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Charakteristika
Zařízení ATS-C120 je primárně určeno pro monitorování toků energií v průmyslových podnicích
a hlídání rezervované kapacity (regulace 1/4h výkonu, denní spotřeby zemního plynu) .
Všechna připojená měřidla (elektroměry, plynoměry, vodoměry, měřiče tepla, atd.) musí mít tzv.
„impulzní výstup S0“. Jeden impulz odpovídá průtoku definovaného množství energie.
Kromě sledování průběhu celkové spotřeby je zařízení ATS-C120 přizpůsobeno pro monitorování
jednotek až desítek dalších podružných měření (max 120).
Regulace pracuje na principu odpínání (snížení výkonu) vybraných spotřebičů na dobu nezbytně nutnou
pro optimální využití rezervované kapacity ve sledovaném intervalu (1/4h, den).
Zařízení ATS-C120 je schopno po nastavení pracovat nezávisle bez nutnosti obsluhy a spojení
s nadřízeném ovládacím softwarem!
Pro plné využití všech funkcí ATS-C120 (vizualizace a archivace dat, dálkové nastavení, zobrazení
aktuálního stavu regulace) slouží software Max Communicator 9, který je v ceně přístroje (OEM
licence).

Obchodní značení
ATS-C120 lze objednat v těchto variantách (licencích):
Označení

Počet
Max Communicator
měření licence OEM
6
NE

LAN
(*)
NE

ATS-C120-SM
ATS-C120-MM
ATS-C120-LM

6
14
30 až
120

ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO

ATS-C120-IN

30

NE

NE

ATS-C120-S

Poznámky
Samostatný regulátor bez připojení
k počítači.
Počet regulačních výstupů: 1-32
Lze později rozšířit na MM nebo LM
Lze později rozšířit na LM
30 vstupů měření přímo na přístroji,
ostatní 31 až 120 přes externí vstupní
moduly (ECT, ECX, ATS)
Rozšiřující vstupní modul propojený přes
RS485. Na síti nebo kde stačí menší
počet vstupů se doporučuje používat
moduly ECT, ECX - model 2018

Poznámky:
(*) … Lze objednat i bez LAN - místo LAN bude na dolní svorkovnici osazeno rozhraní RS232 – jinak totiž
rozhraní RS232 není zapojeno (varianta s LAN)!
I pro přístroje s omezeným počtem měření (SM, MM) lze pro vzdálená měřidla použít rozšiřující vstupní
moduly. Měřící vstupy na externích modulech je pak třeba mapovat na nevyužité interní vstupy (M01M06 pro SM, M01-M14 pro MM).
Aktualizovat Firmware ATS-C120 lze pomocí programu Max Communicator i u přístrojů bez OEM
licence.
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Technický popis
Zapojení svorek ATS-C120 - model 2018, změny

Souhrn změn:
•
•
•
•

ATS-C120 model 2018 se napájí z jednoho zdroje: DC 24 V / 0,4 A / 10 VA
Pokud je osazen konektor LAN, není osazena spodní komunikační linka RS232!
Sériová linka RS485 je nyní galvanicky oddělená a má změněná čísla svorek!
Horní sériová linka RS232 (předchozí model) byla zrušena!

Popis svorek
Napájení – stejnosměrným zdrojem 24 V / 0,4 A / 10 VA, přehození polarity nevadí.
SCL, SDA, GND – komunikační linka pro ovládání výstupního modulu ATS-MR8 nebo ATS-VM16.
Pozn.: svorka GND je společná i se spodní sériovou linkou RS232 (pokud je osazena).
SYNC – vstup synchronizace 1/4h, posílá hlavní (fakturační) elektroměr.
T2/T1 – vstup tarif, posílá hlavní (fakturační) elektroměr. Má smysl používat pouze tam, kde se reguluje
1/4h výkon dle tarifu na dvě různé hodnoty výkonu (dvě různé hodnoty rezervované kapacity).
M01 – M30: vstupní svorky. Vstup je aktivní (posílá 24 V DC) a galvanicky oddělený od vnitřních
obvodů a napájení (to platí i pro SYNC a TARIF).
A, B, COM – sériová linka RS485 je určena především pro externí vstupní nebo výstupní moduly
nebo jako druhá komunikační linka pro spojení se SW (Max Communicator). Mód provozu linky RS485
je třeba nastavit! Na svorku COM připojte stínění kabelu (pokud je). Propojka „120 R“ po zkratování
aktivuje impedanční zakončení sériové linky.
LAN – datový konektor 10/100 Mbit pro komunikaci se SW a externími vstupními a výstupními moduly.
I starší regulátory ATS-C120 vyrobené před rokem 2018 lze aktualizovat na FW verze 3
a využít téměř veškeré jeho funkce s pomocí speciálního převodníku
LAN/RS-ATS!

www.pk-elsys.cz

Stránka 6

Návod k obsluze ATS-C120 model 2018

Připojení podružného měřidla
Podružným měřením se zde rozumí měření dílčí spotřeby energie – měřidlo (elektroměr, plynoměr,
vodoměr, …) je ve vlastnictví majitele objektu, na rozdíl od fakturačního – viz dále…
K ATS-C120 lze připojit pouze měřidla s tzv. impulzním výstupem (S0), kterým jsou elektroměry
standardně vybaveny. ATS-C120 používá aktivní vstupy (vnitřní zdroj 24V) se společnou zápornou
svorkou „0V“. Na této společné svorce se sbíhají všechny přívody – vždy jeden vodič z páru. Druhý vodič
je připojen na vstup M01 až M30. Měřidlo v aktivním stavu (impulz) zkratuje svůj impulzní výstup
a ze svorky „Mxx“ do svorky „0V“ obvodem teče po dobu impulzu proud (stav 1). Náběžná hrana
impulzu (zkratování vstupu se svorkou „0V“) inkrementuje vnitřní čítač měření pro daný vstup.
Na vedení není v tuto chvíli téměř žádné napětí (cca 1 V a méně). Impulz trvá cca 30 až 200 ms (dle typu
měřidla) a po jeho skončení se na vedení objeví napětí 24 V (stav 0). Frekvence impulzů je přímo
úměrná okamžitému průtoku energie (výkonu) a je dána konstantou měřidla.
Propojení podružného elektroměru s regulátorem ATS-C120

Některé elektroměry nerozlišují polaritu spínaného proudu (obousměrný výstup optomos), kde
přehození přívodů nevadí. K plynoměrům bez „přepočítávače“ lze obvykle dokoupit impulzní snímač
s jazýčkovým kontaktem – podobně to platí i pro vodoměry. U jazýčkového kontaktu také na polaritě
nezáleží.
Měření spotřeby zemního plynu a vody pomocí magnetického snímače
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Důsledné používání kroucených párů vodičů pro přívody od měřidel

Přímo na řídící jednotce se nachází 30 vstupů měření (impulzní) – varianta „LM“. Ostatní (31-120)
je nutné připojit přes externí vstupní moduly. Nejjednodušší a nejspolehlivější je samozřejmě přímé
(drátové) propojení s měřidlem, tzn. pro každé měřidlo jeden kroucený pár vodičů. V jednom
kabelovém svazku je možné přenášet více těchto signálů – každý signál, nechť má svůj kroucený pár –
minimalizace vyzařování, přeslechů a příjmu vnějších rušivých signálů.
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Připojení fakturačního elektroměru
Přímo na fakturační elektroměr je zakázáno cokoli připojovat
bez příslušného interface – galvanický „optooddělovač“.
Konkrétní typ schválený ve vaší oblasti zjistíte dotazem
u distributora. Tento přístroj musíte pořídit na vlastní náklady.
Instalaci je oprávněn provést distributor nebo jeho smluvní
partner. Přístroj je obvykle plombován.
Hlavní elektroměr /resp. výstupy oddělovače/ poskytuje tyto
údaje:
MP … synchronizace 1/4h intervalu měření (regulace)
A+ … činný odběr (kWh)
R+ … jalový odběr (kVARh)
R- … jalová dodávka (kVArh)

Pozn.: Na schématu je pro srovnání starší model (předchůdce) – vstupní měřící svorky jsou však stejné
jako má model 2018…
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Výstupní moduly (regulace)
Výstupní moduly I2C
Pokud ATS-C120 chcete využít pro regulaci (hlídání) rezervované kapacity, je třeba k regulátoru připojit
tzv. externí „výstupní modul“ s relé (ATS-MR8) nebo tranzistory (ATS-VM16):
ATS-MR8

ATS-VM16

Pro napájení těchto modulů je nutné použít samostatný zdroj AC 9 V / 0,4 A nebo DC 12 V / 0,4 A.
S regulátorem ATS-C120 jsou tyto moduly propojeny sběrnicí I2C – max. délka vedení by neměla být
delší než 1 metr a stranou od zdrojů rušení (relé, atd.)!
Tyto moduly je možné na sběrnici propojovat – na každém modulu nastavte jeho adresu přepínačem
DIP. Zde povolené kombinace:
Počet výstupů
0
8
16
24
32

Osazení
--1x ATS-MR8
2x ATS-MR8 nebo 1x ATS-VM16
3x ATS-MR8
4x ATS-MR8 nebo 2x ATS-VM16

Upozornění: Moduly ATS-MR8 a ATS-VM16 nelze na jedné sběrnici kombinovat mezi sebou (na jedné
sběrnici musí být jediný typ)!

Vzdálené externí výstupní moduly ECA, ECX
Na rozdíl od předchozích tyto výstupní moduly mohou být zapojeny v podstatě libovolně daleko
od řídící jednotky ATS-C120 (síťová verze). Pro moduly propojené sběrnicí RS485 je vzdálenost
omezena v řádu stovek metrů – dle kvality kabelu a okolních podmínek. Je povoleno kombinovat různé
typy (ECA, ECX), duplikovat stejné ovládací výstupy na více místech, a dokonce lze tyto moduly použít
současně s moduly na sběrnici I2C a také sdílet některé výstupy!
Více informací najdete v kapitole „Externí vstupní a výstupní moduly“…
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Technické údaje
Údaj
Napájení
Vstupy (vše)
Vstupy (měření)
Vstupy (ostatní)
Regulační výstupy
Archiv údajů
Komunikace
Zobrazení
Klávesnice
Zálohování
Krytí, prostředí
Provozní teplota
Rozměry
Hmotnost

www.pk-elsys.cz

Hodnota
DC 24 V / 0,4 A / 10 VA
32, oddělené (optočlen), aktivní (24V), spol. svorka záporná, šířka impulzu
musí být větší než 20ms, frekvence impulzů menší než 20 imp./sek.
6, 14, 30 až 120 (na základně max. 30 - lze rozšiřovat pomocí externích
vstupních modulů)
SYNC – vstup externí synchronizace 1/4h, sestupná/vzestupná hrana
T2/T1 – tarifní vstup pro přepínání regulovaného maxima
0, 8, 16, 24, 32 (externí výstupní moduly)
vystačí na 7 týdnů (5290 záznamů celkem, ukládá se po ¼ hodinách)
LAN nebo RS232, RS485, I2C
Displej LCD 2x16 znaků s podsvětlením
Tlačítková (6 x mechanický mikrospínač)
Chod RTC zálohován lithiovým článkem CR2032 (životnost více než 10 let)
IP20, instalace uvnitř budov (rozvodna), pro venkovní umístění se vyžaduje
skříň s IP65
-10 až +40 °C (okolí)
MODULBOX 9 modulů (160 x 90 x 60 mm)
0,25 kg
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Popis ovládání
Uživatelské rozhraní zařízení ATS-C120 tvoří dvouřádkový znakový LCD displej a klávesnice. Zobrazení
údajů a parametrů je na displeji strukturováno do stromově uspořádaného menu. Ve struktuře menu
se lze pohybovat pomocí kurzorových tlačítek. Tlačítky doprava, doleva se pohybuje ve struktuře menu
na stejné úrovni, tlačítkem dolů se dostane menu na nižší úroveň (pokud existuje) a tlačítkem nahoru
zpět na vyšší úroveň.
Jedna položka menu (to, co je právě vidět na displeji) může obsahovat řadu objektů např. text, číslo
atd. Některé zobrazené hodnoty může uživatel editovat. Dosáhne toho tak, že stiskne tlačítko „ENT“.
Pokud je v položce menu některý objekt, který je možné editovat, zobrazí se blikající kurzor na pozici
tohoto objektu. Kurzorovými tlačítky nahoru a dolů je možné měnit hodnotu objektu v povolených
mezích. Stisknutím tlačítka doprava nebo doleva se kurzor přesune na další pozici (např. cifru)
editovaného objektu nebo na další objekt, který může být zaměřen. V průběhu nastavení se hodnota
ukládá okamžitě a není potřeba potvrzovat tlačítkem „ENT“. Editaci lze kdykoli ukončit stiskem
klávesy „ESC“.
Většina parametrů je proti neoprávněnému zásahu chráněna kódem PIN1 (0008). Tento je požadován
při pokusu o změnu chráněného parametru. Po jeho vložení stiskněte postupně tlačítka „ESC“ a znovu
„ENT“ pro návrat do editačního módu. Byl-li zadaný PIN správný, lze nyní hodnotu požadovaného
parametru změnit. V opačném případě je uživatel znovu vyzván k zadání správného kódu PIN1. Platnost
přihlášení automaticky vyprší několik minut od posledního stisku některého z tlačítek.

Význam tlačítek

,
,

Pohyb v menu na stejné úrovni. V editačním módu přesun kurzoru.
Přechod z vyšší úrovně menu do nižší a naopak. V editačním módu změna údaje.

ENT

Přechod do editačního módu, ve kterém lze měnit některé parametry nebo listovat.

ESC

Ukončení editačního módu.

Přístupové heslo

PIN1= 008
Heslo je pevné a nelze ho změnit!
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Uvedení do provozu – stručně a rychle jak na to!
V této kapitole je uveden postup oživení systému krok za krokem bez bližšího popisu a významu
jednotlivých parametrů – to najdete v dalších kapitolách tohoto manuálu…

Umístění řídící jednotky
Obvykle se řídící jednotka ATS-C120 umísťuje do rozvodny poblíž hlavního/fakturačního elektroměru
v samostatné plastové skříni na zdi (doporučeno) nebo přímo do rozvodného pole na DIN lištu (méně
vhodné). Ideální je, instalovat řídící jednotku v budově (rozvodně) pohromadě s ostatními podružnými
měřidly v jednotlivých polích, případně ovládacími výstupy – není pak třeba řešit dálkový přenos
impulzů nebo povelů mezi budovami! O vhodném umístění centrální řídící jednotky tedy rozhodují tyto
faktory:
•
•
•
•
•

Umístění fakturačního měření
Poloha největší koncentrace ostatních měřidel
Poloha resp. možnost vypínání regulovaných spotřebičů
Možnost komunikace s počítačem (datová přípojka nebo vedení RS485)
Náklady na zbudování propojek mezi měřidly či regulací a řídící jednotkou

Pokud je kladen důraz na regulaci, je vhodné impulzy a synchronizaci propojit drátovým vedením přímo
s ATS-C120 (přesné časování) a ovládací povely případně přenášet na dálku přes přenosové moduly (jeli to nutné).

Propojení s měřidly a regulačními výstupy
Vstupy
Princip snímání průtoku energie a zásady propojování měřidel s řídící jednotkou jsou popsány
v technickém popisu výše. Drátové propojovací vedení může být dlouhé i několik stovek metrů,
ale vždy je třeba brát v úvahu působení vnějších vlivů. Např. je třeba se vyhýbat delšímu souběhu
se silovými kabely, vyvarovat se zemním smyčkám (kostření stínění) a vzdušná vedení používat
obzvláště obezřetně (přepětí)… U delších vedení, kde je to již ekonomické nebo technicky snazší, se
doporučuje použít externí vstupní modul s přenosem údajů po datové síti nebo dvoudrátovém vedení
RS485.

Výstupy
Přímo na řídící jednotce ATS-C120 se nenachází žádné regulační výstupy – k tomu jsou určeny externí
výstupní moduly: ATS-MR8, ATS-VM6. Nejjednodušší je použití výstupního modulu ATS-MR8 s osmi
přepínacími kontakty relé zatížitelnými napětím až 250 VAC a proudem 1 A (ovládání výkonového
stykače nebo signál pro PLC). Výstupní modul ATS-VM16 nabízí ve stejné velikosti dvakrát více výstupů,
ale ovládací napětí je omezeno na 36 VDC nebo 24 VAC s maximálním proudem 0,1 A. Navíc všechny
výstupy mají společnou svorku (nejsou od sebe izolované).
Podobně jako u vstupů lze vzdálenější spotřebiče ovládat pomocí rozšiřujících externích výstupních
modulů (ECA, ECX) přes datovou síť nebo dvoudrátové vedení RS485.
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První zapnutí, uvedení do provozu
Před zapnutím zkontrolujte
•
•

Přívodní vodiče napájení (24 VDC), zda jsou přivedeny na správné svorky, přehozená polarita
nevadí.
Zda jsou všechny výsuvné zelené konektory řádně zasunuty.

Po zapnutí zkontrolujte
•
•
•

•

•

Průběh startu na displeji ATS-C120 – zda nejsou hlášeny nějaké chyby.
Velikost a stabilitu napájecího napětí
Napětí na všech zapojených vstupech vůči svorce „0V“ – všude by mělo být 24 V DC, případně
pulzně měnící se stav (pokud je na měřidle odběr). Na vstupu „SYNC“ může být trvale téměř
nulové napětí, pokud je přes oddělovač (např. GOU6) propojen s fakturačním měřidlem.
Pokud je na některém měřícím vstupu trvale nulové napětí (stav 1 – viz stav vstupů v
diagnostice), může se jednat o přehozenou polaritu – zkuste prohodit vodiče… Toto platí pro
elektroměry, u snímačů plynoměrů a vodoměrů s jazýčkovým kontaktem na polaritě nezáleží
a pokud se otáčení bubínku číselníku zastaví (žádný odběr), vstup může být dlouho ve stavu
„1“.
Na všech měřících vstupech na displeji ATS-C120 zkontrolujte, zda přichází nějaké impulzy
(samozřejmě při průtoku energie měřidlem), pokud ne, pošlete někoho k měřidlu, ať kouskem
drátu několikrát zkratuje impulzní výstup měřidla, případně změří napětí na konci vedení –
tímto lze otestovat přerušené nebo zkratované vedení. Častou chybou jsou i přehozené vstupy
nebo páry.
Stav vstupů SYNC, T2/T1, M01 až M14 v diagnostice

Na horním řádku zleva je S: sync, T: tarif, 1,2,3, …: poslední cifra čísla vstupu
(0 znamená vstup 10, pak 11, atd.),
na spodním řádku se zobrazuje stav příslušného vstupu: 0 nebo 1.
Hodnota 0 platí pro rozpojený vstup, hodnota 1 pro zkratovaný vstup (aktivní stav).
Stav vstupů pro M15 až M30 je v dalším menu hned vpravo…
Pozor, úzké impulzy nelze takto z displeje spolehlivě zkontrolovat –
v takovém případě je lepší projít výpis všech měření (Mxx=1-120) a zkontrolovat 1/4h hodnoty:

Pozn.: V úvodním testování je vhodné nechat převod měření nastavený na hodnotu 1 nebo 4. Při
hodnotě převodu 4, každý impulz inkrementuje údaj pod „1/4h“ o jedničku…
Pozor, registr 1/4h načítá až po spuštění signálem SYNC (lze ručně) a nuluje se každých 15 minut!
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•

Pokud používáte výstupní moduly, je dobré ručně vyzkoušet odpínání všech regulovaných
spotřebičů – opět v diagnostice nalistovat stav výstupů a v editačním režimu po vložení
PIN1=0008, lze stavy relé přímo ovládat!
Ruční ovládání výstupních relé 1 až 16 v diagnostice – test funkce

Pozn.: Stav 1 znamená cívka relé vybuzena.
Výsledný provozní/blokující stav záleží však na způsobu zapojení
a zda máte nastaven normální/inverzní režim ovládání!
•

Nakonec zbývá zkontrolovat spojení s počítačem, kde je nainstalován ovládací software.
Pro počáteční oživení a další provoz není sice instalace SW nezbytná, ale nastavení z počítače
je samozřejmě pohodlnější.

Nastavení spojení přes datovou síť
Preferovaný způsob komunikace mezi řídící jednotkou ATS-C120 a ovládacím software
(Max Communicator 9) je datová síť ETHERNET. ATS-C120 model 2018 je standardně vybaveno
konektorem LAN 10/100Mbit. Datová síť je využívána i k přenosu údajů od externích vstupních
(vzdálená měření) a výstupních modulů (regulační výstupy). Ne vždy se v rozvodnách datová síť nachází
– v takovém případě se doporučuje stávající podnikovou síť rozšířit – optika, wifi...
Zde je souhrn parametrů komunikace, které je třeba nastavit (toto nastavení svěřte správci vaší sítě):
•
•
•
•
•

Statická IP adresa (IPv4)
Maska a brána (pokud je třeba komunikovat do vnější sítě)
TCP/IP port (Max Communicator 9)
UDP/IP port (externí I/O moduly), oba porty mohou být stejné (10001)
Heslo pro změnu parametrů (z výroby není nastaveno)

V prvním kroku je třeba přidělit IP adresu, aby bylo možné se k přístroji vůbec připojit a pak provést
další nastavení! Z výroby není IP adresa nastavena a předpokládá se přidělení z DHCP serveru, aby se
usnadnilo vyhledání zařízení v síti. Klíčovým identifikátorem je hardwarová adresa zařízení (MAC),
která je (by měla být) zcela unikátní – tento údaj najdete na štítku přístroje ATS-C120.
Pro vyhledání a nastavení přístroje se doporučuje použít speciální program EDS, který můžete stáhnout
z následujícího umístění: http://www.pk-elsys.cz/eds.
Důkladně se seznamte s pokyny, které jsou uvedeny na stránce programu nebo přímo v něm!
Především pasáž o nezasahování do cizích neznámých zařízení používající stejný komunikační modul
XPORT…
Nastavení IP adresy věnujte velkou pozornost, aby aktuálně nebo později nedošlo na stejné adrese
ke konfliktu s jiným zařízením! Je třeba na stavit pevnou IP adresu, ale mimo rozsah DHCP serveru nebo
nechat přidělovat adresu DHCP serverem dle MAC adresy na zadanou IP adresu…
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Program EDS pro nastavení datového připojení k ATS-C120

Nastavení ATS-C120 přes webový prohlížeč
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Nastavení spojení přes RS485
Pokud z nějakého důvodu nelze použít datové spojení přes síť ETHERNET nebo potřebujete mít další
nezávislé připojení v místě – např. pro servisní účely, můžete se k ATS-C120 připojit přes dvoudrátové
vedení RS485. Toto rozhraní je nyní (model 2018) plnohodnotné pro spojení s počítačem – dříve bylo
určeno jen pro externí vstupní moduly. Navíc je nyní RS485 plně galvanicky oddělená a délka vedení
není tak omezená, jako u předchozího modelu!
Nejdříve je třeba nastavit režim provozu RS485 (žádné externí moduly) a pak vhodnou rychlost
komunikace s ohledem na délku vedení.
Nastavení RS485 pro přístup přes počítač

Pozor na nastavení adresy a přístupového hesla pro přístup „zvenku“ (PIN2)! Doporučuje se raději
nepoužívat a nechat na 0! Mohlo by to totiž při instalaci nebo pozdějším servisu/výměny nepříjemně
zkomplikovat navázání spojení. Pokud je totiž chybně zadaná adresa (neplést s IP adresou), zařízení
nekomunikuje a těžko se pak hledá příčina problému při navázání spojení… Podobně to platí u hesla
(PIN2)… Tyto parametry mají spíše historický význam a jsou ponechány jen pro zpětnou kompatibilitu.
Pozor - adresa a heslo (PIN2) je aktivní i pro komunikaci přes datovou síť!
Na straně počítače je třeba doplnit převodník RS485/USB – galvanicky oddělený! V projektu MaxComm
pak nastavit příslušný COM port a rychlost komunikace stejnou, jakou jste zvolili na ATS…
Maximální rychlost komunikace podle délky kabelu:
Rychlost RS485
115200 Bd
57600 Bd
19200 Bd
9600 Bd
Poznámky:
•
•
•

Max délka kabelu (hrubý odhad)
10 m
25 m
200 m
500 m

Je vhodné aktivovat propojkou impedanční zakončení 120 Ohm.
Nastavení rychlosti, módu, adresy a PIN2 je společné (částečně) pro obě sériové linky (RS485,
RS232).
Nastavení adresy a PIN2 je platné (aktivní) i pro komunikaci přes konektor LAN!
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Nastavení parametrů MaR krok za krokem
Zde uvedený postup zahrnuje pro přehlednost jen klíčové údaje! Pro nastavení je potřeba znát
PIN1=0008 a způsob ovládání přístroje tlačítky na čelním panelu. Pro rychlejší orientaci se podívejte
na strukturu celého ovládacího menu na konci tohoto manuálu…
Převody měření
Převod měření je konstanta pro přepočet počtu impulzů
na množství prošlé energie měřidlem. Zde se zadává v počtu
impulzů na zvolenou jednotku energie, např.: 6.667 imp/kWh.
Pokud máte údaj opačný, např. 1 imp = 250 Wh, třeba jej nejdříve převést na žádanou jednotku (0,25
kWh) a pak převrátit (1/údaj), tzn. do ATS je třeba vložit 4 imp/kWh!
Na fakturačním elektroměru je obvykle uvedena hodnota energie pro jeden impulz – viz příklad výše.
U podružných měření je situace trošku složitější. Pokud jde o přímý elektroměr (bez převodních traf),
vložte do ATS přímo hodnotu uvedenou pro výstup S0, např. 600 imp/kWh – pozor, neplést s LED
na čelním panelu, která může blikat jinak (obvykle rychleji) než impulzní výstup!
U polopřímých elektroměrů (X/5 A) nebo plně nepřímých (včetně napětí) je třeba údaj pro S0 vydělit
převodem traf, např. pro S0=600 imp/kWh a trafa 500/5 A bude výsledný převod měření = 600 / 100
= 6.000.
U fakturačního měřidla nezapomeňte nastavit převod měření i pro jalový odběr (M02) a jalovou
dodávku (M03)! Činný odběr zapojte na M01.
ATS-C120 zobrazuje na displeji hodnotu práce a výkonu pouze jako celé číslo větší než jedna,
proto zvolte vhodný převod měření, resp. jednotku – u elektrické energie je to obvykle kWh.
Pozn.: Desetiny se nikde neztrácí – do archívu se ukládají počty impulzů a výsledná hodnota se počítá
dle převodu až v SW.
Regulované maximum
Hodnotu regulovaného maxima nastavte i tehdy, pokud
nechcete nic regulovat a jen měřit odběry! Tato hodnota
se zobrazuje i v SW (měřítko) a navíc máte možnost sledovat
virtuální regulační zásahy – samozřejmě bez odezvy a snížení výkonu. Nachází se zde dvě hodnoty
pro dva různé tarify. Pokud tarif nepřepínáte, stačí udat hodnotu pro tarif 1. Hodnota maxima musí
odpovídat měřítku (jednotkám) zadaným pro hlavní měření (obvykle M01).
Pozor na nastavení maxima u měření na NN straně vn trafa! Energetika totiž k práci i 1/4h výkonu
vyčtenými z hlavního elektroměru připočítává ztráty vn trafa, obvykle to jsou 4% (u měření na vn straně
korekce samozřejmě není)! Proto je třeba maximum ponížit o tyto ztráty! Ostatně určitá rezerva
je nutná vždy – měření i regulace je z principu vždy o něco opožděno, proto se nemusí vyplatit „jet
nadoraz“… Častou chybou je představa: „Mám regulátor, nemohu překročit!“… To by fungovalo pokud,
by byla možnost vypínat 100% (hlavní přívod), což by bylo poněkud „drastické“ opatření.
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Správné nastavení regulace rezervované
kapacity začíná ve výběru vhodných
spotřebičů, volba pořadí odpínání,
systém upozornění (světelná, zvuková) a
další organizační opatření. Následně
výběrem vhodného způsobu regulace
(kompenzační, predikční, hladinová),
optimálním nastavením parametrů
i s ohledem na určitá omezení – časové
zpoždění, časové limity vypnutí nebo
počtu vypínacích cyklů atd. Význam všech parametrů a algoritmů regulace – viz další kapitoly.
Nastavení synchronizace
Rezervovaná kapacita je povolené množství odebrané energie ve sledovaném intervalu (1/4h, den).
Začátek, resp. konec tohoto intervalu vyhodnocení řídí hlavní fakturační elektroměr. Regulátor ATSC120 má pro tento signál samostatný vstup označený „SYNC“.
Nastavení synchronizace se týká nastavení délky intervalu, zdroje a úrovně spouštění a pro 24h interval
start cyklu:

• Externí, sestupná hr.
• Jen pro 24h regulaci
• 15 minut
(zemní plyn)
• Externí, vzestup. Hr.
• 1 hodina
•
Interní
dle
hodin
• 24 hodin
Pro hlídání rezervované kapacity u elektrické energie se používá interval 15 minut. Pokud není
k dispozici synchronizační signál, nastavte interní synchronizaci a seřiďte hodiny! Taková regulace bez
synchronizmu s hlavním elektroměrem však není příliš bezpečná. I když nepotřebujete regulovat,
obtížně se porovnávají 1/4h hodnoty výkonu získané z portálu distributora.
Pro regulaci rezervované kapacity zemního plynu se používá interval 24 hodin a start je stabilně v 6:00
i v období letního času. Nastavte tedy interní synchronizaci a čas spuštění v 6h. Hlavní plynoměr totiž
obvykle žádný synchro-signál neposílá.
Nastavení regulačních výstupů
K ATS-C120 lze doplnit několik typů výstupních modulů – jak bylo
již popsáno – zde se nastavuje typ a počet výstupních modulů
na sběrnici I2C.
ATS-C120 umí ovládat až 32 výstupů – podle toho, kolik a jaké
výstupní moduly jsou použity. Ne všechny instalované výstupy
je nutné nechat zařazené v regulaci. Algoritmus regulace totiž počítá se všemi dostupnými výstupy
bez ohledu na to, zda jsou někam připojeny. Proto je vhodné regulátoru sdělit, s kolika výstupy
má operovat! Toto nastavení se týká jen systému regulace (hlídání rezervované kapacity), výstupy
nad zadaným počtem je možné nadále ovládat ručně, např. ze SW nebo jim přidělit další funkce
(připravuje se…).
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Nastavení logiky ovládání: NORMÁLNÍ / INVERZNÍ. Dle logiky
„normální“ je provozní stav regulačního výstupu definován
pro stav: relé vybuzeno, kontakt sepnut!
V inverzní logice ovládání je tomu opačně: v provozním stavu je cívka relé bez napětí a kontakt
rozepnut. Teprve při blokování dojde k přitažení relé a sepnutí kontaktu. Toto nastavení je společné
pro všechny výstupy – nelze přiřadit jednotlivě!
Pokud regulační algoritmus vyhodnotí, že je potřeba snížit
odebíraný výkon, vydá pokyn pro blokování některého
regulačního výstupu, a to dle dalších podmínek. Jedna z nich
je „priorita odpínání“. Výstupy s nižší prioritou jsou blokovány dříve a s vyšší prioritou se dříve vrací
zpět do provozu. Je možné přiřadit stejnou prioritu i více regulačním stupňům – budou blokovány také
postupně (ne najednou), ale ve střídavém pořadí, aby se počet cyklů za delší časový interval u těchto
stupňů srovnal.
Další parametry omezují provoz nebo blokování dle intervalu OD-DO nebo definují maximální dobu
vypnutí (minuty) či minimální dobu provozu (po předchozím blokování další nenastane dříve než).
Spínací hodiny, stav ZAP

Spínací hodiny, stav VYP

Max. doba VYP, Min. ZAP

Nastavení parametrů regulačních výstupů z programu Max Communicator 9
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Nastavení hodin
Regulátor je vybaven obvodem tzv. reálného času, který běží
nezávisle na napájení – zálohováno lithiovým článkem
CR2032. Správně seřízený čas je důležitý ze dvou důvodů:
1) Synchronizace regulačního a měřícího cyklu – pokud je nastavena „interní“.
2) Ukládání průběhu regulace a spotřeby energií do archívu – pokud by čas nebyl správně
nastaven, průběh spotřeby bude v čase posunut!
Z výroby je povolen automatický přechod na letní čas a zpět na zimní – v případě potřeby lze toto
zakázat. Pokud je regulátor provozován ve spojení s počítačem, na SW se doporučuje povolit
automatickou korekci hodin zařízení – tímto bude zajištěn stále přesný čas a také přechod zimní/letní.
Vymazání nastavení a archívu průběhu spotřeby
Po nějaké době zkušebního provozu, testování, servisu či
výměny přístroje, je vhodné veškeré nastavení a data vymazat
– uvést přístroj do původního stavu.
Tímto (Vymazat volby) se vymaže veškeré nastavení kromě
parametrů sériové linky (rychlost komunikace, mód provozu,
adresa, přístupový PIN2).
Kontrola interní diagnostiky
Průběžně a v každém případě na závěr je vhodné projít seznam
výstupů a hlášení interní diagnostiky! FirmWare regulátoru ATSC120 průběžně kontroluje správnou funkci důležitých bloků HW
a také externí signály jako synchronizace, stav napájení, stav komunikace s externími moduly, stav
vstupních signálů, zkoušet ovládat výstupy apod.
Mimo aktuální stav systém ukládá některá hlášení a poruchy
i do historie, ze které je možné například vyčíst čas posledního
startu, vypnutí, ztráty spojení s externími moduly a četnost
výskytu dalších poruch…
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Popis způsobů regulace
V této kapitole se podrobněji seznámíte s tím, jak regulátor ATS-C120 pracuje na tom, aby nedošlo
k překročení smluvené rezervované kapacity! Regulace je rozdělena do dvou základních funkčních
bloků: regulační algoritmus a management výstupů. První z nich dává pokyny, že je třeba snížit/zvýšit
výkon a druhý rozhoduje o tom, který výstup (spotřebič) bude blokován nebo vrácen do provozu.
Měření

odpojuj
Algoritmus
Regulace

Synchronizace

Management
výstupů
připojuj

výstup 1
výstup 2
výstup N

Používané termíny
Interval regulace
Intervalem regulace se rozumí doba, po kterou se měří a reguluje odebrané množství energie resp.
výkon (rezervovaná kapacita). Pro elektrickou energii je interval regulace stanoven na 15 minut
a pro zemní plyn 24 hodin. Po ukončení této doby se vynulují registry a začíná nový regulační cyklus.

Synchronizace
Počátek nového resp. ukončení aktuálního regulačního cyklu je určen synchronizačním signálem buďto
vnějším (např. z elektroměru) nebo vnitřním časováním. Správná synchronizace je velmi důležitá
pro měření a regulaci maximálního odběru/výkonu. Regulace maxima odběru musí být synchronní
s registračním přístrojem (hlavní elektroměr, plynoměr).

Regulované maximum
Regulované maximum je hodnota výkonu resp. práce či množství energie, která za dobu regulačního
cyklu nesmí být překročena (rezervovaná kapacita). Od začátku regulačního cyklu se v pomocném
registru načítá odebrané množství energie a průběžně se kontroluje, zda trend vývoje odběru není
příliš strmý a nehrozí překročení nastaveného maxima. V případě strmého nárůstu odběru, pak dochází
k regulačním zásahům – odpínání vybraných spotřebičů. Nebo naopak je-li trend vývoje odběru
klesající, odepnuté spotřebiče se znovu postupně připojují. Regulované maximum se obvykle nastavuje
na hodnotu nižší, než je skutečná rezervovaná kapacita – rezerva v regulaci.

Regulační krok
Během jednoho regulačního cyklu je regulační algoritmus periodicky aktivován v ekvidistantních
intervalech. V daném okamžiku se pak kontroluje, zda naměřený odběr od počátku regulačního cyklu
není příliš vysoký a zda před koncem cyklu nehrozí překročení regulovaného maxima. Není účelný příliš
krátký interval mezi kroky (vysoká vzorkovací frekvence), aby bylo možné rozpoznat změnu spotřeby
od minulého regulačního zásahu. Vzorkovací interval zastává i funkci necitlivosti v algoritmu. Obvyklá
hodnota je v rozsahu desítek sekund pro čtvrthodinový cyklus regulace. Příliš krátký interval může být
zdrojem neklidu a neúnosné četnosti regulačních zásahů. Naopak příliš dlouhý interval mezi
regulačními zásahy zpomalí reakční dobu na zvýšený odběr.
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Kompenzační regulace
Přímka spojující počáteční a koncový bod Intervalu
regulace odpovídá ideální spotřebě s konstantním
příkonem rovným zadanému maximu. Skutečný
průběh spotřeby se od ideálního může více či méně
odlišovat. Toleranční pásmo pro regulaci
je vymezeno dvojicí přímek (vypínací a zapínací)
sbíhající se v koncovém bodě regulačního cyklu.
Pokud je činná práce od začátku regulačního cyklu
větší než horní mez tolerančního pásma
(nad vypínací přímkou), je výkon snížen odpojením
spotřebičů na některém regulačním kanále, je-li nad tolerančním pásmem i v dalším regulačním kroku,
je odpojen další atd. Pokud je naopak v dalším regulačním kroku práce menší, než odpovídá dolní mezi
tolerančního pásma (pod zapínací přímkou), je zpětně připojen naposledy odpojený kanál, pak další
atd. (v opačném pořadí, než v jakém byly odpojovány).

Predikční regulace
Podle tohoto algoritmu je aktuální průběh spotřeby
dopočítáván (extrapolován) do konce intervalu
regulace. Pokud je předpokládaná konečná spotřeba
nad zadaným regulovaným maximem, je odpojen
některý regulační stupeň, pokud je v dalším kroku
predikována opět nadlimitní hodnota, je odpojen
další atd. Analogicky jsou zpět připojovány regulační
stupně (v opačném pořadí, než v jakém byly
odpojovány), pokud je predikována hodnota
pod zadaným maximem.
Predikce je lineární extrapolací s využitím diference mezi regulačními kroky. Uvádí se, že predikční
regulátory jsou kvalitnější díky svému dopřednému charakteru a schopnosti předvídat. To však platí
pouze za předpokladu, že spotřeba v jednotlivých kanálech má alespoň částečně deterministický
charakter. Je-li spotřeba naprosto chaotická a nepředvídatelná, pak výsledky dosahované predikčními
algoritmy jsou horší než u kompenzačního algoritmu.

Hladinová regulace
Tento jednoduchý princip regulace se už příliš
nepoužívá – má řadu nevýhod, ale v některých
případech stále má své opodstatnění.
Každému regulačnímu stupni je přidělena tzv.
„hladina“ výkonu/odběru, po jejímž překročení bude
tento stupeň odpojen. Pouze však za předpokladu, že
aktuální odběrová křivka překročí hranici ideálního
odběru (spojnice počátku a Maxima v čase IR).
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Na obrázku je zřejmé, že v čase „t1“ došlo k překročení „Hladiny 1“. Není však překročena hranice
ideálního odběru, tudíž stupeň 1 zůstane v provozu. Avšak v čase „t2“ je tato hranice již překročena a
dojde až nyní k odpojení regulačního stupně 1. V čase „t3“ je překročena „Hladina 2“ a regulační stupeň
2 bude odpojen. Nakonec bude překročena i „Hladina 3“, ale odběrová křivka se nachází pod hranicí
ideálního odběru, tudíž regulační stupeň 3 nebude odpojen. Na začátku dalšího regulačního cyklu
budou odpojené výstupy uvedeny znovu do provozu.
Regulátor ATS-C120 využívá kombinaci všech uvedených způsobů regulace pro dosažení optimálního
přizpůsobení konkrétní aplikaci – viz dále…

Kombinovaný algoritmus regulace
Každý z výše uvedených algoritmů má své slabiny, proto regulátor ATS-C120 využívá jejich kombinaci
– maximálně využívá jejich kladných vlastností a potlačuje dílčí nedostatky.
Na začátku regulačního cyklu je použit kompenzační algoritmus, který má zde nejširší pásmo
necitlivosti a dostatečnou rezervu pro regulaci. Predikční algoritmus je zde zbytečně citlivý a navíc
značně nepřesný (musí „předvídat daleko do budoucnosti“). Ke konci regulačního cyklu se ale prostor
pro regulaci kompenzačním algoritmem nebezpečně zužuje (odběr blízko regulovaného maxima
a krátká doba do konce regulačního cyklu), proto je zde použit algoritmus predikční v kombinaci
s kompenzačním. Povely pro vypínání od obou algoritmů se slučují.
Jinak řečeno to znamená, že nachází-li se aktuální spotřeba nad vypínací přímkou kompenzačního
algoritmu, dochází k odpínání bez ohledu na predikovanou konečnou hodnotu. Dále platí, je-li
predikovaná hodnota na konci regulačního cyklu vyšší než povolené maximum, dojde znovu k odpínání
regulačních výstupů bez ohledu na to, jestli je aktuální spotřeba pod zapínací přímkou kompenzačního
algoritmu (dle tohoto algoritmu by mělo dojít naopak k zapínání!).
V některých speciálních případech je výhodné použít pro regulaci hladinový systém. Regulátor ATSC120 proto umožňuje některé regulační stupně vyhradit pro hladinovou regulaci. Zbylé regulační
stupně pracují podle kompenzačního a predikčního algoritmu.
Regulační zásahy je možné omezit několika dalšími volitelnými parametry:
•
•
•

Pásmo klidu na začátku cyklu (KZ) – každý spotřebič dostane minimální příděl energie.
Pásmo klidu před koncem cyklu (KK) – zabrání zbytečnému odpínání na pár sekund.
Pásmo necitlivosti pro zapnutí (MZ) – je-li odebraná energie již blízko regulovaného maxima,
je bezpečnější odpojené stupně již do konce regulačního cyklu nezapínat.

Management výstupů
Každému regulačnímu stupni je možné přiřadit prioritu odpínání – regulační stupně s nižší prioritou
jsou odpínány dříve než stupně s prioritou vyšší. Regulační stupně se stejnou prioritou jsou odpínány
cyklicky. Např. výstupy 1, 2 a 3 mající prioritu 0 se odpojují v pořadí 1, 2, 3 a následně připojují v pořadí
3, 2, 1. V dalším regulačním zásahu je pořadí 2, 3, 1 pro vypnutí a 1, 3, 2 pro zapnutí.
Logická úroveň ovládání regulačních výstupů je implicitně nastavena tak, že v provozním stavu, kdy
nedochází k regulaci výkonu, je výstupní relé nabuzeno = sepnuto. Přičemž po zapnutí regulátoru (resp.
resetu při krátkodobém výpadku sítě) zůstávají ovládací výstupy rozpojeny (= regulované spotřebiče
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vypnuty) až do příchodu nového synchronizačního signálu z elektroměru pro start nového regulačního
cyklu.
Pozn.: Regulátor ATS-C120 je vybaven funkcí zotavení po výpadku napájení – tzn. že po restartu obnoví
původní hodnoty výkonu, práce v hlavním kanále měření a pokračuje v regulaci.
Logickou úroveň ovládání regulačních výstupů lze však zvolit i opačnou (inverzní). Tzn., že v provozním
stavu není relé nabuzeno (je rozepnuto) a teprve při požadavku na odpojení některého regulačního
stupně relé sepne. Při vypnutém regulátoru či výpadku napájení nejsou regulované spotřebiče
blokovány. Případná porucha systému regulace tak neblokuje chod technologie, ale pokud nebude
rychle odhalena, hrozí překročení regulovaného maxima!
Zvolené výstupy mohou být na definovanou denní dobu pomocí integrovaného 24h spínače vyřazeny
z regulace nebo trvale v ručním režimu, přičemž mohou být ve stavu zapnuto nebo vypnuto. Dále
je možné definovat minimální dobu vypnutí/provozu a maximální dobu vypnutí každého stupně zvlášť.

Parametry regulace
Maximum…hodnota regulovaného maxima

Maximum

IR …interv. regulace <15min/1hod/24hod>

činná práce [kWh]

MZ

VP%

odpojování

KZ

odpojování
vypínací přímka

pásmo necitlivosti

připojování
zapínací přímka
ZP%
kompenzační algoritmus

PR

KK

kompenzační + predikční

čas

15'

KR

…krok regulace <00:01, 59:59> ss:mm

VP

…vypínací přímka (% z maxima)

ZP

…zapínací přímka (% z maxima)

MZ

…mez pro zapínání (% z maxima)

PR

...zač. predikce (% z intervalu regulace)

KZ

…pásmo klidu na začátku (% z intervalu regulace)

KK

…pásmo klidu na konci (% z intervalu regulace)

Maximum – nastavená hodnota by měla být vždy o něco menší než skutečná smluvená hodnota
maximálního výkonu s ohledem na poměr regulovaného a neregulovaného odběru a setrvačnost celé
regulační smyčky. V extrémním případě, kdy lze odpojit veškerý odběr (např. přes hlavní odpínač),
lze hodnotu regulovaného maxima nastavit na smluvené maximum (rezervovaná kapacita).
IR – pro regulaci spotřeby elektrické energie se používá především 1/4h interval regulace, ale také
i hodinový. U odběru plynu bývá interval regulace den, případně i hodina.
KR – pro 1/4h interval regulace je vhodné nastavit časový odstup mezi vyhodnocením změny odběru
řádově v desítkách sekund – především z důvodu určité časové odezvy na provedený regulační zásah.
Např. snížení odebíraného výkonu u některých spotřebičů řízených nějakým technologickým
systémem, může být na pokyn pro vypnutí opožděné – jako třeba jsou klimatizační jednotky,
kompresory, apod.
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VP – sklon vypínací přímky by měl být spíše strmější nebo řečeno jinak – přímka by neměla být příliš
daleko od hranice ideálního odběru. Číselně to znamená, že hodnota tohoto parametru by měla být
jen mírně nad nulou nebo může být přímo nula. Potom ale je žádoucí nastavit vhodně parametr KZ –
pásmo klidu na začátku intervalu regulace, aby na počátku regulačního cyklu nedocházelo zbytečně
k regulačním zásahům.
ZP – sklon zapínací přímky není až tak „kritický“ jako u přímky vypínací. V podstatě lze docela dobře
použít celý možný interval hodnot 0 až 99%. Se vzrůstající hodnotou tohoto parametru se docílí
poněkud „línější“, ale bezpečnější regulace – vypnuté regulační stupně se budou obnovovat později
nebo až na začátku dalšího regulačního cyklu (čtvrthodiny). Šířku pásma necitlivosti (mezi vypínací
a zapínací přímkou) je vhodné také zvolit s ohledem na charakter odepínané zátěže. Např. u topných
spotřebičů obvykle není problém je vypínat a zapínat častěji (v případě úzkého pásma necitlivosti
a krátkého regulačního kroku). Dosáhne se tím lepšího využití smluveného maxima výkonu. U řady
spotřebičů je to však nežádoucí, a proto je zde vhodnější mít pásmo necitlivosti širší.
MZ – snižování hodnoty tohoto parametru se docílí opět poněkud bezpečnější regulace. K omezení
však dojde až po dosažení určitého výkonu, což je trochu výhoda oproti způsobu popsaném
v předchozím odstavci. Pokud aktuální odběr od počátku regulačního cyklu překročí tuto hranici,
vyřazené regulační stupně nebudou již obnoveny až do startu dalšího regulačního cyklu.
PR – Obvykle je oblast predikce vhodné nastavit přibližně v polovině regulačního cyklu,
aby se zachovala dostatečně rychlá odezva systému a při tom nedocházelo ke zbytečným regulačním
zásahům (pokud by oblast predikce byla již od počátku reg. cyklu).
KZ – pásmo klidu na začátku regulačního intervalu omezuje zbytečné regulační zásahy,
pokud jsou třeba ostatní parametry regulace nastaveny na rychlou odezvu (úzké pásmo necitlivosti,
široké pásmo predikce).
KK – použití tohoto parametru je na zvážení – pokud je prioritní dodržení maxima výkonu, je vhodné
nastavit KK na nulu. Pokud je naopak těsně před koncem regulačního cyklu vypnutí některých
regulovaných spotřebičů jen na pár sekund krajně nevhodné, lze tuto situaci omezit nastavením
parametru KK.
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Regulace dle součtu více měření
Regulátor ATS-C120 disponuje 30 kanály měření přímo na základní jednotce a celkem je schopen
zpracovat až 120 měření z dalších vstupních jednotek – viz výše. Pouze jediné měření však může být
tzv. „hlavní“, podle kterého se reguluje. Obvykle je to kanál č. M01, na který se připojí činné měření
fakturačního elektroměru nebo hlavní plynoměr. V menu regulátoru (viz dále) lze toto implicitní
nastavení změnit, ale má to význam pouze v případě, kdy je zapotřebí regulovat dle součtu dvou a více
měření (např. v objektu, kde jsou dva a více fakturačních elektroměrů).
Pozn.: Pro hlavní měření má regulátor samostatný registr, do kterého se obvykle kopíruje hodnota
měření z kanálu č. M01. Pokud je hlavní měření dáno součtem více měření, ukládá se do tohoto registru
součet všech těchto měření a dle této hodnoty se reguluje. Měřící cyklus je vždy 1/4h. Na konci 1/4h
se hodnoty měření (prošlé množství energie za 1/4h) uloží do archívu, registry se vynulují a tak stále
dokola. Je-li interval regulace stejný jako interval měření, nuluje se současně i registr hlavního měření.
Pokud je však interval regulace delší (1h nebo 24h), hlavní registr se vynuluje až na začátku nového
regulačního cyklu!
Příklad nastavení regulátoru pro sčítání dvou elektroměrů:
Vstupy M01 a M04 jsou značeny jako hlavní (ANO) ostatní NE.
Název měření
Předávací celkem –
činné
Předávací celkem –
jalový odběr
Předávací celkem –
jalová dodávka
E1 – činné
E1 – jalový odběr
E1 – jalová dodávka
E2 – činné
E2 – jalový odběr
E2 – jalová dodávka
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Vstup

M01
M02
M03
M04
M05
M06

Jednotka
MWh

Definice vzorce
M[1]+M[4]

MVArh
MVArh
MWh
MVArh
MVArh
MWh
MVArh
MVArh

E1

E2

0 0 0 0

0 0 0 0

M[2]+M[5]

A+ | R+ | R-

A+ | R+ | R-

M[3]+M[6]

M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06

200/ 900, OPTI
5:32/15min, T1

ATS-C120
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Externí vstupní a výstupní moduly
V rozsáhlejších objektech jsou často rozmístěny jednotlivé měřící a regulační body po celém areálu
v různých budovách. Propojení všech těchto bodů pomocí kabelových vedení s centrální řídící
jednotkou může proto být poněkud komplikované, nákladné, nepřehledné a náročné při pozdějším
servisu (hledání poruch v kabelech).
Pro tyto případy se doporučuje použít tzv. externí přenosové moduly řady EC, které jednoduše
a přehledně zajistí propojení různě rozptýlených měřidel nebo ovládaných spotřebičů s centrální řídící
jednotkou ATS-C120 pomocí stávající podnikové datové sítě nebo v jednodušších případech po vedení
RS485 či kombinace obou metod.
PŘIPOJENÍ VZDÁLENÝCH MĚŘIDEL A OVLÁDANÝCH STROJŮ K ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE
ATS-C120 – model 2018
kWh

kWh

m3

VSTUPY 1 - 16

VSTUPY 1 - 16

ECT-16-ET

ECT-16-ET

VSTUPNÍ MODULY

OVLÁDANÉ STROJE

m3

...

ECA-4-ET
VÝSTUPNÍ MODULY

DATOVÁ SÍŤ ETHERNET

LAN

RS485

CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ
JEDNOTKA SYSTÉMU

ATS-C120 - model 2018

ECX-8-RS
VSTUPNÍ + VÝSTUPNÍ
MODUL

MAX
COMMUNICATOR 9

MĚŘENÍ PŘÍMO V MÍSTĚ

Z pohledu směru signálu se rozlišují dva základní druhy externích modulů:
•
•

Vstupní externí modul (řada ECT) – pro připojení elektroměrů, plynoměrů a dalších měřidel
Výstupní externí modul (řada ECA) – pro připojení ovládaných strojů

Vyrábí se i kombinované vstupní a výstupní externí moduly (řada ECX) – dva moduly v jednom přístroji.
Z pohledu způsobu komunikace se externí moduly dodávají buď s rozhraním ETHERNET (koncovka ET)
nebo RS485 (koncovka RS) – tyto jsou levnější.
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Vstupy u vstupních modulů jsou řešeny podobně jako u řídící jednotky ATS-C120, tzn. aktivní (12-24
VDC) a lze na ně připojit pouze měřidla s impulzním výstupem S0. Pro výstupy je použit kontakt relé
(ECA-4) nebo tranzistor (ECX-4, ECX-8). Aktuálně (leden 2018) se vyrábí tyto externí moduly:
Typ
ECT-16
ECA-4
ECA-16
ECX-4
ECX-8

Druh
vstupní
výstupní
výstupní
vstupní + výstupní
vstupní + výstupní

Vstupy
16

Výstupy
4 (relé)
16 (tranzistor)
4 (tranzistor)
8 (tranzistor)

4
8

Následují ukázky externího vstupního a výstupního modulu kompatibilní s ATS-C120 – model 2018:
ECT-16-ET

ECA-4-ET-RE

Pozn.: Starší moduly řady EC lze na nový systém přizpůsobit (přeprogramovat) u výrobce. Ověřit
kompatibilitu lze na výrobním štítku, kde musí být uvedeno: „model 2018“ nebo „model 2018 kompatibilní“!
Pro úplnost je třeba dodat, že původní používaná koncepce vstupních modulů „ATS-C120-IN“ zůstává
zachována i pro „ATS-C120 – model 2018“! Tyto rozšiřující moduly ATS-C120-IN musí být napojeny
na rozhraní RS485 (nelze přes síť), ale lze kombinovat se síťovými moduly řady EC!
Starší koncepce rozšíření počtu měřících vstupů pomocí ATS-C120-IN
RS485
VSTUPY 1-30

VSTUPY 31-60

(hlavní řídící
jednotka)

ATS-C120-LM

VSTUPY 61-90

(1. vstupní modul)
ADR=0

ATS-C120-IN

VSTUPY 91-120

...

(2. vstupní modul)
ADR=1

ATS-C120-IN

ADR=2

ADR=3

Pozn.: ADR … adresa v protokolu komunikace – viz ovládací menu nastavení rychlosti sériové linky
Zakončení vedení RS485 (120 Ohm) musí být provedeno pouze na hlavní jednotce a posledním vstupním
modulu!
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Adresování externích modulů
Každému externímu modulu je třeba přiřadit tzv. „adresu“, což je unikátní číslo v rozsahu 1 až 253,
která slouží pro rozlišení jednotlivých modulů. Mimoto je možné ze SW zadat i textový popis pro snazší
orientaci, ale pro funkci je klíčový číselný kód „adresa“.
Pozn.: Termín „adresa“ je v tomto manuálu zmíněn několikrát s odlišným významem. Z kontextu
je třeba rozlišit o jaké „adrese“ se mluví:
•
•
•

Adresa řídící jednotky ATS-C120 – komunikační protokol v aplikační vrstvě
IP adresa - komunikační protokol v síťové vrstvě
Adresa externího modulu: 1 - 253
Způsob nastavení adresy externího modulu se liší podle toho,
zda jde o modul síťový (ETHERNET) nebo pro sběrnici RS485.
U síťové verze se adresa a další parametry nastavuje přes
webové rozhraní či přímo v programu EDS (http://www.pkelsys.cz/eds).

U modulů bez konektoru LAN (varianta RS) se adresa nastavuje
pomocí přepínače DIP přímo na přístroji, např. pro ECT-16-RS je
nastavení adresy uvedeno na obrázku vpravo… U síťové verze se
adresování dle DIP ignoruje. Pozor, pro každý typ je způsob
adresování a význam DIP odlišný – vždy zkontrolujte nastavení DIP
dle štítku na boku přístroje nebo návodu!
Po nastavení parametrů externích I/O modulů je třeba v ATS sestavit
jejich seznam – buď přímo na přístroji přes tlačítka nebo pohodlněji
z ovládacího software (Max Communicator 9):
Zleva:
pořadové
číslo
modulu, druh (IN/OUT),
interface
(ETH/RS485),
adresa (1-253). V SW lze
navíc vložit textový popis
modulu pro lepší přehled.
Počet externích modulů je
omezen na 30. Pozor však, na rozhraní RS485 se nedoporučuje připojovat více než 8 modulů! Na ATSC120 je vhodné aktivovat propojkou zakončení vedení impedancí 120 Ohm. I/O moduly tuto propojku
nemají – vstupní impedance je napevno nastavena na 750 Ohm.
Všimněte si na obrázku duplicity adres – zde se však nejedná o chybu. Moduly s adresou „1“ se nachází
na odlišném rozhraní a moduly s adresou „2“ jsou odlišného druhu… Jinak samozřejmě platí striktní
požadavek na unikátnost adresy na stejném rozhraní (Ethernet / RS485) a moduly stejného druhu
(vstupní / výstupní). Modul označený jako „SKLEP“ je např. typ ECX-4-ET, který je vybaven vstupy
i výstupy a adresa je pouze jedna – což je typické pro moduly ECX…
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U síťových modulů je dále nezbytné nastavit síťové parametry jako:
•
•
•

pevnou IP adresu pro každý modul
IP adresu regulátoru ATS-C120 (Cílová adresa, Cílový port)
Komunikační porty se doporučuje všude nastavit na 10001
Dle obrázku vlevo se nachází výpis nastavení
jednoho I/O modulu. Je zde patrné, že adresa
regulátoru ATS-C120, na který I/O modul posílá
stav vstupů nebo kam se dotazuje na stav
výstupů, je: „10.0.1.100“.
Užitím síťové terminologie se ATS-C120 vůči
všem I/O modulům chová jako centrální server,
na který se odkazují všechny tyto externí
moduly – v našem případě mají tedy všechny
I/O moduly nastavenu stejnou cílovou IP
adresu: „10.0.1.100“ a cílový port 10001!
Nastavení I/O modulů přes program EDS

ATS-C120 přijímá údaje ze všech I/O modulů (vstupní), resp. odpovídá na požadavek stavu výstupů
(výstupní moduly), přičemž každý modul se identifikuje svou adresou (neplést s IP), takže ATS-C120
má přehled o stavu spojení s jednotlivými moduly. Pokud se některý modul neozve déle než jednu
minutu, označí se za nepřipojený.
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Stav externích I/O modulů v diagnostice regulátoru ATS-C120

Zleva: Celkový počet externích modulů / počet nepřipojených, stav jednoho I/O modulu na pozici 4.
V programu Max Communicator 9 se stav spojení s externími moduly zobrazuje na záložce Projekt –
Připojené – Informace o zařízení – Specifické údaje…

Pro rychlou kontrolu konektivity všech síťových prvků včetně ATS je rovněž užitečný program EDS:

V programu EDS se doporučuje uložit do souboru seznam všech síťových modulů:

Později stačí tento soubor otevřít a máte okamžitý přehled o konektivitě všech zařízení…
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Mapování vstupů
Princip mapování externích měřících vstupů na registry měření „M01“ až „M120“ bude vysvětleno
přímo na příkladu:

PŘÍKLAD MAPOVÁNÍ EXTERNÍCH VSTUPŮ
ATS-C120 – model 2018
M31

M32

M33

M34

M35

SKLAD

VÝROBA

TOPENÍ

KLIMA

PEC

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ECT-16-ET

3

4

5

6

7

8

HALA 2

HALA 1

ECT-16-ET

MODUL 1
ADR=1

LAN

2

MODUL 2
ADR=2

RS485

ATS-C120 - model 2018

MĚŘENÍ M01 AŽ M30 PŘÍMO

ROZVODNA

MAX
COMMUNICATOR 9

SERVEROVNA

CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ
JEDNOTKA SYSTÉMU

A na obrázku níže se v tabulce (Max Communicator 9) nachází mapování k uvedenému příkladu:

Mapování lze nastavit i přímo na displeji přístroje, ale ze SW je to názornější, přehlednější
a pohodlnější.
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Upozornění 1: Velmi se doporučuje mapovat externí vstupy až od „M31“ do „M120“ a registry měření
„M01“ až „M30“ ponechat mapované na vstupy 1 až 30 základního modulu, i kdyby zůstaly zatím
některé neobsazeny! Snadno by v tom později mohl vzniknout chaos při přidávání dalších měření…
Toto platí jen pro plnou verzi ATS-C120-LM, jinak viz 2)…
Upozornění 2: V případech, kdy je počet měření omezen licencí (varianty SM, MM) a je třeba užít
externí vstupní moduly, neplatí předchozí upozornění a naopak je nutné externí vstupy mapovat
na nevyužité interní vstupy 1 až 6 pro ATS-C120-SM a 1 až 14 pro ATS-C120-MM!
Shrnutí: Regulátor ATS-C120 je vybaven 120 vstupními registry pro měření, které jsou označeny:
„M01“ až „M120“. Přímo na základním modulu se nachází 30 digitálních vstupů, které jsou implicitně
mapovány na registry „M01“ až „M30“. Toto mapování se doporučuje měnit jen v odůvodněných
případech – viz výše. Všechny externí vstupy proto raději mapovat až od registru „M31“.
Výhodou tohoto systému mapování je mj. i to, že lze všechna externí měření ze všech vstupních modulů
řadit hned za sebou bez ohledu na to, kolik vstupů je na externím modulu obsazeno! Pozdější rozšíření
nijak nevadí – další měření se zařadí nakonec seznamu. Výsledné třídění a pořadí je stejně dáno
zařazením do „skupiny měření“ a číselným kódem „pořadí“ (Max Communicator 9)…

Počet měření
V předchozích verzích ATS existoval parametr „počet měření“, který „zastropoval“ počet měření,
se kterými regulátor pracoval a ukládal do paměti – rychlejší stahování dat. Toto mělo smysl především
u „plnotučné“ varianty ATS-C120-LM se 120 registry měření.
U regulátoru s FirmWare verze 3 (model 2018 nebo starší regulátory aktualizované na FW v3) byl
parametr „počet měření“ zrušen, resp. je vypočítáván automaticky dle tabulky mapování všech vstupů.
Nevyužité vstupní registry nad M31 proto mapujte na: „Mxx“ = „základní modul“ / „vstup 0“ – tímto je
registr „Mxx“ vyřazen a do archívu se budou ukládat jen měření v intervalu od „M01“ do posledního
mapovaného registru!
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Mapování výstupů
Na rozdíl od mapování vstupů, o které se stará přímo ATS, nastavení mapování výstupů je realizováno
samostatně na každém výstupním modulu zvlášť! Regulátor ATS-C120 může mít 1 až 32 výstupů
a každý výstupní modul má pro každý svůj výstup 1 až N nastaveno, které výstupy z ATS (1-32) bude
kopírovat.
Nejlépe to bude patrné přímo z příkladu na obrázku níže:
Zde je vidět, že výstupy 1 až 3 jsou mapovány
také na výstupy 1 až 3, ale poslední čtvrtý výstup
je mapován na výstup č. 12!
Díky systému mapování máte velkou volnost
v přiřazování jednotlivých ovládacích výstupů –
např. lze mít i na více místech zkopírován stav
jednoho ovládacího signálu – varovné hlášení
apod.
Pozn. Na externím vzdáleném modulu můžete takto kopírovat i výstupy použité na lokální sběrnici I2C
pro výstupní moduly ATS-MR8 nebo ATS-VM16.
Tento způsob nastavení platí pro síťové výstupní moduly s konektorem LAN a webovou stránkou. U
modulů na sběrnici RS485 (varianta RS) toto samozřejmě nelze a nastavení mapování je řešeno jinak –
viz dále…

Mapování výstupů na RS485
U externích výstupních modulů připojených k ATS pomocí sběrnice RS485 je mapování výstupů řešeno
pomocí jejich adresy, jež se nastavuje na přepínači DIP. Zde uveden příklad mapování pro modul ECA4-RS:
Adresa
Mapování výstupů 1 až 4
1
1 až 4
2
5 až 8
3
9 až 12
4
13 až 16
5
17 až 20
6
21 až 24
7
25 až 28
8
29 až 32
Na první pohled je zřejmé, že u varianty RS již není v přidělování výstupů plná volnost jako u varianty
síťové. Také jednoduše nejde mít duplicitní výstupy – jedině, pokud by měly dva moduly stejnou adresu
a na jednom z nich by se propojkou DIP4 potlačila odpověď…
Zde uvedený příklad mapování je platný pro výstupní moduly se čtyřmi výstupy (ECA-4, ECX-4)
pro moduly s 8 nebo 16 výstupy je počet možných adres omezen na 4 nebo 2 (vždy do počtu 32
výstupů)...
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Kontrola spojení s externími I/O moduly
Stav spojení všech externích I/O modulů a ATS se provádí na více úrovních. U modulů komunikující
po datové síti ETHERNET je na prvním místě zajistit a kontrolovat základní síťovou konektivitu – zařízení
musí být v síti „viditelné“, např. programem EDS (již bylo popsáno), svítí kontrolky na konektoru a
switch-i a dále, že zařízení odpovídá na PING…
Další úroveň kontroly se týká vlastní komunikace mezi externími moduly a regulátorem ATS – zda mají
externí moduly správně nastavenu cílovou IP adresu a port ATS a také svou jedinečnou adresu (1-253).
Na ATS je pak třeba projít seznam všech registrovaných externích modulů a zkontrolovat druh,
interface a adresu.
Pokud je vše dobře nastaveno, může být užitečné analyzovat historii komunikace na každém externím
modulu. Např. výstupní moduly se periodicky (každé 3 s) dotazují na ATS s žádostí o aktuální stav
regulačních výstupů:

ATS má zde IP adresu: 10.0.1.100 a odpovídá na požadavky stavu svých výstupů. Mimoto přístroj ECX4 má ještě samostatný vstupní modul, který posílá nezávisle stav svých vstupů přímo do ATS. Na toto
ATS již neodpovídá, proto u čistě vstupních modulů (ECT) se zobrazuje stav: žádné připojení, což je
v tomto režimu provozu (I/O modul ATS) v pořádku.

Celkový – komplexní stav spojení ATS s externími I/O moduly je dostupný v diagnostice ATS nebo v SW
– viz kapitola: „Adresování externích modulů“. Pro tento účel je však možné definovat speciální stavové
„měření“, které bude zobrazovat stav spojení jednotlivých modulů ve výpisu měření nebo graficky
na technologickém schématu.
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Vytvoření měření pro sledování stavu spojení
externího I/O modulu

Zobrazení stavu spojení externích I/O modulů
ve výpisu měření

Mapování registrů měření M36 a M37 pro sledování stavu spojení externích modulů
(nastavit: „stavové“ měření, vybrat I/O modul a vstup „0: žádný (stav spojení I/O modulu)“)

Grafické zobrazení stavu připojení externích I/O modulů v technologickém panelu
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Struktura a popis položek menu
Stav regulace
438/ 970 HIGH
07:36/15min,T1, !

Stav regulace
IDLE
LOW
OPTI
HIGH

OVER

Zleva: aktuální hodnota měření (1/4h výkon) / regulované maximum výkonu
(odběru), stav regulace:
Význam
Klidový stav – v daném regulačním intervalu nedochází k regulaci
Nízký odběr – aktuální odběr (výkon) je pod limitní přímkou pro nízký odběr
(zapínací přímka)
Optimální odběr – aktuální odběr (výkon) se nachází v limitním pásmu mezi
vypínací a zapínací přímkou
Vysoký odběr - aktuální odběr (výkon) je nad limitní přímkou pro vysoký odběr
(vypínací přímka) nebo predikční algoritmus předpovídá riziko překročení
regulovaného maxima
Překročení regulovaného maxima – aktuální odběr již překročil nastavené
maximum výkonu resp. odběru v daném regulačním cyklu

Na spodním řádku zleva: aktuální čas intervalu regulace, zvolený interval regulace, tarif (T1, T2)
a diagnostika (!). Je-li zobrazen znak „!“, nalistujte menu „Diagnostika, servis“ a zjistěte příčinu tohoto
hlášení.

Stav měření
Zobrazení aktuálního okamžitého výkonu a 1/4h výkonu (práce od začátku měřícího
cyklu přepočtená na hodinu) v jednotlivých kanálech měření. První hodnota zleva
zobrazuje index měření (001 až 120).
Mxx: Výkon, 1/4h
001
451, 438

V editačním režimu (přes tlačítko „ENT“) je možné měnit index a postupně prohlížet hodnoty všech
měření.

Stav regulačních stupňů
Provozní stav...

Ruční režim...

1234567890123456
0000000000000000

7890123456789012
0000000000000000

jako Prov. stav...

## Stav Ručně
01 ZAP. NE

Zobrazení aktuálního provozního stavu
regulačních stupňů (PROVOZ/BLOKOVÁNÍ)
a zda jsou či ne v režimu REGULACE/RUČNÍM.

Na horním řádku jsou indexy výstupů 1-2-3 až
16 (index „10“ se zobrazuje jako „0“, „11“ jako „1“ atd.) a na dalším menu výstupy 17 až 32
Hodnota
0
1

Provozní stav
BLOKOVÁNO
PROVOZ

Ruční režim (vyřazeno z regulace)
NE – výstup možno použít pro regulaci
ANO – výstup je trvale ve stavu 0 nebo 1 a vyřazen z
regulace

Pozor! Pokud máte nastaveno ovládání výstupu na režim „inverzní“, je logika spínání relé ve výstupním
modulu opačná, než je provozní stav regulovaného spotřebiče! Tzn., když relé „přitáhne“, způsobí
to odpojení regulovaného spotřebiče! Zde se nezobrazuje stav relé, ale očekávaný provozní stav, tudíž
v případě inverzního ovládání znamená: „0“ = přitažené relé a naopak!
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Volby nastavení
Parametry měření
Převody měření
001
1,000

Nastavení převodů měření u jednotlivých kanálů měření (1-120). Hodnota
se zadává v počtů impulzů na jednotku energie – např. 6.667 imp/kWh.

Pro hlavní elektroměr (fakturační) bývá přímo na čelním štítku elektroměru uvedena váha impulzu,
což je převrácená hodnota, např.: 1 imp = 250 Wh. Číslo je třeba převést na kWh (0,25) a převrátit
(1/0,25). Výsledná hodnota převodu fakturačního měření pro kanály M01 až M03 (včetně jaloviny) tedy
bude: 4.000.
U podružných měření je třeba konstantu pro výstup S0 najít na štítku nebo v dokumentaci
k elektroměru. Je třeba dát pozor, aby nedošlo k záměně s konstantou uvedenou vedle indikační LED
na čelním panelu elektroměru! Výstup S0 může totiž mít jinou konstantu než indikační LED! Někdy však
opravdu LED bliká stejnou frekvencí jako výstup S0 – nelze se na to ale spoléhat.
Na podružném elektroměru může být uvedena konstanta např.: 9600 imp/kWh. Pokud je takový
elektroměr zapojen nepřímo – přes proudové nebo dokonce i napěťové měniče (trafa), je třeba tuto
konstantu vydělit převodem těchto traf. Např. pro měniče 500 / 5 A bude výsledná hodnota zadaná do
ATS: 96 imp/kWh.
Typ měření
001 <normalní>

(*FW/v3) Nastavení typu měření u jednotlivých kanálů měření (1-120). Hodnota
může být:

<normální> … běžný způsob vyhodnocení měření energie – počítají se příchozí impulzy a přes převod
se vypočte množství prošlé energie.
<stavové 0/1> … takové měření již nepočítá příchozí impulzy, ale sleduje aktuální stav (0 nebo 1)
na vstupu. V programu Max Communicator 9 pak lze definovat tzv. „stavové měření“, které stavy 0/1
zobrazí formou předem zadaného textu a barvy, např: „PROVOZ“ / „VYPNUTO“ nebo „OK“ /
„PORUCHA“, atd.
(*FW/v3) Nastavení mapování měření u jednotlivých kanálů měření (1-120) –
přidělení vstupů registrům měření. Ve sloupci vlevo nalistujte požadovaný registr
měření (1-120), uprostřed vyberte ze seznamu vstupní modul a vpravo zadejte číslo vstupu na tomto
vstupním modulu, kde je připojeno příslušné měřidlo (elektroměr).
M# I/Omodul VST
001 <základní> 1

Více informací k mapování vstupů najdete v kapitole: „Externí vstupní a výstupní moduly“…
Pokud je měřidlo připojeno přímo na některý vstup ATS-C120, nechte vybráno „<základní>“.
Upozornění: Všechna nepoužitá (neobsazená) měření nastavte na „<základní>“ modul a vstup „0“!
Tímto bude měření vyřazeno a nebude se ukládat do archívu. Přesněji řečeno, do archívu se ukládají
všechna měření od „M01“ až po poslední definované měření „Mxx“ včetně takto „vyřazených“. Ale
dále nad poslední definované „Mxx“ už regulátor měření neukládá a do SW se nestahují.
Volba hlavního kanálu měření pro regulaci. Teoreticky je možné zvolit kterýkoli
vstup jako tzv. hlavní, podle kterého se reguluje. Doporučuje se však používat vstup
č. 1. Toto menu má však širší význam – nastavit volbu „ANO“ můžete i u více měření než jedno! Potom
se všechna tato měření budou sčítat do hlavního a podle tohoto součtu se bude regulovat!
Hlavní měření
001
ANO
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(*FW/v3) Nastavení vazeb měření (odběr/dodávka) u jednotlivých kanálů měření
(1-120). Jde o nepříliš důležité nastavení, které koriguje hodnotu okamžitého
výkonu při změnách kvadrantu, např. při změně z jalového odběru do dodávky a zase zpět nebo
u měření činného výkonu v odběru i dodávce.
Vazba: odběr/dod.
002
003

Okamžitý výkon se totiž vyhodnocuje matematickým výpočtem na základě intervalu mezi příchozími
impulzy. Při snižování výkonu se interval mezi impulzy prodlužuje a tím i doba výpočtu-změny hodnoty
výkonu. Pokud se například změní charakter jalového odběru na jalovou dodávku, bez této korekce
by měření okamžitého výkonu pro jalový odběr ještě nějakou dobu vykazovalo nenulové hodnoty,
což je samozřejmě fyzikální nesmysl. Vazba mezi měřeními zajistí nulování hodnoty výkonu toho
měření, které vykazuje menší hodnotu.

Parametry regulace
Regulované maximum výkonu (odběru). Hodnotu maxima lze zadat pro každý tarif
T1 a T2 zvlášť. Nastavením hodnoty regulovaného maxima na nulu se regulace
v tomto tarifu vyřadí z činnosti. Pokud není třeba přepínat regulované maximum dle tarifu (99,5%
případů), stačí nastavit hodnotu pro T1 a vstup „T2/T1“ nechat nezapojený.
Regul. maximum
T1,2: 970,
0

Nedoporučuje se zde zadávat přímo hodnotu rezervované kapacity, ale číslo menší o rezervu cca 5%.
Dále je třeba dát pozor na případy, kde je fakturační měření zapojeno až na sekundární straně vn
transformátoru! Distributor totiž k hodnotám práce i výkonu připočítává ztráty vn trafa (obvykle 4%)!
Z toho vyplívá, že regulované maximum je třeba ponížit ještě více, takže v tomto případě až o cca 610%! V softwaru lze práci i výkon zobrazit včetně ztrát pomocí úpravy násobitele z hodnoty 0,001
na 0,00104 (MWh) nebo z 1,000 na 1,040 (kWh).
Periodicky po uplynutí doby regulačního kroku se testuje stav regulace (nízký nebo
vysoký odběr) a podle výsledku tohoto výpočtu případně dojde k regulačnímu
zásahu (v jednom kroku zapne/vypne jeden stupeň).
Krok Regulace
KR=00:30[mm:ss]

Doporučený interval hodnot <10 až 40> sekund pro 1/4h interval regulace a <300 až 3000> s pro 24h
regulaci (zemní plyn). Nižší hodnota = jemnější a rychlejší regulace, ale závisí to na konkrétní situaci.
Někdy je naopak výhodnější zvolit regulační krok delší nebo využít neobsazených výstupů s jedinečnou
prioritou pro opoždění regulačních zásahů.
Průsečík vypínací přímky s osou výkonu v procentech. Nižší hodnota = bezpečnější
regulace, ale možná až zbytečné blokování hned zpočátku intervalu – lze omezit
parametrem „KZ“. Doporučený interval hodnot pro vypínací přímku <0 až 5>%.
Vypínací přímka
VP[%]=
0

Průsečík zapínací přímky s osou času v procentech. Nižší hodnota = včasnější
odblokování vypnutých spotřebičů. Na konci intervalu lze omezit (bezpečnější stav)
parametrem „MZ“. Doporučený interval hodnot pro zapínací přímku <0 až 5>%.
Zapínací přímka
ZP%=
15

Průsečík mezní přímky pro zapínaní s osou výkonu v procentech. Nižší hodnota =
bezpečnější regulace. Překročí-li aktuální výkon resp. odběr v poměru
k regulovanému maximu tuto hodnotu, již odpojené regulační stupně budou uvedeny do provozu
až na počátku dalšího regulačního cyklu. Doporučený interval hodnot <70 až 90>%.
Mez pro zapínání
MZ%=
80
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Pásmo klidu na začátku (KZ) a konci (KK) regulačního cyklu. Zadává se v procentech
z regulačního intervalu. Na začátku a na konci regulačního cyklu obvykle není
účelné provádět regulaci. Šířka těchto dvou klidových pásem se doporučuje nastavit na KZ <5 až 15>
%, KK <0 až 2> %. U 24h regulace je vhodné parametr KK vyřadit úplně (0%).
Pásmo klidu [%]
KZ= 5
KK= 1

Doba, kdy kompenzační algoritmus přechází v kombinovaný algoritmus
kompenzační-predikční. Zadává se v procentech z regulačního intervalu.
Doporučený interval hodnot činí <40 až 60>%.
Začátek predikce
PR[%]=
50

Parametry synchronizace
Regulátor ATS-C120 umožňuje regulovat ve třech regulačních intervalech – 1/4h,
hodina a den. Měřící interval je vždy 1/4h (záznamy do paměti) nezávisle na tomto
nastavení. Na začátku regulačního intervalu (signál elektroměru) se vynulují registry měření a regulační
stupně se uvedou do provozu. V průběhu regulačního intervalu se sleduje strmost nárůstu odběru
energie, a pokud regulátor vyhodnotí, že je příliš vysoká, provede regulační zásah-y.
Interval sync:
[15 min]

Regulační cyklus musí být synchronní s hlavním měřidlem (elektroměrem), který
poskytuje synchronizační signál. Start cyklu je pak indikován na sestupnou (1-0)
nebo vzestupnou hranu (0-1) tohoto signálu. Pokud po většinu času je vstup „SYNC“ ve stavu „1“,
nastavte „EXTERNÍ, sest.hr.“, v opačném případě „EXTERNÍ, vzest.hr.“. Pokud synchro signál není
k dispozici, je nastavte synchronizaci vnitřní dle hodin regulátoru. V takovém případě sice nelze
spolehlivě regulovat, ale pro měření je to optimální.
Zdroj sync:
EXTERNI, sest.hr.

Nastavení počátku denního (24h) intervalu regulace. Denní interval regulace
se obvykle používá pro regulaci spotřeby zemního plynu. Synchronizační signál
pro denní interval nebývá k dispozici – nastavte „interní“.
Start 24h interv.
06:00

Nastavení výstupů regulace
(*FW/v3) Regulátor ATS-C120 umí ovládat až 32 regulačních výstupů. Nastavte
parametr „počet regulačních výstupů“ podle toho, jaký výstupní modul(y) použijete
a kolik výstupů je skutečně zapojeno! Toto je totiž klíčový parametr pro systém regulace – regulátor
ovládá a kalkuluje jen výstupy v rozsahu 1 až N, kde N je nastavená hodnota. Pokud je N nastaveno
méně, než je skutečný počet výstupů, stupně nad N nebudou vypínány! Naopak, pokud je využito
jen např. 4 výstupy a N je nastaveno na 16, regulátor bude postupně „vypínat“ všech 16 v pořadí
dle priority, bez ohledu na to, že je výstupní relé volné – bez odezvy. Toto se naopak může hodit
při vkládání prodlev (neobsazené výstupy) před vypnutím nějakého významného spotřebiče…
Počet regulačních
výstupů =
8

Nastavení logické úrovně pro stav: PROVOZ / BLOKOVÁNÍ. V režimu: NORMÁLNÍ
je stav výstupů regulace totožný se stavem vybuzení relé ve výstupním modulu.
Jinak řečeno: je-li relé výstupního modulu sepnuto - regulovaný stupeň je v provozu. V režimu
INVERZNÍ je ovládací logika obrácená: je-li relé výstupního modulu sepnuto - regulovaný stupeň
je blokován=vypnut.
Ovládání výstupu:
<NORMALNI>

Změna logické úrovně ovládání výstupů se neprojevuje jen obrácenou úrovní pro stav
ZAPNUTO/VYPNUTO, ale také v odlišném přístupu při zapnutí regulátoru. V normálním režimu
jsou regulované stupně po startu či výpadku napájení blokovány až do příchodu synchronizačního
signálu elektroměru (čtvrthodina).
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V inverzním režimu se toto neděje. Při výpadku funkce regulátoru (např. je-li bez napětí nebo v poruše)
nedochází k narušení funkce technologie. Na druhou stranu, pokud se tato situace nezjistí včas, hrozí
překročení sjednaného maxima výkonu/práce.
Podle toho, který požadavek je prioritní (chod technologie vs. dodržení maxima) se zvolí vhodná logika
ovládání regulačních stupňů.
Přiřazení úrovně priority odepínání regulačním stupňům. Vyšší hodnota priority
značí vyšší důležitost daného regulovaného stupně. Vznikne-li požadavek na snížení
odebíraného výkonu, budou nejdříve vypínány stupně s nižší prioritou. Několika regulačním stupňům
lze přiřadit i stejnou hodnotu priority – jsou-li např. rovnocenné a je žádoucí, aby se vzájemně
při odpínání postupně prostřídaly. Nastavením hodnoty priority u některého stupně vyšší jak 32
způsobí, že tento regulační stupeň přejde do režimu hladinové regulace. Tato hodnota je pak chápána
jako hladina odepínání v procentech z nastaveného regulovaného maxima.
Stupeň Priorita
01
0

## ZAPN. Od-Do
01 00:00 - 00:00
## VYPN. Od-Do
01 00:00 - 00:00

Vyřazení některých regulačních stupňů z regulace na definovanou dobu.
Je-li žádoucí, aby některé spotřebiče byly v určitou dobu mimo provoz nebo naopak
nedošlo k jejich vypnutí, lze je po tuto dobu vyřadit z regulace a nastavit je do stavu
VYPNUTO nebo ZAPNUTO.

Pokud některé regulované spotřebiče z nějakého důvodu nelze „jen tak“ vypínat
a zapínat bez určitých minimálních prodlev, lze tyto prodlevy danému stupni
## [min] VYP ZAP
přidělit. Pak je zaručeno, že automatický systém regulátoru nebude zapínat
01
0
0
a vypínat tento stupeň dříve, než je žádoucí. Toto omezení se netýká ručního
ovládání a vyřazení z regulace na definovanou dobu – viz výše.
Min ima ln í d o b a
vypnutí/provozu

Podobně omezující je tento parametr – pokud je u některého regulačního stupně
nežádoucí, aby byl delší dobu mimo provoz, nastavte příslušný řádek na hodnotu
## Max.doba VYP
vyšší než nula. Bude-li tato doba překročena (od počátku blokování - vypnutí),
01
0 min
regulační stupeň bude uveden do provozu, bez ohledu na stav regulace! Pro tento
regulační výstup se však současně doporučuje nastavit i minimální dobu provozu (viz výše). Jinak
by se mohlo stát, že vzápětí (regulační krok) bude tento stupeň opět vyřazen!
Maximální
vypnutí

doba

Pozn.: Pokud je regulační stupeň blokován ručně (v ručním režimu) nebo časovačem VYPNUTO OD-DO,
tento parametr, resp. funkce se neuplatňuje!
(*FW/v3) Volba: „Blokovat stupně při výpadku vstupního modulu s hlavním
měřením“ slouží jako bezpečnostní pojistka v případech, kdy je hlavní měření
přenášeno do ATS pomocí externího vstupního modulu. Pokud by došlo ke ztrátě spojení mezi tímto
vstupním modulem a regulátorem, a bude tato volba nastavena na hodnotu: „ANO“. Všechny regulační
výstupy budou uvedeny do stavu: „BLOKOVÁNO“!
Blokovat při výp…
Blokovat=
NE
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Externí vstupní a výstupní moduly
(*FW/v3) Seznam externích vstupních a výstupních modulů na rozhraní ETHERNET
a RS485. Seznam obsahuje 30 řádků, tzn. maximálně lze připojit 30 modulů!
Ve sloupci vlevo je index řádku, následuje druh modulu (IN / OUT), rozhraní (ETH / RS485) a adresa
(1-253). Více informací o externích modulech najdete v jiné kapitole: „Externí vstupní a výstupní
moduly“…
# I/O IFC ADR
4 OUT ETH 21

Výst. moduly I2C
1xATS-MR8

Nastavení počtu a typu výstupních modulů připojených přímo na ATS přes rozhraní
I2C. Povolené jsou tyto kombinace modulů:

Moduly
<ŽÁDNÝ>
1xATS-MR8
2xATS-MR8
1xATS-VM16
3xATS-MR8
4xATS-MR8
2xATS-VM16
1xATS-VM16V2
2xATS-VM16V2

Výstupy
0, přístroj použit pouze pro monitorování nebo jsou výstupy na jiném externím
výstupním modulu (rozhraní RS485 nebo ETHERNET)
8
16
16
24
32
32
16 (nový typ výstupního modulu s detekcí klíče v poloze „ručně“)
32 (nový typ výstupního modulu s detekcí klíče v poloze „ručně“)

Nastavení komunikace
Na prvním řádku tohoto menu roluje tento dlouhý text:
„Mód RS485 I/O/PC – nastavení typu I/O modulu nebo výhradní komunikace
s počítačem (bez I/O modulu)“.
Mod RS485 I/O/PC
I/O:ECV3 PC:NE

Toto nastavení rozhoduje o tom, jak bude využito rozhraní RS485 na regulátoru ATS-C120. V zásadě
může být ve dvou režimech provozu:
•
•

Komunikační linka pro software (Max Communicator 9) nebo
Komunikační linka pro externí I/O moduly

Pokud je zvolena první možnost (PC=ANO), rozhraní RS485 se nastaví na rychlost dle menu níže a na
vedení nelze kromě počítače připojit žádné další zařízení (I/O modul).
Pokud je zvolena druhá možnost (PC=NE), rozhraní RS485 se nastaví na rychlost a komunikační
protokol dle nastaveného typu externích modulů:
•
•
•

ATSC (19200 Bd) – komunikace s externími vstupními moduly ATS-C120-IN
ECTv2 (19200 Bd) - komunikace s externími vstupními moduly ECT-16-ET starší generace
ECv3 (9600 Bd) - komunikace s externími vstupními a také výstupními moduly nové generace
„EC“ modulů (ECT, ECA, ECX) tzv. „model 2018“ nebo „model 2018 - kompatibilní“

Pozn.: Starší moduly ECT, ECA a ECX lze u výrobce nechat přeprogramovat na: „model 2018 kompatibilní“.
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Nastavení rychlosti (9600 - 115200Bd) a módu spodního rozhraní RS232 (pokud je
osazeno). Je-li naopak osazen konektor LAN, nastavení módu a rychlosti má význam
jen pro rozhraní RS485, ale jen za předpokladu, je-li mód RS485 nastaven na: „PC=ANO“.
19200Bd, - -,- - Adr 0, PIN2:0000

Na spodním řádku jsou však velmi důležité parametry:
Adresa – v normálním provozu zde vždy ponechte hodnotu „0“. Pouze, pokud přístroj pracuje jako
vstupní modul (ATS-C120-IN), nastavte adresu na 1 pro vstupy 31-60, adresu 2 pro vstupy 61-90
a adresu 3 pro vstupy 91-120.
PIN2 - v normálním provozu zde vždy ponechte hodnotu „0“. PIN2 slouží pro přihlášení do zařízení
po sériové lince. Lze tak bránit neautorizovanému přístupu, pokud se data přenáší po veřejných linkách
(např. přes modem).
Chybné nastavení adresy a PIN2 může velmi zkomplikovat oživení celého systému – navázání spojení
mezi SW a regulátorem, proto raději nepoužívat a nechat nastaveno na „0“!

Nastavení hodin
D at u m 12 . 11. 2008

Čas(Z) 10:00:00
Používat letní
čas?
ANO

Nastavení reálného času (hodin) přístroje. Správný chod hodin je velmi důležitý!
Při chybném nastavení času budou záznamy po stažení do počítače uloženy
nesprávně! Odchylka v řádu jednotek minut příliš nevadí, ale přesto se doporučuje
čas seřizovat!

Je-li povoleno používat letní čas, přístroj automaticky na jaře a na podzim upraví chod interních hodin
o hodinu vpřed a vzad.

Vymazání nastavení
Implicitní
nastavení param.
Vymazat volby?
NE

Rychlé a jednoduché uvedení přístroje do původního nastavení. Týká se to všech
voleb v sekci „Nastavení“ kromě parametrů komunikace – tyto zůstanou beze
změny a v případě potřeby je třeba provést ručně. Tímto se také se nevymažou data
- paměť se záznamy měření a regulace – viz archív...

Archív naměřených hodnot
Archiv naměřených
hodnot

Záznamy...

Regulátor ATS-C120 ukládá naměřená data do archívu po tzv. záznamech. V jednom
záznamu jsou uloženy hodnoty všech měření (i z externích vstupních modulů).
Záznamy se ukládají po 15 minutách synchronně s 1/4h intervalem regulace.

Záznamy jsou v paměti organizovány v tzv. kruhovém zásobníku a indexovány
pomocí dvou ukazatelů začátku a konce. V současné době je pro tyto záznamy
Indexy: Z, K, VEL.
vyhrazena kapacita paměti pro 5290 záznamů, což postačuje pro uložení na 55 dnů
4118 4117 5290
zpět. Minimálně jednou za tuto dobu je nutné data uložit do počítače, jinak
se nejstarší záznamy začnou přepisovat novými. V počítači lze data ukládat bez omezení (dle kapacity
disku).
4116/001=
123
19.6.2014 10:45

Naměřená data lze prohlížet a listovat přímo na displeji přístroje – zleva: index záznamu/index měření
= hodnota měření. Dole je čas pořízení záznamu.
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Nejvyšší dosažené maximum
Naměřené maximum
tento měsíc...

Naměřené maximum
předchozí měsíc

5. 6. 2014 06:45
Maximum: 853

25. 5. 2014 7:15
Maximum: 896

Součástí archívu jsou i registry pro uložení maximálních
dosažených hodnot v aktuálním a předchozím měsíci.

Vymazání archívu
Vymazat archív?
NE

Vymažou se všechny záznamy a nejvyšší dosažené maximum.

Diagnostika
Synchronizace
Synchronizace:
>Čeká se SYNC!

OK
Čeká se SYNC
Výpadek SYNC

Zobrazení aktuálního stavu externí synchronizace.
Možné stavy:
Regulace je synchronní.
Stav po restartu přístroje. Regulátor je v klidovém režimu a čeká na příchod
synchronizačního signálu od elektroměru.
V očekávané době nedorazil synchronizační signál! Regulátor spustil nový
cyklus regulace, ale tento není synchronní s hlavním měřidlem!

I/O moduly RS / ET
I/O moduly RS/ET
4/ vše spojeno!
# I/Omodul Spoj
4 O/ETH/21 ANO

(*FW/v3) Zobrazení stavu spojení s externími I/O moduly na rozhraních RS485 a
ETHERNET. Vlevo celkový počet externích modulů v seznamu / počet
nepřipojených modulů resp. „vše spojeno!“.

Ve spodním menu lze listovat ve seznamu (1 - 30) externích modulů, uprostřed se zobrazí: „druh /
rozhraní / adresa“ nebo textový popis zadaný v SW. Vpravo dole se pak nachází stav spojení: „ANO /
NE“.

Výstupní moduly I2C
Zobrazení stavu spojení všech výstupních modulů na sběrnici I2C. Pokud je modulů
připojeno více (dle nastavení) např. 2xATS-MR8, zobrazí se vpravo dole dvě tečky:
„..“, popř. tři, čtyři, pokud jsou připojeny tři nebo čtyři moduly. Naopak, chybí-li některý z modulů,
místo tečky se objeví otazník, např. takto: „.?“ pro chybějící druhý modul.
Výst. moduly I2C
1xATS-VM16V2 .

Stav vstupů
Zde je zobrazení aktuálního stavu (0/1)
na měřících vstupech 1 až 30 řídící jednotky +
vstup „SYNC“ a „T2/T1“. Na horním řádku se nachází poslední cifra indexu vstupu, tudíž pod první nulu
je stav desátého vstupu (0 nebo 1), druhé menu začíná vstupem 15 a končí 30. Na spodním řádku jsou
hodnoty (0 nebo 1) pro vstup dle indexu nahoře.
ST12345678901234
0000000000000000

5678901234567890
0000000000000000

Měření
001

Stav(0/1)
0

Vyzkoušet funkci můžete krátkým drátem s jehož pomocí na chvíli spojíte některý vstup se svorkou
„0 V“. Na příslušné pozici se musí objevit „1“. Takto lze vyzkoušet i celé vedení – s pomocí
spolupracovníka, který vedení na chvíli zkratuje přímo na svorkách měřidla.
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Pokud je na vstupu trvale stav „1“ mohlo dojít k záměně polarity na svorkách elektroměru (stačí
přehodit dráty) nebo je výstup poškozen přepětím a trvale zkratován nebo poškozené vedení. Pozor
však – u plynoměrů a vodoměrů s magnetickým snímačem trvalý stav „1“ může být normální při
zastaveném bubínku (žádný odběr).
V posledním obdélníku (menu) lze vstupy měření procházet jednotlivě od 1 až do 120. Ovšem pozor!
Zde se již bere ohled na přiřazení vstupu dle tabulky mapování vstupů!

Stav výstupů
Zobrazení stavu buzení výstupních relé 1 až 32. Pokud
je nastavena „NORMÁLNÍ“ logika ovládání, stav „1“ odpovídá
provoznímu stavu, stav „0“ stavu: „BLOKOVÁNO“. U „INVERZNÍ“ logiky je to obráceně.
1234567890123456
0000000000000000

7890123456789012
0000000000000000

Hodnoty stavu můžete zde vyzkoušet změnit i ručně! Po první změně se ovládání výstupů přepne
na „ruční“ a dokud bliká kurzor, výstupy drží svůj stav. Po stisku tlačítka „ESC“ se zruší ruční režim
a výstupy se vrátí do původního stavu, resp. do stavu dle potřeby regulace.
Pozor, tento diagnostický ruční režim nepleťte s trvalým ručním nastavením některého výstupu – viz
kapitola: „Stav regulačních stupňů“!

Kontrola napájení vstupů - zdroj 24VDC
Kontrola stavu interního zdroje 24 V DC pro napájení měřících vstupů – tento zdroj
je galvanicky oddělen od napájení a vnitřních obvodů. Pokud napětí tohoto zdroje
poklesne pod 18 V, diagnostika ohlásí chybu!
Napájení 24 VDC:
>OK:)

Kontrola obvodu reálného času
Hodiny (RTC):
>OK:)

Kontrola stavu vnitřních hodin: je-li v pořádku komunikace, zda hodiny běží a zda
není vybita záložní baterie (článek CR2032).

Kontrola vnitřní paměti pro data
Paměť dat 0123
....

Kontrola přítomnosti paměťových čipů. Zařízení ATS-C120 používá 4 paměťové čipy
pro uložení naměřených dat indexované 0123 (aktuálně pouze ten nultý). Pokud je
některý z nich nedostupný, zobrazí se u něj znak „?“.

Kontrola záložní operační paměti
Paměť zálohování
>OK:)

Zálohovací paměť je speciální paměť pro časté ukládání operativních dat.

Kontrola správce operační paměti
Správce paměti
>OK:)

Správce paměti je softwarový manager operační paměti. Pokud tento ohlásí chybu,
svědčí to o závažném problému, který je třeba řešit s výrobcem.

Systémový čas
Systémový čas je čas od startu zařízení – počet dnů, hodin, minut a sekund
od posledního resetu přístroje. Po necelém roce počitadlo přeteče zpět na nulu
a počítá od počátku.
Systémový čas
000 00:00:00
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Výpis záznamů diagnostiky
Výpis záznamů
diagnostiky...
10/11/08 14:28:02
Porucha SYNC
Vy mazat záznamy ?
NE

Některé události a poruchy jsou ukládány do historie. Jde především
o Zapnutí/Vypnutí přístroje, krátký restart, poruchy zařízení apod. Historie
má kapacitu na 127 záznamů. Nejstarší záznamy budou po naplnění postupně
přepisovány.
Historii lze i ručně vymazat – např. po revizi apod.

Informace o verzi a celá struktura menu
ATS-C120-LM
ver. 3 s/n: 1234
FW 3.00 12/12/17
HW 4.00 04/02/09
s/n: 000001234
l/n: 000000000

Poslední položky menu se týkají údajů o verzi FirmWare, HardWare, výrobní číslo
a licenční číslo.
Přístroje s omezenou licencí (S, SM, MM) lze rozšířit na vyšší počet měření pomocí
doplatku rozdílu a změnou licenčního čísla.

Na následující stránce se nachází kompletní výpis struktury ovládacího menu
pro ATS-C120, FirmWare verze 3
Pozn.
I starší regulátory ATS-C120 vyrobené před rokem 2018 lze aktualizovat na FW verze 3
a využít téměř veškeré jeho funkce s pomocí speciálního převodníku
LAN/RS-ATS!
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Zapínací Přímka
ZP[%]=
5

Mez pro Zapínání
MZ[%]=
80

I/O moduly RS/ET
4/ vše spojeno!

Hlavní měření
001
ANO

Vazba: odběr/dod.
002
003

Synchronizace:
>Čeká se SYNC!

Výst. moduly I2C
1xATS-VM16V2 .

Pásmo Klidu [%]
KZ= 5
KK= 1

ST12345678901234
0000000000000000

Stav vstupů...

Začátek Predikce
PR[%]=
50

Stupeň Priorita
01
0

Ovládání výstupu:
<NORMALNI>

Počet regulačních
výstupů =
8

Nastavení
výstupů regulace

## Stav Ručně
01 ZAP. NE

1

Nastavení (MaR,
čas, RS232, atd.)

5678901234567890
0000000000000000

1234567890123456
0000000000000000

Stav výstupů...

## ZAPN. Od-Do
01 00:00 - 00:00

Vyřaď z regulace
v intervalu...

Výst. moduly I2C
1xATS-MR8

# I/O IFC ADR
4 OUT ETH 21

Externí vstupní a
výstupní moduly...

Indexy: Z, K, VEL.
4118 4117 5290

4116/001=
123
19.6.2014 10:45

Záznamy...

Archiv naměřených
hodnot

Změna údaje:
Tlač. ENT, vložení PIN1(0008), tlač. ESC, znovu tlač. ENT, bliká kurzor, tlačítky doleva/
doprava lze změnit pozici kurzoru a tlačítky nahoru/dolů nastavit žádanou hodnotu.

Pohyb v menu na stejné úrovni - tlač. vlevo, vpravo
Přesun o úroveň níže, výše - tlač. dolů, nahoru

Legenda:

# I/Omodul Spoj
4 O/ETH/21 ANO

Start 24h interv.
06:00

Vypínací Přímka
VP[%]=
0

M# I/Omodul VST
001 <základní> 1

2

Zdroj sync:
EXTERNI, sest.hr.

Krok Regulace
KR=00:30[mm:ss]

Typ měření
001 <normalní>

Interval sync:
[15 min]

Regul. maximum
T1,2: 970,
0

Převody měření
001
1,000

Nastavení
synchronizace

7890123456789012
0000000000000000

jako Prov. stav...

Ruční režim...

Stav regulačních
stupňů

Nastavení
param. regulace

1234567890123456
0000000000000000

Provozní stav...

Mxx: Výkon, 1/4h
001
451, 438

Nastavení
(30)
parametrů měření

1

2

438/ 970 HIGH
07:36/15min,T1, !

19.06.2014

doba

Systémový čas
000 00:00:00

Správce paměti
>OK:)
Měření
001

Stav(0/1)
0

7890123456789012
0000000000000000

Paměť dat 0123
....
Hodiny (RTC):
>OK:)

Napájení 24 VDC:
>OK:)

## Max.doba VYP
01
0 min

Maximální
vypnutí

Vymazat volby?
NE

Implicitní
nastavení param.

Vymazat archív?
NE

## [min] VYP ZAP
01
0
0

Minimální
doba
vypnutí/provozu

Používat letní
čas?
ANO

Čas(L) 11:26:47

Datum

25. 5. 2014 7:15
Maximum: 896

Naměřené maximum
předchozí měsíc

## VYPN. Od-Do
01 00:00 - 00:00

19200Bd, - -,- - Adr 0, PIN2:0000

Mod RS485 I/O/PC
I/O:ECV3 PC:NE

Nastavení
komunikace

5. 6. 2014 06:45
Maximum: 853

Naměřené maximum
tento měsíc...

Schéma ovládání regulátoru ATS-C120 (verze 3/2017-12-12)

Vymazat záznamy?
NE

10/06/14 14:28:02
Porucha SYNC

Výpis záznamů
diagnostiky...

Paměť zálohování
>OK:)

Blokovat při výp…
Blokovat=
NE

2

Diagnostika,
servis

s/n: 000001234
l/n: 000000000

FW 3.00 12/12/17
HW 4.00 04/02/09

ATS-C120-LM
ver. 3 s/n: 1234
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