpośrednie chłodzenie ~ pośrednie 
Shut down temperature 60.0 °C – Temperatura zamknięcia 60,0 °C 
 
 
Można wprowadzić następujące ustawienia: 
 

Ręczne / Automatyczne napełnianie 

 
Parametr ten określa, czy urządzenie jest wypełnione ręcznie lub automatycznie  
(patrz 3.1 Włączanie / wyłączanie, tryb stygnięcia pompy). 
 
Układ hydrauliczny musi być odpowiednio przygotowany do ręcznego lub automatycznego 
napełniania; szczegółowe informacje dostępne są w specyfikacji technicznej lub potwierdzeniu 
zamówienia. 
 
 
Pośrednie / bezpośrednie chłodzenie 
 
Jeżeli w układzie hydraulicznym jest zainstalowana odpowiednia opcja, chłodzenie można przełączyć 
na chłodzenie bezpośrednie. Zwiększa to wydajność chłodzenia przy niższych temperaturach. 
 
Pośrednie chłodzenie urządzeń do regulacji temperatury oznacza, że woda przepływa przez 
wymiennik ciepła. Zasilanie obiegu wody chłodzącej zawiera zawór elektromagnetyczny, który jest 
sterowany przez regulator temperatury. 
 
W przypadku bezpośredniego chłodzenia woda chłodząca jest doprowadzana bezpośrednio do 
obwodu grzejnego. Wyjście kontrolne „chłodne” ma bezpośredni wpływ na wyjście „wypełnienie”; w 
ten sposób reguluje zawór napełniający. W celu bezpośredniego chłodzenia Aquatimer musi być 
dezaktywowany. 
 
To przejście do bezpośredniego chłodzenia może być również wykorzystane w ciśnieniowych 
urządzeniach do kontroli temperatury (temperatury do 200°C), dlatego należy spełnić poniższy 
warunek graniczny. 
Zawór zamykający systemu musi być otwarty do bezpośredniego chłodzenia tak, aby gorąca woda 
mogła przepływać przez zawór zamykający system do wylotu wody chłodzącej. Oznacza to, że 
bezpośrednie chłodzenie jest możliwe jedynie do temperatury wyłączenia systemu. 
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Temperatura wyłączenia i tryb chłodzenia pompy 
 
Parametr ten określa, do jakiej temperatury będzie trwać schładzanie w trybie chłodzenia pompy. 
Niezależnie od tego parametru chłodzenie do temperatury wyłączenia systemu będzie zawsze 
wykonywane, aby zredukować ciśnienie w systemie. 
 

Czas odprowadzania wody 

 
Parametr ten określa czas trwania odsączania po wybraniu opcji Opróżnianie medium z narzędzia 
(patrz 2.3.2 Menu Funkcje). 

 
Wybór nastawy 
 
Parametr ten określa, które nastawy uwzględnić. Domyślnie odbywa się kontrola do określonej 
wartości nastawy; możliwe jest kontrolowanie do alternatywnej wartości (Nastawa 2). W wersji SBC-
Tplus można też określić analogiczną nastawę (0-10 V, 4-20 mA). 

 
Czas uruchomienia Aquatimer i cykle 
 
Funkcja ta służy do monitorowania szczelności (patrz 3.3 Wypełnianie systemu). Aquatimer 
rozpoczyna liczenie cykli napełniania w ciągu jednej godziny od „czasu rozpoczęcia”. W ten sposób 
system uruchamia alarm, jeśli wartość ustawiona w opcji „Cykle” zostaje przekroczona. 

 
Monitorowanie wypełnienia 
 
Parametr ten określa czas trwania napełniania. Jeśli czas określony tutaj jest przekroczony, system 
zostanie zamknięty, ponieważ zakłada się poważny wyciek lub dostawa nie jest gwarantowana. 
System uruchamia alarm. 
Uwaga: Alarm nie jest generowany dla urządzeń z aktywnym chłodzeniem bezpośrednim. 

 
Ponowne uruchomienie blokady 
 
Parametr ten określa, czy urządzenie powinno uruchomić się automatycznie po zastosowaniu 
napięcia roboczego (restart blokady musi być w pozycji „wył.”). 

 
Okres próbny 
 
Parametr ten określa przedział czasu, po którym system zapisuje rejestr danych procesowych. Zapis 
ten obejmuje między innymi stan pracy, kluczowe wartości temperatury, natężenia przepływu i 
rzeczywistą temperaturę. 
 
Czas próbny ustawiony jest na 1 minutę w stanie dostawy, tj. wartość jest rejestrowana co minutę. 
Warunkiem wstępnym do zapisania danych procesowych jest podłączenie pamięci USB, a czas 
próbkowania nie może być ustawiony na „Wył.”. 
 
Uwaga: Ze względu na różnorodność techniczną nie możemy zagwarantować, że każda pamięć USB 
zadziała. Dlatego należy sprawdzić, czy pamięć USB jest rozpoznawana przez system kontroli 
temperatury. 

 
Czujnik zewnętrzny 
 
Parametr określa, czy sygnał z czujnika temperatury zewnętrznej jest wliczony do kontroli. W tym 
przypadku parametr musi być ustawiony na „zewnętrzny”; więcej informacji w rozdziale 4 Kontrola 
temperatury. 
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5.3 Parametry dotyczące regulacji temperatury i offset czujnika  

Korzystając z przycisku   , można ustawić parametry, które mają wpływ na kontrolę 
temperatury. 

 
XP heating 12,3% – XP ogrzewanie 12,3% 
TV heating 7s – Ogrzewanie TV 7s 

TN heating 35s – Ogrzewanie TN 35s 

 
Wartość nastawy  
 
Korzystając z tego parametru, można ustawić alternatywną wartość nastawy. Za pomocą parametru 
Wybór nastawy można przełączyć wartość nastawy na temperaturę nastawy 2, albo zmienić ją z 
normalnej na nastawę drugą poprzez styk kontaktu. 

 
Współczynnik regulacji ogrzewania/chłodzenia 
 
Parametry te są używane do ustawiania współczynnika regulacji i ograniczenia efektywnej wydajności 
do wartości od 0 do 100%, co spowalnia proces ogrzewania lub chłodzenia. Określanie takiego limitu 
może być przydatne, jeśli klient nie toleruje zbyt szybkiego ogrzewania lub chłodzenia. 
 
Parametry kontrolne XP, TV i TN 
 
Parametry XP, TV i TN są wykorzystywane do określenia kontroli. Parametry można skonfigurować 
indywidualnie, gdyż system kontroli temperatury do chłodzenia i ogrzewania może być wykorzystany 
do różnych usług. 
 
XP to współczynnik wzmocnienia. Zwiększ ten parametr, jeśli system jest narażony na przeciążenie 
lub przekroczenie wartości. Zmniejsz parametr jeśli system nagrzewa się zbyt wolno w stopniu 
nastawy poniżej 100%. 
 
TN jest integralną częścią wymaganą, aby zapewnić, że system reguluje się do określonej wartości 
(której nie można osiągnąć tylko przy wartości XP). Zwiększ ten parametr, jeśli system jest narażony 
na przekroczenie wartości. Można spróbować zmniejszyć ten parametr, jeśli odchylenie trwa przez 
dosyć długi czas, nawet gdy system nie osiągnął jeszcze współczynnika regulacji 100%. 
 
TV to inny komponent. Jest wykorzystywany, gdy interferencja powoduje przesunięcie rzeczywistej 
temperatury od temperatury nastawy. W tym przypadku komponent TV równoważy zmianę w 
odpowiednich proporcjach. Można spróbować zwiększyć wartość TV, jeśli interferencja powoduje zbyt 
dużą zmianę temperatury, a system nie osiągnął jeszcze współczynnika regulacji w wysokości 100%. 
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Aktywacja histerezy przełączania / wyłączanie chłodzenia 
 
W przypadku urządzeń z chłodzeniem sprężarkowym chłodzenie jest aktywowane dla sprężarki w 
aktywnej temperaturze histerezy lub dezaktywowane dla nieaktywnego chłodzenia histerezy. Wartości 
muszą być wprowadzone jako różnica od wartości nastawy. 
 
Przykład: Temperatura nastawy 25°; aktywacja w temperaturze 26° i dezaktywacja przy 23°.  
 
Następujące elementy muszą być sparametryzowane: 
 
Aktywacja histerezy chłodzenia: 1K 
 
Dezaktywacja histerezy chłodzenia: 2K 
 

 
Nie ogrzewaj poza martwy zakres 
  
Parametr ten definiuje martwy zakres wokół wartości nastawy. Działanie systemu przy bardzo niskim 
współczynniku regulacji może powodować naprzemienne chłodzenie i ogrzewanie. Aby tego uniknąć, 
można określić zakres, w którym nie zachodzi chłodzenie ani ogrzewanie. 
 

 
Cykl przełączania czasu ogrzewania / chłodzenia 
 
Współczynnik regulacji określony w procentach jest przeliczany na zachowanie binarne wł./wył. dla 
zaworów do ogrzewania i chłodzenia. Współczynnik regulacji 70% oznacza, że element kontrolny jest 
włączony w 70% i wyłączony w 30%. 
 
Cykl „wł./wył” ma zawsze taką samą długość, którą określa parametr „Przełączanie czasu cyklu”. Aby 
chronić komponenty, czas powinien być możliwie najdłuższy, jednak przełączanie nie powinno 
wpływać na temperaturę. 
 

 
Dolna / Górna granica wartości nastawy 
 
Ten parametr określa górną i dolną granicę wartości nastawy. 
 
Możliwe jest wprowadzenie wartości nastawy w zakresie pomiędzy dolnym i górnym limitem nastawy. 
Jeśli wartości nastawy poza tymi limitami są wpisane lub określone przez źródło zewnętrzne 
(analogiczna specyfikacja nastawy lub interfejsu), wejście jest ograniczone do minimalnej lub 
maksymalnej podanej wartości. 
 

 
Temperatura zamknięcia systemu 
 
Ciśnieniowe urządzenia otwierają się poniżej tej wartości, aby zapewnić wentylację całego układu 
hydraulicznego. Jeśli temperatura zamknięcia systemu zostanie osiągnięta, system uszczelnia się 
wobec atmosfery i może dojść do wzrostu ciśnienia. Gdy temperatura wzrośnie powyżej temperatury 
zamykania systemu, cały system, w tym połączone przewody/rury i inne urządzenia, znajduje się pod 
ciśnieniem. 
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Temperatura nastawy rampy wzrasta/ spada 
 
Jeżeli urządzenie jest wrażliwe na szybkie zmiany temperatury, można zmniejszyć współczynnik 
wzrostu/spadku, korzystając z opcji „Temperatura nastawy rampy wzrasta/ spada”. Wartość jest 
podana w K/min. 
 

 
Czujnik temperatury offsetowej (wewnętrzny, warstwa, zwrot lub 
zewnętrzny) 
 
Błędy wartości pomiarowej, np. ze względu na proces zużycia lub długie przewody przyłączeniowe do 
czujnika zewnętrznego, mogą być kompensowane z offsetu. Urządzenie można też skalibrować przy 
użyciu czujnika odniesienia poprzez tę funkcję. 
 
 
 
Specyfikacja wartości analogowej 4 ... 20 mA lub 0 ... 10 V (tylko jednostka SBC-Tplus) 
 
Parametr ten kalibruje rzeczywistą wartość wyjściową i specyfikację nastawy. Wartości te są 
transmitowane sygnałem 4.20 mA lub od 0 do 10 V. 
 

 
Temperatura dla 0 V, 4 mA i 10 V, 20 mA (tylko jednostka SBC-Tplus) 
 
Te parametry kalibrują rzeczywistą wartość wyjściową i specyfikację nastawy. Dolny limit zakresu 
pomiarowego jest wyprowadzany na podstawie parametru Temperatura dla 0 V, 4 mA, a górny limit na 
podstawie parametru Temperatura dla 10 V, 20 mA. 
 
Przykład: Zakres pomiaru powinien wynosić od 50°C do 120°C. Wtedy wartością wejściową dla 
parametru Temperatura dla 0V / 4mA jest „50°C”, a dla parametru Temperatura dla 10V / 20mA jest 
„120°C”. 
 

 
Regulacja kaskadowa dT (tylko w połączeniu z opcjonalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej). 
 
Regulacja kaskadowa jest potrzebna w związku z zewnętrznymi czujnikami, aby zapobiegać 
wahaniom temperatury. Umieszczenie czujnika zbyt daleko od medium regulacji temperatury może 
spowodować opóźnienie między punktem reakcji urządzenia a punktem, gdy czujnik mierzy zmiany 
(czas martwy). Może to doprowadzić do przeregulowania regulatora i wahania temperatury w całym 
systemie.  
 
Aby tego uniknąć, regulator wyłącza ogrzewanie, gdy temperatura przekroczy wartość większą od 
wartości nastawy powiększonej o dT do regulacji kaskadowej. 
 
Przykład: Temperatura nastawy 150°C, dT 10 K. 
System wyłącza ogrzewanie przy temperaturze 160°C na czujniku kontrolnym, nawet gdy czujnik 
zewnętrzny wskazuje niższe wartości. 
 
System funkcjonuje analogicznie w obszarze chłodzenia, czyli chłodzenie jest wyłączone, jeżeli 
temperatura kontrola wyznacza wartość mniejszą od wartości nastawy minus dT regulacji kaskadowej. 
 
Daje to czas czujnikowi zewnętrznemu na otrzymanie zmian. System nie jest już przeregulowany, lecz 
nagrzewa się/schładza w sposób zsynchronizowany ze zmianą na czujniku zewnętrznym. 
 

  



 

Tłumaczenie oryginalnych instrukcjiOryginalny wzór 
Strona 30/46 

 

5.4 Alarmy 

 

Alarmy można ustawić, korzystając z przycisku . 
Większość alarmów nie aktywuje się natychmiast po wystąpieniu błędu, ale z 10-sekundowym 
opóźnieniem. Ma to na celu uniknięcie fałszywych alarmów, które mogłyby doprowadzić do 
zamknięcia systemu. 
 

Konfiguracja alarmu temperatury 

 
Funkcja ta dotyczy alarmu temperatury. Alarm temperatury może być wyzwolony na różne sposoby: 
powiązany parametr temperatury jest ustawiony w sekcji „Konfiguracja urządzenia” (patrz 2.3.2 Menu 
Funkcje). 
 
Można określić następujące wartości: 
 
      Wartość sygnału 
      Wartość wprowadzona tutaj jest dodawana do wartości nastawy. Alarm się uruchamia, gdy     
      rzeczywista temperatura osiągnie łączną wartość. 
 

• Wartość graniczna 
       Wartość wprowadzona tutaj jest wartością bezwzględną. Alarm się uruchamia po przekroczeniu    
       tej wartości. 
 

• Komparator 
       Wartość wprowadzona określa zakres roboczy wokół wartości nastawy, zarówno w dół, jak i w      
       górę. Alarm uruchamia się po przekroczeniu tej wartości w każdym z kierunków. 
 

• Komparator z trybem czuwania 
      Ten tryb jest podobny do sposobu komparatora, jednak wyzwalanie alarmu jest początkowo      
      wyłączone. Dezaktywacja nie jest odwołana do momentu, aż aktualna temperatura osiągnie  
      zakres roboczy komparatora, tj. alarmy nie są wyprowadzane do czasu, aż rzeczywista  
      temperatura jest poza zakresem roboczym. 
 
Jeżeli wartość nastawy jest regulowana, ostrzeżenie zostanie dezaktywowane, aż temperatura w 
nowym zakresie roboczym osiągnie ponownie wartość komparatora. 

 
Alarm „Temperatura warstwy” 

 
Czujnik temperatury warstwy, który oddzielnie monitoruje temperaturę ogrzewania, jest instalowany w 
urządzeniu. Po aktywowaniu alarmu i przekroczeniu wartości alarmowej ogrzewanie zostaje 
wyłączone i zadziała sygnalizacja alarmowa. 
 

Alarm „Minimalny przepływ” (tylko dla jednostki SBC-Tplus z pomiarem natężenia przepływu) 
 
System uruchamia alarm, jeśli wartość ta jest osiągnięta. System wymaga minimalnego natężenia 
przepływu do smarowania pompy oraz zapewnienia właściwej regulacji temperatury. Użytkownik nie 
powinien zmieniać określonej wartości alarmu. 
 
W odróżnieniu od minimalnego natężenia przepływu, dotyczy to ochrony funkcjonalności urządzenia. 
 
W opcjonalnym trybie zatrzymania wycieku w niektórych urządzeniach, medium przepływa przez 
czujnik natężenia przepływu w przeciwnym kierunku; w zasadzie nie zachodzi tutaj pomiar. W związku 
z tym nie zostanie wyzwolony żaden alarm. 
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Alarm „Mała wartość przepływu” (tylko dla jednostki SBC-Tplus z pomiarem natężenia 

przepływu). 
 
Alarm się uruchamia po przekroczeniu tych limitów. Wartości te są wykorzystywane do skalowania 
wyświetlaczy w kokpicie. W odróżnieniu od minimalnego natężenia przepływu, ten parametr ma na 
celu zachowanie wartości natężenia przepływu wymaganej przez proces. 

 
 
Alarm „wysokie ciśnienie” (tylko dla jednostki SBC-Tplus z pomiarem natężenia przepływu). 
 
Alarm wyzwala się, jeśli mierzone ciśnienie przekracza parametr wysokie ciśnienie. 
 
 

Alarm „Delta T” (tylko z opcjonalnym czujnikiem powrotu) 

 
Alarm uruchamia się, gdy różnica temperatur pomiędzy przepływem a powrotem jest większa niż 
Delta T. 
 
 
 

Alarm „Od temperatury procesu” (tylko opcjonalnie z czujnika procesu)  
 
Alarm uruchamia się, jeśli wartość ta zostanie przekroczona przez czujnik procesu. 
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5.5 Komunikacja 

 
Szczegóły dotyczące komunikacji, na przykład który protokół jest używany, można ustawić za pomocą 

przycisku . Ustawienia muszą być zgodne z systemem nadrzędnym. 
 
Jeśli system jest wyposażony w interfejs i jest wybrany protokół, jednostka SBC-T przesyła dane 
procesowe (temperatury, stany alarmowe i inne). 
 
Podczas pracy interfejsu wyświetla się litera „R” dla zdalnego sterowania przy przycisku Wł./Wył. 
 
Jeśli system kontroli temperatury nie posiada żadnego interfejsu, można aktywować interfejs 20mA 
TTY z różnymi protokołami za pomocą (płatnego) kodu aktywacyjnego. W tym celu należy się 
skontaktować z działem obsługi SINGLE. 
 
Oprócz określonych interfejsów istnieją protokoły charakterystyczne dla firmy SINGLE. Od firmy 
SINGLE można zamówić specyfikację protokołu. 
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5.6 Sterowanie pompą (tylko z opcjonalnym przemiennikiem 
częstotliwości) 

 
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcjonalny przemiennik częstotliwości jest zainstalowany w 
układzie sterowania temperatury. Sterowanie pompą kontroluje prędkość pompy, np. aby osiągnąć 
działanie zoptymalizowane pod kątem energii. 

Możesz dotrzeć do obszaru ustawiania parametrów, korzystając z przycisku . 
 
Wyjście analogowe „Sterowanie pompą” kontroluje przemiennik częstotliwości, który reguluje 
prędkość obrotową pompy. Dla wszystkich funkcji opisanych powyżej konieczne jest minimalne 
natężenie przepływu, np. aby móc regulować temperaturę. Zatem minimalne natężenie przepływu jest 
ograniczone do 30% maksymalnego natężenia przepływu; dla procesu funkcjonowania w niektórych 
przypadkach może być konieczny wyższy dolny limit. 

 
Wybór sterowania pompą 
 
Parametr ten określa, którą procedurę zastosować do kontrolowania prędkości pompy.  
 
Możliwe są następujące opcje: 
 
Ustalony poziom wyjściowy: 
Pompa jest uruchomiona przy stałym poziomie wyjściowym. 
 
Wymagane natężenie przepływu: 
Pompa jest regulowana do określonego natężenia przepływu 
 
Różnica w dT (tryb automatyczny): 
Prędkość obrotowa pompy jest regulowana automatycznie w zależności od potrzeb procesu 
odpuszczania, aby proces produkcji przebiegał przy możliwie najmniejszym zużyciu energii przez 
pompę. 
 

Ustalony poziom wyjściowy 

 
Parametr ten służy do ustawienia stałej prędkości względem prędkości maksymalnej. 100% to ładunek 
całkowity. Minimalna prędkość akceptowana spełniająca minimalne wymagania dotyczące kontroli 
temperatury wynosi 30%. Ponieważ moc wejściowa wynosi ok. pierwiastka kwadratowego prędkości, 
zużycie energii pompy jest mniejsza niż 50% mocy znamionowej silnika przy prędkości 70%. 
 
 
Wymagana wartość natężenia przepływu (tylko dla jednostki SBC-Tplus z pomiarem natężenia 
przepływu)  
 
Ten parametr określa natężenie przepływu; System reguluje się do tej wartości. 
 
Jeśli ustawisz wartość przekraczającą wartość maksymalną, jaką urządzenie może wytworzyć, pompa 
będzie pracować z pełnym obciążeniem. Aby uzyskać poprawne wyniki kontroli temperatury, 
określone natężenie przepływu nie może być niższe niż 30% maksymalnego natężenia przepływu. 
 
Regulacja odbywa się przy pomocy regulatora PID. Jeśli w wyniku kontroli nie zostaną osiągnięte 
wymagane wyniki do zastosowania, można go regulować za pomocą natężenia przepływu Xp, 
natężenia przepływu TV i parametrów natężenia przepływu TN (patrz niżej). 
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Różnica dT (tylko opcjonalnie, obok czujnika procesu) 
 
Ten parametr określa różnicę temperatur pomiędzy przepływem i z procesu. 
 
Prędkość obrotowa pompy jest powoli redukowana. W ten sposób jest monitorowana różnica 
temperatur pomiędzy przepływem i z procesu. Po osiągnięciu temperatury dT określonej tutaj redukcja 
prędkości jest wstrzymywana. 
 
Prędkość jest zmniejszona tylko wtedy, gdy różnica między wartością nastawy a rzeczywistą 
temperaturą jest mniejsza niż 1 K. Minimalne natężenie przepływu jest też potrzebne w celu kontroli 
temperatury. Dlatego system utrzymuje minimalny obrót co najmniej 30%. 
 
 
 
Natężenie przepływu Xp, natężenie przepływu TV, natężenie przepływu TN 
 

Te parametry wpływają na sterowanie pompą w celu określenia funkcji Wymaganej wartości 
natężenia przepływu (patrz wyżej) 
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6 Aktualizacja oprogramowania   

Możliwa jest aktualizacja oprogramowania poprzez port USB.  

W sekcji Parametry specjalne wybierz menu Ustawienia podstawowe. 
 
Wybierz funkcję Oprogramowanie firmowe i wykonaj aktualizację, dotykając opcji „rozpocznij 
aktualizację” i „zapisz”. Aktualizacja jest możliwa tylko wtedy, gdy jednostka jest wyłączona; napięcie 
zasilania musi być włączone podczas trwania procesu, czyli gdy urządzenie jest podłączone i 
wyłącznik główny jest w pozycji „WŁ”. 
 
Proces trwa kilka sekund. 
 
Jeśli procesu aktualizacji nie można wykonać w całości, należy wyłączyć napięcie na 10 sekund 
głównym wyłącznikiem urządzenia. Regulator uruchomi się w starym programie. 
 
Po zakończeniu aktualizacji należy wyłączyć napięcie zasilania na 10 sekund przed ponownym 
uruchomieniem. 
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7 Wykres połączeń 
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8 Wykaz parametrów 

Uwaga: Wartości podane w jednostkach metrycznych 
 

8.1 Funkcje 

 

Term. Od Do Funkcja Tylko 
jednostka 
SBC-T plus 

Temp. alarm 
  

Wartość na alarmie temperatury 
 

Wyciek stop WŁ, WYŁ 
 Dalsze parametryzacja pod 

kontrolą jednostki 

 

Komunikacja WŁ, WYŁ 
 Tryb interfejsu; dalsza 

parametryzacja w sekcji 
Komunikacja 

 

Opróżnianie 
medium z 
narzędzia 

WŁ, WYŁ 
 Opróżnianie medium z narzędzia 

przed wyłączeniem; Dalsza 
parametryzacja pod kontrolą 
jednostki 

 

Tryb chłodzenia WŁ, WYŁ 
 Odsączanie narzędzia przed 

wyłączeniem; Dalsza 
parametryzacja pod kontrolą 
jednostki 

 

Sterowanie pompą WŁ, WYŁ 
 Pompa włączona na 100% lub 

zmniejszona; dalsza 
parametryzacja pod kontrolą 
pompy 

 

Samodzielna 
optymalizacja 

  Włącz samodzielną 
optymalizację 
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8.2 Podstawowe ustawienia 

 

Term. Od Do Funkcja Tylko 
jednostka 
SBC-T plus 

Język niem. ang., 
franc., hiszp. 

   

Temp. jednostki C; 0,1C; F 
 

Jednostka temperatury 
 

Wyloguj Wył; WŁ/WYŁ; 
WŁ/WYŁ i 
nastawa 

 
Wyloguj, by chronić przez 
nieuprawnionym użyciem 

 

Kod wylogowania **** 
 

Kod wylogowania/ login 
 

Pojedynczy dostęp 
  

Tylko dla serwisu Single 
 

Ciśnienie jednostki Wył, bar, PSI 
  

X 

Jednostka przepływu Wył, l/min; 
l/h; gal/min 

  
X 

Aktualizacja 
oprogramowania 
firmowego 

  
Rozpoczęcie aktualizacji 
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8.3 Jednostka sterująca 

 

Term. Od Do Funkcja Tylko 
jednostka 
SBC-T plus 

Wypełnienie Ręczne / 
Automatyczne 

 
Ręczne to wypełnianie ręczne 

Auto to automatyczne 
wypełnianie jednostki 

 

Chłodzenie Pośrednie / 
bezpośrednie 

 
Chłodzenie przez wymiennik 
ciepła lub bezpośrednio 

Chłodzenie bezpośrednie tylko z 
możliwymi jednostkami wody 

 

Wyłączanie 
temperatury 

10°C 100°C Dla trybu chłodzenia przed 
wyłączeniem 

 

Czas odprowadzania 
wody 

Wył., 10 s 900 s Czas dmuchania lub zasysania 
dla jednostek z odsączaniem 
narzędzia w sek. 

 

Wybór wartości 
nastawy 

Nastawa lub 
nastawa2 lub 
zewn. 
nastawa 
(opcjonalnie) 

   

Czas rozruchu 
Aquatimer 

5 min 120 min Okres po włączeniu bez 
monitoringu lub kontroli cyklu 
napełniania 

 

Cykle Aquatimer Wył.; 1 40 Wartość to maks. dozwolony 
cykli napełniania w ciągu godziny 
pracy 

 

Czas napełniania Wył.; 1 99 w minutach 
 

Ochrona przed 
startem 
automatycznym 
(blokada ponownego 
uruchomienia) 

WŁ, WYŁ 
 wył. = urządzenie uruchamia 

się automatycznie po awarii 
zasilania 

wł. = urządzenie nie 
uruchamia się 
automatycznie po awarii 
zasilania 

 

 

 
Okres próbny 

 

 
Wył., 1 s 

 

 
10 min 

Jeśli pamięć USB jest podłączona, a 
parametr nie jest wyłączony, dane 
procesowe są przechowywane; jeden 
zestaw danych zostanie zapisany w 
okresie próby czasu 

 

 
Sterowanie temp. za 
pomocą czujnika 
zewnętrznego 

 
Wewnętrzn
y, 
zewnętrzny 

 
Regulacja temperatury za 
pomocą czujnika zewnętrznego 
(jeśli włączona jako parametr 
fabryczny) 

 

 

  



 

Tłumaczenie oryginalnych instrukcjiOryginalny wzór 
Strona 40/46 

8.4 Kontrola temperatury  

 

Term. Od Do Funkcja Tylko 
jednostka 
SBC-T plus 

Nastawa 2 Min. temp. Maks. 
temp. 

  

Regulacja 
Ogrzewanie 

0 100 w % 
 

Regulacja 
Chłodzenie 

0 100 w % 
 

XP-Ogrzewanie Wył.; 0,1 99,9 XP-ogrzewanie w %, zakres 
proporcjonalny systemu sterowania 

 

TV-Ogrzewanie 
 

Wył.; 1 
 

200 
TV Ogrzewanie w sek., 
pochodna czasu pracy systemu 
sterowania 

 

TN-Ogrzewanie 
 

Wył.; 1 
 

1000 
TN-Ogrzewanie w sek., całościowe 
działanie (reset) czasu systemu 
sterowania 

 

XP-Chłodzenie 
 

Wył.; 0,1 
 

99.9 
XP-ogrzewanie w %, zakres 
proporcjonalny systemu sterowania 

 

TV-Chłodzenie 
 

Wył.; 1 
 

200 
TV Ogrzewanie w sek., 
pochodna czasu pracy 
systemu sterowania 

 

TN-Chłodzenie 
 

Wył.; 1 
 

1000 
TN-Ogrzewanie w sek., 
całościowe działanie (reset) 
czasu systemu sterowania 

 

Schalthysterese 
Ogrzewanie 
Chłodzenie 

Wył.; 0,1 

Wył.; 0,01 

10,0 

10,00 

Przełączanie histerezy pomiędzy 
ogrzewaniem i chłodzeniem w 
odniesieniu do wartości nastawy 
(2-punktowy regulator) 

 

Obszar martwy, 
brak ogrzewania 

 
Wył.; 0,1 

 
10 

  

Czas 
przełączania 
Ogrzewanie 

 
1s 

 
240s 

 
Dla wyjścia hybrydowego min 10 
s 

 

Czas 
przełączania 
Chłodzenie 

 
1s 

 
240s 

  

Górny ustawiony limit 
wartości 

Dolny 
ustawiony limit 
wartości 

 
Maks. 
temp. 

  

Dolny ustawiony limit 
wartości 

 
Min. Temp. 

Górny 
ustawio
ny limit 
wartości 

  

Zamknięcie 

systemu – 
temperatura 

 
 
 

Wył.; 35 

 
 
 

95 

Zamknięcie i wypuszczenie 
wody do atmosfery. 

Woda: wybór temperatury dla 
zamknięcia systemu w °C 

Olej: opróżnianie przez 

odsysanie jest możliwe tylko 
poniżej tej wartości 
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Term. Od Do Funkcja Tylko 
jednostka 
SBC-T plus 

Wartość nastawy 
wzrostu rampy 

Wył.; 0,1 99.9 Wartość nastawy wzrostu 
rampy w K/min 

 

Wartość 
nastawy 
spadku rampy 

 

Wył.; 0,1 
 

99.9 
 

Wartość nastawy spadku 
rampy w K/min 

 

Offset wewn. 
 
Wył.; -199 

 
199°C 

Korekta temperatury przez 
wewnętrzny czujnik 
temperatury w °C 

 

Offset warstwy 
 
Wył.; -199 

 
199°C 

Korekcja temperatury przez 
czujnik temperatury warstwy 
w °C 

 

Offset 
zewnętrzny/Z 
procesu 

 

Wył.; -199 

 

199°C 
Korekta temperatury w 
czujniku temp. procesu 
zewnętrznego °C 

 

Wartość 
analogowa 

0-10V; 4-20mA 
 

Kalibracja analogowych wejść / 
wyjść 

X 

Temperatura przy 
0V lub 4mA 

 

Min. temp. 
 

Maks. 
temp. 

 

Kalibracja analogowych wejść / 
wyjść 

X 

Temperatura przy 
10V lub 20mA 

 
Min. temp. 

 
Maks. 
temp. 

 
Kalibracja analogowych wejść / 
wyjść 

X 
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8.5 Alarmy 

 

Term. Od Do Funkcja Tylko 
jednostka 
SBC-T plus 

Konfiguracja 
alarmu 
temperatury 

 
 

1 

 
 

4 

Konfiguracja wyjścia 

alarmu 

       = Styk sygnałowy 

= Wartość 
graniczna 

= Komparator 
graniczny 

= Komparator graniczny z 
gotowością 

 

Warstwa alarmu 
 
Min. temp. 

Maks. 
temp. 

Przy tej temp. Alarm warstwy 
uruchamia się (grzejniki wył.) 

 

Alarm min. przepływu 
 

0 

 

1000 
W celu ochrony jednostki 
minimalny przepływ jest 
niezbędna do prawidłowego 
funkcjonowania; tylko gdy 
pompa obraca się w 
normalnym kierunku 

X 

Alarm niski 
przepływ 

 
0 

 
1000 

Do zabezpieczenia procesu 
produkcyjnego; gdy pompa 
obraca się w normalnym 
kierunku 

X 

Alarm wysokiego 
ciśnienia 

Wył.; 0,1 25,0 Przy tym ciśnieniu uruchamia 
się alarm 

X 

Alarm dT 
 
Wył.; -100 

 
100 

Monitorowanie różnicy 
temperatur w procesie do i od 

 

Alarm „Od 

temperatury 

procesu”. 

 
Min. temp. 

Maks. 
temp. 

Przy tej temp. alarm 
uruchamia się od temp. 
procesu 

 

Regulacja kaskadowa 
 
Wył.; 0 

 
100 

Ograniczenie temperatury 
z czujnikiem zewnętrznym 

 

Czujnik 
zewnętrzny 
Logik 

 

Zawsze 
aktywny 

Aktywowany 
po 

przekroczeniu 
wartości 

 
Regulacja kaskadowa zawsze 
po przekroczeniu wartości 
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8.6 Komunikacja 

 

Term. Od Do Funkcja Tylko 
jednostka 
SBC-T plus 

Adres 
 

1 

 

255 
Adres jednostki. Jeżeli jest 
więcej niż jedna jednostka przy 
danym interfejsie, jednostki 
muszą mieć różne adresy. 

 

Protokół WYŁ. 
 • Arburg – aktywny protokół 

• KraussMaffei – aktywny 

protokół 

• Dr. Boy – aktywny protokół 

• Engel – aktywny protokół 

Pb = Profibus aktywny tylko dla 

regulatora z interfejsem profibus 

 

Baudrate 
 

Wył.; 1,2 
 

38,4 
Prędkość transmisji interfejsu: 

OFF = interfejs jest 
wyłączony 

1.2 = 1,2 kBaud 

2.4 = 2,4 kBaud 

4.8 = 4,8 kBaud 

9.6 = 9,6 kBaud 

19.2 = 19,2 kBaud 

38.4 = 38,4 kBaud 

 

Format daty 
  

Format danych interfejsu. Format 
danych składa się z: bitów 
danych, bit parytetu, bit 
zatrzymania. 

Możliwe są następujące 
ustawienia: 

7E1, 7o1, 7E2, 7o2, 7n2, 
8E1, 8o1, 8n1, 8n2 7E1, 
7o1, 7E2, 7o2, 7n2, 8E1, 
8o1, 8n1, 8n2 

 

Status 
--- Wymiana 

danych 
Status interfejsu  
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8.7 Sterowanie pompą 

 

3,7 Od Do Funkcja Tylko 

jednostka 
SBC-T plus 

Tryb Tryb sterowania pompą:  

1.) Stała wartość w % 

2.) Stałe natężenie przepływu (tylko Plus) 

3.) Auto dT: Jeśli różnica temperatur do / z procesu jest 
niższa niż 50% automatycznego dT | Temp. nastawy-
Rzeczywista temp | niższa 1°C, obrót pompy jest 
zmniejszony o 1% na minutę (tylko w połączeniu z 
czujnikiem procesowym) 

 

Stała wartość pompy 30 100 w % 
 

Natężenie przepływu 
pompy 

0 100,0 W l / min; X 

Auto dT: 0 10 Patrz wyżej 
 

 
XP-Pompa 

 
Wył.; 0,1 

 
999,9 

XP-pompa w %, zakres 
proporcjonalny systemu 
sterowania 

 

 
TV-Pompa 

 
Wył.; 1 

 
200 

TV pompa w sek., pochodna 
czasu pracy systemu 
sterowania 

 

 
TN-Pompa 

 
Wył.; 1 

 
1000 

TN-pompa w sek., całościowe 
działanie (reset) czasu 
systemu sterowania 
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9 Lista alarmów 

 

Kod Tekst Spowodowany przez Uwaga 
Inne 

konsekwencje 

10 s 

opóźnienia 

 
 
 

H600 

 

Ochrona silnika / 
wydane przez FC 

Otwarty przełącznik styku 
ochrony silnika, jeśli nie „ok” 

– sygnał z przemiennika 
częstotliwości (co najmniej 
1 s po włączeniu) 

  

Jednostka 
zostanie 
wyłączona 

 

tak 

 

H800 
 

Uszkodzony 
przełącznik 
pływakowy 

Maks.-styk „wł.”, min- 
kontakt „wył.” 

 Jednostka 
zostanie 
wyłączona 

 

tak 

 

H810 

 

Maksymalny czas 
napełnienia 

przekroczony 

 

Jeśli napełnianie trwa dłużej 
niż parametr czasu 
napełniania 

  

Jednostka 
zostanie 
wyłączona 

 

tak 

 
 
 

H811 

 

Jednostka jest 
przepełniona 

 

Mag. przełącznik 
pływakowy maks.-
kontakt jest „wł.” 

 

Tylko dla 
jednostek 
olejowych 

Ogrzewanie 
zostanie 
wyłączone; 
konieczny reset 
przez 
wyłączenie/wł. 
jednostki 

 

tak 

 

 
H812 

 
 

Jednostka jest 
pusta 

 

 
Za mało wody / oleju w 
jednostce 

 
Pompa i 
regulacja 
temperatury 
pozostają 
wyłączone 

 

 
tak 

 
 

 

H820 

 

 

Wyciek 
(jednostka lub 

konsument) 

Aquatimer jest aktywny; 
cykle napełniania ponad 
parametrami cyklów 
Aquatimes 

Przeciek może 
być w 

dowolnym 
miejscu w 
jednostce, węże 
do narzędzia lub 
narzędzie 

 

 

Jednostka 
zostanie 
wyłączona 

 
 

 

tak 

 

 
H830 

 

Przepływ poniżej 
określonego limitu 

Jeśli natężenie przepływu 
jest mniejsze niż parametry 
minimalnego przepływu 

Tylko jednostki 
z pomiarem 
przepływu 

Jednostka zostanie 
wyłączona 

 

 
tak 

 
 

H990 

 

We / wy brakuje 
W przypadku braku 
komunikacji między płytą 
przyłączeniową a 
wyświetlaczem 

 Jednostka 
zostanie 
wyłączona 

 
 

tak 

 
 

 

H1026 

 

Alarm 
temperatury 

warstwy 

Jeżeli temperatura warstwy 
jest wyższa niż parametr 
warstwy alarmu 

 

Tylko gdy 
czujnik jest ok 

Jednostka zostanie 
wyłączona (bez 
opóźnienia) 

 

 
 

 

H2059 

 
 

 

Alarm dT 

Alarm jest włączony, a różnica 
między czujnikiem sterowania 
a czujnikiem z procesu jest 
wyższa niż parametr Alarm dT 

Jeśli czujnik z 
procesu jest 
aktywny i działa 

 

 
Brak 

 
 

 

tak 

 
 

 

H2060 

 

 
Wadliwy 
czujnik 

sterujący 

Skrót, przerwa, za niskie lub za 
wysokie natężenie, brak 
odpowiednich wartości 
pomiarowych czujnika 

 Jednostka 
zostanie 
wyłączona 

 
 

 

tak 
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Kod Tekst Spowodowany przez Uwaga 
Inne 

konsekwencje 

10 s 

opóźnienia 

 
 

 

H1022 

 

Wadliwy czujnik 
temperatury 

warstwy 

Skrót, przerwa, za niskie lub za 
wysokie natężenie, brak 
odpowiednich wartości 
pomiarowych czujnika 

  

Jednostka zostanie 
wyłączona 

 
 

 

nie 

 
 
 

H2075 

 

 
Uszkodzone 

ograniczenie ruchu 
lub czujnik zewn. 

Skrót, przerwa, za niskie lub za 
wysokie natężenie, brak 
odpowiednich wartości 
pomiarowych czujnika 

 
Jeśli czujnik 
jest aktywny 

 

 
brak 

 
 
 

tak 

 
 
 

H2010 

 

 
Brak zewnętrznego 

włączenia 

 
Jeśli urządzenie jest włączone, 
zewnętrzny styk wł./wył. jest 
niski 

Jeśli wejście jest 
parametryzowan
e jako 
zewnętrzne 
wł./wył. 

Jednostki nie można 
włączyć, jeżeli 
urządzenie zostanie 
wyłączone 

 
 
 

tak 

 

 
H2030 

 
 

Przepływ poniżej 
limitu 

Jeśli przepływ jest niższy niż 
parametry niskiego przepływu, a 
alarm jest włączony 

Tylko jednostki z 
pomiarem 
przepływu 

 
 

brak 

 

 
tak 

 

H2040 
Upłynął czas okresu 

konserwacji 
Jeżeli licznik konserwacji 
wynosi zero 

  
brak 

 

tak 

 

 
H2101 

 
 

Temperatura jest 
niższa od limitu 

Sterowanie temperatury narusza 
sparametryzowany limit 
temperatury  

  
 

brak 

 
tak 

 

 
H2102 

 
 

Temperatura jest 
wyższa od limitu 

Sterowanie temperatury narusza 
sparametryzowany limit 
temperatury 

  
 
 

brak 

 

tak 

 
 
 

H2112 

 

 
Wartość graniczna z 

procesu 

 
Jeżeli temperatura z procesu 
jest większa niż wartość 
parametru od temperatury 
procesu 

 
Jeśli czujnik z 
procesu jest 
aktywny 

 
 

 
brak 

 
 

tak 

 

 
H2140 

 

Nie można użyć 
pamięci USB 

Wybór dowolnej funkcji USB, 
brak wykrycia działającego USB 

  
 

brak 

 

tak 

 
 

H2141 

 
Błąd eksportu/ 

importu 

Problemy podczas odczytu / 
zapisu danych z / do pamięci USB 

  
brak 

 
tak 

 
 

H2200 

Włączenie 
samodzielnej 
optymalizacji 

  Samodzielna 
optymalizacja 
zostanie wyłączona 

 

tak 

 

H2210 
 

Awaria EAROM 
Problem ze sprzętem 
regulatora 

 Jednostka 
zostanie 
wyłączona 

 

nie 

 

H2211 
 

Awaria Profibus 

Problem z komunikacją 
Profibus 

 Brak komunikacji  

nie 
 

H2212 
 

Awaria kalibracji 

Problem ze sprzętem 
regulatora 

 Jednostka zostanie 
wyłączona 

 

nie 
 

H2213 
Brak 

wystarczającego 
przepływu 

(czujnik 
przepływu) 

Jeśli monitor przepływu 
pokazuje brak przepływu 

  
brak 

 

tak 

 
 

Alarm z aktywacją przekaźnika alarmu  

Wiadomość, brak aktywacji przekaźnika alarmowego 

 

czerwony 

niebieski 


