DTR-EL-Ps-xxx-LED-PL-V1

Różnicowy przetwornik
ciśnienia EL-PS-xxx-LED
1. Dane techniczne


Wymiary: 95 x 104 x 55mm



Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie:
EL-PS-2.5: -2.5…2.5 kPa
EL-PS-7.5: -7.5…7.5 kPa
EL-PS-35: -35…35 kPa
EL-PS-100: -100…100 kPa
EL-PS-200: -200…200 kPa



Napięcie zasilania 24 V AC / DC



Wyjścia:
- napięciowe 0-10V
- prądowe 0-20mA



Wejście napięciowe 0-10V



Łącze komunikacyjne RS-485
protokół BACnet MS/TP lub Modbus RTU



Temperatura pracy -20…50 °C



Wbudowany wyświetlacz LED oraz
klawiatura



Stopień ochrony IP65

2. Opis
Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx dokonuje pomiaru różnicy ciśnień i na jego podstawie
generuje proporcjonalny sygnał analogowy na wyjściu napięciowym w zakresie 0-10V, oraz,
równolegle, na wyjściu prądowym w zakresie 0-20mA. Poziomy sygnałów na wyjściach
analogowych są skalowane według odpowiednich nastaw. Przetwornik ma również możliwość
przekazywania pomiarów za pomocą protokołu komunikacyjnego BACnet MS/TP lub Modbus
RTU. Do tego celu służy łącze komunikacyjne w standardzie RS-485. Dodatkowo urządzenie ma
wbudowany wyświetlacz LED na którym wyświetlane jest, między innymi, aktualnie mierzone
ciśnienie.
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3. Schemat

Urządzenie EL-PS-xxx nie wykorzystuje wejścia napięciowego Uin jednak jego odczyt jest
dostępny z poziomu protokołów komunikacyjnych BACnet i Modbus RTU.
Wyjścia Uout i Iout pracują równolegle. Oznacza to, że gdy na wyjściu Uout jest obecne napięcie w
zakresie 0-10V to na wyjściu Iout jest obecny prąd w zakresie 0-20mA o wartości dwukrotnie
większej niż sygnał napięciowy.

4. Obsługa i konfiguracja
Przetwornik EL-PS-xxx posiada wyświetlacz LED oraz trzy klawisze za pomocą których można
parametryzować urządzenie.
Normalnie, po włączeniu urządzenia do sieci, na wyświetlaczu wskazywana jest aktualnie mierzona
różnica ciśnień. Wskazanie ciśnienia jest w jednostkach kPa.


Przykładowe wskazanie 0,85 kPa = 850 Pa.
www.el-piast.com
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Klawiszami ↑ i ↓ można przełączać aktualnie wyświetlany parametr między ciśnieniem, a wartością
wyjścia napięciowego Uout. Po około 10 sekundach wyświetlacz powraca do wyświetlania
aktualnie mierzonej różnicy ciśnień.

↑ lub ↓

Aktualnie
mierzona różnica
ciśnień

Aktualny stan
wyjścia
analogowego
Uout
↓ lub ↑ lub 10 sek.
bezczynności

10 sek.
bezczynności

↓ i ↑ i OK
przytrzymane
przez 5 sek.
10 sek.
bezczynności

Kalibracja

↓i↑
przytrzymane
przez 5 sekund

Nastawy
skalowania

OK
przytrzymane
przez 5 sek.

10 sek.
bezczynności

Nastawy
komunikacji

4.1 Kalibracja
UWAGA!
Kalibracji należy dokonywać tylko gdy jest pewność że na przetwornik nie działa żadna różnica
ciśnień. W tym celu należy odpiąć rurki doprowadzające ciśnienie do przetwornika.
Jednoczesne przytrzymanie klawiszy ↑ i ↓ oraz OK przez minimum 5 sekund spowoduje przejście
do opcji kalibracji przetwornika. Na ekranie wyświetlacza pojawi się i zacznie migać napis CAL.
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Aby przeprowadzić poprawnie proces kalibracji należy w trakcie wyświetlania napisu CAL
przytrzymać klawisz OK przez około 5 sekund. Po poprawnie przeprowadzonej kalibracji na
ekranie powinno pojawić się wskazanie 0, aktualnie mierzonej różnicy ciśnień. Jeżeli przez okres
10 sekund nie naciśnięto klawisza OK proces kalibracji zostanie przerwany.

4.2 Nastawy skalowania
W celu wyskalowania i ograniczenia wyjść analogowych oraz ustalenia czasu uśredniania pomiaru
przetwornika należy przejść do opcji nastaw zakresu pomiarowego. W tym celu należy
jednocześnie przytrzymać klawisze ↑ i ↓ przez minimum 5 sekund.
Proces obejmuje nastawę kolejno pięciu parametrów. Klawiszem OK przechodzi się do kolejnego
parametru. Zapisanie parametrów następuje dopiero po zatwierdzeniu ostatniego z nich. Nie ma
możliwości cofnięcia się do wcześniej edytowanego parametru. Proces nastaw skalowania jest
przerywany jeżeli nie naciśnięto żadnego klawisza przez okres 10 sekund.
Parametry:


Minimalna wartość ciśnienia – zakres parametru: -200…200kPa



Maksymalna wartość ciśnienia – zakres parametru: -200…200kPa



Minimalne napięcie wyjściowe – zakres parametru: 0…10V



Maksymalne napięcie wyjściowe – zakres parametru: 0…10V



Czas uśredniania – zakres parametru: 0…10s

Wartość wskazania wyjść analogowych można obliczyć według wzoru:
𝑷 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
𝑈𝑜𝑢𝑡 = (
) ∗ (𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝑈𝑚𝑖𝑛) + 𝑈𝑚𝑖𝑛
𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝑈𝑜𝑢𝑡 ∗ 2
P – aktualnie odczytywana wartość różnicy ciśnień
Pmin – nastawa minimalnej wartości ciśnienia
Pmax – nastawa maksymalnej wartości ciśnienia
Umin – nastawa minimalnego napięcia wyjściowego
Umax – nastawa maksymalnego napięcia wyjściowego
Dodatkowo nałożone są obostrzenia: 0 ≤ 𝑈𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑈𝑜𝑢𝑡 ≤ 𝑈𝑚𝑎𝑥 ≤ 10
www.el-piast.com

4

DTR-EL-Ps-xxx-LED-PL-V1

Nastawa czasu uśredniania oznacza czas przez jaki zbierane są próbki w celu wyznaczenia średniej
wartości. W ciągu jednej sekundy zbieranych jest około 10 próbek (pomiarów), co oznacza że jeżeli
nastawa czasu uśredniania ma wartość 4 sekundy to średnia wartość wyznaczana jest z około 40
próbek.
Należy pamiętać że w zależności od zamontowanego elementu pomiarowego (końcówka symbolu
modelu urządzenia) zakres maksymalnie mierzonego ciśnienia jest różny. Nie ma to jednak wpływu
na nastawiane wartości skalowania, które tyczą się jedynie wartości sygnałów na wyjściach
analogowych. Dla przykładu jeżeli zastosowany jest przetwornik EL-PS-2.5, a nastawy zakresu
Pmin = 0kPa, Pmax = 200kPa, Umin = 0V, Umax = 10V to wyjście analogowe Uout wskaże
maksymalnie 0.125V co oznacza przeskalowaną wartość 2.5kPa, gdyż element pomiarowy nie jest
w stanie zmierzyć większej wartości ciśnienia.

4.3 Nastawy komunikacji
Przetwornik może współpracować z urządzeniami automatyki przemysłowej z wykorzystaniem
jednego z dwóch popularnych protokołów komunikacyjnych: BACnet lub Modbus. W celu
konfiguracji nastaw komunikacji należy przytrzymać klawisz OK przez minimum 5 sekund.
Nastawy obejmują cztery parametry. Klawiszem OK przechodzi się do kolejnego parametru.
Zapisanie parametrów następuje dopiero po zatwierdzeniu ostatniego z nich. Nie ma możliwości
cofnięcia się do wcześniej edytowanego parametru. Proces nastaw komunikacji jest przerywany
jeżeli nie naciśnięto żadnego klawisza przez okres 10 sekund.
Parametry:


Protokół:


BACnet MS/TP 
Modbus RTU



Prędkość transmisji – zakres: 2.4 – 115.2 kbit/s



Adres na magistrali / numer MAC – zakres: 0-255



Numer instancji – zakres: 0-999 (ważne tylko w przypadku protokołu BACnet)

5. Modbus RTU
W przetworniku EL-PS-xxx zaimplementowano obsługę protokołu Modbus RTU. Prędkość, oraz
adres na magistrali można skonfigurować w opcjach nastaw komunikacji. Pozostałe parametry
transmisji:
Bity stopu: 1
Parzystość: brak

www.el-piast.com
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5.1 Mapa rejestrów
Adres

Opis

Reprezentacja liczbowa

Odczyt
/
Zapis

Wejścia analogowe

0x0000

Aktualnie mierzona różnica
ciśnień

Ciśnienie zapisane jest w dziesiątkach
Pascali. Wartość 3492 oznacza że
mierzona różnica ciśnień wynosi 34920
Pa.

0x0001

Aktualnie mierzone napięcie
wejścia Uin

Napięcie zapisane jest w setnych
częściach Volta. Wartość 835 oznacza że
mierzone napięcie wejścia wynosi 8,35 V

R

R

Wyjścia analogowe
0x0100

Aktualny stan wyjścia
analogowego Uout

Napięcie zapisane jest w setnych
częściach Volta. Wartość 835 oznacza że
napięcie wyjściowe wynosi 8,35 V

R

Nastawy skalowania
0x0200

Minimalna wartość ciśnienia

Ciśnienie zapisane jest w dziesiątkach
Pascali. Wartość 3492 oznacza ciśnienie
34920 Pa.

R/W

0x0201

Maksymalna wartość ciśnienia

Ciśnienie zapisane jest w dziesiątkach
Pascali. Wartość 3492 oznacza ciśnienie
34920 Pa.

R/W

0x0202

Minimalne napięcie wyjściowe

Napięcie zapisane jest w setnych
częściach Volta. Wartość 835 oznacza
napięcie 8,35 V

R/W

0x0203

Maksymalne napięcie wyjściowe

Napięcie zapisane jest w setnych
częściach Volta. Wartość 835 oznacza
napięcie 8,35 V

R/W

0x0204

Czas uśredniania

Czas zapisany jest w setnych częściach
sekundy. Wartość 400 oznacza czas 4 s

R/W

Specjalne
0x0300

www.el-piast.com
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Zapisanie dowolnej wartości wywołuje
operację kalibracji uznając aktualnie
mierzoną różnice ciśnień jako 0 Pa

W
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5.2 Dozwolone komendy Modbus RTU
Przetwornik EL-PS-xxx obsługuje jedynie kilka komend standardu Modbus RTU:
Odczyt wielu rejestrów 0x03
Zapis pojedynczego rejestru 0x06
Zapis wielu rejestrów 0x10
Zapis maski rejestru 0x16
Odczyt deskryptora urządzenia 0x11 lub 0x12
Zwracany deskryptor zawiera 16 bajtów w formacie:
Wersja firmware (2 x bajt): XX.YY
Data firmware (3 x bajt): DD, MM, YY
Nazwa urządzenia (11 x bajt): ‘EL-PS-7.5’, dopełnienie zerami do 11 bajtów

6. BACnet MS/TP
Jeżeli w nastawach komunikacji jako protokół zostanie wybrany BACnet przetwornik aktywuje się
jako master w sieci BACnet MS/TP. Należy pamiętać że maksymalny adres MAC dla mastera w
sieci BACnet to 127.
Przetwornik udostępnia łącznie 9 obiektów:
PS-X (Device) – urządzenie przetwornika
Pres (Analog Input) – aktualnie mierzona różnica ciśnień
Uin (Analog Input) – aktualnie mierzone napięcie wejścia analogowego
Uout (Analog Output) – aktualny stan wyjścia analogowego Uout
Min_Pres (Analog Value) – minimalna wartość ciśnienia (nastawy skalowania)
Max_Pres (Analog Value) – maksymalna wartość ciśnienia (nastawy skalowania)
Min_Voltage (Analog Value) – minimalne napięcie wyjściowe (nastawy skalowania)
Max_Voltage (Analog Value) – maksymalne napięcie wyjściowe (nastawy skalowania)
Averange_Time (Analog Value) – czas uśredniania (nastawy skalowania)
Domyślne hasło serwisowe dla restartu urządzenia: elpiast
W celu zdalnej aktywacji procesu kalibracji należy skorzystać z serwisu BACnet: REINITIALIZE
DEVICE. W wywołaniu serwisu należy podać hasło serwisowe oraz niestandardowy status:
BACNET_REINIT_CALIBRATION = 8

www.el-piast.com
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7. Normy
Urządzenie spełnia wymagania norm i dyrektyw:
Dyrektywa 2004/108/EC - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).
Dyrektywa 2001/95/EC - Zasady ogólne: bezpieczeństwo produktów.
Norma EN 60730-1:2002 - Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego
i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne.

8. Montaż
Przetwornik ciśnienia przystosowany jest do montażu naściennego. Aby zachować deklarowany
stopień ochrony IP należy urządzenie montować dławnicami skierowanymi w dół oraz odpowiednio
ułożyć przewody połączeniowe, zarówno elektryczne jak i powietrzne. Przewody muszą być
ułożone z „nawisem” aby woda nie zaciekała po przewodach na urządzenie. Jeżeli wykorzystywana
jest tylko jedna z dwóch dławnic to przepust nieużywany musi być zaślepiony dostarczoną w
zestawie zatyczką.
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