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 При несполучливо калибриране или неправилно конфигуриране на параметри, 
може да възстановите фабричните настройки! / стр. 15,22 /.

 При липса на реакция след натискане на бутон е възможно клавиатурата да е
заключена. За целта е необходимо клавиатурата да се отключи./ стр. 11 /

 Обхвата на дисплейваната величина е потребителски настройваем само 
когато входната величина е линейна / например унифициран токов или 
напреженов сигнал/ .

 Десетичната точка dPnt е потребителски настройваема. dpnt мащабира 
формата на дисплея – умножава или дели. dpnt е обща както за величината 
преди линеаризация – Pvnl, така и за тази след линеаризация /коренуване/ - PV

 При потребителска настройка на дисплеваната величина, параметрите за 
долна граница, горна граница, офсет и десетична точка трябва да се 
определят така, че дисплейваната величина да е в границите на : -1999...9999.
При излизане извън тези граници и при обратно връщане е необходимо да 
се проверят и евентуално коригират всички параметри свързани с 
дисплейваната величина.

 Всички изведени захранващи напрежения за линеен вход и аналогов изход са
изпълнени с активна токова защита, ограничаваща ток на късо под 30 mA.

 Входа,  Аналоговия  изход  и  изхода  за  комуникация  RS485  са  галванично
разделени един спрямо друг и от захранването. 

 Всички  входове  и  изходи  са  защитени  с  елементи  за  електромагнитна
съвместимост.

* С цел уеднаквяване на терминологията за отделните входни величини при линеен вход когато се 
цитира линеаризация се има предвид коренуване. В останалите случаи линеаризация се получава 
след стандартна полиномиална фукция, съответстваща на избрания сензор.
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I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

МS6016  на  МИКРОСИСТ  е  предназначен  за  измерване  и  регулиране на  различни
технологични величини. Аналоговия вход е хардуерно определен и е потребителски избираем
чрез кода за заявка. Входа може да бъде линеен,  резистивен температурен сензор, термодвойка
или друг по заявка. 

 При линеен  вход  сигнала  се  нормира  към  обхват  0...100  %,  а  потребителя  мащабира
съответствието на този обхват с параметри за долна, горна граница и офсет.  

 Контролера има възможност програмно да се включи/изключи коренуваща функция при
линеаризация на  входната величина. 

 Класа на точност на измерване /само при линеен вход/ може да се заяви 0,015% или 0,15%
В останалите случаи класа на точност на измерване е 0,15%. 

 Точността на аналоговия изход е 0,15%.
 При линеен вход и клас на точност на измерване 0,015%, уреда е хардуерно реализиран за

пълен  обхват   0...100 % ,  алтернативно  на  унифициран сигнал 0...20  mA  или 0...10V.
Потребителя  може  да  избира  обхвата  на  входния  сигнал  0...100  %  или  20...100%,
съответстващи на  0...20 mA  или 4...20 mA.

 MS6016 може да дисплейва две процесни величини: 

• Pvnl – процесна величина преди линеаризация; Pvnl при линеен вход е потребителски 
мащабируема с параметри определящи долна граница, горна граница и офсет rL, rH и OFnL. 

• PV -  процесна величина след линеаризация; При линеен вход и при включено коренуване, 
посредством независими параметри  PV се определя по формулата:

• При включено  коренуване  границите  на  параметрите  rnGL и rnGH се  изчисляват
автоматично. 

• Чрез параметър се определя кой е основния дисплей. В зависимост от избрания входен
сигнал и дали е включено коренуване, двата дисплея се определят от:

Според
коренуването

SenS = 5 Sens = 4 SenS =0, 1,2 или 3 SenS = 6

Дисплей Линеен вход RTD–P100, Pt1000 TC – J, K, S или B Полином от 3  ст.

Дисплей 1,
PVnl

PVnl Ω mV x

Дисплей 2,
PV

√ = OFF PV=PVnl PV = ∫ (Ω), °C PV = ∫ (mV), °C PV = ∫ (x) 

√ = ON √ PV √ PV √ PV √ PV
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PV =
Sqn1
Sqd1 √ Sqn2

Sqd2
PVnl+SqA2+OFSt



 Уредът има 4 дискретни изхода – К1, К2, К3, К4

• При конфигурирани релейни изходи, те са с еднополюсно превключване на  NO/NC
контакт. 

• Дискретните изходи работят в програмируем обхват на задаване чрез параметри  rnGL
и rnGH. Извън зададения обхват  rnGL-rnGH, състоянието на изходите приоритетно
се дефинира чрез параметър rnGO.

• Дискретните  изходи  реализират ON/OFF  закон  за  управление  с   еднопосочен
хистерезис и закъснение на включване. Изключването е незабавно. 

• Всички изходи имат независими задания   и се управляват по две собствени граници
(задания) – долна ALo и горна AHi.  Всяко от тези задания за всеки изход може да се
изключи от управлението чрез параметър OutS. 

При  стандартно задаване на долна граница по-малка от горна (ALo<AHi) –  съответния
изход е активен над горна и под долна граница(Фиг.1).

Фиг.1

При разменяне на долната и горната граници (ALo>AHi)– изход тип ЗОНА. Изхода е
активен между горна и долна граница(Фиг.2).

Фиг.2

 Контролера  разполага  и  с  аналогов  трансмитерен  изолиран  изход,  който  препредава
входната  величина  в  унифициран  изходен  токов  или  напреженов  сигнал.  При
конфигуриран аналогов изход, хардуерно са изведени едновременно токов и напреженов
изходи, които не могат да работят едновременно. Вида на изхода се определя с параметър.
Потребителя  може  да  избира  обхвата  на  входния  сигнал  0...100  %  или  20...100%,
съответстващи на  0...20 mA  или 4...20 mA. Според свързването изхода може да е активен
или пасивен.

 MS6016 комуникира по MODBUS RTU протокол,  по изолирана  RS485 линия(опция при
заявка),  което  позволява  дистанционно  да  се  наблюдават  процесите  и  да  се  задават
различни  параметри  и  режими  на  до  32  или  256  /при  специален  драйвер/свързани
контролера (без повторител).

 Контролера  осигурява  токово  ограничени  и  галванично  защитени  напрежения  за
захранване на трансмитери и за аналоговите си изходи.

 Всички  параметри  се  запазват  в  енергонезависима  памет,  включително  и  текущото
състояние на контролера.
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II. КРАТКО УПЪТВАНЕ ЗА  НАСТРОЙКА НА УРЕДА 

№ по
ред

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Код на
достъп 

ПАРАМЕТЪР Справка
стр. № 

1. Свързване и захранване на уреда по схемите от  гл. V 8 и 9

2. Вход в меню ПАРАМЕТРИ по реда на гл. VIII 12

3.
Избор типа и конфигуриране на входа 

ФАБРИЧНА НАСТРОЙКА! ДА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ!
23  SenS 

17

4.
При линеен вход  (SenS = 5) се определя обхвата :
0-100% напр.(0 - 20 )mA или 20-100% напр. (4-20)mA.

12 SYST,
 ir=0 ,  ir=1

15

5.
Включване на коренуваща функция на входа с избор на
множители и делители  на коренуването.  23

ConF, Sqn,Sqd
Sq=0-  изкл.√PV
Sq=1-  вкл. √PV

16
17

6. Десетична точкa  на дисплейваната величина  12 dPnt 13

7.
При линеен вход (SenS = 5)  по параметри  rL и  rH се
мащабира измерването.  23 rL и rH 16

8.
При линеен вход (SenS = 5) по параметри rnGL и rnGH
се ограничава или не обхвата на параметрите.  23

ConF
cA=0/1 17

9.
Определяне на  обхвата на задаване на параметри чрез
задаване на горна и долна граница

12 rnGL – долна 
rnGH – горна 13

10.

Мащабиране на аналоговия изход Аout.
Параметър SYST,  or   определя  съответствието  на
стойностите  на  избраните  граници на  обхвата  OtrL и
OtrH за 0 -100 %  изхoд ли се отнасят или за 20 -100 %
съответно изход (0-20 mA или 4-20 mA).  

12

OtrL – долна 
граница 
OtrH  – горна
граница

SYST, or 

13

13

15

11.
Калибриране на аналоговия вход  по реда на р.  XI

ФАБРИЧНА НАСТРОЙКА! ДА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ!
80 r0_L , r0_H 21,22

12.
Калибриране на аналоговия изход Аout                     

ФАБРИЧНА НАСТРОЙКА! ДА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ!
 23

 PA0 ,  PA1 16

13.

Конфигуриране на цифров изход

Параметър / изход К1 К2 К3 К4

Задание долно ниво Alo1 Alo2 Alo3 Alo4

Задание горно ниво Ahi1 Ahi2 Ahi3 Ahi4

Закъснение долно ниво tAL1 tAL2 tAL3 tAL4

Закъснение горно ниво tAH1 tAH2 tAH3 tAH4

Хистерезис долно ниво HSL1 HSL2 HSL3 HSL4

Хистерезис горно ниво HSH1 HSH2 HSH3 HSH4

 

без код

       12    

Alo
Ahi

tAL
tAH
HSL
HSH

12

13

13

14.
Разрешение/забрана на задание на изхода

Конфигуриране на изходи извън обхвата rnGL...OtrH
 12  

оutS

rnGO
14
14
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III. КОД ЗА ЗАЯВКА

Документ редакция 2019-06-246

MS6016     -  x.x.x.x.x.xxxx

Аналогов вход и
P

t1
00

0
P

t1
0

0

J
K

Т
р

ан
с

м
и

те
р

  1
2

   0.0 100,0 °C
  


 

3
  4 
5  
6  
 
7  
8  
 9 

10  
12  

15  
16  
17 

20  
21  
22 

9X 

  0.0 200.0 °C
     0 250 °C

  0 400 °C
   0 600 °C
  -50 400 °C
 
  -50.0 50.0 °C
  -50.0 100.0°C
  -50 200 °C

0 600 °C
0 1200 °C

0 20 mA DC 
4 20 mA DC 

 0 10 V DC 

0 20 mA DC Kl(0,015%)
4 20 mA DC Kl(0,015%)

 0 10 V DC    Kl(0,015%)

 друг по заявка























Kl(0,15%)
Kl(0,15%)

Kl(0,15%)

код
Клас на точност**

Изведено захранване за трансмитер
код   
Т0 
Т1
Т2

-   не е изведено
 -   
 -   24V 30 mA стабилизирано

11...14V 150 mA 

Захранващо напрежение *
код   
PA 
PF 

PB 

-   
-   

-  

230 VAC 
24 VAC +

-  24 VAC +
24 VDC 

-  12 VDC 
-  24 VDC 

/50Hz
10%-30% изолирано

10%-30% не изолирано
±30% изолирано

±15% неизолирано

±15% неизолирано

PG 

PC 
PD 

Аналогови изходи (ISO)
I0 - 
I11

не са изведени
 - токов 0/4-20mA DC - R =300
 - токов 0/4-20mA DC - R =900

  -  напреженов 0-10V DC
 -  токов и напреженов 
друг по заявка

L MAX

L MAX


I12

I3
I13
IX-  

Комуникация
код   
C0
C1-

- няма
 RS485 MODBUS RTU

      Код
K1  K2   K3  К4
AA  BA  CA  DA 
AB  BB  CB DB -
AD  BD CD  DD 

- 
 

- 

не е изведен
Реле 5A/250V 
Триак 2A / 250V

- OC NPN неизол.
- OC NPN изол.

AE  BE  CE  DE 
AF  BF   CF  DF 

U =65V, I =100mA

U =80V, I =1A
CEmax Cmax

CEmax Cmax

ОПЦИИ ЗА ИЗХОДА

Аналогов изход  - токов 0/4-20mA DC - R =300L MAX 

Захранващо напрежение -  230 VАС

MS6016 - 16.PA.T2.C1 AB-BB-CB-DB.I11.Пример :

Изведено захранване за трансмитер - 
24 V 30mA стабилизирано

Комуникация - RS485 MODBUS



IV. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Аналогови входове                                                                                                                                                          1
Линеен токов
Линеен напреженов
Точност на измерването

Температурен дрейф

 0 (4) ... 20 mA DC
 0 … 10V DC; друг в интервала 0 … 10V DC
± 0.01% of FS(по-заявка)!!!
± 0.15% of FS(стандартно)
15 ppm/°C

Резистивен термодатчик
Термодвойка
Точност на измерването
Температурен дрейф

 Pt 100, P1000                                            EN 60751 
 тип J, K, S, B                                            EN 60584
± 0.15% of FS
100 ppm/°C

Дискретни изходи 4

K1 – ON/OFF  с времезакъснение Реле 250 VAC / 5,10 A - SPDT - NO / NC

К2 – ON/OFF  с времезакъснение Реле 250 VAC / 5,10 A - SPDT - NO / NC

К3 – ON/OFF  с времезакъснение Реле 250 VAC / 5,10 A - SPDT - NO / NC

К4 – ON/OFF  с времезакъснение Реле 250 VAC / 5,10 A - SPDT - NO / NC

Опции за дискретните изходи
- Триак 250 V / 2 A ;
- NPN OC uniso 100 mA – неизолиран 
- NPN OC iso 500 mA 70V – изолиран 

Аналогов изход  AOut оптоизолиран    (опция – стандартно не се насищат, вж. стикера)                             2

Препредаващ  токов
Максимално съпротивление на токовия кръг
Препредаващ напреженов
Точност
Температурен дрейф

0 (4) ... 20 mA DC          
300 Ω или 900 Ω при VAOut =12 или VAOut =24 V DC
0 … 10 V DC; друг в интервала 0 … 10V DC
± 0.15% of FS
25 ppm/°C

Индикация и клавиатура

Дисплей
Обхват на дисплея
Формат на дисплея
Клавиатура

1x4 цифри LED – H=20,3 mm
-1999 ... 9999
X.XXX     XX.XX     XXX.X     XXXX 
фолио с бутони

Захранване

Захранващо напрежение 230V AC/ max 20mA; 50 Hz (± 1 Hz)

Изведени захранващи напрежения

За аналоговия изход – VAOut, изолирано
+ (11 ÷ 14) V DC 80 mA – нестабилизирано или
+ 24 V DC 30 mA стабилизирано, изолирано

За захранване на трансмитер:
- токов или напреженов 

+ (11 ÷ 14) V DC 80 mA - нестабилизирано
+ 24 V DC 30 mA стабилизирано

Комуникация (опция)

RS485 RS485 2WIRE MODBUS RTU SLAVE  9600, 19200bps; parity – NONE, EVEN;  1, 2 stop bit

Условия на експлоатация

Температура и относителна влажност без 
кондензация

Условия на работа:  -20 ÷ 50 °C / 10 ÷ 85 % rh 
Условия на съхранение :-20 ÷ 70 °C / 10 ÷ 90 % rh

Размери

Габаритни размери (WxHxL) Хоризонтален- 48 x 96 x 128 mm

Монтаж хоризонтален Панелен в отвор 44 x 90 mm

Тегло max 400 g

Степен на защита IP40 
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V.ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ. КЛЕМОРЕД И СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

ОПИСАНИЕ НА КЛЕМОРЕДА

КЛЕ
МА

ПРЕД-
НАЗНАЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

1 Релеен изход К1 SPDT - NO - контакт

2 Релеен изход К1 SPDT - COM 

3 Релеен изход К1 SPDT - NC- контакт

4 Релеен изход К2 SPDT - NO - контакт

5 Релеен изход К2 SPDT - COM 

6 Релеен изход К2 SPDT - NC- контакт

7 Релеен изход К3 SPDT - NO - контакт

8 Релеен изход К3 SPDT - COM 

9 Релеен изход К3 SPDT - NC- контакт

10 Релеен изход К4 SPDT - NO - контакт

11 Релеен изход К4 SPDT - COM 

12 Релеен изход К4 SPDT - NC- контакт

13 UNUSED

14,15 Захранване L и N - 230V AC/ 50 Hz 

19 UNUSED

20 RS 485 GND Общa линия на RS485

21 RS 485 B Сигнал B на интерфейс RS485

22 RS 485 A Сигнал А на интерфейс RS485

23 Аналогов изход GND – изолирана за – UOut/IOut

24 Аналогов изход Напреженов + UOut

25 Аналогов изход Токов I Out(активен - / пасивен+

26 Аналогов изход
Положителен терминал за 
активен I Out

27 UNUSED

28 Аналогов вход
-Изведено захранване +24 V DC;
-Отрицателен терминал за TC;
-RTD .

29 Аналогов вход
-Вход IN линеен сигнал ; 
-Положителен терминал за TC;
-RTD .

30 Аналогов вход
- GND линеен сигнал;
- RTD 
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● СВЪРЗВАНЕ АНАЛОГОВ ВХОД

   ●  СВЪРЗВАНЕ НА ИЗХОДИТЕ  НА РЕГУЛАТОРА
Свързване дискретен изход 

      Свързване аналогов изход
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VI. УПРАВЛЯВАЩИ БУТОНИ И СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ

УПРАВЛЯВАЩИ БУТОНИ НА ЛИЦЕВИЯ ПАНЕЛ

MS6016 ФУНКЦИЯ

Натиска се и  ОТКЛЮЧВА / ЗАКЛЮЧВА  КЛАВИАТУРАТА
( надпис Loc/UnLc )

  Настройка на параметри(задържа се 4 с.)
Настройка на системни и скрити параметри
Разрешава промяна на стойността
Потвърждаване на направена корекция
Изход от меню параметри (задържа се 4 с.)

Скрол в списъка с параметри
Промяна на стойност. Дисплеят мига.

Не се използва 

СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ

MS6016 ФУНКЦИЯ

  K1 Активен изход K1 -свети 

  K2 Активен изход K2-свети 

  K3 Активен изход K3-свети 

  K4 Активен изход K4-свети 

  FN Чрез ▲или▼ се извежда измерването преди линеаризация  LED -
FN свети

MS6016  има три  нива  на  програмиране,  които  се  достъпват  с  различни  кодове  чрез
комбинация от натискане и задържане на управляващите бутони(виж раздел  XIII).  Програмирането се
осъществява с достъп и промяна на параметри от съответните нива. Във всяко ниво на програмиране се
променя в различна степен функционалноста на контролера и това изисква съответна компетентност :

Ниво ПАРАМЕТРИ КОД ФУКЦИОНАЛНОСТ КОМПЕТЕНТНОСТ

I СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ  ------ Потребителска настройка в
съответствие с условията и

целите на есплоатация

Потребител запознат с
техническото описание

II СКРИТИ СИСТЕМНИ
ПАРАМЕТРИ   

12 Опции за конфигуриране на
изходите  и обхвата на

измерване. Възтановяване
на фабрични настройки

Лице с техническа
компетентност за

настройка  запознат с
техническото описание

III СЕРВИЗНИ ПАРАМЕТРИ 23 Фабрични настройки Сервизен специалист
на производителя
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VII.  РАБОТЕН РЕЖИМ

В режим на нормална работа се влиза веднага след включване на захранването. На дисплея
се извежда стойността на линеаризираната входната величина PV(XXXX °C).  Чрез ▲или▼ се
извежда измерването преди линеаризация (напр. XXX.X Ω) за 30 с, или до повторно натискане
на ▲или▼ (LED - FN свети). Може да се конфигурира чрез ConF,1d=1 да показва измерването
преди линеаризация в основен работен дисплей .

Светодиодите  за  състоянието  на  изходите  К1,К2,К3  и  К4 показват  дали  е  активен
съответният  изход.  При  достигане  на  зададените  границите   ALo1÷4 и  AHi1÷4 се  изчаква
поставеното време чрез параметри  tAL1÷4 за долна граница и  tAH1÷4  за горната граница и
когато това закъснение изтече се активира съответния изход по избраната логика.

За индикация на измерена входна величина извън обхват (параметри  rnGL и rnGH) 
служат   ┌ - - ┐- над обхват и └ - - ┘- под обхват . 

 Заключване / отключване на клавиатурата

При заключена клавиатура  няма възможност за  промяна на параметрите и режима на
работа, а само за избор на дисплейваната величина със стрелките. Тази функция представлява
защита от неволно натискане на бутон - извежда се  съобщ. Loc.

Натиска се   и  без да

се отпуска се натиска 

Превключва  от  отключено  към  заключено  състояние
(съобщение Loc) и обратно (съобщение UnLc)
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VIII.  ПАРАМЕТРИ

В MS6016 са заложени три нива на програмиране, които се достъпват с различни кодове.

ВИДОВЕ
ПАРАМЕТРИ

КОД
Дисплей 
при вход

Клавиатура

Системни --- PROG
  се натиска и се задържа до поява на надпис “ProG”. 

Бутона се отпуска. Уреда влиза в меню СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

Скрити
Системни

12
CODE

  се натиска и се задържа до поява на надпис “ProG”. Без 

да се отпуска се натиска и  до появата на надпис  CodE. 

Бутоните се отпускат.Сервизни 23

Задаване на код, избор и редактиране на параметър в режим Програмиране

 

Избор на код
Скрол в списъка с параметри
Променя  стойността на избрания параметър

Потвърждава се направената промяна или зададената стойност
Изход - Задържа 4 с. до дисплей   End_   
 *трябва да не е в промяна на стойност 

Две минути след последното действие уреда се връща в работен режим.

СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ     

• (*)Дименсията и десетичната точка са според измерваната величина
• (***)RS 485 -  HOLDING REG  АДРЕС,  ТИП,  МАЩАБ.  Където  не  е  отбелязан,  мащабът

зависи от десетичната точка (параметър.dP)

Пара-
метър

Описание Диапазон на изменение
RS 485
(***)

Фабр
Ст-ст

ALo1 Задание долно ниво К1 rnGL ÷ rnGH (*) 43, Sint

AHi1 Задание горно ниво К1 rnGL ÷ rnGH (*) 44, Sint

ALo2 Задание долно ниво К2 rnGL ÷ rnGH (*) 45, Sint

AHi2 Задание горно ниво К2 rnGL ÷ rnGH (*) 46, Sint

ALo3 Задание долно ниво К3 rnGL ÷ rnGH (*) 47, Sint

AHi3 Задание горно ниво К3 rnGL ÷ rnGH (*) 48, Sint

ALo4 Задание долно ниво К4 rnGL ÷ rnGH (*) 49, Sint

AHi4 Задание горно ниво К4 rnGL ÷ rnGH (*) 50, Sint
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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!

• (*)Дименсията и десетичната точка са според измерваната величина
• (***)RS 485 - HOLDING REG АДРЕС, ТИП, МАЩАБ. Където не е отбелязан, мащабът зависи

от десетичната точка (параметър.dP)

Пара-
метър Описание

Диапазон на
изменение

RS 485
(***)

Фабр
Ст-ст

tAL1 Закъснение при активиране на К1 за долно ниво 0 ÷ 255  *0,5 s 52, Uint

tAH1 Закъснение при активиране на К1 за горно ниво 0 ÷ 255  *0,5 s 53, Uint

tAL2 Закъснение при активиране на К2 за долно ниво 0 ÷ 255  *0,5 s 54, Uint

tAH2 Закъснение при активиране на К2 за горно ниво 0 ÷ 255  *0,5 s 55, Uint

tAL3 Закъснение при активиране на К3 за долно ниво 0 ÷ 255  *0,5 s 56, Uint

tAH3 Закъснение при активиране на К3 за горно ниво 0 ÷ 255  *0,5 s 57, Uint

tAL4 Закъснение при активиране на К4 за долно ниво 0 ÷ 255  *0,5 s 58, Uint

tAH4 Закъснение при активиране на К4 за горно ниво 0 ÷ 255  *0,5 s 59, Uint

HSL1
Хистерезис долно ниво  К1

(** с 1 разряд по-точно от PV)
0 ÷ 9999 (**) 35, Uint

HSH1 Хистерезис горно ниво  К1 0 ÷ 9999  (**) 36, Uint

HSL2 Хистерезис долно ниво К2 0 ÷ 9999   (**) 37, Uint

HSH2 Хистерезис горно ниво К2 0 ÷ 9999  (**) 38, Uint

HSL3 Хистерезис долно ниво К3 0 ÷ 9999   (**) 39, Uint

HSH3 Хистерезис горно ниво  К3 0 ÷ 9999   (**) 40, Uint

HSL4 Хистерезис долно ниво  К4 0 ÷ 9999   (**) 41, Uint

HSH4 Хистерезис горно ниво  К4 0 ÷ 9999   (**) 42, Uint

МАЩАБ НА ТРАНСМИТЕРЕН АНАЛОГОВ ИЗХОД 

OtrL

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

-1999 ÷ 9999 (*) 60, Sint

OtrH

     
PV за горната граница на Аout1 (напр.100°C за 20mA) -1999 ÷ 9999 (*) 61, Sint

ОБХВАТ НА PV  (на входната величина след линеаризация) 

rnGL - rnGH са граници на изменение на заданията и при регистриране на дефектирал сензор

При автоматично изчисляване на техните граници, стойността се извежда с ~1с закъснение.

rnGL
Долна граница на обхвата –

(при измерване под обхват - дисплей  └ - - ┘) 

(ConF.cA=0)

-1999 ÷ 9999 (*)

(ConF.cA=1)

PV(0%) ÷ PV(100%)
но не повече от  

-1999 ÷ 9999

22, Sint

rnGH
Горна граница на обхвата –

(при измерване над обхват - дисплей ┌ -- ┐ )   
23, Sint

dPnt  

Десетична точкa 

• Мащабира-умножава/дели на 10

• Режими 3 и 4 са възможни само при SenS>4 

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

29, Uint
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A db 
Зона на филтъра на входа,съответстващи на (0...32767 при 
0.015% и 0...1023 за 0.15%) инкремента 0 ÷ 100 %   24,

Uint

Adbt Време  до възприемането на стойност извън зоната  Adb 0 ÷ 255* 0,5 s 25, Uint
FILt Коефициент на входния филтър   1 ÷ 127 26, Uint

outS Разрешение/забрана на задание

КОНФИГУРАЦИОННИ ОПЦИИ

ADR 31,
LSBYTE

1L=
0 K1 игнорира задание ALo1

0 - 1 504
1 K1 работи по  задание ALo1

1H=
0 K1 игнорира задание AHi1

0 - 1 505
1 K1 работи по  задание AHi1

2L=
0 K2 игнорира задание ALo2

0 - 1 506
1 K2 работи по  задание ALo2

2H=
0 K2 игнорира задание AHi2

0 - 1 507
1 K2 работи по  задание AHi2

3L=
0 K3 игнорира задание ALo3

0 - 1 508
1 K3 работи по  задание ALo3

3H=
0 K3 игнорира задание AHi3

0 - 1 509
1 K3 работи по  задание AHi3

4L=
0 K4 игнорира задание ALo4

0 - 1 510
1 K4 работи по  задание ALo4

4H=
0 K4 игнорира задание AHi4

0 - 1 511
1 K4 работи по  задание AHi4

ДОСТЪП ДО ОПЦИИТЕ: outS  → 1L  →  1H → .....  rnGO

ПРОМЯНА НА ОПЦИЯ: с ▲▼

rnGO

Изходи извън обхват (rnGL-rnGH)

При коренуване на отрицателна стойност, резултатът е 
0, а уредът ще е в състояние PV< rnGL

КОНФИГУРАЦИОННИ ОПЦИИ

ADR 31,
MSBYTE

1L=
0 K1 = OFF при PV< rnGL

0 - 1
496

1 K1  = ON при PV< rnGL

1H=
0 K1 = OFF при PV> rnGH

0 - 1 497
1 K1  = ON при PV> rnGH

2L=
0 K2 = OFF при PV< rnGL

0 - 1 498
1 K2  = ON при PV< rnGL

2H=
0 K2 = OFF при PV> rnGH

0 - 1 499
1 K2  = ON при PV> rnGH

3L=
0 K3 = OFF при PV< rnGL

0 - 1 500
1 K3  = ON при PV< rnGL

3H=
0 K3 = OFF при PV> rnGH

0 - 1 501
1 K3  = ON при PV> rnGH

4L= 0 K4 = OFF при PV< rnGL
0 - 1 502

1 K4  = ON при PV< rnGL

4H=
0 K4 = OFF при PV> rnGH

0 - 1 503
1 K4  = ON при PV> rnGH

ДОСТЪП ДО ОПЦИИТЕ:  Вж. по-горе пар. outS 

SYST nA – не се използват 

t10 – такт на проверка за състояние ИЗВЪН ОБХВАТ

ir - обхват на  линеен вход  (SEnS=5).   Състоянието след калибриране се
приема за 0-100% (напр.0-20 mA). 

При  ir= 1,  уредът  ще  има  същите  показания  за  20-100% входен  сигнал
(напр.4-20 mA).

ADR
30,

LSBYTE
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or - обхват на AOut. Стойностите, които отговарят на обхватa на AOut са в
параметрите   OtrL,  OtrH.  Полето  Syst,or определя тези стойности за 0-
100%  изхoд ли се отнасят или за 20-100% (0-20 / 4-20 mA).

BackUp  опции:  За  настройките  на  вх/изх,  както  и  за  някои  параметри
(заб.2) се пази резервно копие. Посредством приравняване опцията rE=1,
тези  настройки  и  пар.  връщат  фабричните си  стойности  и  губят
текущите.

КОНФИГУРАЦИОННИ ОПЦИИ
t0 OUT OF RANGE проверка през 

00– 0,5 s ;  01– 4 s;  10– 8 s ;  11– 16 s
00, 01, 10, 11

490
t1 491

ir=
0 Линеен вход  0-20 mA

0 - 1 492
1 Линеен вход  4-20 mA

or=
0 AOut1  0 -100% (0-20 mA)

0 - 1 493
1  AOut1  20 -100% (4-20 mA) 

rE=

0

0 - 1 494
1

Възстановява фабричните настройки на
вх/изх  на някои параметри след което
авт.  rE=0.   Внимание–  губят  се
текущите настройки!

St=

0  - 

0 - 1 495
1

Създава резервно копие на настройките
и  някои  парам.,  означени   (с  това  се
губи фабрично записаното копие), след
коетo автом. St=0. Опцията е видима на
дисплея  само  след  въвеждане  на
специален сервизен код в CОdE.

ДОСТЪП ДО ОПЦИИТЕ:  Вж. по-горе пар. outS 
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СЕРВИЗНИ ПАРАМЕТРИ       Достъпни при CODE=23
! Да се променят с изключително внимание, защото тяхната промяна може да доведе до
некоректна работа на уреда! 

• (*)Дименсията и десетичната точка са според измерваната величина
• (***)RS  485 -  HOLDING  REG АДРЕС,  ТИП,  МАЩАБ.  Където не  е  отбелязан,  мащабът

зависи от десетичната точка (параметър.dP)

Пара-
метър

Описание
Диапазон на
изменение

RS 485
(***)

Фабр
Ст-ст

ПАРАМЕТРИ ЗА ФАБРИЧНО КАЛИБРИРАНЕ НА АНАЛОГОВ ИЗХОД.

При промяна в стойността чрез бутоните на лицевия панел,  Aout попада в режим на калибриране,
различен  от  работния.  Това  трябва  да  се  има  предвид  при  свързана  контролно-измервателна
апаратура !       Настройките се правят при Syst,o  r  =1. 

Има два комплекта параметри според параметър ConF.Ao. При калибриране за ConF. Ao=0
-токов  изход  и  Ao=1-  напреженов  изход,  съобразно  хардуера(при  наситени  Aout1  и  Aout2
изходи),  стойностите за  PA0  и  PA1  се запеметяват и могат да се използват в зависимост от
конфигурацията на уреда от параметър ConF.Ao

При  необходимост  от  потребителска  промяна  да  се  ползват  параметрите  OtrL,  OtrH  за
мащабиране

Стойността на изхода може да се задава през мрежата (AOUT),  което се използва съответно при
калибровка през мрежата

PA0 Отместване за AOut.   

Настройва се до показание AOut1=4mA  (токов изход)   

-1999 ÷ 9999 67(69),Si
nt,

PA1 Множителен коефициент за Aоut.   

Настройва се след PA0 до показание AOut1=20mA.        

-1999 ÷ 9999 66(68)Sin
t

ОБХВАТ НА ВХОДНИЯ СИГНАЛ ЗА ЛИНЕЕН ВХОД (SEnS=5)

служи за потребителска настройка на измерването 

rL Стойност на нелинеаризираната вх.величина PVnl при 
0.0% нормиран входен сигнал

-1999 ÷ 9999
(дес.точка като PV) 

ADR
520,
Float

rH Стойност нанелинеаризираната вх.величина  PVnl при 
100.0% нормиран входен сигнал

-1999 ÷ 9999
(дес.точка като PV)

ADR
522,
Float

OFnL При линеен вход (SEnS=5) - добавя се при 
формирането на PVnl.  

-1999 ÷ 9999(**)

ДРУГИ СЕРВИЗНИ ПАРАМЕТРИ

OFSt Добавя се към входната величина (офсет, след 
линеаризация)

-1999 ÷ 9999(*) 528,
Float

Sqn1

Множители и делители при коренуване на входната 
величина PV като се реализира следния израз:

PV =
Sqn1
Sqd1 √ Sqn2

Sqd2
PVnl+SqA2+OFSt

-1999 ÷ 9999(*) 528,
Float

Sqd1 -1999 ÷ 9999 64, Sint

SqА2 -1999 ÷ 9999 65, Sint

Sqn2 -1999 ÷ 9999
(дес.точка като PV)

522,
Float

Sqd1 -1999 ÷ 9999 70, Sint
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SenS Тип на входа 

Зависи от хардуера!

Настройва се от производителя ! 

J-0, K-1,S-2, B-3,

Pt100–4,Linear-5,  

други-6 

28,
Uint

nEtA MODBUS адрес на устройството 1 ÷ 255 28,
Uint

1

ConF  КОНФИГУРАЦИОННИ ОПЦИИ ADR  27,
LSBYTE

Sq=
0 изключена функция √PV

0 - 1 440
1 включена функция √PV

cA=

0

rnGL- rnGH не са ограничени в 
обхвата на измерване . Представлява 
граница на задания и изход,извън 
обхват. 0 - 1 441

1 RnGL -RnGH са ограничени в обхвата 
на измерване при (SEnS=5)

br=
0 BAUDRATE 9600 bps 

0 - 1 442
1 19200 bps

Pr=
0 PARITY NONE

0 - 1 443
1 PARITY EVEN

Sb=
0  1 stop bit

0 - 1 444
1  2stop bits

bC=
0 Изпълняват се BROADCAST заявки   

(такива към адрес на устройство 0). 0 - 1 445
1 не се изпълняват BROADCAST заявки

1d=

0 основен дисплей - PV

0 - 1 4461 основен дисплей – измерване преди 
линеаризация - PVnl

Ао= 0 AOUT  I токов (0/4-20mA)
0 - 1 447

1  AOUT  II  напреженов(0-10 V)
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IX. КОМУНИКАЦИЯ ПО MODBUS RTU RS485  (опция)

MS6016

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.

M
A

X
. 2

0 
m

MODBUS TCP
CONVERTOR

RTU

E
T

H
E

R
N

E
T

  /
  I

N
T

E
R

N
E

T

SCADA
SOFTWARE

RS485

1
2

N -брой
 разклонения

L , m

MAX  L = 40 / N 

При разклоняване от една точка

PullUp  650

LT1 150

H
O

L
D

H
O

L
D

MS6016

Устройството е MODBUS RTU SLAVE с възможност за комуникикация на 9600 или 19200
bps  по  RS485  2WIRE  линия(пар.ConF).  При  стандартно  изпълнение,  без  използване  на
повторители, на една линия могат да се свържат до 32 устройства, а с повторители -  до 247. Има
вариант специално изпълнение за до 128 устройства без повторители. В таблиците с параметри
в колона HOLDING REGISTER ADDRESS са представени адресите на съответните параметри.
Тук  ще  бъдат  разгледани  останалите  възможности  при  комуникация.  Има  равнопоставеност
между промяна на параметър чрез бутоните на лицевия панел и промяна през мрежата – т.е. на
устройството  може  да  се  въздейства  едновременно  от  двата  източника.  Ако  мрежата  е  с
приоритет  може  да  се  заключи  клавиатурата  (но  тя  може  да  бъде  отключена  през  лицевия
панел).

ИМПЛЕМЕНТИРАНИ MODBUS ФУНКЦИИ

MODBUS
FUNCTION

 Само специфицираните с имена на параметри и величини адреси могат да се използват,
а неописаните в ръководството да се считат за резервирани.  Адресните области в 
таблицата указват само, че операцията е изпълнима без EXEPTION (протоколно 
съобщение за грешка)

0 1 Четене на единични битове. 

03

Четене на HOLDING  REGISTERS,     0< REG ADR <127 – регистри в 
енергонезависимата памет,    128<REG ADR <256 – рег. в оперативната памет. При 
добавяне на 512 - FLOAT калибр. коефициенти се четат във формат IEEE754 (иначе са 
във формат EXP, S.B0,B1,B2). 

05   Запис на единичен бит,   439<COIL ADR<512

06
Запис на един HOLDING REGISTER, 0< REG ADR <127 –регистри в 
енергонезависимата памет; OUT  и SP в оперативната памет

16

Запис на множество последователни HOLDING REGISTERS. Област на действие като 
функция 06, плюс адреси 512-528. При REG ADR>528 запис не се изпълнява, но без 
EXEPTION. При 512<ADR<528 функцията е предназначена за запис на калибр. 
коефициенти FLOAT  във формат IEEE754
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По долу са посочени адреси  (започват от 0), като за  №  на регистри трябва да се добави 1. 

ИМЕРВАНА ВЕЛИЧИНА PV: HOLDING REG ADR  210,  TYPE SINT, READ ONLY

ИМЕРВАНА ВЕЛИЧИНА ПРЕДИ ЛИНЕАРИЗАЦИЯ  PVnl: ADR   208  ,   SINT, READ ONLY

ADC: HOLD REG ADR 210        ,  TYPE SINT, READ ONLY

ADC L,H:  Стойностите на ADC при калибровка HOLD REG ADR  62, 63,  TYPE SINT

r0 L, r0 H:   Калибровъчни стойности % нормиран вх.сигнал   ADR  524, 526       ,   FLOAT

AOUT: Текущо % AOUT*10. При запис на стойности   (0÷1023)+21504 се управлява през мрежата (до запис на друга         
стойност или POWER ON).              ADR  211      , SINT

ЗАКЛЮЧВАНЕ /  ОТКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА  : COIL ADR  505. Енергонезависим флаг.
Отразява  и  управлява  режима на  бутоните  на  лицевия  панел  на  устройството.    0-отключена,  1-
заключена. Достъпен е и през HOLDING REG ADR 31, bit1. Манипулира се и ръчно през лиц.панел.

PV над обхват rnGL-rnGH : COIL ADR  3027.   1- PV>rnGH   0- PV<rnGH    READ ONLY

PV под обхват rnGL-rnGH : COIL ADR  3028.   1- PV<rnGL   0- PV>rnGL     READ ONLY

LED
ИНДИКАЦИЯ
НА  ЛИЦЕВИЯ
ПАНЕЛ

К1 К2 К3 К4

COIL ADR
 (READ ONLY)

0-изкл, 1-вкл 0-изкл, 1-вкл 0-изкл, 1-вкл 0-изкл, 1-вкл

MODBUS ADDRESS : HOLDING REG ADR  127,  TYPE UINT.       При производството =1

FIRMWARE VERSION : HOLDING REG ADR  126,  TYPE UINT. 

КАЛИБРОВКА  ПРИ Sens=6 :   ADR  512 -  516 , FLOAT
RSP3 -512;  RSP2-514; RSP1 -516;  RSP0-518   - Полиномни калибр.коеф., използвани при Sens=6.

Преобразуват ADC ==> измервана величина чрез полином от 3 степен.

ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ : 
● Отделните  битове  на  регистрите  са  достъпни  през  MODBUS  FUNCTION  01  (READ

SINGLE COIL) , като COIL ADR = HOLDING REG ADR  *  16   +   НОМЕР НА БИТ (в байта).
Добавя се 8 ако е в младшия байт.
● Не  трябва  да  се  чете  или  записва  в  регистри  неспецифицирани  в  ръководството.  При

промяна на регистър да се спазват границите, характерни за съответния параметър.
● Трябва предварително да се осигури уникалност на адресите при повече от едно устройство

на линия (пар.nEtA).

Всички  параметри  в енергонезависимата  памет  (немаркирани)  имат  максимален  брой
записи – 1000000.
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X.  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.
–

● Подтискане на шума чрез използване на вградения в регулатора филтър
-  Ако  входната  величина  се  колебае  и  не  е  стабилна  е  необходимо  да  се  намали

коефициента  на  филтъра  FILt.  Колкото  по-малка  e стойността, толкова  'по-тежък'  е
филтърът и по-бавно се изменя  PV.

– Ако  входната  величина  отскача  периодично  за  кратки  интервали  от  време  е
необходимо  да  се  увеличи  параметъра  AdBt.  При  увеличаване  на  този  параметър
уредът  реагира  по бавно  при  рязко  изменение на  входната  величина,  но  игнорира
кратковременните смущения.
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XI.

 КАЛИБРИРАНЕ НА АНАЛОГОВИЯ ВХОД .

• Сервизна настройка. Извършена при производство на уреда.
• Неправилна намеса води до грешка в измерването! 

Сервизният режим за настройване на аналоговия вход е допустимо да се ползва само от
компетентно за целта лице!!!

Калибрирането е установяване на съответствието ADC L, ADC H  към параметрите : r0_L и r0_H
(фабрично калибриране!!!)

• -При линеен вход калибрирането е установяване на съответствието ADC L, ADC H  към  →
0.0%-100.0% нормиран входен сигнал;

• -При вход Pt100 -   ADC L, ADC H  към   → ХХХ.Х Ω  ;   
• -При вход TC -   ADC L, ADC H  към   → ХХ.ХХ μV.

   (вж.графиките по-долу)
Вход в режим калибриране с код    CodE=80

  (5s)  → Дисплей [Prog]  →  без да се отпуска   се натиска   → Дисплей [CodE],

бутоните се отпускат →   → Дисплей [0] → с   и   се набира CodE=80 →   →

Дисплей [tun1]  →  
(*)

→ на входа се подава първа еталонна стойност.→   →  с  

 се набира подадената стойност която се присвоява на r0_L (в % нормиран входен сигнал при

линеен вход,  в Ω  за Pt100 или в μV*10 за TC)→   → Дисплей [tun2] →  → подава се

втора еталонна стойност.→   →  с   се набира подадената стойност r0_H →  
→ работен режим

(*) След този етап  старата калибровка е невалидна! 

-  При линеен вход се настройва към % нормиран входен сигнал. Подразбира се 0.0-100.0%,
независимo от опцията  SYST.ir. Еталоните не са фиксирани, но форматът им е  ХХХ.Х %.. 

Пример:  Налични са еталонни токови сигнали 4  mA и 20 mA.  При калибриране се въвеждат
стойностите  20.0%  и  100.0%.  Така  уредът  ще  мери  4-20mA  при  SYSt.ir=1  или  0-20mA  при
SYSt.ir=0. Потребителските параметри  rL, rH определят на какво да отговаря  този обхват.

- Ако се настройва вход за термодвойка (еталони в mV), след приключване на калибрирането с
еталонен термометър се измерва температурата на клемите. На входа се подава 0 mV (свързва се
накъсо) и се въвежда офсет до показание на дисплея, равно на температурата на клемите.

-  При  калибриране  еталонните  стойности  се  подбират  така,  че  да  са  от  двата  края  на
измервателния обхват.

- С калибрирането офсетът се нулира    OFSt=0.
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XI.

 КАЛИБРИРАНЕ НА АНАЛОГОВИЯ ВХОД .

• Сервизна настройка. Извършена при производство на уреда.
• Неправилна намеса води до грешка в измерването! 

Съответствие на ADC L, ADC H при калибриране

при SЕnS = 5(linear)

при SЕnS < 5

XII. ВРЪЩАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ 

При несполучливо калибриране или неправилно конфигуриране на параметри е възможно
да  се  върнат  фабричните  настройки,  като  се  приравни  опцията  SYST,rE=1 (виж  СКРИТИ
СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ).  Фабричните параметри може да се нуждаят от корекции за
конкретното приложение. 

Функцията не касае заданията ALo, AHi, закъсненията tAL, tAH и параметрите хистерезис
HSL, HSH.
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ADC обхват при kl.=0,015%-32768

ADC обхват при kl.=0,15%

32768

0 1023

ADC_L ADC_H

r0_L r0_H Ω, mV
Фабрично калибриране по

еталонни стойности

rnGL rnGH

Задаване на граници на 
параметрите касаещи  PV

PV

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ

ADC обхват при kl.=0,015%-32768

ADC обхват при kl.=0,15%

32768

0 1023

ADC_L ADC_H

r0_L0,0% r0_H 100,0%
Фабрично калибриране по

еталонни стойности

rL rH

Потребителска настройка на
обхвата на  PVnl 

преди линеаризация

rnGL rnGH

Потребителска настройка
Изчисляване на PV

(след коренуване на PVnl)  
Опции 

Линеаризация- ConF.cA=0
Ограничава PV- ConF.cA=1

Коренуваща функция - ConF.Sq=1G

PVnl

PV=
Sqn1
Sqd1 √ Sqn2

Sqd2
PVnl+SqA2+OFSt

PV



XIII. СОФТУЕР ЗА ТЕСТ

„Микросист“ ЕООД предлага:
• Базов софтуер за тестове за операционна система „Windows” 
• Конвертор за програмиране от компютър -  USB/RS485 
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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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