
Seria 6495
Regulator przemys³owy TROVIS 6495-2
do zabudowy tablicowej (p³yta czo³owa o wymiarach
96 x 96 mm / 3.78 x 3.78 cal)

Zastosowanie

Regulator cyfrowy przeznaczony do realizacji ogólnych i wyspe-
cjalizowanych zadañ regulacyjnych w przemys³owych instalacjach
procesowych. Regulator mo¿e byæ wykorzystywany do sterowania
prac¹ przetwarzaj¹cych sygna³y pr¹dowe, prze³¹czaj¹cych lub
taktowanych organów wykonawczych (si³owników pneumatycz-
nych ustawników pozycyjnych i/p, si³owników elektrycznych, elek-
trycznych systemów ogrzewania, maszyn ch³odniczych itd.).

Regulator przemys³owy TROVIS 6495-2 sk³ada siê z dwóch regu-
latorów pracuj¹cych niezale¿nie od siebie i jest wyposa¿ony w je-
den wspólny blok wejœciowy i jeden wspólny blok wyjœciowy.
Poprzez nastawy funkcji i parametrów regulator mo¿na szybko
dostosowaæ do danego zadania regulacyjnego. Podstawowa
konfiguracja dla ka¿dego rodzaju regulacji zapisana w regula-
torze minimalizuje zakres pracy przy wprowadzaniu nastaw dla
standardowych zastosowañ. Nastawy mo¿na wprowadzaæ bez
stosowania dodatkowych urz¹dzeñ pomocniczych bezpoœrednio
z klawiatury lub za pomoc¹ opcjonalnie dostêpnego programu
obs³ugowego i konfiguracyjnego TROVIS-VIEW.
Nastawy wprowadzone w regulatorze s¹ przechowywane w pa-
miêci nieulotnej zabezpieczonej przed skutkami braku zasilania
elektrycznego. Dwa wewnêtrzne regulatory mo¿na obs³ugiwaæ
bezpoœrednio bez prze³¹czania. Konfiguracjê i parametryzacjê
u³atwiaj¹ komunikaty tekstowe (w jêzyku niemieckim, angielskim,
francuskim ) wyœwietlane na wyœwietlaczu graficznym.

Cechy urz¹dzenia
• Czytelna struktura menu z komunikatami tekstowymi
• 4 wejœcia analogowe z filtrowaniem, pierwiastkowaniem,

funkcjonalizacj¹ i nadzorowaniem zakresu pomiarowego
• 4 wejœcia cyfrowe do prze³¹czania wartoœci zadanej, sta³a

wartoœæ nastawcza, zmiana kierunku dzia³ania, œledzenie
wartoœci na wyjœciu (DDCBackup), funkcje rampy itd.

• 3 wyjœcia analogowe
• 4 wyjœcia przekaŸnikowe dla dwóch wyjœæ 2-/3-punktowych

lub sygnalizacji wartoœci granicznych
• 2 wyjœcia tranzystorowe dla komunikatów stanu
• 1 wyjœcie tranzystorowe do sygnalizacji b³êdów
• Opcjonalne karty interfejsowe RS-232/USB i RS-485/USB

dla obs³ugi protoko³u SSP i Modbus RTU
• Stopieñ ochrony p³yty czo³owej: IP 65
• Wtykane zaciski œrubowe
• Regulacja sta³owartoœciowa, jedno- lub dwukana³owa,

prze³¹czanie wewnêtrzne/zewnêtrzne
• Regulacja nad¹¿na, jedno- lub dwukana³owa, prze³¹czanie

wewnêtrzne/zewnêtrzne
• Regulacja stosunku
• Regulacja uk³adu kaskadowego, realizowana przez regula-

tor prowadz¹cy i nad¹¿ny
• Regulacja ograniczenia wzglêdnie regulacja selekcyjna
• Regulacja mieszana

• Wi¹zane wielkoœci wejœciowych (dodawanie, odejmowanie,
mno¿enie, dzielenie, wartoœæ œrednia, wybór wartoœci mini-
malnej i maksymalnej) na potrzeby uwzglêdniania wielkoœci
zak³ócaj¹cych lub regulacji z wykorzystaniem od jednej do
czterech wielkoœci wejœciowych (regulacja wieloelementowa)

• Regulacja z wykorzystaniem do 4 wewnêtrznych i 1
zewnêtrznej wartoœci zadanej, analogowa lub za
poœrednictwem interfejsu (praca w trybie SPC)

• Funkcja rampy wartoœci zadanej i funkcja rampy wartoœci
nastawczej

• Praca w zakresie dzielonym
• Wybór struktury P/PI lub PD/PID
• Dostosowanie wspó³czynników KP i TN poprzez wielkoœæ re-

gulowan¹,, wartoœæ zadan¹, wielkoœæ nastawcz¹ lub od-
chy³kê regulacji

• Regulowane ograniczenie sk³adowej ca³kuj¹cej
• Okreœlanie punktu pracy przez wartoœæ zadan¹ lub sygna³

z wejœcia cyfrowego
• Ograniczenie sygna³u nastawczego, sta³e lub p³ynne, przez

wielkoœæ wejœciow¹
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Rys. 1 · Regulator przemys³owy TROVIS 6495-2



• Praca chroniona kodem dostêpu/wy³¹czeniem klawiatury
realizowana na podstawie sygna³ów z wejœcia cyfrowego

Wejœcia i wyjœcia (rys. 2)
– 4 wejœcia analogowe (AI1 do AI4) · za pomoc¹ prze³¹czni-

ków DIP umieszczonych z boku regulatora dokonuje siê wy-
boru wejœcia pr¹dowego lub rezystancyjnego. Rodzaj syg-
na³u wybiera siê podczas konfiguracji regulatora: 0 (4) do
20 mA, 0 (2) do 10 V, Pt 100, Pt 1000, wejœæie 2 dodatkowo
dla potencjometru.

– 4 wejœcia cyfrowe (DI1 do DI4) · wejœcia cyfrowe sterowane
s¹ sygna³em sta³onapiêciowym 24 V lub przez zestyk bezpo-
tencja³owy z uwzglêdnieniem zasilania przetwornika po-
miarowego. Wejœciami cyfrowymi mo¿na sterowaæ tylko
grupowo. Wejœcia DI1 i DI2 tworz¹ pierwsz¹, wejœcia DI3
i DI4 drug¹ grupê.
Przyk³ad: wewnêtrzna zasilania wejœæ cyfrowych DI1 i DI2
i zasilanie wejœæ cyfrowych DI3 i DI4.

– 3 wyjœcia analogowe (AO1 do AO3) · rodzaj sygna³u wy-
biera siê podczas konfiguracji regulatora: 0 (4) do 20 mA,
0 (2) do 10 V. Do wejœæ AO1 do AO3 mo¿na doprowadziæ
tak¿e inne wielkoœci sygna³ów.

– 7 wyjœæ cyfrowych · 4 wyjœcia przekaŸnikowe i 3 wyjœcia
tranzystorowe
Wyjœcia przekaŸnikowe mog¹ byæ wyjœciami 2-punktowymi,
3-punktowymi (SO1 i SO2) lub wyjœciami wartoœci granicznych
(DO1 do DO4). Wyjœcia tranzystorowe DO5 i DO6 mo¿na
wykorzystaæ do przekazywania komunikatów stanu, a wyjœcie
tranzystorowe DO7 do sygnalizowania zak³óceñ w pracy.

Napiêcie zasilaj¹ce

Regulator mo¿e byæ wyposa¿ony w jeden z dwóch zasilaczy
o ró¿nych wykonaniach. Odpowiednie wykonanie trzeba
okreœliæ w zamówieniu:
– 85 do 264 V AC
– 24 V AC/DC

Wyjœcie zasilaj¹ce (napiêcie zasilaj¹ce)

Za pomoc¹ tego wejœcia mo¿na zasilaæ do 4 przetworników
pomiarowych pod³¹czanych w technice 2-przewodowej i do 4
wyjœæ cyfrowych (21 V DC, maks. 90 mA).

Z³¹cze na podczerwieñ (rys. 3)
Poprzez seryjnie montowane z³¹cze na podczerwieñ i z wykor-
zystaniem przejœciówki podczerwieni pod³¹czonej do kompute-
ra (nr katalogowy 8864-0900) przenoszone s¹ dane pomiêdzy
regulatorem i programem konfiguracyjnym TROVIS-VIEW.

Interfejs komunikacyjny

Regulator mo¿na opcjonalnie wyposa¿yæ w jedn¹ lub dwie
karty interfejsowe. Mo¿liwe jest tak¿e póŸniejsze doposa¿enie
regulatora.
Karta interfejsowa RS-232/USB z
– interfejsem portu RS-232 (gniazdo RJ-12) i
– portem USB (gniazdo Mini B, 5-pinowe)
Do przenoszenia danych poprzez port RS-232 wykorzystywa-
ny jest protokó³ SSP lub Modbus RTU.
Karta interfejsowa RS-485/USB z
– interfejsem RS-485 (4 zaciski przy³¹czeniowe) i
– portem USB (gniazdo Mini B, 5-pinowe)
Do przenoszenia danych poprzez port RS-485 wykorzystywa-
ny jest protokó³ SSP lub Modbus RTU. Za pomoc¹ prze³¹czni-
ków suwakowych mo¿na skonfigurowaæ pracê odpowiedni¹
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dla pod³¹czenia w technice 2-/4-przewodowej oraz aktywo-
waæ terminator.

Obs³uga
Elementy wyœwietlacza i elementy obs³ugowe (rys. 4)
Urz¹dzenie ma 9 przycisków obs³ugowych. Do obs³ugi
ka¿dego regulatora przeznaczone s¹ trzy osobne przyciski.
W zale¿noœci od wybranego rodzaju regulacji wykorzystuje siê
jeden lub dwa regulatory. Do wyœwietlania komunikatów
i obs³ugi regulatora [1] s³u¿y lewa czêœæ, do wyœwietlania ko-
munikatów i obs³ugi regulatora [2] prawa czêœæ wyœwietlacza,
ewentualnie te¿ odwrotnie. Œrodkowa grupa przycisków jest
przeznaczona do obs³ugi obu regulatorów.
Poziom pracy

Po doprowadzeniu napiêcia zasilaj¹cego regulator znajduje
siê na poziomie obs³ugowym.
Na wyœwietlaczu (1) wyœwietlane s¹ dla danego regulatora
wartoœci wielkoœci regulacyjnych, zadanych i nastawczych. Ko-
munikaty stanu cyfrowych wejœæ i wyjœæ mo¿na wyœwietlaæ
w zale¿noœci od konfiguracji. W menu obs³ugowym mo¿na
m.in. prze³¹czaæ wartoœci zadane lub wprowadzaæ wartoœci
parametrów regulacyjnych.
Oba wiersze wyœwietlacza mo¿na dowolnie przyporz¹dko-
waæ. Mo¿na wybieraæ z wielu sygna³ów i poœrednich wyników
obliczeñ przeprowadzanych przez regulator. Dziêki temu
mo¿na uzyskaæ na przyk³ad obraz pokazuj¹cy dwa wyjœcia
pracuj¹ce w zakresach dzielonych jako wartoœæ lub jako
wskaŸnik segmentowy.
Konfigurowanie i parametryzowanie regulatora

Na poziomie konfiguracyjnym regulator dostosowuje siê do
przewidzianych dla niego zadañ. Punkty konfiguracyjne
znajduj¹ siê w ró¿nych menu o strukturze drzewka. Nastawy
wyœwietlane s¹ jako tekst.
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Rys. 4 · Elementy wyœwietlacza i elementy obs³ugowe
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1.1/1.2 wskaŸnik segmentowy odchy³ki regulacji regulatora
[1]/[2]

2 interfejs podczerwienii
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w trybie rêcznym/automatycznym
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Obs³uga za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW

Konfigurowanie i parametryzowanie regulatora (rys. 5)
Za pomoc¹ dostêpnego opcjonalne programu obs³ugowego i
konfiguracyjnego TROVIS-VIEW mo¿na w wygodny sposób
skonfigurowaæ regulator i wprowadziæ wartoœci parametrów,
sporz¹dziæ ich dokumentacjê i skopiowaæ. Sposób obs³ugi pro-
gramu TROVIS-VIEW jest podobny do sposobu obs³ugi progra-
mu Windows® Explorer.
Na potrzeby uruchomienia program TROVIS-VIEW dysponuje
funkcj¹ wyœwietlania trendu wraz z rejestracj¹ danych proce-
su. Wejœcia i wyjœcia s¹ wyœwietlane w przejrzysty sposób.
Program TROVIS-VIEW jest dostarczany na p³ycie CD-ROM.
Wiêcej informacji na temat programu TROVIS-VIEW patrz kar-
ta katalogowa T 6661.

Przenoszenie danych (rys. 6)
Numery katalogowe patrz „Wyposa¿enie dodatkowe“, str. 8.
Dane pomiêdzy programem TROVIS-VIEW i regulatorem
mo¿na przenosiæ w ró¿ny sposób:
– przenoszenie danych za poœrednictwem interfejsu podczer-

wieni (11) z wykorzystaniem przejœciówki podczerwieni (14)
– przenoszenie danych z wykorzystaniem opcjonalnej karty

interfejsowej z gniazdem RS-232 USB: dane mo¿na przeno-
siæ za pomoc¹ dostêpnego powszechnie w handlu kabla –
kabel USB (13) lub kabel po³¹czeniowy (15) – oraz modu³u
pamiêci (16).

– W celu umo¿liwienia wspó³pracy z sieci¹ komunikacyjn¹ re-
gulator mo¿na wyposa¿yæ opcjonaln¹ kartê interfejsow¹
RS-485. Karta jest wyposa¿ona tak¿e w gniazdo USB,
poprzez które mo¿na tak¿e przenieœæ dane za pomoc¹ pro-
gramu TROVIS-VIEW.
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Rys. 5 · Obs³uga za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW
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Pod³¹czenie mo¿liwe w systemach operacyjnych
Windows® 2000, Windows® XP do wyboru tak¿e z
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Rys. 6 · Przenoszenie danych

10 gniazdo RJ-12

11 interfejs podczerwieni

12 gniazdo USB

13 kabel USB (Mini B, 5-pinowy – USB typ A)

14 przejœciówka podczerwieni (RS-232)

15 kabel po³¹czeniowy RJ-12/D-Sub 9-pinowy (RS-232)

16 modu³ pamiêci (RS-232)

17 przejœciówka modu³owa RJ-12/D-Sub 9-pinowa (RS-232)

18 port COM (RS-232) w komputerze

19 gniazdo USB w komputerze



Dane techniczne regulatora TROVIS 6495-2
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Wejœcia

4 wejœcia analogowe mA, V, Pt 100, Pt 1000, wejœcie 2 tak¿e dla nadajnika potencjometrycznego
(potencjometru)

wejœcia pr¹dowe
lub napiêciowe

w wykonaniu wejœcie ró¿nicowe

zakres sygna³u nominalnego 0 do 20 mA, 4 do 20 mA, 0 do 10 V, 2 do 10 V

rozdzielczoœæ < 0,007 % nominalnego zakresu sygna³u

zakres wysterowania –1 do 22 mA lub –0,5 do 11 V

rezystancja wejœcia 50 Ω dla wejœcia pr¹dowego; 10 kΩ dla wejœcia napiêciowego

statyczna granica zniszczenia ±50 mA dla wejœcia pr¹dowego; ±30 V dla wejœcia napiêciowego

termometr
rezystancyjny

dla czujnika Pt 100, Pt 1000, zgodnie z norm¹ DIN EN 60751

nominalny zakres sygna³u –50°C do 300°C (–58°F do 572°F)

sposób pod³¹czenia za pomoc¹ 3-przewodów (rezystancja ka¿dego przewodu < 15 Ω),
za pomoc¹ 2 przewodów

rozdzielczoœæ < 0,02 K (0,006 % nominalnego zakresu sygna³u)

nadajnik po-
tencjometryczny
(potencjometr)

wartoœci nominalne 100, 200, 500, 1000 Ω

sposób pod³¹czenia za pomoc¹ 3-przewodów, rezystancja ka¿dego przewodu < 15 Ω

rozdzielczoœæ < 0,006 %

Dane ogólne b³¹d pomiarowy wejœæ < ± 0,2 % nominalnego zakresu sygna³u dla punktu zerowego, napiêcia, liniowoœci

wp³yw temperatury otoczenia < ± 0,1 %/10 K dla punktu zerowego i napiêcia, w odniesieniu do temperatury 20°C

filtr na wejœciu z mo¿liwoœci¹ nastawy

funkcjonalizacja mo¿liwoœæ nastawy za pomoc¹ 7 punktów

podwy¿szenie/obni¿enie
sygna³u

z mo¿liwoœci¹ nastawy

justowanie u¿ytkowników z mo¿liwoœci¹ nastawy

sygnalizacja awarii
przetwornika pomiarowego

mo¿liwoœæ nastawy, sygna³ wejœciowy < –5% lub > 105%

zasilanie przetwornika
pomiarowego

wyjœcie zasilaj¹ce, zaciski przy³¹czeniowe 89, 90; 21 DC, maks. 90 mA,
zabezpieczone przed zwarciem

4 wejœcia cyfrowe sterowanie zestyk prze³¹czaj¹cy z zasilaniem zewnêtrzne 24 V DC (17 … 31 V DC) lub zasila-
nie z regulatora poprzez zaciski przy³¹czeniowe 89, 90 (21 V DC)
sygna³ „wy³.“ przy napiêciu od 0 V do 10 V; sygna³ „za³.“ przy napiêciu od 17 V do
31 V; mo¿liwoœæ skonfigurowania inwersji sygna³u
pobór mocy 3,1 mA przy 24 V DC; 2,4 mA przy 21 V DC
wejœcia DI1 i DI2 s¹ po jednej stronie po³¹czone ze sob¹ galwanicznie

Wyjœcia

3 wyjœcia analogowe

nominalny zakres sygna³u 0 do 20 mA, 4 do 20 mA, 0 do 10 V, 2 do 10 Vv

maksymalny zakres
wysterowania

0 (2,4) do 22 mA lub 0 (1,2) do 11 V

obci¹¿enie < 750 Ω dla wejœcia pr¹dowego; > 3 kΩ dla wejœcia napiêciowego

b³¹d wyjœæ < ± 0,2 % nominalnego zakresu sygna³u dla punktu zerowego, napiêcia, liniowoœci

wp³yw temperatury otoczenia < ± 0,1 %/10 K dla punktu zerowego i napiêcia, w odniesieniu do temperatury 20°C

rozdzielczoœæ < 0,03 %, nominalnego zakresu sygna³u

statyczna granica zniszczenia ±30 V

7 wyjœæ cyfrowych

przekaŸnik 4 przekaŸniki z bezpotencja³owym zestykiem zwiernym (NO), mo¿liwoœæ inwersji

obci¹¿enie zestyku 264 V AC, 1 A AC, cos φ = 1 lub 250 V DC, 0,1 A DC

zabezpieczenie przepiêciowe po³¹czenie równoleg³e C= 2,2 nF i warystor 300 V AC, równolegle do ka¿dego
zestyku przekaŸnikowego

wyjœcia
tranzystorowe

3 odseparowane galwanicznie wyjœcia tranzystorowe

zasilanie zewnêtrzne 3 do 42 V DC, maks. 30 mA
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Interfejsy

interfejs na
podczerwieñ

protokó³ transmisji protokó³ SSP firmy SAMSON

przenoszone dane ustawienia regulatora, wielkoœci procesowe, stan roboczy

prêdkoœæ transmisji 9600 bit/s

k¹t promieniowania 50°

odleg³oœæ z³¹cza na podczer-
wieñ od regulatora

≤ 70 cm

RS-232/USB
(wyposa¿enie
dodatkowe)

RS-232 z odseparowaniem galwanicznym, USB (slave)

sposób pod³¹czenia USB: Mini B, 5-pinowe; RS-232: RJ-12

protokó³ transmisji USB: protokó³ SSP firmy SAMSON; RS-232; protokó³ SSP i Modbus RTU

przenoszone dane ustawienia regulatora, wielkoœci procesowe, stan roboczy, komunikaty b³êdów

RS-485/USB
(Zubehör)

RS-485 z odseparowaniem galwanicznym, USB (Slave)

sposób pod³¹czenia USB: Mini B, 5-pinowe; RS-485: zaciski œrubowe, 4-pinowe

protokó³ transmisji USB: protokó³ SSP firmy SAMSON; RS-232; protokó³ SSP i Modbus RTU

przenoszone dane ustawienia regulatora, wielkoœci procesowe, stan roboczy, komunikaty b³êdów

prêdkoœæ/format transmisji SSP: 9600 bit/s, 8 Bit, bez bitu parytetu, 1 bit stopu
Modbus: od 300 bit/s do 115200 bit/s, 8 bit, mo¿liwoœæ nastawy bitu parytetu,
1 (2) bit stopu

rodzaj transmisji RS-485: asynchroniczna, pó³dupleksowa, w technice 4- lub 2-przewodowej

liczba pod³¹czonych
urz¹dzeñ

RS-485: 32 (mo¿liwoœæ zwiêkszenia po zastosowaniu repeatera)

liczba adresów mo¿liwych
do przydzielenia

Modbus: 246

d³ugoœæ przewodu RS-485: <1200 m z repeaterem maks. 4800 m

terminator RS-485: aktywny, mo¿liwoœæ prze³¹czenia

œrodek transmisji RS-485: 2 lub 4 ¿y³y, 2-¿y³owy skrêcany, skrêcany parami, z ekranem statycznym

Dane ogólne

napiêcie zasilaj¹ce 85 do 264 V AC, 47 do 63 Hz lub 24 V AC/DC (20 do 30 V), 47 do 63 Hz

pobór mocy 85 do 264 V AC: maks. 19 VA, bezpiecznik 630 mA zw³oczny
20 do 30 V AC/DC: maks. 15 VA, bezpiecznik 1,25 A zw³oczny

temperatura otoczenia: od 0°C do 50°C · sk³adowania: od –20°C do 70°C

wzglêdna wilgotnoœæ powietrza maks. 95%, bez kondensacji

Stopieñ ochrony przód IP65, obudowa IP 30, zaciski przy³¹czeniowe IP 00 zgodnie z EN 60529

kontrola bezpieczeñstwa urz¹dzenia
zgodnie z EN 61010-1

klasa ochrony II · kategoria przepiêciowa II · klasa ochrony przed
zanieczyszczeniem 2

zgodnoœæ elektromagnetyczna spe³nione wymagania zgodnie z EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-1

mechaniczne
wp³ywy otoczenia
na sk³adowanie,
transport
i eksploatacjê

drgania sinusoidalne zgodnie
z IEC 60068-2-6

2 do 9 Hz; amplituda 3,5 mm
9 do 200 Hz; przyspieszenie 10 m/s²

200 do 500 Hz; przyspieszenie 15 m/s²

drgania o charakterze
szumów zgodnie
z IEC 60068-2-64

1,0 m²/s3; 10 do 200 Hz
0,3 m²/s3; 200 do 2000 Hz

uderzenia zgodnie
z IEC 60068-2-27

przyspieszenie: 100 m/s²; czas trwania: 11 ms

pod³¹czenie elektryczne wtykowe zaciski œrubowe 1,5 mm2 (przekrój przewodu od 0,5 mm2 do 1,5 mm2)

wyœwietlacz wyœwietlacz matrycy punktowej zawieraj¹cy 132 x 49 pikseli

zakres wskazañ od –999 do 9999, mo¿liwoœæ ustawienia wartoœci pocz¹tkowej, wartoœci koñcowej
i znaku dziesiêtnego

czas trwania cyklu 50 ms

konfiguracja funkcje zapisane w pamiêci na sta³e, konfiguracja zapisana w pamiêci EEPROM
w sposób zabezpieczony przed awari¹ zasilania

rodzaje regulacji 1x lub 2x regulacja sta³owartoœciowa/nad¹¿na, 1x regulacja stosunku,
1x regulacja uk³adu kaskadowego

ciê¿ar 0,5 kg

zgodnoœæ ·



Pod³¹czenie elektryczne

7 T 6495-2 PL

Copyright © 2017 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wyłącznie za zgodą SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

Strom

2-Leiter-Mess-
umformer

4 ... 20 mA

Strom

0/4 ... 20 mA

Spannung

0/2 ... 10 V

Widerstandsthermometer

Pt 100/Pt 1000

3-Leiter              2-Leiter

Potentiometer

100/200/500/1000

3-Leiter                    2-Leiter

13

12Eingang AI1

11

–

+
+

–
J

+

–

–

+

17

16Eingang AI2

15 +

–
J

+

–

21

20Eingang AI3

19 +

–
J

+

–

25

24Eingang AI4

23 +

–
J

+

–

+

–90

89Speiseausgang
21 V DC

max. 90 mA

–

+

+

–

J

J

J

J

Listwa przy³¹czeniowa 1

Strom

0/4...20 mA

Spannung

0/2...10 V

Digitaleingang
von Regler gespeist

Digitaleingang
extern gespeist

33

32Analogausgang AO1

31

–

+

–

+

+
24 V DC

Digitaleingang DI4

Speiseausgang
21 V DC

max 90 mA

Digitaleingang DI3

GND

37

36Analogausgang AO2

35

+

–

+

–

86

87

89

90

85
–

+

+

+

–

99

98Analogausgang AO3

97

+

–

+

–

–

Digitaleingang DI2

Digitaleingang DI1

GND

83

82

81 +

–

+

+–
24 V DC

Listwa przy³¹czeniowa 2

wejœcie AI1

wyjœcie zas. 21 V
DC, maks. 90 mA

wyjœcie analogowe
AO1

wejœcie cyfrowe DI1
GND

wejœcie cyfrowe DI2

dla sygna³u
pr¹dowego

dla sygna³u
pr¹dowego
przetw. pom.
2 przewod.

dla sygna³u
napiêcio-
wego

termometr rezystancyjny potencjometr

3-przewodowy 3-przewodowy2-przewodowy 2-przewodowy

dla sygna³u
pr¹dowego

dla sygna³u
napiêciowego

wejœcie cyfrowe
zasilane z regulatora

wejœcie cyfrowe
zasilane z zewn¹trz

wejœcie cyfrowe
zasilane z regulatora

wejœcie AI2

wejœcie AI3

wejœcie AI4

wyjœcie zasilaj¹ce
21 V DC,

maks. 90 mA

wyjœcie analogowe
AO2

wyjœcie analogowe
AO3

wejœcie cyfrowe DI3
GND

wejœcie cyfrowe DI4
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150 (5,90")

1 2 3 4

156 (6,14")
96 (3,78")

9
6

 (
3

,7
8

")

9
1

,2
 (

3
,5

9
")

N
Versorgungsspannung

Schaltausgang SO1 (+)
Digitalausgang DO1

Dreipunktausgang
für elektrischen Antrieb

Zweipunktausgang mit
Puls-Pausen-Modulation

85...264 V AC 24  V AC/DC (20...30 V)
L L

L
+

–

N

N

Schaltausgang SO1 (–)
Digitalausgang DO2

Schaltausgang SO2 (+)
Digitalausgang DO3

Schaltausgang SO2 (–)
Digitalausgang DO4

43

42

53

52

46

45

56

55

L L

+
+

–

N

L

+

Digitalausgang:
Grenzwerte, Meldungen, Zweipunktausgang

N (–)

L (+)

Listwa przy³¹czeniowa 4

Speisung
3...42 V DC, max. 30 mA

62
Digitalausgang DO5

61 –+

64
Digitalausgang DO6

63 –+

66
Digitalausgang DO7

65 –+

Listwa przy³¹czeniowa 3

wyjœcie cyfrowe
DO5

wyjœcie trzypunktowe dla
si³ownika elektrycznego

zasilanie
3...42.V DC, maks. 30 mA

wyjœcie cyfrowe
DO6

wyjœcie cyfrowe
DO7

napiêcie zasilaj¹ce

wyjœcie prze³¹czaj¹ce
SO1 (+)

wyjœcie cyfrowe DO1

wyjœcie prze³¹czaj¹ce
SO1 (–)

wyjœcie cyfrowe DO2

wyjœcie prze³¹czaj¹ce
SO2 (+)

wyjœcie cyfrowe DO3

wyjœcie prze³¹czaj¹ce
SO2 (–)

wyjœcie cyfrowe DO4

wyjœcie 2-punkt. z modu-
lacj¹ impuls-przerwa

wyjœcie cyfrowe:
wartoœci graniczne, komunikaty, wyjœcie dwupunktowe

zacisk mocuj¹cy
listwy zaciskowe

miejsce do zamontowania
karty interfejsowej >15

92+0,8

(3,62"+0,3)

9
2

+
0
,8


(3

,6
2

"+
0
,3

)

>
3

0

wyciêcie w tablicy i minimalne odleg³oœci
w przypadku monta¿u kilku regulatorów

wyciêcie
w tablicy

sterowniczej



Separator galwaniczny

Kod katalogowy urz¹dzenia

Regulator przemys³owy TROVIS 6495-2 x

Napiêcie zasilaj¹ce

85 dos 264 V AC
24 V AC/DC

1

2

Wyposa¿enie dodatkowe nr katalo-
gowy

– Program konfiguracyjny i obs³ugowy
TROVIS-VIEW.................................................6661-1033

– Przejœciówka podczerwieni (RS-232).................8864-0900

– Uchwyt przejœciówki podczerwieni................... 1400-9769

– Przejœciówka USB 1.1-port szeregowy...............8812-2001

– Karta interfejsowa RS-232/USB........................
– Karta interfejsowa RS-485/USB........................

1400-9917
1400-9918

– Kabel USB (2 m)
z wtyczk¹ typu A i Mini B, 5-pinow¹................. 8801-7301

– Kabel po³¹czeniowy RJ-12/D-Sub
9-pinowy (RS-232) 1400-7699

– Modu³ pamiêci (RS-232)................................. 1400-9753

– Przejœciówka modu³owa
RJ-12/D-Sub 9-pinowa................................... 1400-7698

Zamiany techniczne zastrze¿one.
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Analogeingänge

Digitaleingänge
interne Speisung

Digitaleingänge
externe Speisung

Schnittstelle

Analogausgänge

Digitalausgänge (Relais)
für 3-Punkt, 2-Punkt,
Grenzwertmeldung

Digitalausgänge (Transistor)
für Stör- und Statusmeldung

Messumformerspeisung

Galvanisch getrenntVersorgungsspannung

wejœcia analogowe wyjœcia analogowe

wejœcia cyfrowe, zasilanie wewn.

wejœcia cyfrowe, zasilanie zewnêtrzne

interfejs

wyjœcia cyfrowe (przekaŸnikowe) dla sygna³u 3-punktowego,
2-punktowego, sygnalizacji wartoœci granicznych

wyjœcia cyfrowe (tranzystorowe) dla sygnalizacji
zak³óceñ w pracy i stanu

zasilanie przetwornika pomiarowego

napiêcie zasilaj¹ce odseparowanie galwaniczne



T 6495-2 PL

SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02-180 Warszawa · Al. Krakowska 197
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
www.samson.com.pl

SAMSON AG
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Tel. (0 69) 4 00 90

Copyright © 2017 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

W
J2

01
70

7


