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1 K této příručce 

Tento návod k obsluze popisuje funkci a obsluhu SINGLE Basic Controller Touch (SBC-T) a SINGLE 

Basic Controller Touch Plus (SBC-Tplus). 

SBC-Tplus oproti SBC-T obsahuje doplňkové vstupy a výstupy, které umožňují měření průtoku, 

výměnu analogových signálů i měření tlaku. Software SBC-Tplus nabízí parametry pro tyto doplňkové 

vstupy. V popisu se odkazuje na příslušné funkce. 

Tento návod k obsluze zahrnuje maximální rozsah funkcí řídicí jednotky. Části rozsahu funkcí jsou vo-

litelně k dispozici v temperovacích přístrojích. Skutečný rozsah funkcí se definuje v objednávce zá-

kazníka SINGLE i v technické specifikaci. 

Rozsah funkcí se definuje parametry v nastaveních z výroby přístupných jen pro Single. Tyto ovlivňují 

funkčnost regulátoru i zobrazení na ploše. Tlačítka a parametry neschválených funkcí jsou částečně 

potlačené, takže je možné uvést odchylky mezi obrázky zobrazenými v tomto návodu k obsluze a zo-

brazením na vašem systému. 

Dodatečná aktivace funkcí většinou není možná, protože pro funkčnost musí být zabudovány 

příslušné komponenty v temperovacím systému.  

V případě dotazů se obraťte na servis temperovací techniky SINGLE. Všechny rozsahy funkcí pot-

vrzené v zakázce a technické specifikaci jsou k dispozici v temperovacím systému. 
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2 Plocha a obsluha 

Zapnutím temperovacího systému hlavním vypínačem se také spustí SBC-T. Proces spouštění trvá 

několik sekund, v této době se zobrazí úvodní obrazovka.  

Po ukončení spouštění regulátor zobrazí Náhled na procesní data („Cockpit“).  

 

 

 

SBC-T je vybaven dotykovým displejem 3,5“. Obsluha probíhá výhradně jen prostřednictvím ob-

razovky. 

Obrazovka se dělí na navigační panel na horním okraji (šedé pozadí) a ovládací část. 
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2.1 Navigační panel 

Navigační panel je zobrazen ve všech nabídkách a ve všech provozních stavech. Ukazuje důležité 

obsahy a slouží k rychlé navigaci. 

Navigační lišta nabízí následující funkce: 

 

 

Symbol Význam 

 
 

 

Vyvolá skok z jednotlivých nabídek zpět do přehledu procesních dat. 

Vždy zobrazuje aktuální skutečnou hodnotu.  

Po zadání kódu blokace se zobrazí zámek (modrý: blokace neaktivní; žlutá: 

blokace aktivní). 

 

Otevře nabídku Servis a informace (viz 2.3.1 Nabídka Servis a informace). 

 

Otevře nabídku Funkce (viz 2.3.2 Nabídka Funkce) s podnabídkou Expertní 

parametry (viz 5 Expertní parametry).  

 

Zobrazí seznam alarmů (viz 2.3.3 Seznam alarmů). 

 

Zapíná, popř. vypíná temperovací systém včetně SBC-T. 

 

Blokace proti ovládání  

Je možné, že je třeba přístroj zablokovat proti nežádoucí obsluze. K tomu účelu pod Expertní para-

metry / základní nastavení zadejte kód blokace (viz 5.1 Základní nastavení). 

Aktivace blokace:  

Jestliže parametr blokace není nastaven na Off (viz kapitolu 5.1), v navigačním panelu se místo sym-

bolu Home zobrazí modrý zámek.  

Stiskněte jej k aktivaci blokace. Potvrďte dotaz v dodatečném dialogu. 

Blokace se aktivuje a zobrazí se žlutý zámek. 

Deaktivace blokace: 

V navigačním panelu stiskněte žlutý zámek. Zadejte kód uvolnění.  

Zadáte-li správné číslo, bude blokace deaktivována. 
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2.2  Ovládací část 

Ovládací část centrálně zobrazuje skutečnou a žádanou teplotu. U přístrojů s měřením průtoku se do-

datečně zobrazí hodnota průtoku.  

 

 

Skutečná teplota je teplota, která se používá pro regulaci. Toto je ve stavu po dodání teplota, kterou 

zaznamenává regulační snímač. Parametry můžete nastavit, zda bude externí snímač použit k regu-

laci. 

Stisknutím centrální oblasti v ovládací části se zobrazí náhled na nastavení žádané hodnoty. Zobrazí 

se přípustný rozsah hodnot. Změny musíte potvrdit s „Save“. 

Piktogramy vlevo a vpravo ukazatele teploty zobrazují, v jakém stavu se nachází systém. 

 

Symbol Význam 

 

Čerpadlo běží uvedeným směrem otáčení. 

(Šipka doprava: normální provoz; šipka doleva: inverzní provoz, např. 

u funkce zastavení při netěsnosti). 

  

Temperovací systém chladí, popř. zahřívá. 

  

Systémový uzávěr je otevřený, popř. zavřený (jen u tlakových vodních 

přístrojů). 

 

Symbol rozhraní: 

Šedá: Rozhraní k dispozici, není aktivní 

Modrá (blikající): Rozhraní aktivní a přístroj odesílá nebo přijímá data 

přes rozhraní 

Modrá: Provoz rozhraní zapojený 

 

SBC-T přepne do expertního režimu. 
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Expertní režim 

 

V expertním režimu se zobrazí dodatečná data. Byl koncipován pro speciální aplikace nebo pro případ 

servisu. 

Kromě jiného zobrazuje signály všech připojených snímačů, stav plovákového spínače, stupeň 

nastavení „ohřev“ a „chlazení“, průtok a tlak (jestliže je přístroj příslušně vybaven), výstupy všech ven-

tilů, výstupy „čerpadla“ a „vstupního kontaktu ohřevu“ i stav motorového jističe.  

Následující obrázek slouží jako příklad. 

 

 

 

Části zobrazení jsou spojeny s volitelnou senzorikou (např. měřičem tlaku) nebo aktorikou (např. ven-

tilem systémového uzávěru). Není-li toto volitelné vybavení vestavěno, nebudou zobrazeny příslušné 

hodnoty. 
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2.3 Přehled koncepce ovládání 

Navigace se provádí přes Náhled na procesní data.  

Přes navigační panel se dostanete do následujících podnabídek: 

• Servis a informace  

• Funkce 

• Funkce -> Expertní parametry 

• Seznam alarmů 

Přes ovládací část se dostanete do expertního režimu. 

Následující obrázek ukazuje souvislosti. 

Náhled na procesní 

data (Cockpit) 

 

Expertní režim 

 

Nabídka Servis a informace 

 

Nabídka Funkce

 

 

 

Seznam alarmů 

   

Podnabídka Expertní para-

metry 

  

 

V následujících odstavcích jsou popsány jednotlivé nabídky.  
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2.3.1 Nabídka Servis a informace 

Při přechodu do nabídky Servis a informace se na obrazovce zobrazí následující informace: 

Číslo přístroje  

• Provozní hodiny 

• Verze softwaru 

Při servisu je důležité uvést číslo přístroje, protože u SINGLE jsou data přístroje ukládány pod číslem 

přístroje. 

K dispozici jsou následující tlačítka: 

 

 

Dosazení na nastavení z výroby 

Tlačítkem Resetovat se přístroj nastaví zpět do stavu při dodání. Před 

procesem je vydán dotaz, který musí obsluha potvrdit. 

Pozor: Parametry nastavené ze strany zákazníka se po resetu ztratí!  

 

Kontakt 

Zde se uloží telefonní číslo a e-mailová adresa servisního partnera. 

 

Údržba 

U temperovacího systému musí být po definovaném počtu provozních hodin 

provedena údržba. K tomu účelu běží počitadlo provozních hodin zpět. Po 

vypršení platnosti počitadla se spustí alarm.  

Tlačítkem Údržba potvrdíte prováděnou údržbu a počitadlo údržby se zase 

nastaví na počáteční hodnotu. 

 

Funkce USB 

Předpokladem používání funkce USB je, aby byl na zadní straně SBC-T 

zasunut běžný USB flash disk s formátováním FAT16 nebo FAT32.  

Upozornění: Na základě technické mnohotvárnosti nelze zaručit funkci každého 

flash disku. 

Tlačítkem Funkce USB můžete provést následující funkce: 

• Export parametrů z SBC-T na USB flash disk. 

• Import parametrů z USB flash disku na SBC-T. 

Pozor: Budou přepsány parametry nastavené zákazníkem! 

• Uložení aktuálních procesních hodnot a seznamu alarmů. 

Zůstane-li flash disk během provozu zasunutý, automaticky následuje uložení 

procesních dat ve stanoveném časovém intervalu.  

Časový interval se nastaví parametrem Sample Time. Pro ukládání procesních 

dat nesmí být vypnutý Sample Time. 

Při exportu se na USB flash disk uloží soubory do adresáře Root. Názvy souborů obsahují čísla 

přístrojů temperovacího systému Single k jednoznačné identifikaci.       
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LogAlarmXXXXXX U zasunutého flash disku jsou všechny alarmy zapsány do tohoto 

souboru 

LogBookXXXXXX Při exportu aktuálního seznamu alarmů se hlášení zapíšou do 

tohoto souboru. 

LogPara.bin Sada parametrů ve strojově čitelném tvaru. Tento soubor se 

používá ke kopírování parametrů prostřednictvím přístrojů 

LogPara Sada parametrů formou textu 

LogZykXXXXXX Záznam procesních dat 

 

 „XXXXXX“ představuje 6místné číslo přístroje.  

 

Při importu parametrizace může být načten soubor exportovaný na přístroji. Místo uložení, název nebo 

obsah souboru nesmí být změněny, jinak není import možný. 
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2.3.2 Nabídka Funkce 

V nabídce Funkce můžete nastavit nejdůležitější a nejčastěji používané funkce přístroje. K mnoha 

funkcím existují další nastavení, která mohou být specifikována v podnabídce Expertní parametry (viz 

5 Expertní parametry). 

Některé funkce můžete zapnout nebo vypnout. Zapnutá funkce je na ploše označena zeleným bodem 

, vypnutá funkce šedým bodem . 

K dispozici jsou následující tlačítka: 

 

 

Alarm teploty 

Tlačítkem Alarm teploty můžete nastavit mezní hodnotu k inicializaci alarmu teploty, 

popř. k zapnutí nebo vypnutí funkce. Další parametrizace probíhá prostřednictvím Ex-

pertní parametry / alarmy (viz 5.4 Alarmy). 

 

 

Provoz k zastavení úniku (volitelně) 

Je-li tato funkce zapnutá, způsobí otočení směru otáčení čerpadla. Čerpadlo tak přejde 

do nasávacího provozu, takže na jednom netěsném místě již neuniká žádná voda.  

Tato funkce je k dispozici jen u otevřených systémů, popř. pod teplotou systémového 

uzavření. Je-li zapnutý provoz k zastavení úniku, čerpadlo dopravuje méně média, což 

může negativně ovlivnit hospodaření s teplotou u nástrojů. Kromě toho snímače průtoku 

měří jen v jednom směru. Proto je zobrazení průtoku potlačeno, nejsou vydány žádné 

alarmy týkající se objemového proudu. 

 

 

Provoz rozhraní (volitelně) 

Předpokladem pro provoz rozhraní je vhodný hlavní systém (např. vstřikovací stroj) s 

vhodnou kabeláží mezi hlavním a temperovacím systémem. 

Je-li tato funkce zapnutá, přijímá přístroj povely přes digitální rozhraní (např. žádané ho-

dnoty, zapnutí přístroje) a resetuje procesní hodnoty a alarmy.  

 

Vyprázdnění nástroje (volitelně) 

Předpokladem pro vyprázdnění nástroje je ochlazení systému, protože jinak je přístroj 

ještě pod tlakem. 

Je-li tato funkce zapnutá, bude přímo po vypnutí přístroje vyprázdněn temperovací sys-

tém a připojený spotřebič. Další parametrizaci můžete provést prostřednictvím Expertní 

parametry / řídicí jednotka přístroje (viz  

Řídicí jednotka přístroje). 
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Doběh čerpadla 

Je-li tato funkce zapnutá, bude přímo po vypnutí přístroje ochlazen temperovací systém 

a připojený spotřebič (jen pro temperovací systémy s tepelným výměníkem). Další para-

metrizaci můžete provést prostřednictvím Expertní parametry / řídicí jednotka přístroje 

Řídicí jednotka přístroje Další informace k doběhu čerpadla najdete v kapitole 3.1 

Zapnuti/vypnutí, doběh čerpadla. 

 

 

Řídicí jednotka čerpadla (potřebné volitelné vybavení) 

Je-li tato funkce zapnutá, běží čerpadlo buď na plný výkon nebo se sníženými otáčkami. 

Pro snížené otáčky existují další možnosti, které mohou být nastaveny prostřednictvím 

Expertní parametry / řídicí jednotka čerpadla. 
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Vlastní optimalizace 

Vlastní optimalizace stanovuje vhodné parametry pro podíl P, I a D regulátoru teploty 

PID. Cílem je co nejrychlejší dosažení žádané teploty u minimálních překmitů.  

Pokud se spustí vlastní optimalizace, proběhne část programu, což umožňuje tem-

perovacímu systému, aby na několik minut jel podle teplotních křivek. To znamená, že 

se teplota nenachází na žádané hodnotě, v této době může při výrobě vznikat vadné 

zboží.  

Protože jsou přístroj a regulační dráha (spotřebič) systémy závislé na teplotě a optimální 

nastavení regulace jsou také závislá na teplotě, je dobré provést optimalizaci při teplotě, 

která bude později používána i v procesu. Proto by měla být vlastní optimalizace 

spuštěna při žádané teplotě. Během vlastní optimalizace nesmí být změněny vnější pod-

mínky a poruch musí být co nejméně.  

Vlastní optimalizace se přeruší, jakmile je vydán alarm, nebo když je u aktivní kaskádové 

regulace překročena mezní hodnota interní regulační teploty, a tím dojde k vypnutí 

ohřevu (viz kapitolu „5.3 Kaskádová regulace dT“). Proto musíte deaktivovat kaskádovou 

regulaci před spuštěním vlastní optimalizace.  

Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit, že během procesu vlastní optimalizace může 

docházet k teplotnímu překmitu nebo podkmitu, smí být vlastní optimalizace spuštěna 

maximálně u 10 K pod maximální teplotou, popř. 20 K nad minimální teplotou přístroje a 

spotřebiče. 

Po aktivaci se otevře dialogové okno s textem „Spuštění vlastní optimalizace“. Proces 

potvrďte stisknutím „Provést“ nebo jej přerušte stisknutím „Přerušit“.  

Pokud zvolíte „Provést“, spustí se vlastní optimalizace. Pokud optimalizace běží, zobrazí 

se další okno s informacemi o stavu a možností přerušení procesu v jakoukoli dobu. 

Během doby běhu není možná další obsluha. 

Zvolíte-li „Přerušit“, vrátí se SBC-T zpět do náhledu procesních dat. 

Vlastní optimalizace vede ke konzervativním hodnotám bez překmitávače. Má-li být dos-

aženo rychlejší regulace teploty, může být postupně snížena hodnota Xp až k požado-

vanému výsledku. 

  

 

Expertní parametry 

Pomocí tohoto tlačítka se dostanete do podnabídky Expertní parametry, kde můžete up-

ravovat dodatečné parametry. 

Tyto parametry jsou z výroby osazeny správným hodnotami a zpravidla nemusí být 

změněny. Podrobnosti k externím parametrům najdete v kapitole 5 Expertní parametry. 
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2.3.3 Seznam alarmů 

Na této obrazovce se zobrazí alarmy. 

 

 

U alarmů došlo k funkční poruše přístroje, např. nedostatečné plnění nebo inicializovaný motorový 

jistič. Po vydání alarmu je alarm označen v navigačním panelu žlutým nebo červeným vykřičníkem.  

Žlutý vykřičník znamená „Varování“; toto je upozornění na středně těžkou chybu, přístroj běží dále.  

Červený vykřičník upozorňuje na alarm, který má za následek akci. Podle závažnosti poruchy se 

vypne celý přístroj nebo jen topení. U chladicích přístrojů může dojít k vypnutí kompresoru. Kromě 

toho se v Cockpitu zobrazí červený pruh s krátkým popisem alarmu. 

V seznamu alarmů se nahoře zobrazí poslední alarm. Jsou uvedeny následující informace: 

• Datum a čas, kdy byl vydán alarm 

• Chybový kód 

• Text chyby/krátký popis.  

K potvrzení alarmu stiskněte . Alarmy, jejichž příčiny ještě nejsou odstraněny, budou znovu ge-

nerovány a opět zobrazeny.  

K projíždění seznamu alarmů směrem dolů aktivujte , jestliže může být zobrazeno více alarmů než 

na obrazovce. 

K vymazání celého seznamu alarmů stiskněte  nad posuvníkem. Pokud je USB flash disk trvale 

zasunutý, budou alarmy trvale zaznamenány na tento flash disk, i když se vymaže seznam alarmů na 

regulátoru.   
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3 Provoz temperovacího systému 

3.1 Zapnuti/vypnutí, doběh čerpadla 

Přiložením napájecího napětí a zapnutím temperovacího systému hlavním vypínačem se také spustí 

SBC-T. Proces spouštění trvá několik sekund. 

Opětovné zapnutí po přerušení napájecího napětí 

Při přerušení napájecího napětí nebo vypnutí hlavním vypínačem přejde řídicí jednotka po opětovném 

zapnutí, popř. po návratu napájecího napětí do stavu „připravená k provozu“. V prostředích s častými 

poruchami napájecího napětí může být žádoucí, aby se temperovací systém okamžitě po obnově 

napájecího napětí spustil automaticky.  

Proto nastavte parametr Blokace opětovného zapnutí na „Vyp“  (pod Expertní parametry / řídicí jed-

notka přístroje). Systém se automaticky spustí po zapnutí napájecího napětí. 

Plnění 

Parametr Plnění nastavte na Automaticky (pod Expertní parametry / řídicí jednotka přístroje), aby 

temperovací systém po zapnutí automaticky začal s plněním, jestliže je prázdný. 

Po dosažení dostatečné hladiny se čerpadlo rozběhne a systém provádí regulaci na nastavenou 

žádanou hodnotu. 

Zapnutí/vypnutí signálním kontaktem 

Volitelně může být systém zapínán a vypínán signálním kontaktem. K tou účelu musí být přístroj 

nejdříve ručně zapnut. Tento kontakt může být použit ze strany zákazníka (viz 7 Osazení přípojek). V 

provozu s rozhraním může být systém zapnut ručně nebo povelem k zapnutí.  

Seznam alarmů 

Pokud byste nemohli systém zapnout, pak v seznamu alarmů zkontrolujte, zda došlo k poruše (např. 

chyba ve zdroji napětí, inicializovaný motorový jistič). Respektujte, že může až 10 sekund trvat, než se 

zobrazí alarm. 

Vypnutí a doběh čerpadla 

Podle nastavení (pod Funkce / doběh čerpadla, viz 2.3.2 Nabídka Funkce) se přístroj nevypne přímo, 

ale proběhne ochlazení (doběh čerpadla) anebo vyprázdnění.  

Jestliže není v temperovacím systému zabudován tepelný výměník (volitelně), dochází k ochlazování 

jen pomocí funkce doběhu čerpadla prostřednictvím tepelný ztrát. Protože čerpadlo dodává do okruhu 

dodatečnou energii, může se teplota ustálit na hodnotách nad vypínací teplotou. Systém se pak již ne-

automaticky nevypne. 

Vyprázdnění 

Po ochlazení se systém vypne a vyprázdní spotřebič, jestliže vyberete Vyprázdnění nástroje (viz 2.3.2 

Nabídka Funkce). Vyprázdnění bez předchozího ochlazení není možné k ochraně přístroje a potrubí 

chladicí vody. Stojí-li parametr Doběh čerpadla na „Vyp“, přístroj se před vyprázdněním ochladí na pe-

vně nastavených 60 °C. 
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3.2 Zapnutí/vypnutí externím kontaktem/blokací opětovného zapnutí 

Temperovací systém může být také zapínán nebo vypínán externě. K tomu jsou k dispozici dvě 

možnosti: 

Zapnutí/vypnutí externím kontaktem  

Předpoklad: Řídicí jednotka musí být parametrizována v nastaveních z výroby na Externí zap/vyp; toto 

není možné, jestliže je vstup osazen přepnutím na 2. žádanou hodnotu. 

Řídicí jednotka má na připojovací základní desce jeden vstup, kterým se zapíná/vypíná přístroj přes 

externí, bezpotenciálový kontakt. Ve stavu při dodání je kontakt nastaven na „High“ (24 V DC). Pro 

provoz musí vstup „Zap/vyp“ stát na logické „1“ a přístroj se musí zapnout ručně. Je-li vstup „Zap/vyp“ 

dosazen na logickou „0“ (0 V), přístroj se vypne. Dosadí-li se vstup zase na „1“, přístroj se opět zapne. 

Externí zapnutí/vypnutí funguje tak dlouho, dokud nedojde k ručnímu vypnutí. Možnost ručního 

vypnutí je vždy uvedena na displeji. 

Zapnutí/vypnutí rozhraním 

Předpoklad: Provoz prostřednictvím rozhraní musí být uvolněn. 

Spínání umožňují různá rozhraní. Bližší informace k provozu s rozhraním najdete pod Expertní para-

metry / komunikace (viz 5.5 Komunikace). 

 

Parametry Doběh čerpadla (Zap/vyp) a Vypínací teplota (Zap) mají účinek na obě možnosti. Jestliže 

se přístroj vypne externě, ochlazuje se, pokud je aktivní parametr Doběh čerpadla, dokud nebude 

dosaženo vypínací teploty. 
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3.3 Plnění zařízení 

Plnění je monitorováno a řízeno magnetickým plovákovým spínačem. Spínací kontakty plovákového 

spínače jsou zpravidla dimenzovány jako zapínací kontakty u stoupající hladiny. 

Vodní systémy: 

U automatického plnění se v temperovacím systému otevře plnicí ventil, dokud nezareaguje kontakt 

„plný“. K tomu dojde po zapnutí přístroje. 

Olejové systémy: 

Olejové systémy jsou zpravidla plánovány s ručním plněním. Mohou být plněny jen do kontaktu Mini-

málně. Po dosažení hladiny „Plný“ systém inicializuje alarm „Přeplněný“ a topení se vypne. 

Ve všech případech se inicializuje alarm, jestliže není dosaženo hladiny „Prázdný“. Čerpadlo se vypne 

pro vlastní ochranu. 

Pokud je zapnutý systém v prázdném stavu, nedojde k vydání alarmu. Temperovací systém musí být 

naplněn, popř. se automaticky naplní, jestliže se automaticky nastaví parametr Plnění. Alarm je vydán 

až poté, co byl systém jednou dostatečně naplněn a pak nebylo dosaženo kontaktu Prázdný. 

Jestliže je systém bez přerušení plněn déle, než je nastaveno parametrem Sledování plnění, je třeba 

uvažovat o větší netěsnosti. Systém zastaví plnění a inicializuje alarm. 

Pro kontrolu menších netěsností má systém takzvaný Aquatimer. Přitom systém během provozu 

počítá procesy plnění. Alarm je rovněž inicializován po překročení počtu procesů plnění. U iniciali-

zovaného procesu plnění se Aquatimer odstaví na dobu uvedenou v „Čas spuštění Aquatimeru“. Čas 

spuštění Aquatimeru a počet procesů plnění nastavíte v expertních parametrech v řídicí jednotce 

přístroje. 
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3.4 Systémový uzávěr (jen tlakové vodní přístroje) 

Aby mohly být temperovací systémy provozovány s vodou při teplotě více než 90 °C, musí být systém 

pod tlakem. Tohoto dosáhnete tím, že do systému umístíte ventil, který uzavře vodní okruh vůči atmo-

sféře. Je proto možné, že se vytvoří tlak, který zabrání odpařování vody.  

Toto uzavření probíhá u takzvané Teploty systémového uzávěru, která se nastaví parametrem 

Teplota systémového uzávěru pod Expertní parametry / parametry pro regulaci teploty a offset pro 

snímač. 

Při spuštění systému řídicí jednotky zůstane tento ventil uzavřený. Ventil zůstane zavřený i ve 

vypnutém stavu; s výjimkou přímo a krátce po vyprázdnění pro ventilaci. 

Teplota systémového uzávěru představuje důležitý parametr i pro funkci zastavení při netěsnosti, pro-

tože v oblasti pod tlakem není toto možné kvůli fyzikálním důvodům.  

 

 

3.5 Měření průtoku 

Je-li temperovací systém vybaven variantou regulátoru SBC-Tplus a jedním snímačem průtoku, pak 

řídicí jednotka zobrazuje průtok vody. Z fyzikálních důvodů mohou být hodnoty zobrazeny až od asi 

10 % maximálního průtoku. Temperovací systém by neměl být provozován v nižším rozmezí, protože 

je pro správný přenos energie a kontrolu teploty potřebné minimální průtočné množství.  

Minimální množství lze nastavit pomocí parametrů (viz 5.4 Alarmy). Při nedosažení je inicializován 

alarm.  

Protože měření průtoku z fyzikálních důvodů funguje jen v jednom směru, je potlačen ukazatel i 

vydání alarmu, jestliže je přístroj používán v provozu k zastavení úniku v opačném směru. 
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4 Regulace teploty 

Regulační a řídicí jednotka může zaznamenávat různé provozní stavy. Systém upravuje teplotu na 

žádanou hodnotu jen v obvyklém provozu, v ostatních provozních stavech, jako např. při vyp-

razdňování, jsou regulační výstupy nastaveny na „Nulu“. Existuje celá řada možností ovlivňování kon-

krétního regulačního chování pomocí regulačních parametrů. Tyto parametry jsou popsány v kapitole 

Expertní parametry u regulačních parametrů. 

Popis regulace se dělí na následující segmenty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejdříve si můžete vybrat mezi různými vstupy, např. různými snímači teploty. Také je k dispozici 

počet žádaných hodnot, pevné, variabilní (rampy) nebo externě zadané (analogově nebo skrze rozh-

raní). 

Regulace ze vstupních signálů a parametrů stanovuje regulované veličiny. 

Vliv provozních stavů a alarmů v případě potřeby upravuje regulovaná veličina. Například se stupeň 

nastavení „Topení“ u alarmu teploty filmu dosadí na „Nulu“. 

Výstup popisuje řízení různých výstupů k řízení regulačních členů, jako např. ventilů. 

 

4.1 Regulační snímač 

Obvykle regulační snímač poskytuje teplotní hodnotu, která se používá k regulaci. 

Stojí-li parametr Externí snímač (pod Expertní parametry / řídicí jednotka přístroje) v poloze „Externí“, 

bude k regulaci použit signál teploty externího snímače. Jestliže není k dispozici signál snímače (např. 

snímač není připojený nebo je poškozený), spadne regulace na regulační snímač a je vydán alarm. 

  

Výběr 

skutečné a 

žádané ho-

dnoty 

Regulace 
Vliv pro-

vozních 

stavů a 

alarmů 

Výstup 
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4.2 Žádaná hodnota pro regulaci teploty 

Ve standardním případě se parametr Žádaná hodnota použije k regulaci. Zadání žádané hodnoty je 

omezeno parametry Spodní/horní omezení žádané hodnoty.  

Mohou být ale prioritně řízena jiná nastavení žádané hodnoty. Přitom platí následující priority: 

Priorita 1 (provoz s rozhraním): 

Je-li aktivní provoz s rozhraním, k regulaci se použije stanovená žádaná hodnota. Tato prioritně řídí 

všechna další zadání žádaných hodnot. 

Je-li vypnutý provoz s rozhraním, platí následující: 

Priorita 2 (pevné hodnoty):  

Použije se parametrizovaná žádaná hodnota. Díky parametru Výběr žádané hodnoty může být však 

použita alternativní žádaná hodnota. 

Priorita 3a:  

Stojí-li parametr Výběr žádané hodnoty na „Žádaná hodnota 2“ nebo Vstup 2. Žádaná hodnota aktivní 

na „1“, pak se „2. žádaná hodnota“ převezme pro regulaci. 

Priorita 3b:  

U SBC-Tplus: Je-li parametr Výběr žádané hodnoty nastaven na „Externí žádanou hodnotu“, bude 

vstupní signál pro regulaci převzat z externího vstupu žádané hodnoty. 

Jinak bude pro regulaci převzata hodnota parametru Žádaná hodnota. Jestliže stanovená žádaná 

hodnota narazí na parametry Spodní/horní omezení žádané hodnoty, použije se k regulaci spodní, 

popř. horní omezení požadované hodnoty a bude vydán alarm. 
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4.3 Regulace teploty 

Regulátor teploty je jako regulátor PID nebo ve spojení s chladicím agregátem dvoupolohový regu-

látor. Parametry k nastavení jsou uvedeny pod Expertní parametry u regulace teploty. 

K zamezení silných překmitů u regulace teploty s externím snímačem, který má i přes nepříznivé 

umístění dlouhé mrtvé doby, je implementována kaskádová regulace. Mrtvá doba je čas, který uplyne 

od změny regulované veličiny (např. otevření chladicího ventilu) až k účinku této změny na snímači.  

Pokud se teplota odlišuje o více než hodnotu nastavenou v parametru Kaskádová regulace dT, omezí 

se ohřev, popř. ochlazování. Tím je regulační dráze poskytnut čas, aby došlo ke změně teploty dříve, 

než stupeň nastavení poběží dále. Tím má celý systém menší sklon k překmitávání.  
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4.3.1 Regulace PID 

Pro regulátor se používají veličiny známé z regulační techniky. 

Všechny regulační parametry lze odděleně nastavit pro topení a chlazení. 

Pro topení a chlazení se vždy generuje signál nastavení, současné topení a chlazení je vyloučené. 

Topení je vždy realizováno jako regulátor PID, chlazení buď jako regulátor PID nebo jako dvoupo-

lohový regulátor, především pro přístroje s aktivním chlazením kompresoru. 

 

4.3.2 Regulace dvoupolohovým regulátorem 

Zde se jedná o klasický dvoupolohový regulátor s hysterezí. Hystereze může být zvlášť nastavena pod 

a nad žádanou hodnotu. Dvoupolohový regulátor působí jen na výstup chlazení. Výstup topení 

zůstane v charakteristice PID. 
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5 Expertní parametry 

Expertní parametry jsou roztříděny do 6 oblastí: 

 

 

 
 

 

Toto bude vysvětleno následovně. 

 

  

Základní nastavení 

Řídicí jednotka přístroje 

Regulace teploty 

Alarmy 

Komunikace 

Řídící jednotka čerpadla 
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5.1 Základní nastavení 

Tlačítkem můžete provést základní nastavení. 

 

Můžete provést následující nastavení: 

 

Jazyk 

Vyberte požadovaný jazyk. 

 

Měrné jednotky 

Pro jednotku teploty vyberte mezi stupni Celsia (°C) a Fahrenheita (°F).  

U °C můžete pro ukazatel teploty vybrat, zda má být hodnota zobrazena jako celočíselná nebo s 

desetinným číslem. 
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Blokace proti ovládání 

Pod kód blokace uveďte čtyřmístný kód. Dodatečně můžete vybrat, zda jsou zablokovaná všechna 

zadání nebo zda může být ještě nastavena žádaná hodnota. Z bezpečnostních důvodů je vždy 

možné zapnutí a vypnutí. 

Jestliže parametr blokace nestojí na OFF, pak se v navigačním panelu vlevo nahoře zobrazí modrý 

zámek (viz 2.1 Navigační panel). 

K zajištění účinnosti blokace ji musíte aktivovat. 

Aktivace blokace:  

K aktivaci blokace stiskněte zobrazený symbol (modrý zámek). Potvrďte dotaz v dodatečném dia-

logu. 

Blokace se aktivuje a zobrazí se žlutý zámek. 

Deaktivace blokace: 

V navigačním panelu stiskněte žlutý zámek. Zadejte kód uvolnění. Nezadáte-li správné číslo, bude 

blokace deaktivována. 

Upozornění: Pokud jste u aktivní blokace ztratili kód, obraťte se k získání čísla uvolnění na servis 

SINGLE. K tomu je zapotřebí 6místné číslo přístroje. 

 

Přístup do závodu (jen pro pracovníky servisu SINGLE) 

 

Tlaková jednotka (jen u volitelného snímače tlaku) 

Pro jednotku tlaku si vyberte mezi bar a psi. 

Jestliže bylo vypnuto hodnocení tlaku (volitelně), není k dispozici tato možnost výběru/tlačítko. V 

tomto případě se potlačí příslušné indikace a nejsou vydány žádné alarmy. 

 

Jednotka pro průtočné množství (jen u volitelného snímače průtoku) 

Pro jednotku průtočného množství vyberte mezi l/min, m3/h a gal/min.  

Jestliže bylo vypnuto hodnocení průtočného množství (volitelně), není k dispozici tato možnost 

výběru/tlačítko. V tomto případě se potlačí příslušné indikace a nejsou vydány žádné alarmy. 

 

Aktualizace firmwaru 

K provedení aktualizace softwaru stiskněte „Spustit aktualizaci“ a „Uložit“. Příslušné podrobnosti 

najdete v kapitole 6 Aktualizace softwaru. 
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5.2 Řídicí jednotka přístroje 

Tlačítkem  můžete provést nastavení k řízení logiky přístroje.  

 

 

 

Můžete provést následující nastavení: 

 

Ruční/automatické plnění 

Tímto parametrem definujete, zda bude přístroj plněn ručně (ruční) nebo automaticky (viz 3.1 

Zapnuti/vypnutí, doběh čerpadla).  

Pro ruční nebo automatické plnění musí být odpovídajícím způsobem připraven hydraulický sys-

tém; příslušné podrobnosti jsou uvedeny v technické specifikaci nebo potvrzení zakázky. 

Nepřímé chlazení / přímé chlazení 

Jestliže je v systému k dispozici příslušná hydraulická možnost, můžete provést přepnutí z 

chlazení na přímé chlazení. Slouží to ke zvýšení chladicího výkonu v rozmezí nízkých teplot.  

U nepřímého chlazení temperovacích přístrojů se chladicí voda vede přes tepelný výměník. V 

okruhu chladicí vody je v přítoku zabudován magnetický ventil, který je řízen regulátorem teploty. 

U přímého chlazení se chladicí voda dodává přímo do tepelného okruhu. Regulační výstup 

„Chlazení“ působí přímo na výstup „Plnění“, a tím řídí plnicí ventil. Pro přímé chlazení musí být 

vypnut Aquatimer. 

Protože toto přepnutí na přímé chlazení může být použito i u temperovacích přístrojů řízených 

tlakem (teploty do 200 °C), musí být v tomto případě zachovány následující okrajové podmínky: 

Systémový uzavírací ventil musí být otevřený pro přímé chlazení, aby mohla teplá voda přes 

systémový uzavírací ventil vytékat do odtoku chladicí vody. Tzn., že přímé chlazení je možné jen 

do teploty systémového uzávěru. 
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Vypínací teplota pro doběh čerpadla  

Tímto parametrem definujete, do jaké teploty má probíhat ochlazování při doběhu čerpadla. 

Nezávisle na tomto parametru v každém případě proběhne ochlazování až k teplotě systémového 

uzávěru, aby byl systém v každém případu bez tlaku.  

 

Doba vyprázdnění 

Tímto parametrem se definuje doba trvání vyprazdňování, jestliže bylo vybráno Vyprázdnění 

nástroje (viz 2.3.2 Nabídka Funkce). 

 

Výběr požadované hodnoty 

Tímto parametrem se definuje, která žádaná hodnota má být použita. Standardně proběhne 

regulace na nastavenou žádanou hodnotu; je také možné provést regulaci na alternativní hodnotu 

(žádaná hodnota 2).  

Ve variantě SBC-Tplus může být dodatečně zadána analogová žádaná hodnota 

(0–10 V,4 mA–20 mA). 

 

Aquatimer, čas spuštění a cykly 

Tato funkce slouží ke kontrole netěsností (viz 3.3 Plnění zařízení). Aquatimer začne počítat cykly 

plnění během jedné hodiny po uplynutí „času spuštění“. Bude-li přitom překročena hodnota nasta-

vená pod Cykly, pak systém inicializuje alarm.  

 

Sledování plnění 

Tímto parametrem se definuje doba trvání plnění. Bude-li překročen zde uvedený čas, systém se 

vypne, protože se usuzuje na větší netěsnost nebo není zajištěn přítok. Systém inicializuje alarm.  

Pozor: U přístrojů s aktivním přímým chlazením nedochází k výstupu alarmu. 

 

Blokace opětovného zapnutí 

Tímto parametrem se definuje, zda se má přístroj automaticky spustit po přiložení provozního 

napětí; proto se musí blokace opětovného zapnutí nacházet v poloze „Vypnuto“. 
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Sample Time 

Tímto parametrem se definuje časový interval, po kterém systém uloží datový záznam procesních 

dat. Datový záznam kromě jiného zahrnuje provozní stav, nejdůležitější teploty, průtočné množství 

a aktuální teplotu.  

Pro automatický záznam musí být zasunutý USB flash disk, Sample Time se nesmí nacházet na 

OFF. Je-li u Sample Time nastaven čas, systém se pokusí zapisovat data. Není-li flash disk 

zasunutý, pak systém vydá chybové hlášení. 

Upozornění: Na základě technické mnohotvárnosti nelze zaručit funkci každého flash disku. Proto 

zkontrolujte, zda byl USB flash disk rozpoznán temperovacím systémem.  

 

Externí snímač: 

Tímto parametrem se specifikuje, zda je k regulaci použit teplotní signál externího snímače. V 

tomto případě se musí parametr stát na „externí“; další informace najdete v kapitole 4 Regulace 

teploty. 
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5.3 Parametry pro regulaci teploty a offset pro snímač 

Tlačítkem  můžete nastavit parametry, které ovlivňují chování při regulaci teploty. 

  

 

 

Žádaná hodnota 2 

Tímto parametrem můžete definovat alternativní žádanou hodnotu. Parametrem Výběr žádané ho-

dnoty můžete přepnout na tuto druhou hodnotu, alternativně přes kontakt žádané hodnoty mezi 

normální a druhou žádanou hodnotou. 

  

Omezení stupně nastavení u topení/chlazení 

Těmito parametry může být omezen stupeň nastavení, a tím efektivní výkon mezi 0 a 100 %. Toto 

vede k příslušně pomalejšímu ohřevu nebo ochlazování. Omezení je dobré, jestliže spotřebič 

nevydrží příliš rychlý ohřev nebo ochlazování. 
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Regulační parametr XP, TV a TN 

Parametry XP, TV a TN ovlivníte konkrétní regulaci. Protože se v temperovacím systému mohou 

vyskytovat pro chlazení a topení různé výkony, lze jednotlivě nastavit parametry. 

Podíl XP je zesilovací činitel. Má-li systém sklon k přebuzení nebo překmitávání, měli byste zvýšit 

hodnotu parametru. Pokud systém se stupni nastavení pod 100 % ohřívá příliš pomalu, můžete 

snížit hodnotu parametru. 

Podíl TN je integrální podíl. Je nezbytné, aby se systém přizpůsobil žádané hodnotě, čehož nelze 

dosáhnout pouze u podílu XP. Má-li systém sklon k překmitávání, můžete zvýšit hodnotu para-

metru. Zůstane-li regulační odchylka relativně dlouhá, ačkoliv ještě není dosaženo stupně nastavení 

100 %, můžete snížit hodnotu parametru.  

Podíl TV je diferenciální podíl. Je nezbytný, jestliže došlo k poruše, a proto se skutečná teplota více 

odkloní od žádané teploty. Pak podíl TV působí s příslušným podílem proti změně. Jestliže se 

teplota příliš odchýlí, ale ještě není dosaženo stupně nastavení 100 %, můžete zvýšit podíl TV. 

 

Spínací hystereze, zapnutí/vypnutí chlazení 

U přístrojů s chlazením kompresoru se kompresor zapne u teploty hystereze zapnutí chlazení, popř. 

se vypne u hystereze vypnutí chlazení. Hodnoty zadávejte jako rozdíl od žádané hodnoty. 

Příklad: Žádaná hodnota 25°; zapnutí při 26° a vypnutí při 23°. Pak proveďte parametrizaci  

Hystereze zapnutí chlazení: 1 K 

Hystereze vypnutí chlazení: 2 K 

 

Oblast necitlivosti, bez ohřevu  

Tento parametr definuje oblast necitlivosti kolem žádané hodnoty. Jestliže je systém provozován u 

velmi malých stupňů nastavení, může se stát, že bude střídavě docházet k chlazení a ohřevu. Aby k 

tomu nedošlo, můžete definovat rozmezí, ve kterém bude probíhat buď ochlazování nebo ohřev. 

 

Čas spínacího cyklu ohřevu/chlazení 

Procentuální stupeň nastavení se převede na binární proces zapínání/vypínání pro ohřev a chladicí 

ventil. Stupeň nastavení 70 % znamená, že je regulační člen 70 % zapnutý a 30 % vypnutý. 

Cyklus „Zap/vyp“ je přitom vždy stejně dlouhý a sice tak dlouho, jak je to nastaveno v parametru 

„Čas spínacího cyklu“. K ochraně konstrukčních dílů byste měli nastavit co nejdelší čas, ovšem bez 

toho, aby bylo v teplotě viditelné spínací chování. 
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Spodní/horní omezení žádané hodnoty 

Tímto parametrem definujete spodní a horní omezení žádané hodnoty.  

Zadání žádané hodnoty je možné jen v rozmezí mezi spodním a horním omezením žádané 

hodnoty. Jestliže jsou zadány žádané hodnoty mimo tato rozmezí nebo jsou uvedeny 

prostřednictvím externího zdroje (analogové zadání žádané hodnoty nebo rozhraní), pak se zadání 

omezí na zde uvedené minimum nebo maximum.  

 

Teplota systémového uzavření 

Přístroje pod tlakem jsou otevřené pod touto hodnotou k zajištění odvzdušnění celého 

hydraulického okruhu. Po dosažení teploty systémového uzavření se systém uzavře vůči atmosféře 

a může být zvýšen tlak. Teplotou systémového uzavření může být celý systém včetně hadic a 

spotřebičů připojených k přístroji pod tlakem.  

 

Rampa žádané hodnoty stoupající/klesající 

Jestliže je spotřebič citlivý vůči rychlým teplotním změnám, můžete redukovat rychlost 

zvyšování/poklesu se stoupající/klesající rampou žádané hodnoty. Hodnotu zadejte v K/min. 

 

Offset snímače teploty (interní, film, vratný tok nebo externí) 

Offsetem můžete kompenzovat chyby měřených hodnot, např. procesem stárnutí nebo dlouhými 

spojovacími vedeními k externímu snímači. Touto funkcí s referenčním čidlem můžete také kalibro-

vat přístroj. 

 

Zadání analogové hodnoty 4...20 mA nebo 0...10 V (jen SBC-Tplus) 

Tímto parametrem se kalibruje výstup skutečné hodnoty, popř. zadání žádané hodnoty. Tyto 

hodnoty jsou buď přenášeny s 4..20 mA nebo signálem 0 až 10 V. 

 

Teplota při 0 V, 4 mA, popř. 10 V, 20 mA (jen SBC-Tplus) 

Těmito parametry se kalibruje výstup skutečné analogové hodnoty, popř. zadání žádané hodnoty. 

Parametrem Teplota při 0 V, 4 mA je vydána spodní mez rozsahu měření, parametrem Teplota při 

10 V, 20 mA horní mez.  

Příklad: Rozsah měření má činit 50 až 120 °C. Pak musíte pro parametr Teplota při 0 V/4 mA zadat 

„50 °C“, pro parametr Teplota při 10 V/20 mA „120 °C“. 
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Kaskádová regulace dT (jen ve spojení s volitelnou externí přípojkou snímače teploty) 

Kaskádová regulace je zapotřebí ve spojení s externími snímači, aby bylo zabráněno kmitání 

teploty. U snímače umístěného příliš daleko od temperovacího média může dojít k časovému 

zpoždění mezi reakcí přístroje a měřením této změny ze strany snímače (mrtvá doba). Potom hrozí 

nebezpečí, že regulátor provádí příliš silnou regulaci a celý systém spadne do teplotních oscilací. 

Aby k tomu nedošlo, vypne regulátor topení, jestliže regulační teplota překročí hodnou větší než 

žádanou hodnotu plus dT kaskádové regulace.  

Příklad: Žádaná teplota 150 °C, dT 10 K.  

Systém vypne topení, jestliže je na regulačním snímači dosaženo 160 °C, i když externí snímač 

zobrazuje nižší hodnoty. 

Systematika pracuje analogicky v oblasti chlazení, tzn., že se chlazení vypne, pokud regulační 

teplota klesne pod hodnotu požadované hodnoty minus dT kaskádového řízení. 

Tím je systému poskytnut čas, aby došlo ke změnám i u externího snímače. Systém pak již 

neprovádí prioritní řízení, ale dále zahřívá/ochlazuje analogicky ke změně na externím snímači. 
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5.4 Alarmy  

 

Tlačítkem  můžete dosadit alarmy. 

 

Většina alarmů není aktivní okamžitě po vydání chybového stavu, ale až po 10 sekundách. Toto slouží 

k zamezení chybných alarmů, které by mohly vést k vypnutí systému. 

 

Konfigurace alarmu teploty 

Tato funkce se týká alarmu teploty. Existují různé způsoby, jak může být inicializován alarm teploty: 

Příslušný parametr teploty se nastaví pod parametrizací přístroje (viz 2.3.2 Nabídka Funkce). 

Můžete specifikovat následující hodnoty: 

 

• Velikost signálu 

Zde uvedená hodnota se přičte k žádané hodnotě. Dosáhne-li skutečná hodnota této 

celkové hodnoty, bude vydán alarm. 

 

• Mezní hodnota 

Zde uvedená hodnota je absolutní hodnota. Při překročení bude vydán alarm. 

 

• Komparátor 

Zde uvedená teplota uvádí pracovní rozmezí kolem žádané hodnoty, jak směrem 

dolů, tak i směrem nahoru. Je-li toto pracovní rozmezí překročeno směrem nahoru 

nebo podkročeno směrem dolů, bude vydán alarm. 

 

• Komparátor s pohotovostí 

Tento režim je podobný jako režim komparátoru. Samozřejmě je nejdříve deak-

tivována inicializace alarmu. Teprve když skutečná teplota jednou dosáhne pracovní 

oblasti komparátoru, se zruší deaktivace. Tzn., že teprve po vydání alarmů, jestliže je 

skutečná teplota mimo pracovní oblast. 

Po nastavení žádané hodnoty se varování zase deaktivuje, až teplota v nové pracovní oblasti zase 

dosáhne hodnoty komparátoru. 
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Alarm „Teplota filmu“ 

V přístroji je namontovaný snímač teploty filmu, který samostatně kontroluje teplotu ohřevu. U 

aktivního alarmu a překročení hodnoty alarmu se vedle alarmů vypne i topení. 

 

Alarm „Minimální průtok“ (jen u SBC-Tplus s měřením průtoku) 

Není-li dosaženo této hodnoty, systém inicializuje alarm. Systém potřebuje minimální průtok k 

mazání čerpadla a odvedení tepla ohřívače. Také čistá regulace teploty potřebuje minimální průtok. 

Zde uloženou hodnotu alarmu by měl měnit uživatel.  

Zde se v protikladu k minimálnímu průtoku jedná o zajištění funkce přístroje. 

Ve volitelném provozu k zastavení úniku pro některé přístroje protéká médium snímačem průtoku v 

obráceném směru; zde se v zásadě neprovádí žádné měření. Podle toho nejsou inicializovány 

žádné alarmy. 

 

Alarm „Spodní hodnota průtoku“ (jen u SBC-Tplus s měřením průtoku) 

Při nedosažení, popř. překročení se inicializuje alarm. Tyto hodnoty se také používají k indexaci 

zobrazení v Cockpitu. V protikladu k minimálnímu průtoku je tento parametr plánován k zajištění 

průtočného množství, které proces potřebuje.  

 

Alarm „Vysoký tlak“ (jen u SBC-Tplus s měřením průtoku) 

Jestliže naměřený tlak leží nad parametrem Vysoký tlak, inicializuje se alarm. 

 

Alarm „Delta T“ (jen s volitelným snímačem vratného toku) 

Je-li rozdílová teplota mezi přítokem a vratným tokem větší než Delta T, bude inicializován alarm.  

 

Alarm „Teplota vratného toku“ (jen s volitelným snímačem zpětného toku) 

Jestliže je na snímači zpětného toku překročena tato hodnota, bude inicializován alarm. 
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5.5 Komunikace 

Tlačítkem  můžete nastavit podrobnosti komunikace, např. který protokol bude použit. Nasta-

vení se musí shodovat s nastaveními hlavního systému.  

Je-li systém vybaven jedním rozhraním a vybrán protokol, pak SBC-T odesílá procesní data (teploty, 

stav alarmů apod.).  

V běžícím provozu s rozhraním se zobrazí „R“ pro vzdálený provoz na vypínači.  

Jestliže váš temperovací systém nemá žádné rozhraní, může být dodatečně vybaven rozhraním TTY 

20 mA s různými protokoly aktivací jednoho (placeného) kódu uvolnění. Proto se obraťte na servis 

SINGLE. 

Vedle závěrem specifikovaných rozhraní existují protokoly specifické pro SINGLE. Popis protokolu si 

můžete vyžádat u SINGLE. 
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5.6 Řídicí jednotka čerpadla (jen s volitelným frekvenčním měničem) 

Tato funkce je k dispozici jen tehdy, jestliže je v temperovacím systému namontován volitelný frek-

venční měnič. Řídicí jednotka čerpadla řídí otáčky čerpadla, např. k dosažení energeticky optimali-

zovaného provozu. 

Prostřednictvím tlačítka  se dostanete do oblasti k nastavení parametrů. 

Přes analogový výstup „Řídicí jednotka čerpadla“ nastavíte frekvenční měnič, který ovlivní otáčky 

čerpadla. Pro všechny zde popsané funkce je potřebné mít minimální průtok, např. aby mohla být tep-

lota čistě regulována. Proto je minimální průtok omezen na 30 % maximálního průtoku, v některých 

případech může být pro fungující proces potřebná vyšší spodní mez.  

Výběr řídící jednotky čerpadla  

Tímto parametrem stanovíte, po kterém procesu mají být řízeny otáčky čerpadla. 

Jsou možné následující možnosti:  

Pevný stupeň nastavení:  

Čerpadlo běží s pevným stupněm nastavení. 

Požadovaný průtok:  

Čerpadlo se reguluje na definovanou hodnotu průtoku. 

Odchylka dT (automatický provoz):  

Otáčky čerpadla se automaticky regulují podle nutnosti temperovacího procesu, takže výrobní pro-

ces probíhá s nejnižší možnou spotřebou energie motoru čerpadla.  

 

Pevný stupeň nastavení 

Tímto parametrem se nastaví pevné otáčky v poměru k maximálním otáčkám. 100 % znamená 

přitom plné zatížení. K dosažení minimálních požadavků pro regulaci teploty nejsou akceptovány 

otáčky pod 30 % maximálních otáček. Protože příkon je zhruba kvadratický s otáčkami, je spotřeba 

energie čerpadla menší než 10% jmenovitého výkonu motoru při 30 % otáčkách. 

 

Požadovaná hodnota průtoku (jen u SBC-Tplus a měření průtoku) 

Tímto parametrem se nastaví objemový proud; systém provádí regulaci na tuto hodnotu. 

Je-li nastavena hodnota, která leží nad možnou hodnotou výkonu přístroje, běží čerpadlo na plné 

zatížení. Pro řádnou regulaci teploty nesmí být nastaven objemový proud nižší než 30 % 

maximálního objemového proudu.  

Regulace se provede prostřednictvím regulátoru PID. Jestliže regulační chování pro aplikaci ne-

dosáhne požadovaných výsledků, může být regulačním parametrem seřízen průtok Xp, průtok TV a 

průtok TN (viz níže).  
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Odchylka dT (jen s volitelným snímačem vratného toku) 

Tímto parametrem se nastaví rozdíl teploty mezi přítokem a vratným tokem. 

Otáčky čerpadla se pomalu sníží. Přitom se kontroluje rozdíl teploty mezi přítokem a vratným 

tokem. Snižování otáček se zastaví, jestliže je dosaženo zde nastaveného teplotního rozdílu dT. 

Přitom se sníží jen otáčky, jestliže odchylka mezi žádanou a skutečnou teplotou činí méně než 1 K. 

Kromě toho je pro regulaci teploty potřebný minimální průtok. Proto si systém ponechává regulo-

vanou veličinu minimálně 30 %.  

 

Průtok Xp, průtok TV, průtok TN 

Tyto parametry ovlivňují regulační odezvu čerpadla u funkce Požadovaná hodnota průtoku (viz 

výše). 

 

 

6 Aktualizace softwaru 

Prostřednictvím přípojky USB je možné aktualizovat software.  

Pod Expertní parametry vyberte nabídku Základní nastavení. 

Vyberte funkci Firmware a proveďte aktualizaci stisknutím „Spustit aktualizaci“ a „Uložit“. Aktualizace 

je možná jen ve vypnutém stavu (hlavní vypínač temperovacího systému musí být „Zap“). 

Proces trvá několik sekund. Během procesu musí být připojeno napájecí napětí, tzn. přístroj je připo-

jený a hlavní vypínač stojí na „Zap“. 

Pokud nemohla být provedena kompletní aktualizace, musí být napětí vypnuto hlavním vypínačem 

přístroje na 10 sekund. Řídicí jednotka se pak spustí se starým programem. 

Po ukončené aktualizaci musí být pro restart vypnuté napájecí napětí na 10 sekund.   
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7 Osazení přípojek  
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uzávěr 

Čerpadlo  
18 

      3

8 
 PE 

Ohřev, vstupní kontakt  
19 

      3

7 
 GND 

+24 VDC VSS  

20 

      
3

6 
 

Vyp-

razdňová

ní 

GND VSS  
21 

      3

5 
 PE 

  
 

            3

4 
 GND 

SSR  
80 

 Jen SBC-T Logik 

a Logik Plus 
     3

3 
 Plnění 
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---  
81 

      3

2 
 PE 

Hlídač průtoku 

ZAP/VYP 

2. žádaná hodnota 

aktivní 

 

82 

        

RJ 45 

displej 

 

3

1 
 GND 

-

-

- 

 
8

3 

            
3

0 
 

Chla-

zení 
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8 Seznam parametrů 

Poznámky: Rozsah nastavení se týká metrických jednotek 

 

8.1 Funkce 

Název Rozsah ho-

dnot 

Do Funkce Jen SBC-T 

plus 

Alarm teploty   Hodnota alarmu teploty  

Zastavení úniku ON, OFF  Další parametrizace a řízení 

přístroje 

 

Komunikace ON, OFF  Provoz rozhraní, další para-

metrizace pod komunikací 

 

Vyprázdnění 

nástroje 

ON, OFF  Vyprázdnění před vypnutím, 

další parametrizace pod řízením 

přístroje 

 

Doběh čerpadla ON, OFF  Ochlazení před vypnutím, další 

parametrizace pod řízením 

přístroje 

 

Otáčky čerpadla ON, OFF  Otáčky 100 % nebo snížené, 

další parametrizace pod řízením 

čerpadla 

 

Vlastní optimalizace   Spuštění vlastní optimalizace  

 

8.2 Základní nastavení 

Název Rozsah ho-

dnot 

od 

Do Funkce Jen SBC-T 

plus 

Jazyk D, Ang., Fr., 

Šp  

 Jazyk displeje přístroje  

Měrná jednotka C; 0,1C; F  Ukazatel teploty  

Blokace ovládání  Off; zap/vyp; 

zap/vyp a 

žádaná hod-

nota  

 Blokace proti ovládání  

Kód blokace ****  Kód blokace pro blokování/od-

blokování 

 

Přístup k závodu   Jen pro Single zaměstnance  

Jednotka tlaku Off, bar, PSI  Měrná jednotka tlaku X 
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Jednotka průtoku Off, l/min; l/h; 

gal/min 

 Měrná jednotka průtoku X 

Aktualizace firmwaru   Spuštění aktualizace  
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8.3 Řídicí jednotka přístroje 

 

Název Rozsah ho-

dnot od 

Do Funkce Jen SBC-T 

plus 

Plnění Ruční / auto-

matické 

 Ruční odpovídá ručnímu plnění 

přístrojů 

Automatické odpovídá automa-

tickému plnění přístrojů. 

 

Chlazení Nepřímé / 

přímé 

 Chlazení přes tepelný výměník 

nebo nepřímé.  

Přímé chlazení možné jen u 

vodních přístrojů 

 

Vypínací teplota  10 °C 100 °C  Pro doběh čerpadla při vypnutý  

Vyprazdňovací čas Off, 10 s 900 s Doba vypouštění, popř. 

odsávání u přístrojů s vyp-

rázdněním nástrojů v se-

kundách 

 

Výběr požadované 

hodnoty 

Žádaná ho-

dnota nebo 

žádaná ho-

dnota 2 nebo  

ext. žádaná 

hodnota (voli-

telně) 

 Přepnutí žádané hodnoty  

Aqua timer čas 

spuštění 

5 min 120 min Čas od připojení s nekontrolo-

vanými cykly plnění 

 

Cykly Aquatimer Off ;1 40 Hodnota nastavení odpovídá 

max. přípustným cyklům plnění 

po 1 hodině provozu 

 

Doba plnění Off ;1 99 Nastavení v minutách  

Blokace opětovného 

zapnutí 

ON, OFF  Blokace opětovného zapnutí po 

resetu sítě 

off = blokace opětovného 

zapnutí není aktivní 

on = blokace opětovného 

zapnutí aktivní 

 

Předloha času Off, 1 s 10 min 

Jestliže je zasunutý USB flash 

disk, zobrazí se v tomto časo-

vém úseku procesní data 
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Regulace, externí 

senzor 

Interní, ex-

terní 
 

Regulace teploty na externím 

snímači (jen když je uvolněna v 

továrních parametrech) 

 

 

8.4 Regulace teploty 

 

Název Rozsah ho-

dnot 

Do Funkce Jen SBC-T 

plus 

Požadovaná ho-

dnota 2 
Začátek MB 

Konec 

MB 

  

Omezení stupně 

nastavení topení 

0 100 v %  

Omezení stupně 

nastavení chlazení 

0 100 v %  

XP topení OFF, 0,1 99,9 v %, proporcionální rozsah reg-

ulované dráhy 

 

TV topení 
OFF, 1 200 

v s, doba předstihu regulované 

dráhy 

 

TN topení 
OFF, 1 1000 

v s, doba seřízení regulované 

dráhy 

 

XP chlazení 
OFF, 0,1 99.9 

v %, proporcionální rozsah reg-

ulované dráhy 

 

TV chlazení 
OFF, 1 200 

v s, doba předstihu regulované 

dráhy 

 

TN chlazení 
OFF, 1 1000 

v s, doba seřízení regulované 

dráhy 

 

Spínací hystereze 

topení a chlazení 
OFF; 0,1 

OFF; 0,01 

10,0 

10,00 

Spínací hystereze k zapnutí 

chlazení; v relaci k žádané ho-

dnotě (2bodový regulátor) 

 

Mrtvé rozmezí neto-

pení 
OFF, 0,1 10  

 

Čas spínacího cyklu 

topení 
1s 240 s U hybridního výstupu od 10 s 

 

Čas spínacího cyklu 

chlazení 
1 s 240 s  

 

Horní omezení 

žádané hodnoty Spodní ome-

zení žádané 

hodnoty 

Konec 

MB 

v °C; zde může být předvolena 

konečná hodnota rozmezí 

nastavení žádané hodnoty (ho-

dnota nemůže být vyšší než 

maximální žádaná hodnota) 
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Název Rozsah ho-

dnot 

Do Funkce Jen SBC-T 

plus 

spodní omezení 

žádané hodnoty 
Začátek MB 

Horní 

ome-

zení 

žádané 

hodnoty 

v °C; zde může být předvolena 

spouštěcí hodnota rozmezí 

nastavení žádané hodnoty 

 

Teplota systémo-

vého uzávěru 

OFF, 35 95 

U tlakových vodních přístrojů se 

uzavře hydraulický systém vůči 

atmosféře. 

Voda: Předvolba teploty pro 

systémový uzávěr v °C 

Olej: jen pod nastavenou ho-

dnotou může proběhnout 

odsávání  

 

Stoupající rampa 

žádané hodnoty 
OFF, 0,1 99.9 v K/min 

 

Rampa žádané ho-

dnoty 

klesající 

OFF, 0,1 99.9 v K/min 

 

Offset interní Off, -199 199 °C Offset na interním snímači   

Offset filmu Off, -199 199°C Offset na snímači teploty filmu  

Offset externí/vratný 

tok 
Off, -199 199°C 

Offset na externím snímači 

nebo snímači vratného toku 

 

Analogové hodnoty 0–10 V; 4–

20 mA 
 

Kalibrace analogového vstupu a 

výstupu 

X 

Teplota při 0 V, 

popř. 4 mA 
Začátek MB 

Konec 

MB 

Kalibrace analogového vstupu a 

výstupu 

X 

Teplota při 10 V, 

popř. 20 mA 
Začátek MB 

Konec 

MB 

Kalibrace analogového vstupu a 

výstupu 

X 
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8.5 Výstrahy 

 

Název Rozsah ho-

dnot 

Do Funkce Jen SBC-T 

plus 

Konfigurace alarmu 

teploty 

1 4 

Konfigurace výstupu alarmu 

 = signální kontakt  

 = mezní kontakt  

 = limitní komparátor  

 = limitní komparátor s pohoto-

vostí 

 

Alarm filmu Začátek MB Konec 

MB 

Programovaná hodnota od-

povídá detekované teplotě  

 

Alarm, minimální 

průtok 0 1000 

K ochraně přístroje, minimum 

pro správnou funkci přístroje, jen 

u normální funkce čerpadla  

X 

Alarm, spodní průtok 
0 1000 

K zajištění výrobního procesu; 

jen u normální funkce čerpadla 

X 

Alarm, vysoký tlak OFF, 0,1 25,0 Detekovaný tlak omezení tlaku X 

Alarm dT 
OFF, -100 100 

Monitorování teplotního rozdílu 

přítok k vratnému toku 

 

Alarm teploty 

vratného toku 

Začátek MB Konec 

MB 

Programovaná hodnota od-

povídá detekované teplotě  

 

Kaskádová regulace 
OFF, 0 100 

Omezení teploty u externího 

snímače 

 

Externí senzorová 

logika Vždy aktivní 

Aktivní 

po 

kmitači 

Kaskádová regulace přímo nebo 

po několika překmitávacích 

zařízeních aktivní 
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8.6 Komunikace 

 

Název Rozsah ho-

dnot 

Do Funkce Jen SBC-T 

plus 

Adresa 

1 255 

Zadání adresování přístroje. 

Bude-li provozováno několik 

přístrojů na jednom rozhraní, 

musí být nastaveny různé 

adresy 

 

Protokol OFF  Protokol Arburg aktivní 

Protokol KraussMaffei aktivní 

Protokol Dr. Boy aktivní 

Protokol Engel aktivní 

Pb = Profibus aktivní 

jen u regulátoru s rozhraním 

Profibus 

 

 

Přenosová rychlost 

1,2 38,4 

Zde se programuje rychlost pře-

nosu – přenosová rychlost – ro-

zhraní Možná nastavení jsou: 

OFF = nenastavena žádná pře-

nosová rychlost 

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 
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Název Rozsah ho-

dnot 

Do Funkce Jen SBC-T 

plus 

Datový formát 

  

Zde se programuje datový 

formát rozhraní 

Datový formát se skládá z: 

datové bity, paritní bit, stop bit. 

Možná nastavení jsou: 

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

8o1, 8n1, 8n2 

 

 

Stav 
--- 

Výměn

a dat 
Stav rozhraní 
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8.7 Řídící jednotka čerpadla 

 

Název Rozsah hodnot Do Funkce Jen SBC-T 

plus 

Režim Režim řízení čerpadla: 

1.) Pevná hodnota nastavení v % 

2.) Pevný objemový proud, který je regulován (jen u Plus) 

3.) Auto dT: Procesní okno, jestliže dT je menší než 50 % 

žádané hodnoty a |žádaná-skutečná teplota|>1 °C, se otáčky 

sníží o 1 % za minutu (jen se snímačem vratného toku) 

 

Čerpadlo, pevná 

hodnota 
30 100  V % 

 

Čerpadlo, průtok 0 100,0 V l/min;  X 

Odchylka dT 0 10 

Maximálně dovolený teplotní 

rozdíl mezi přítokem a teplo-

tou vratného toku 

 

Čerpadlo XP OFF, 0,1 999.9 
v %, proporcionální rozsah 

regulované dráhy 

 

Čerpadlo TV OFF, 1 200 
v s, doba předstihu regulo-

vané dráhy 

 

Čerpadlo TN OFF, 1 1000 
v s, doba seřízení regulo-

vané dráhy 

 

 

  



 

Překlad originálního návodu 

Strana 52/54 

 

9 Seznam alarmů 

 

Kód Text Kde došlo k chybě? 

Mezní 

podmínka 

Další konsek-

vence 

Zpoždě

ní 10 s 

H600 

Motorový jistič/fr. 

měnič aktivovány 

Kontakt motorového 

jističe otevřený, popř. 

nedosazen signál frek-

venční měnič OK (mini-

málně 1 s po zapnutí)   Přístroj se vypne Ano 

H800 

Defektní plovákový 

spínač 

Kontakt Max „High“, 

kontakt Min „Low“   Přístroj se vypne Ano 

H810 

Překročena max. 

doba plnění 

Pokud doba naplnění 

trvá déle než parametr 

doby plnění   

Přístroj se dále 

neplní Ano 

H811 Zařízení je přeplněné 

Plovákový spínač kon-

takt Max „High“ 

Jen u olejových 

přístrojů 

Topení se vypne, 

k resetu je 

zapotřebí 

vypnutí/zapnutí Ano 

H812 Zařízení je prázdné     

Čerpadlo a regu-

lace teploty 

zůstanou vyp-

nuté Ano 

H820 Netěsnost v systému 

Aquatimer je ak-

tivovaný, počet cyklů 

vyšší než parametr 

cyklů Aquatimer 

 Netěsnost v 

přístroji, spojení 

nebo nástroji Přístroj se vypne Ano 

H830 

Nedosaženo mini-

málního průtoku 

Jestliže je průtok menší 

než parametr mini-

málního průtoku 

Přístroje s měřením 

průtoku Topení se vypne Ano 

H990 I/O Board chybí 

Jestliže není k dispozici 

komunikace s připo-

jovacím modulem   Přístroj se vypne Ano 

H1083 

Proudový nebo 

napěťový signál ex-

terního zadání 

žádané hodnoty příliš 

nízký nebo vysoký 

U externího zadání 

žádané hodnoty 

prostřednictvím analo-

gových hodnot 

SBC-Tplus; analo-

gové zpracování ve-

likost signálu ak-

tivované 

Spodní, popř. 

horní zadání 

žádané hodnoty 

se použije jako 

náhradní ho-

dnota pro pod-

kročení, popř. 

překročení Ano 
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Kód Text Kde došlo k chybě? 

Mezní 

podmínka 

Další konsek-

vence 

Zpoždě

ní 10 s 

H1026 

Teplota filmu 

překročena 

Jestliže je teplota filmu 

větší než parametr 

teploty filmu 

Jestliže snímač 

teploty filmu 

poskytuje správné 

hodnoty 

Topení se vypne 

(bez zpoždění)  Ne  

H2059 Alarm dT 

Jestliže je alarm aktivní 

a rozdíl snímače 

přítoku a vratného toku 

je vyšší než parametr 

dT přítoku/vratného 

toku 

Jestliže je vestavěn 

snímač vratného 

toku a jsou poskyto-

vány správné ho-

dnoty Žádné Ano 

H2060 

Regulační čidlo de-

fektní 

Zkrat, zlomení, 

překročení a pod-

kročení absolutní mini-

mální/maximální teploty 

snímače teploty   Přístroj se vypne Ano 

H1022 Tepl.filmu Def. čidlo 

Zkrat, zlomení, 

překročení a pod-

kročení absolutní mini-

mální/maximální teploty 

snímače teploty   Topení se vypne Ne 

H2075 Defektní třetí čidlo 

Zkrat, zlomení, 

překročení a pod-

kročení absolutní mini-

mální/maximální teploty 

Jestliže je aktivní 

příslušný snímač Žádné Ano 

H2010 

Externí schválení 

přístroje chybí 

Jestliže je při ručním 

zapnutí kontakt ex-

terního zap/vyp na 

„Low“ 

Jestliže je vstup pa-

rametrizován na ex-

terní zap/vyp 

Přístroj nemůže 

být zapnutý, 

popř. je vypnutý Ano 

H2030 

Nedosaženo spodní 

hodnoty průtoku 

Jestliže je aktivní 

měření průtoku, alarm 

je aktivní a průtok je 

menší než hodnota pa-

rametru 

Jen přístroje s 

měřením průtoku Žádné Ano 

H2040 

Uplynul servisní inter-

val 

Jestliže vypršela plat-

nost počitadla údržby   Žádné Ano 

H2101 

Podkročení mezní 

teploty (alarm teploty) 

u příslušné para-

metrizace alarmu tep-

loty   Žádné Ano 

H2102 

Překročení mezní 

teploty (alarm 

teploty) 

u příslušné para-

metrizace alarmu tep-

loty   Žádné Ano 
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Kód Text Kde došlo k chybě? 

Mezní 

podmínka 

Další konsek-

vence 

Zpoždě

ní 10 s 

H2112 

Překročena mezní 

hodnota teploty 

vratného toku. 

Jestliže je teplota 

vratného toku vyšší 

než parametr alarmu 

zpětného toku 

Jestliže je vestavěn 

snímač vratného 

toku a jsou posky-

továny správné ho-

dnoty Žádné Ano 

H2140 

Připojení USB flash 

disku není možné 

Jestliže je vybrána 

funkce USB, ale nelze 

detekovat žádný USB   Žádné Ano 

H2141 

Chyba při importu 

nebo exportu 

 

 

Při načítání nebo zá-

pisu na USB flash 

došlo k problémům   Žádné Ano 

H2200 

Přerušení vlastní 

optimalizace     

Vlastní optimali-

zace 

se vypne Ano 

H2210  Chyba EAROM  

Chyba hardwaru v re-

gulátoru   

Přístroj se 

vypne Ne 

H2211 Chyba Profibus 

Problémy v komuni-

kaci Profibus   

Žádná komuni-

kace Ne 

H2212 

Chyba kalibrace IO-

Board 

Chyba hardwaru v re-

gulátoru   

Přístroj se 

vypne Ne 

H2213 

Výstraha hlídače 

průtoku 
 

Jestliže je aktivní 

hlídač průtoku  Žádné Ano 

 

Červená  Alarm s inicializací kontaktu alarmu 

Modrá Upozornění, bez inicializace kontaktu alarmu 

 


