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I. КОД ЗАЯВКА
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MS 8369 - х.x.х.ххххx.x.x.х

Пример

Име

MS 8369 - 0.0.0.0.2.1.1

Сензор за температура Тout

Дискретни изходи 
( Doze, By-pass, Alarm, 
Motor +, Motor - )
0 - Relay 5A/250V

Аналогов изход
0 - НЕ е изведен
1 - 0 20 mA
2 - 4 20 mA
3 - 0 10 V
4 - Друг

0 - Pt100 
1 - Друг

1 - Друг

Комуникация RS485 ( опция )**
0 - НЕ
1 - ДА

Сензор за температура (Tout, Text)..........

Вход обратна връзка...................................

 Pt100 

R = 1 k

Дискретен вход
0 - 50 Hz
1 - 5 kHz
2 - Друг (в обхват до 1 МHz)

Дискретен вход.............................................50 Hz

Втори сензор за температура 
Text ( опция )*
0 - НЕ
1 - ДА

* Вторият сензор за температура Тext e еднотипен с Tout, друг по заявка. 

Вход обратна връзка
0 - R = 1 k  
1 - Друг

Дискретни изходи.........................................

Аналогов изход............................................

Комуникация RS485.....................................

Relay 5A/250V

4 20 mA
ДА

ДА

Втори сензор за температура.................... 

** При необходимост, Микросист предлага изолиран конвертор USB-RS485



II. ПРЕИМУЩЕСТВА

● Автоматичен и ръчен режим на работа
● 100 програми с предварително зададени количества и температури
● Програмируеми параметри за автоматична адаптация, темпериране и др.
● Офсет по количество - възможност за компенсиране на остатъчното количество 

в тръбопровода
● Режим на дозиране с байпасиране и без байпасиране
● Едновременно наблюдение на: количеството течност, измерената вътрешната 

или външната температура, както и зададената температура (номер на програма)
● Изолиран сериен интерфейс RS485 – MODBUS RTU 
● Универсално захранване 90  250 V
● Архивиране процеса на дозиране в енергонезависима памет
● Втори сензор за температура (опция)

III. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

MS  8369 е  дозатор  на  количество  вода  (течност)  с  определена  температура.  Контролерът
измерва температурата и разхода на водата, като регулира дозирането на топла и студена вода. 
На  разположение  са  автоматичен  и  ръчен  режим на  работа,  като  се  позволява  управлението  на
процеса по четири режимни схеми. Предвидена е възможността на режим за дозиране с байпасиране
и без байпасиране. Регулаторът разполага със сто програми за автоматичен и ръчен режим работата,
за задаване на количество и температура. В тях са включени и две програми с различен принцип на
действие,  първата  се  отличава  със  задаване  процент  от  общото  количество,  а  втората  отчита
нарастващото количество, а не остатъка до края.  С параметрите за автоматична адаптация и
темпериране,  допълнително се увеличава прецизността  при процеса  на смесването.  Устройството
има възможност и за офсет по количество, с което може да се компенсира остатъчното количество в
тръбопровода. 
Контролерът разполага с три LЕD дисплея за наблюдение на процеса,  индикиращи: количеството
течност, измерената вътрешната или външната температура, както и зададената температура (номер
на програма).  Възможна е и комуникация с компютър, чрез галванично изолиран сериен интерфейс
RS485.  Друго  предимство  е  възможността  за  архивиране  на  процеса  във  вградената  памет  на
устройството или към паметта на компютър
Моделът има два аналогови входа за температура вътрешен и външен (независим за управлението),
един дискретен броячен вход за натрупано количество и вход за обратна връзка. Дискретни изходи
Doze, By - Pass, Motor (+) и Motor (-),  предназначени за управление процеса на дозиране и алармен
изход  Alarm. Един  аналогов  препредаващ  или  управляващ  галванично  изолиран  токов  или
напреженов изход. 

Дозаторът намира широко приложение в:
● хранително-вкусовата промишленост
● консервната промишленост
● различни области на индустрията и др.
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IV. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Аналогов вход (температурен)                                                                                                                  2 
Резистивен термодатчик (др. сензор 
по заявка ) Pt100, EN 60751

- точност на измерване 0,15 °C

- обхват на измерване
0 ÷ 100 °C

Др. по заявка
Дискретен вход  ( галванично изолиран )                                                                                                  1

Броячен, от датчик с PNP или NPN 
изход

fmax=50 Hz,  max=5 kHz,
T1 min=T0 min=100us

друг по заявка в обхват до 1 MHz   
Вход обратна връзка                                                                                                                                   1
Съпротивителен R = 1 k, друг по заявка

Дискретни изходи                                                                                                                                         5

  Dose, By-Pass, Alarm, Motor +, Motor -
Реле 250 V AC / 5A 

Друг изход по заявка 
- време за формиране на изхода 10 ms

 Аналогов изход ( галванично изолиран )                                                                                                    1
Препредаващ или управляващ токов 0 ÷ 20 mA DC и 4 ÷ 20 mA DC 
Препредаващ или управляващ 
напреженов

0 ÷ 1 V DC и  0 ÷ 10 V DC 

 Комуникация  (опция)
 RS485   ( галванично изолиран ) RS485 2WIRE MODBUS RTU SLAVE 9600, 19200bps; parity

– NONE, EVEN; 1 , 2 stop bit 
Захранване
  Захранващо напрежение 90 ÷ 250 VAC / 50 ÷ 60 Hz  Hz 
Индикация и Клавиатура

Дисплей
 два 4 LED седем сегментни индикатора с h =14 mm,
един 3 LED седем сегментен индикатор  с h = 10 mm

- обхват на дисплея -999  9999 

- формат на дисплея
 xxxx; xxx.x; xx.xx; x.xxx – измерено температура и

количество
xxx; xx.x; x.xx; - задание на температура

- цвят на дисплея червен
- светодиоди 9
- клавиатура полусензорна

Работни условия
Работна температура 0 ….50 °C
Работна относителна влажност 20 …85  % rh
Степен на защита IP 65

Размери
Габаритни размери (WxHxL)  219 х 185 х 84 mm
Монтаж на стена 
Тегло Маx 1200 g

Съхранение
Температура на съхранение
 Относителна влажност 

-10 … 70 °C
без кондензация  20 … 90 % rh
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V. РЕЖИМИ СХЕМИ И РЕЖИМИ НА ДОЗИРАНЕ

5.1  РЕЖИМНИ СХЕМИ
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1 2 3

4

HOT

COOL

OUT

BY-PASS

5

1 - Термостат / Мотор вентил или Ръчен/
2 - Разходомер
3 - ЕМВ за OUT /Изход/
4 - ЕМВ за By-Pass
5 - Сензор за Температура

1 2 3

HOT

COOL

OUT

5

РЕЖИМ НА ДОЗИРАНЕ С БАЙПАС

РЕЖИМ НА ДОЗИРАНЕ  БЕЗ БАЙПАС

При избор на този режим, количеството вода ( течност ) недостигнало зададената температура 
се отклонява по друг тръбопровод. Без промянa на заданието на температурата по време на
дозирането.

При избор на този режим  загуби на вода ( течности ) по тръбопровода. 
В този режим  може да се използва параметър за корекция на заданието “ SA”
- при 
- 

няма

SA=0, т
при SA=1, зададената температура се променя по време на дозирането, така че средната

температура да е равна на зададената.

емпературното задание не се променя автоматично



5.2  РЕЖИМИ НА ДОЗИРАНЕ
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ С ДИСКРЕТНИ ВХОДОВЕ БЕЗ ОВ  ЗА ПОЛОЖЕНИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ С ДИСКРЕТНИ ВХОДОВЕ С ОВ ПО ПОЛОЖЕНИЕ

РЪЧЕН РЕЖИМ БЕЗ ИЗПЪЛИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ

ИМПЪЛНИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ С ЛИНЕЕН ВХОД ( ток/напрежение )

4-20mA



VI.  ЛИЦЕВ ПАНЕЛ И КЛЕМОРЕД 

СВЪРЗВАНЕ НА ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ
 АНАЛОГОВИ ВХОДОВЕ  Означение  Клема

Вътрешно термосъпротивление - 
T out

Два проводника, свързани на късо в
сензора от единия край 3 W

1,2

Eдин проводник 3
Един проводник – Мост м/у кл.1 и 2

2W
2

Eдин проводник 3

Външно термосъпротивление - 
T ext (независима за управлението)

Два проводника, свързани на късо в
сензора от единия край 3 W

4,5

Eдин проводник 6
Един проводник – Мост м/у кл.4 и 5

2W
5

Eдин проводник 6
  Обратна връзка – FB I in 7

GND 8
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 ЦИФРОВ ВХОД  Означение  Клема

Броячен вход - Count Input

Положителен терминал  +V cnt 9
 Активна единица, спрямо маса PNP 10
 Активна нула, спрямо маса NPN 11
 Маса GND 12

● При свързване NPN клеми 9,10 се дават ма късо.
● При свързване PNP клеми 11,12 се дават ма късо.

 АНАЛОГОВИ ИЗХОДИ  Означение  Клема

Токов активен изход 
Положителен терминал +V iso 13
Отрицателен терминал I OUT 14

Токов пасивен изход 
Положителен терминал I OUT 14
Отрицателен терминал GND iso 15

Напреженов изход
Положителен терминал U OUT 16
Отрицателен терминал GND iso 15

 ЦИФРОВИ ИЗХОДИ  Означение  Клема
Изход за управление процеса на дозиране Doze 21,22
Изход за управление на байпас By - pass 23,24
Алармен изход Alarm 25,26

Изход за управление на мотор вентил Motor
+ 27,28
- 29,30

Контролерът разполага с девет светодиода за  индикация на:

● By-pass: режим на дозиране с байпасиране
● OUT: режим на работа в активно състояние (при процеса на дозиране и смесване)

● : „+“ посока движение на мотор вентил
● : алармена ситуация (обвързана с температурното задание)
● : „-“ посока движение на мотор вентил

● Text: външна температура (независима за управлението)
● Tout: вътрешна температура на вода (течност)
●  : връзка с комуникация, сериен интерфейс RS485 – MODBUS RTU
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VII. РАБОТНО МЕНЮ

7.1 Клавиатура

7.2 Дисплей 

Дисплей на количество извън граници -1999...9999 примигва, заменян с [----]. Такова 
показание не би следвало да се получава.
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1. Старт на процеса
2. Продължаване при пауза

1.Пауза - в работен режим, при активно сътояние, процеса спира. На горния дисплей мига “HOLd”
2.Стоп - при натискане от пауза, процеса се прекратява.

Бутон Предназначение

1. Натискане за избор на програма от 99 зададени
2. Задържане на около 3 s, при редакция на програма. При редакция на програма, с натискане потвърждава 
избрана стойност за: номер програма, количество продукт и температура.

Натискане при:
1.Промянна на стойност: избор на програма, редакция на програма, параметър
2.Промяна на изход на PID

1. Натискане при потвърждаване на стойнот за: избор на програма, промяна на задание, промяна изход на PID
2. Промяна на показанията на долния дисплей 

Натискане при:
1.Промянна на стойност: избор на програма, редакция на програма, параметър
2.Промяна на изход на PID

Символ Предназначение

Символ предстабляващ комбинация от бутони Set и Up
1. Чрез еднократно натискане текуща промяна на задание литри

Символ предстабляващ комбинация от бутони Set и Down
1. Чрез еднократно натискане текуща промяна на задание температура

32Задание температура,°C

НОРМАЛЕН РАБОТЕН ДИСПЛЕЙ

Измерена температура,°C 21

Преди START- задание количество, l 15

на изходящата вода

на външния датчик

След START- оставащо количество, l



7.3 Предварително заложени работни програми

7.3.1 Програми в автоматичен режим    0(49)

7.3.1.1 При работа без байпас (SYST.Ab=0) - може да се включи  функция „КОРЕКЦИЯ 
НА ЗАДАНИЕТО ЗА ОСТАВАЩОТО КОЛИЧЕСТВО“, която осигурява средна 
температура за цялото количество според заданието (SYST.SA=1). Ако функцията не 
се използва ще има грешка, която не се взима под внимание (но се архивира).

7.3.1.2 При работа с байпас (SYST.Ab=1) - негодната вода се отклонява, а само годната се
отвежда към изхода. Независимо от наличието на байпас може да се ползва 
„КОРЕКЦИЯ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ОСТАВАЩО КОЛИЧЕСТВО“.

Регулирането  с  PID  става с  или  без  ОВ  по  положение  на  изпълнителния  механизъм
(SYST.vP=0/ =1).  Има и вариант ОВ да е в изпълнителния механизъм (управление с 4-
20mA- SYST.vP=0).

7.3.2   Програми в   ръчен   режим   (0-99)
Температурата на преминаващата вода се управлява автоматично. Може да работи с 
или без байпас (опция в ПАРАМЕТРИ). 

7.3.2.1 Настройване на температурата :

● трипътен кран, който операторът директно наглася на позиция- при изпълнение без
ел. задвижка.

● бутоните  Up/Down-  при  изпълнение  с  ел.  трипътен  вентил.  В този  случай  според
наличието на ОВ за изпълнителния механизъм, операторът може да задава или Out%
(има ОВ), или ±100% Out, докато е натиснат бутона (няма ОВ). 

7.3.2.2  Работи със или без байпас (опция в ПАРАМЕТРИ). 

● При работа с байпас (SYST.Hb=1) - негодната вода се отклонява, а само годната се
отвежда към изхода.
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15 l 30°C1

22 l 33°C2

17 l 28°C48

25% 33°C49 150kg

51

52

98

99

до STOP 30°C0 50

ЗАДАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА

№ ПРОГРАМА
АВТОМАТИЧНО
ПОДДЪРЖАНЕ
НА t°C

№ ПРОГРАМА
РЪЧНО
ПОДДЪРЖАНЕ
НА t°C



● При работа без байпас (SYST.Hb=0) - температурата на изходящата вода само се 
отчита и зависи единствено от оператора.

7.3.3Специални програми

7.3.3.1 Работна програма 0(50) - дисплеят отчита нарастващото количество, а не 
остатъка до края, както е при другите програми. Нормално се задава 
максимално задание по количество (напр. 9999) или друго крайно 
ограничение.  Целта е след START да дозира до STOP (напр. Промиване).

7.3.3.2Работна програма 49(99) - количеството вода се задава чрез две числа – тегло на 
водата и % вода. Уредът пресмята и извежда получените литри на екрана при избор 
на тази програма за изпълнение

7.4 Работен  режим

7.4.1 Избор на програма за изпълнение - от 99 зададени програми

Смяната на програмата е възможна в активно състояние ( по време на процеса на
смесване и дозиране) и неактивен състояние. Като при промяна на програмата в
активно състояние, преминалото количество течност се изважда от зададеното в
програмата. 

7.4.2 Промяна на температурно задание 

Чрез еднократно натискане сменя показанията на долния дисплей. Като се дава 
избор да се наблюдава: Tout (вътрешна температура) или Text (външна 
температура). Смяната на показанията е възможна в активно състояние ( по време 
на процеса на смесване и дозиране) и неактивно състояние.
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set P01мига

+

-

ИЗБОР НА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

set

СМЯНА НА ТЕМПЕРАТУРНОТО ПОКАЗАНИЕ

21
на изходящата течност

на външния датчик

кратко (<1с)



7.4.3  Текуща промяна на задание 

При промяна на задание в активно състояние ( по време на процеса на смесване и
дозиране),  заданията  на  програмата която  е  била  избрана за  изпълнение,  не  се
променят.

Пример: 

Избрана програма Р1 (задaдено количество течност Q=200 l). При старт на процеса и след
изтекло количество 100 l, чрез бутона комбинация Set и Up се вижда мигащ горен дисплей
(SP  L),  след  което  задаваме  150 l  (искаме  да  увеличим  количеството  с  50 l),  и
потвърждаване със Set. Оставащото количество за дозиране е Q=150 l 

7.4.4  Промяна на изход на PID

При SYST.vP=0, имаме схема с обратна връзка по положение на мотор-вентила 
(смесителя) или управление 4-20mA. 

При SYST.vP=1, имаме схема без обратна връзка по положение на мотор-вентила. 
Промяната се осъществява, чрез бутони Up и Down. 
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set 33

мига

ТЕКУЩА ПРОМЯНА НА ЗАДАНИЯТА

1 5

20

set
&

&

мига set

+

-

задание литри

задание °C

out

ПРОМЯНА НА ИЗХОДА НА PID
 ПО ТЕМПЕРАТУРА   SYST.vP=0 

20

мига

set

+

-

55

22.3или

% изход
(0-100,0)

ПРОМЯНА НА ИЗХОДА НА PID
 ПО ТЕМПЕРАТУРА   SYST.vP=1 

20

55

към 'топла
вода' към 'студена

вода'

*при 100% се извежда 00.0



7.4.5  Редакция на програма

СТАРТ НА ПРОГРАМА
Чрез бутон START се стартира дозиране на количеството и с температурата, които се виждат 
на дисплея.  

ПАУЗА
При натискане на STOP от активно дозиране, процесът спира, натрупаното количество не се 
'губи'. Може да се продължи чрез START. Дисплей – мига [HOLd].

СТОП
При натискане на STOP от ПАУЗА дозирането се прекратява (така, както би се прекратило 
при достигане на заданието)  
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мига

РЕДАКЦИЯ НА ПРОГРАМА 

1 5

3 3
мига

+

- P01 мига

ИЗБОР НА ПРОГРАМА ЗА РЕДАКЦИЯ

3 с

КОРЕКЦИЯ КОЛИЧЕСТВО ВОДА

КОРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРА

+

-

* При програми 49 и 99 количеството се задава в две стъпки:
първо се задава маса на брашното, а след това  (дисплей Proc)
и процент в вода.

l

°C

3 с

P01



VIII. ПАРАМЕТРИ

Достъп – задържа се бутон Set до съобщение [Par]. За СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ бутонът се
отпуска. За останалите параметри и други функции, без да се отпуска  Set  се натиска  Up.  Дисплей
[Code].  Набира се кодът на групата параметри. В менюто се скролира с  Up и  Down,  за промяна на
стойност се натиска  Set.  Стойността  се коригира с  Up,  Down.  Потвърждава се със  Set.  Изход от
менютo- задържане на Set (също и автоматично). 

 КОДОВЕ  ПАРАМЕТРИ
12 СКРИТИ СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ
23 СЕРВИЗНИ ПАРАМЕТРИ

24 ЧАСОВНИК, КАЛЕНДАР (Меню само за сверяване на часовника и календара. Няма
скрол, параметрите се изреждат)

47 ОФСЕТ ИЗМЕРВАНЕ Tout
48 ОФСЕТ ИЗМЕРВАНЕ Text
101 ИЗТРИВАНЕ НА АРХИВ. (Продължава десетки секунди.)

СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ     

Пара-
метър

Описание Диапазон 
MODBUS
ADR

Фабр
Ст-ст

 PID по температура Tout (управление на трипътен смесител, моторвентил). При SYST.vP=0 нормално се ползва PID, a при 
SYST.vP=1 – PD регулатор.

Pb Зона на пропорционалност 0  9999 ºC 38

ti Времеконстанта на интегриране. Стойност 0 
изключва интегр.съставка.   

0  9999 Sec. 39,  *1

td Времеконстанта на диференциране. Стойност 0 
изключва диференциалната съставка.       

0.0  999.9 Sec . 40,  *0,1

ISuL Долна граница на натрупването на интегр.съставка   -100  0 % 48,  *1

ISuH  
Горна граница на натрупването на интегр. съставка  0  100 %

В регулатора има механизъм за избягване на ефекта Integrall Windup (препълване на
интегралната съставка), независим от параметрите ISuL и  ISuH

49,   *1

t0 Такт на изчисление на PID закона 1  255 Sec. 35,   *1

t12 Такт на изходните релета на PID по температура. 1  t0 Sec. 36,   *1

db Зона на нечувствителност 0  9999 ºC 44

Байпас и аларма

bYPS Зона на байпас и аларма (спрямо температурното 
задание)

0  9999 ºC
41

t0AL Време до задействане на аларма 0  100 Sec. 50,   *1

nbPC Промяна в температурата за функция NO_BYPASS
За излючване на ф-цията - nbPC<0

-1999  9999 ºC 45

nbPt Време за промяна в темп.за ф-ция NO_BYPASS 1  127 Sec. LSBYTE46,*
1
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СКРИТИ СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ           Достъпни при CODE= 12                      
Да  се  променят  с  изключително  внимание,  защото  тяхната  промяна  може  да  доведе  до
некоректна работа на уреда!

Пара-
метър Описание Диапазон 

MODBUS
ADR

Фабр.
Ст-ст

МАЩАБ АНАЛОГОВ ИЗХОД   AOut 

Посредством следващите 4 параметъра се задават границите и действието на аналоговия изход.

OtrL     
PV, съответна на долната граница на Аout1 при 
трансмитерен аналогов изх. (напр.0°C за 4mA)

-1999  9999 ºC

18

OtrH
PV за горната граница на Аout1 при транс. изх.
(напр.100°C за 20mA)

19

OdrL
Out%, съответен на долната граница на Аout1 при 
управляващ аналогов изх. (напр.0% за 4mA)

-100.0  100.0 %

16,*0.1 0

OdrH

Out% , съответен на горната граница на Аout1 при 
управляващ изх.(напр.100%  за 20mA)

OdrL/H да не са  отрицателни защото отрицателен 
изход не може да се задава. Нормално са 0-100%.

17,*0.1 100

ОБХВАТ НА ИЗМЕРВАНЕ,   ДРУГИ 

rnGL
Обхват на измерване температура– долна граница

(при измерване под обхват - дисплей  └ - - ┘) 
-1999  9999 ºC 20

rnGH
Обхват на измерване температура– горна граница

(при измерване над обхват - дисплей ┌ -- ┐ )   
-1999  9999 ºC 21

SPAd
Зона на промяна (адаптация) на SP около заданието 
при SYST.SA=1. 0  9999 ºC 42

dPnt  

Десетична точкa температура               

След  промяна  е  необходимо  да  се  проверят  /
корегират  всички  параметри  с  дименсия  ºC,  вкл.  в
програмите.  

0  4      0-xxxx; 
1-xxxx.; 2-xxx.x;    
3-xx.xx; 4-x.xxx   
(режими 3 и 4 
възможни само 
при SenS=5)

LSBYTE2
9,*1

dPnq
Десетична точкa количество

След  промяна  е  необходимо  да  се  проверят  /
корегират всички   програми и OFSq.       

0  4      0-xxxx; 
1-xxxx.; 2-xxx.x;    
3-xx.xx; 4-x.xxx 

MSBYTE
29, *1

A db Зона филтър на температурните входове          0  9999  ºC 24

Adbt 
Време  до възприемането на стойност извън зоната A 
db 

0  255 с 25,*1

FILt Коефициент филтър   1  127 26, *1

OFSq

Офсет по количество. Добавя се към текущото 
количество и тогава се сравнява със заданието. За да 
спре по-рано се задава положително число, по-късно 
(след заданието)- отрицателно.

-1999  9999 43

tStr
Време след старт, преди да започне да работи PID 
регулатора. Осигурява първоначално темпериране на 
сензора.

0  100 с 31,*1
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SYST          Опции конфигуриране

ДОСТЪП ДО ОПЦИИТЕ: SYST  → tr   → ob

 → .... Pb

ПРОМЯНА НА ОПЦИЯ: с   или  , например:

tr=0  →  tr=1

tr= 0 - управляващ AOut
      1 - трансмитерен AOut
ob=0 – Aout   0-100% (напр. 0-20mA)
       1 –  Aout    20-100% (напр.  4-

20mA)
vP=0–Схема  с  обратна  връзка  по

положение  на  мотор-вентила
(смесителя) или управление 4-20mA

1–Схема  без  обратна  връзка  по
положение на мотор-вентила

Ab=0 – Без байпас за програми 0-49
       1 – С байпас за програми 0-49
Hb=0 – Без байпас за програми 50-99
       1 – С байпас за програми 50-99
SA=0–Температурното задание не се

променя автоматично, докато пълни
1–Температурното  задание

автоматично се променя, докато пълни,
според  средната  температура  до
момента  и  оставащото  количество
(програми 1-49). 
MODBUS HOLDING REG ADDRESS
30,   *1 .

MODBUS  COIL ADDRESS 

SA Hb Ab vP ob tr

4
9
3

4
9
2

4
9
1

4
9
0

4
8
9

4
8
8 

 СЕРВИЗНИ ПАРАМЕТРИ       Достъпни при CODE=23

Да се променят с изключително внимание, защото тяхната промяна може да доведе до
некоректна работа на уреда!              (2)  

Пара-
метър

Описание
Стойности,  

MODBUS HOLD. REG. ADR , ТИП ,
МАЩАБ. 

Фабр.
ст-ст

 ПАРАМЕТРИ ЗА ФАБРИЧНО КАЛИБРИРАНЕ НА АНАЛОГОВИТЕ ИЗХОДИ.

При  промяна  в  стойността  чрез  бутоните  на  лиц.панел,  Aout1,2  попадат  в  режим  на
калибриране, различен от работния. Това трябва да се има предвид при свързана контролно-
измервателна апаратура !       Настройките се правят при Syst,ob=1. 

При необходимост от потребителска промяна да се ползват параметрите OdrL/H .

PA0 Отместв. за AOut1.   Настройва се до 
показание AOut1=4mA  (токов изх.)       

-1999  9999
MODBUS  ADR  22,   *1

PA1 Множ. коеф. за Aоut1.   Настройва се 
след PA0 до показание AOut1=20mA. 

                                     

-1999  9999

MODBUS  ADR  23,   *1

     Редакция документ 2017-04-1916



ДРУГИ СЕРВИЗНИ ПАРАМЕТРИ

hSA Хистерезис актуатор 0.0  10.0 %

MODBUS  ADR  54, MSBYTE,  *0.1

dbA Зона нечувствителност актуатор 0.0  10.0 %

MODBUS  ADR  54, LSBYTE,  *0.1

Cdev Делител импулси броячен вход 1  9999 

MODBUS  ADR  52,   *1

CnuL Множител импулси вроячен вход

Q=К.Qi.CnuL/Cdev

К=1 при dPnq=0;    К=10dPnq -1 при 
dPnq>0

Q-показание на дисплея без точка

Qi-брой импулси разходомер

1  9999 

MODBUS  ADR  53,   *1

SenS Тип на температурните входове 

Настройва се от производителя ! 

J-0 ,   K-1  ,  S-2,  B-3,  Pt100 –4,  Linear-5

MODBUS ADR 28,   *1

nEtA MODBUS адрес на устройството 1  255
MODBUS ADR  127,    *1

1

ConF Системни настройки:                        

BAUDRATE,  PARITY,  STOP  BIT са
параметри на комуникацията в RS485
мрежа. 

ДОСТЪП ДО ОПЦИИТЕ:

Conf   → 2A  → 2t   → br   ....
→ Pb

ПРОМЯНА НА ОПЦИЯ: чрез   или

br=0 BAUDRATE 9600 bps  ; =1-19200 bps

Pr=0 PARITY NONE  ; =1-EVEN

Sb=0 -  1 stop bit;       =1 - 2stop bits

bC=0 Изпълняват се BROADCAST заявки    
(такива към адрес на устройство 0).

     =1-не се изпълняват BROADCAST 
заявки 

du=0 WRITE ENABLED (при комуникация)

     =1-WRITE DISABLED – може да се 
разреши само от уреда. Разрешен е запис 
само в указателя за теглене на архив. 

MODBUS  COIL ADDRESS 

- du bC Sb Pr br
4
4
4

4
4
3

4
4
2

4
4
1

4
4
0 

MODBUS   HOLDING   REG  ADDRESS
27,   *1

Pr=0

Sb=0

bC=0

tF=0

ФУНКЦИЯ   NO_BAYPASS
Независимо от избрания режим и без да му влияе по друг начин, функцията за спиране на

байпаса позволява  дозирането да продължи, ако температурата така или иначе не може да бъде
достигната. Тази функция трябва да се ползва само в краен случай, с повишено внимание! Тя
води до пълнене на вода, която иначе би се отклонила. Няма някакви специални компенсации
при това. Действие:

Следи се за промяна в Tout с nbPC градуса, за последните nbPt сек. Това става извън зоната
bYPS.  Ако промяна не настъпи, потокът се насочва към изхода, вместо да се байпасира. Веднъж
включена, функцията се изчиства само при HOLD, STOP или POWER OFF. 

Функцията генерално се изключва като се зададе  nbPC<0
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IX. НАСТРОЙВАНЕ НА  ВХОДОВЕ
Инструкциите за калибрирането на температураните входове и вход актуатор може да 
намерите в описание MS8369(service) v1_2 r2014-09-08 BG.

X. АРХИВ
Като цяло, може да се натрупват два вида архиви:
➢ Във вградената памет на устройството. Рядко (седм., мес.) се изтеглят в PC. 
➢ В паметта на свързан PC, използват се архив.функции на съотв.SCADA софтуер

Първият вид е независим от моментното състояние на свързания PC. 
Вторият вид може да бъде по-подробен, но зависи от PC. При него обаче, може да се настрои 
проследяване на процеса по мин. или сек. 

Архив във вградената памет:
При изтриване (Code=101) започва от ред 0  и цялата памет се нулира.
Когато спре дозирането (автоматично или чрез STOP бутон) се архивира дата, час, минута, N 

програма, дозирано количество, средната му температура, офсет по количество. Преминава към 
следващ ред на паметта.

След ред 1023 преминава отново на ред 0, като ще припокрива старите данни, т.е. 
устройството пази последните 1024 процеса.

Винаги работи, не може да се изключва. ЧЕТЕНЕ АРХИВ
В УКАЗАТЕЛ РЕД (reg.384) се записва N на реда който трябва да се прочете (каманда 06). 

Четат се с една команда (03) произволен брой регистри от  reg  386  (или преди него, но да го
включва, напр. от 384). 

Ако се прочете  до  reg 416,  УКАЗАТЕЛ РЕД се увеличава с  1 до достигане на 1024,  така  че
следващото четене, ще извлече следващия ред, без да се записва в УКАЗАТЕЛ РЕД. 

Ако се прочете и reg 418 УКАЗАТЕЛ РЕД не се увеличава. 
Ако има грешка в данните (напр.дефект в паметта), то първият байт (ASCII) от поредицата ще е

'!'.  Този  символ  ще  се  получи  и  преди  първо  изчистване  на  архива.  Не  показва  грешка  в
комуникацията,  а грешка в паметта на устройството (,че устройството не е записвало точно тези
данни, които са в паметта).    Четене на ред>1023 връща Exception3. 
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XI. КОМУНИКАЦИЯ ПО MODBUS RTU RS485  (опция)

Устройството е MODBUS RTU SLAVE, с възможност за комуникация на 9600 или 19200 bps по
RS485 2WIRE линия. При стандартно изпълнение,  без използване на повторители,  на една линия
могат да се свържат до 32 устройства.  Имплементирани са  MODBUS командите 01,03,05,06,10. Не
трябва да се използват адреси, извън указаните в настоящото ръководство.

Величини, достъпни при комуникация, невключени в таблицата с параметри:
Часовник/календар – параметрите са еднобайтови, бит4-7 са първата цифра, бит0-3 -втората цифра от числото

SEC Текущо време - секунди 1024, MSBYTE

MIN минути 1024, LSBYTE

HOUR час 1025, MSBYTE

DAY ден 1026, MSBYTE

MONTH месец 1026, LSBYTE

YEAR година 1027, MSBYTE

Q_SP Задание количество 1030,FLOAT

Q Текущо натрупано количество 184, FLOAT

Q_PULSE Текущо натрупани брой импулси 188, LONG

Q_SP_PLS Задание количество в брой импулси 190, LONG

SFS_PLS Офсет количество в брой импулси 198, LONG

T_SP Задание температура 176, FLOAT

T_SP_ADAPT Задание  температура,  което  се  адаптира  по  средната
температура до момента и оставащото количество.

192, FLOAT

Т_OUT Температурно измерване Tout на водата след смесителя 178, FLOAT

T_EXT Температурно  измерване  Text  (допълнителния  външен
сензор)

180, FLOAT

T_MID Средна  температура  на  дозираното  до  момента
количество

182, FLOAT

OUT% Изход на PID регулатора по температура 186, FLOAT

OFFSET% Офсет на изхода на PID регулатора.
 При SYST.vP=1  тази величина се нулира, след като се
отработи.  Тя  означава  „с  колко  да  се  отмести

196, INT, *0.1
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MODBUS RTUMASTER

HMI

RS485 2WIRE 
+5V

Pull Down 650

LT2

GND

MAX. 1000 m при 9600 bps

Поляризацията и LT1 може да са вградени в MASTER.
 В такъв случай PullUp, PullDown и LT1 не са необходими.
 Справка с документацията на MASTER устройството.
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 разклонения

L , m

L max = 40 / N 

При разклоняване от една точка

PullUp  650

LT1 150
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еднократно“ и може да се задава при  RS  комуникация.
Процентите са от времето T12.
 При SYST,vP=0 в нея се записва при промяна на изхода
на  ръка,  при  STOP  на  програма,  спиране  на
захранването.  Това  е  положението  на  актуатора  при
спряло дозиране. Може да се променя и чрез бутоните.

ACT_ADC Текущо измерване позиция на актуатора (смесителя) 197, INT

ACT_ADC_0% Калибровъчна  стойност-  ACT_ADC  при  крайно  'ляво'
(студена вода) положение на актуатора

55, INT

ACT_ADC_100% Калибровъчна стойност-  ACT_ADC  при крайно 'дясно'
(гореща вода) положение на актуатора

56, INT

STATE FLOW- 2089, BYPASS- 2088, PAUSE- 2069, ALARM- 2091  COIL

CTRL КОНТРОЛ
При  установяване  на  стойност  веднага  се  самонулира,

като  уредът  възприема  стойността  и  действа  според
състоянието си и подадената команда.

1-START като бутон START на лиц.панел 
2-PAUSE като първо натискане на бутон STOP 
2-STOP като второ натискане на бутон STOP
4-RELOAD PROGRAM презарежда  избраната

програма.

200 ,INT

ARH_ROW Текущ ред на архива 1029, INT

PROGRAM N програма 128,LSBYTE

ПРОГРАМИ

Q  P0 ПРОГРАМА 0:  ЗАДАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 256 ,INT

T  P0 ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА 257 ,INT

Q  P1 ПРОГРАМА 1:  ЗАДАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 258 ,INT

T  P1 ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА 259 ,INT

…..................

Q  P48 ПРОГРАМА 48:  ЗАДАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 352 ,INT

T  P48 ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА 353 ,INT

М  P49 ПРОГРАМА 49:  МАСА НА БРАШНОТО 354 ,INT

T  P49 ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРА 355 ,INT

%  P49  ПРОЦЕНТ ВОДА 356 ,INT, *0.1
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XII. ОБЩИ ОСОБЕНОСТИ

Уредът съдържа RAM и календар с вградена li-ion батерия. Норм. живот 10г. 
При POWER OFF състоянието се записва в NVRAM, поддържана от  li-ion батерия. При 

неуспех на тази операция, вместо SP се извежда [Err]. Изчиства се със SET, представлява индикация 
за хардуерен проблем или негодна батерия. Съответно на показанията  не трябва да се разчита. Ще се
прояви и при смяна на батерията. Трябва да се презареди (избере) някоя програма.

При управление 4-20mA, LED K1 и K2 не трябва да се имат предвид ( възможно е някой от 
тях да свети). 

При затворен изходен вентил и отчитане на импулс от разходомера, за кратко светва LED 
ALL. Може да показва дефект във вентила. Непосредствено след затваряне на вентила може да 
светне поради инерция.

При POWER ON винаги е в ПАУЗА, ако преди POWER OFF е дозирал. Трябва START за да 
започне от там, докъдето е спрял (или STOP за прекратяване на дозата).

След избор на дадена програма може да се променят заданията, които се виждат на дисплея. 
Това не касае самата програма. С тези задания ще се работи, докато не се зареди/презареди програма,
вкл. и след  POWER ON.

При режимна схема 'без изпълнителен механизъм', т.е. ръчен вентил е все едно дали се 
ползват програми 0-49 или 50-99 (PID не е свързан, температурата се достига на ръка).  

XIII. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ

Препоръки за използване на свързващи проводници

 Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат заедно, но ако           
сигналите са различни, проводниците трябва да се отделят за предпазване от капацитивно и 
индуктивно взаимодействие.   

 Когато трябва да се пресичат проводници с различни по тип сигнали, това трябва да се прави  
под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние.

 Проводници, по които протичат слаби сигнали и проводници свързващи сензорите с 
контролера, не трябва да минават в близост до контактори, двигатели, генератори, 
радиопредаватели и проводници, по които протичат големи токове.

XIV. ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА АРХИВ ( опция )

Файлът WATER_ARCHIVE.mbc е приложение за ModbusReader (www.kurysoft.com). Трябва да е
инсталиран ModbusReader (v1.6).

Първоначална настройка:

Стартира се  WATER_ARCHIVE.mbc. 
Избира се COM PORT, с който е свързано устройството. При необходимост се променят и други

параметри на връзката (обикновено-не). Ако уредът е с MODBUS адрес, различен от 1, трябва да се
укаже през  mode>master settings.
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Може да се пробва връзката чрез  Connection>Connect  и  START/STOP>START TRANSFER.  Би
трябвало да изрежда редовете от архива на екрана. Спира се чрез Connection>Disconnect All.

Настройва се архивът през Tool>Data logging setup

Записва се под някакво име, напр. XX_ARCH.mbs чрез file>save session. 
Настройката file>open last session at start по-добре да не е отметната.

Изтегляне на архив

Стартира се  XX_ARCH.mbs. Може да се пробва връзката (вж.по-горе).   Спира се чрез Disconnect
All. Стартира се изтегляне на данните чрез поредицата:

 Tool>Start Data Logging;    START/STOP>START TRANSFER;    Connection>Connect. 
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Когато дoстигне ред 1023 ще спре да записва във файл и ще изведе Err:  Ex3:   
Tool>Stop Data Logging затваря log файла. Директно затваряне на приложението върши същото.

Ако се отчитат други съобщения за грешка, освен Err:  Ex3: , изтеглянето да се повтори.
Не е проблем да се спре преди ред 1023 –  log  файлът ще съдържа част от архива. Може да се

пусне от определен ред, като за целта вместо START TRANSFER в полето ROW се въвежда номерът
и се натиска Enter (START TRANSFER просто прави ROW=0) .

Файловете  .log  са  текстови  и  могат  да  се  отварят  с  електронна  таблица  за  по  нататъшна
обработка.

Изтеглянето на архив не го променя по никакъв начин в уреда.  За уреда е  без разлика,  дали
архивът е изтеглян или не. Архивът може да се изчисти само през клавиатурата на уреда.

Желателно е  уредът  да не дозира в  момента,  но не пречи.  При  STOP  дозиране може да  не
отговори еднократно на MODBUS заявка (т.е. ще има една TimeOut Err), което не е проблем.

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА С УСТРОЙСТВОТО
Това  е  приложение  за  достъп  (параметри,  статус,  контрол)  и  за  въвеждане  на  програми.

Първоначалната   настройка  е  подобна  на  приложението  за  изтегляне  на  архив,  като  log
функционалност може да не се настройва и да не се ползва.
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ГАРАНЦИОННА   КАРТА
Гаранционна карта № :     .................................................

Гаранционен срок      :     .................................................    месеца

Фабричен номер           :     .................................................

Стоката е закупена от  :     ..................................................................

с фактура №                 :     ............................../......   .......   20........  г.

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

Гаранцията  се  състои  в  безплатна  поправка на  всички фабрични дефекти,  които
могат да се появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като в
ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен
уреда. Гаранцията  не  се  отнася  до  повреда,  причинена  от  лош  транспорт,  лошо
съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за
работа и случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други лица. В
тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане.

Обслужването  в  гаранционния  срок  и  уреждане  на  рекламациите  става  съгласно
действащото законодателство.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз
Дата на

постъпване
Поръчка

номер
Вид на извършения ремонт

Дата на
предаване

Извършил
ремонта

     Продавач:...................           Купувач:.................

България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.microsyst.net   e-mail: info@microsyst.net
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