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Софтуерна версия 1.08 на MS8116 надгражда версия 1.07 (редакция
документ 2016-10-18) със следните функционалности:

 Изведени  са  2(два)  цифрови  входа  DIG1  -(  Stop  ) и DIG2  -(  Start  ),
дублиращи функцията на бутона Start/Stop на лицевия панел (външен
Start/Stop на програмите);

 Изход К3 добавя функция, към стандартната Аларма, за сигнализиране
на край на  програмата  (Аларма + Таймер)  -  включва  за  1 секунда /
изключва за 1 секунда за определено време (bEEP);

 Добавен е нов параметър  (bEEP)  в меню „ПАРАМЕТРИ“  (след пар.
FiLt) на  потребителско  ниво  за  задаване  на  ВРЕМЕ за  действие  на
аларма  оповестяваща  край  на  избраната  програма  –  по  1  секуна
действие / пауза.
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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

MS8116  е  предназначен  за  управление  на  технологични  процеси,  при  които
заданието се изменя по профил във функция от времето. Законите за управление са
ON/OFF – трипозиционен или P – пропорционален. Контролера разполага и с аналогов
изход,  който може да  се  конфигурира като управляващ или препредаващ входната
величина.

В контролера е предвиден отложен старт на програмата, така че тя да се стартира
след  програмируемо  време.  Тази  функция   е  подходяща  например  за  планиране
потреблението  на  електрическа  енергия,  така  че  консумацията  да  се  включи  в
подходящ период от време

Броят на програмите е 6, всяка от които с по 15 възможни задавани точки. 
Стъпките в програмите управляват заданието по три основни критерия – прагово

изменение /независещо от времето/, градиент /задание по наклон/ и задържане на 
заданието за определено време .

Всички данни се съхраняват в енергонезависима памет, включително и текущото
състояние  на  контролера.  При  възстановяване  на  захранващото  напрежение
контролера  влиза  в  същия  режим  и  стъпка  на  управление,  в  който  е  бил  преди
отпадане на захранването.
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2. КОД ЗА ЗАЯВКА
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код

код   
Т0 
Т1

-   не е изведено
 -   11...14V 150 mA 

Захранващо напрежение *
код   
PA 
PF 
PB 

-   
-   
-  

220 VAC 
24 VAC 
24 VDC 

-  12 VDC 
-  24 VDC 
-  друго

+ 10%-15%/5 0Hz

±30% изолирано

±30% изолирано

±15% неизолирано

±15% неизолирано

PC 
PD 
PX 

Дискретен изход К2

*  При опции PF,PB,PC,PD на захранването аналоговите изходи могат да са само токови:
              - пасивни (при заявка)

активни 
    
              - (при заявка и като се използва външно захранване) 

    При опции PC  и PD  на захранването (не се препоръчват),захранването на сензора
        да е същото като захранването на уреда.

! Задължително трябва 
да се уточни обхвата:
долна и горна граници и 
десетична точка!

      Код
K1  K2   K3 
AA  BA  CA 
AB  BB  CB 
AD  BD   

- 
- 
- 

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

- OC NPN неизол.
- OC NPN изол.

CD
AE  BE  CE 
AF  BF   CF 

U =65V, I =100mA

U =80V, I = 1A
C E m a x C m ax

C Ema x C ma x

Дискретен изход К3

Захранващо напрежение -  220 VАС

                       MS8116 - 2.T0.PA.I0.AB.BA.CB

Пример:

Изведено захранване за трансмитер - 
не е изведено

Вход - Pt100  0.0 200.0 °C  Дискретен изход  К1-  Реле 5A /250V 

Дискретен изход  - К2 не е из веден

Дискретен изход  - К3 Реле 5A/250V 

Аналогови изходи
I0 - 
I1

не са изведени
 - 4 -20mA DC

0-20mA DC
 - 0 -1V DC

0-10V DC
друг по заявка

I2 - 
I3
I4 - 
IX-  

Аналогови изходи  -  не са  изведени



3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Аналогов вход

Линеен токов 0 (4) ... 20 mA DC

Линеен напреженов 0 … 1 (10) V DC
Терморезистор Pt 100, P1000 EN 60751
Термодвойка J, K, S, B, R, E EN 60584
Цифрови входове                                                                                                                                                      2
DIG1   Вход за външен Stop Активно ниво GND ISO
DIG2   Вход за външен Start Активно ниво GND ISO
Друг по заявка
Точност на измерване ±0.15% от обхвата 
Изходи

Дискретни    
K1-нагряване,    
К2-охлаждане,   
K3-аларма

Реле 250 V / 5,10 A 
* за ток над 6 A се подбират други клеми

Опции

- Триак 250 V / 2 A;            
- NPN OC uniso 100 mA (използва се основното    
вътрешно захранване на уреда, например за 
управление на SSR 250V /10,20,40 A);
- NPN OC iso  500 mA 70V (за консуматори с външно 
захранване) 

Аналогов (4)  20 mA    /   0  1 (10)  V ±0.15% от обхвата 
препредаващ или управляващ – оптоизолиран

Изведени захранващи напрежения

За аналоговия изход - VAOut +12 V DC 150 mA нестабилизирано, изолирано

За захранване на трансмитер:
- токов или напреженов 

12 V DC   150 mA    нестабилизирано
24 V DC  80 mA    стабилизирано

Индикация и клавиатура
Дисплей 2x4 цифри LED 10 mm
Обхват на дисплея -1999  9999  
Формат на дисплея XXXX,   X.XXX,   XX.XX,   XXX.X  
Клавиатура Полусензорна
Захранване

Захранващо напрежение ; Честота 220V / max 20mA; 50 Hz (± 1 Hz)
Друго съгласно код на заявка
Работни условия
Работна температура 0 … 50 °C
Работна относителна влажност 0 … 80 % RH
Размери
Габаритни размери (WxHxL) 96 x 48 x 128 mm 
Монтаж  Панелен в отвор 90 x 44 mm
Тегло max 400 g
Степен на защита IP40
Съхранение
Температура на съхранение -10 … 70 °C
Относителна влажност при съхранение 0 … 95 % RH
Софтуерна версия:   v1.08 – поддържа управляващ аналогов изход
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4. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ. ДИСПЛЕЙ И КЛАВИАТУРА. 
ЛИЦЕВ ПАНЕЛ  ЗАДЕН ПАНЕЛ

Клема № Значение Клема № Значение

1 Аналогов вход 16 Захранване 

2 Аналогов вход 17 Захранване 

3 Аналогов вход 4, 5, 6 Не се насищат

7 Изход К1 (нагряване) 18-22 Не се използват

8 Изход К1 (нагряване) 23 GND ISO

9 Изход К1 (нагряване) 24 Не се използват

10 Изход К2 (охлаждане) 25 DIG 2 Вход външен Start

11 Изход К2 (охлаждане) 26 DIG 2 Вход външен Stop

12 Изход К2 (охлаждане) 27 GND ISO

13 Изход К3 (аларма + таймер) 28 Аналогов изход 2

14 Изход К3 (аларма + таймер) 29 Аналогов изход 1

15 Изход К3 (аларма + таймер) 30 Изведено захранване за Аout

Светодиоди

С1 Стартирана програма – мига  / спряна програма – свети 

К1 Индицира състоянието на изход 1

К2 Индицира състоянието на изход 2

AL Индицира наличието на алармена ситуация – изход 3

Клавиатура
Избор и редактиране на програма и време на отложен старт
Настройка на параметри 
Настройка на системни параметри
Потвърждаване на направена корекция
Изход от режим НАСТРОЙКА

start
stop Стартиране/спиране на програма

Промяна на параметри

Промяна на параметри
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5. СВЪРЗВАНЕ.
• Свързване аналогов вход

• Свързване дискретен вход
Stop Start 

• Свързване дискретен изход

• Свързване аналогов изход
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RTD
вдупроводно
свързване

RTD
трипроводно
свързване

1 2 31 2 3
TC

компенсационен
кабел

1 2 3

свързани
накъсо в
сензора

I +

1 2 3

Сензор Трансмитер

I +

1 2 3
U захр.

Out
I +

1 2 3

СЕНЗОРИ ТИП 
ТЕРМОДВОЙКА

СЕНЗОРИ ТИП PT100 ИЛИ ДРУГИ РЕЗИСТИВНИ

ТРАНСМИТЕРИ

U U

Uвътрешно
11-14V

+-

U+
-

РЕЛЕЕН
ИЗХОД

ИЗХОД
ТРИАК

NPN OC
неизолиран

NPN OC
изолиран

Напреженов AOut
+

V

Токов активен  Aout

Токов пасивен AOut
+

-

mA
Vext 9   36V 

-

29Aout1

28

29

+30

- mAAout1

+VAOUT29Aout1

28

GND ISO

GND ISO
външно захранване

27

27

26 23 26 2325



6. УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА

 При включване на захранването на дисплея се показва основно работно меню:
- входна величина на първия ред и задание за регулиране на втория ред.

 Ако при спиране на захранването програма е била стартирана, след повторно 
включване регулаторът започва от същото място (част от стъпка), в което е 
бил преди това. 

 Ако регулаторът е бил спрян без преди това да е била стартирана програма, то 
той регулира по зададената °С- - на избраната програма. 

 6.1. Промяна на предстартово време   Pret

Параметърът Pret дава възможност за отложен във времето старт на програма. 
Той действа независимо от избраната програма и е един и същ за всички програми. 
Може да се задават стойности от 0 до 9999 минути (виж също пар. ConF).

Посредством  бутона  (без  задържане)  се  активира
корекция на параметъра Pret – предстартово време.

Промяна на стойността

Потвърждаване и изход. Автоматично след 5 сек.

6.2. Избор на работна програма

Задържа се за 3с. при не стартирана програма

 
Избира се номера на програмата за зареждане

start
stop

Зарежда се избраната програма и се излиза от менюто.

Същото става и чрез задържане на 

6.3. Редактиране на работна програма

Избира се работна програма (виж по-горе) и  без да се
излиза от менюто, посредством бутона без задържане се
преминава към редакция на параметрите (стъпките)

Променя се стойността на избрания параметър

Потвърждава  се  направената  промяна  и  се  преминава
към  следващия  параметър  или  се  излиза  от  режим
редакция  ако  последния  параметър  е  имал  стойност
OFF, Hld или rPt.  
Задържане на бутона води до изход от менюто.

start
stop

Потвърждава  се  направената  промяна  и  се  преминава
към предишния параметър 
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В режима на редактиране на програма на горния дисплей се изписва името на
параметъра, а на долния дисплей - неговата стойност.

ПАРАМЕАТРИ
ИМЕ СТОЙНОСТИ ОПИСАНИЕ

ProG 1 ÷ 6 Номер на програма

°C-- 0 ÷ 9999 °C
Температура на регулиране преди 
стартиране на програмата, при 
предстартово броене Pret  и след Стоп

AАAАHI *HI * 0 ÷ 9999 °C
(виж параметър Conf)

Абсолютна горна аларма 
( важи за всички режими и стъпки )

°C 0 0 ÷  9999 °C
Начална температура 
( задание в стъпка 0 )

t 1 0 ÷ 9999 min.
(OFF, Hld, rPt, St)**

Време за преминаване от °C 0 към °C 1

°C 1 0 ÷ 9999 °C Температура в стъпка 1

t 2 0 ÷ 9999 min.
(OFF, Hld, rPt, St)**

Време за преминаване от °C 1 към °C 2

°C 2 0 ÷ 9999 °C Температура в стъпка 2.
--------- ------------------- -----------------------------------
°C 14 0 ÷ 9999 °C Температура в стъпка 14.
t 15 OFF, Hld, rPt Крайно действие на регулатора.

* Параметърът може да липсва при някои конфигурационни настройки (виж Conf)

** При задаване на времето ( t i ) , чрез намаляването стойността му под нула  

се  достигат стойностите OFF, Hld, rPt, St , които имат следното значение:
• OFF - Дадената стъпка е последна. След нейното достигане регулатора изключва

изходите си и извежда на долния дисплей надпис OFF.
• Hld -  Дадената  стъпка  е  последна.  След  нейното  достигане,  регулаторът

поддържа  температурата  от  предходната  стъпка,  като  това  се  индицира  с
периодична поява  на надпис “Hld” .

• rPt  -  Дадената  стъпка  е  последна.  След  нейното  достигане,  регулаторът
поддържа началната зададена температура, като това се индицира с периодична
поява  на надпис  “rPt” .

• St -  Регулаторът  остава  в  текущата  стъпка  докато  регулираната  температура
достигне заданието и остава в нея за време St t след това. Ако в тази стъпка се
реализира  охлаждане  текущата  температура  се  сравнява  със  заданието  за
охлаждане.

 При задаване на OFF, Hld или rPt се излиза от режима на 
програмиране. (Стъпки след текущата не се задават).

 След достигане края (последната стъпка ) на избраната програма 
регулатора остава в програмата! 

 Нов старт на програмата, редактиране на програмата  или избор на 
друга програма е възможен САМО след преминаване през Stop от 
бутона на лицевия панел или външен бутон(вход DIG 1)!!!
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Примерни програми:

ПРИМЕР 1: 

°С 0 t 1 °С 1 t 2 °С 2 t 3
100 10 200 20 200 OFF

ПРИМЕР 2:

°С 0 t 1 °С 1 t 2 °С 2 t 3 °С 3 t 4
20 St 80 4 60 300 90 Hld
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6.4. Стартиране/спиране на програма

start
stop ● Бутонът се задържа за  3 с.

● Вижда се съобщение “Strt Pret” - начало на време Pret за отложен старт. До 
изтичането на това време дисплея на двата реда редува през 2сек. З  АДАНИЕ   °  C--  , 
ИЗМЕРЕНА ВЕЛИЧИНА  <==>  НАДПИС Pret, ОСТАВАЩО ВРЕМЕ ДО СТАРТ НА 
ПРОГРАМАТА. 

● Предстартовото броене се прекратява посредством задържане на 
start
stop  за 3 сек. 

до  надпис “Stop ProG”. 
● След време Pret програмата стартира. Този интервал може да се зададе 0 и 

програмата стартира веднага след задържането на бутон
start
stop . На дисплея се 

изписва “Strt ProG” - старт на програма (светодиод С1 мига). Същия бутон 
прекратява изпълнението на стартиралата програма – задържане за 3с. до надпис 
“Stop ProG” - стоп на програма (С1 свети постоянно).

Действие на клавиатурата при стартирана програма 
или отброяване на предстартово време Pret   

Показва номера на стартираната програма

или

При  стартирана  програма  показва  номера  на
текущата стъпка и оставащото време от нея или “St”
при стъпка St

start
stop

След  задържане  за  3сек. спира  програмата  или
предстартовото броене

6.5 Настройка на параметри

Меню параметри може да се активира само при нестартирана 
програма или предстартово броене Pret. 

 + 
Натискат се и се задържат за влизане в режим НАСТРОЙКА НА 
ПАРАМЕТРИ. Надпис “tune Par”.

 , 
Избор на параметър

Преход към корекция на стойността

 , 
Промяна на стойността

Потвърждение и преход към следващия параметър. При съобщение End 
(включено в списъка от параметри)– запис на параметрите и изход от 
меню параметри.
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Параметър Описание Стойности
Фабр.

ст-ст

Osp2
Офсет на задание (SР2) на изход К2
SР2 = SР1 + oSP2

* 0 ÷ 9999
(десетична точка

според измерваната)

rALo

Отместване  надолу  спрямо  SP1,
дефиниращо  долната  граница  на
относителната  аларма  или  обща
абсолютна долна аларма (виж пар.Conf)

0 ÷ 9999;
-1999÷9999

(десетична точка
според измерваната)

rAHi

Отместване  нагоре  спрямо  SP1,
дефиниращо  горната  граница  на
относителната  аларма  или  обща
абсолютна горна аларма (виж пар.Conf)

* 0 ÷ 9999
(десетична точка

според измерваната)

St t
Време на изчакване след достигане

на заданието в стъпка St
0 ÷ 255 сек.

HSt1
Хистерезис на изход 1 или зона на

действие на П закона при Prd1>0

* 0 ÷ 9999
(десетична точка

според измерваната)

Prd1
Период  на  ШИМ  изхода.  При  0

изхода е двупозиционен 
0 ÷ 127 сек

O1oF
Добавка към изход 1 при П закон за

избягване на статичната грешка
0 ÷ 100 %

HSt2
Хистерезис на изход 2 или зона на

действие на П закона при Prd2>0

* 0 ÷ 9999
(десетична точка

според измерваната)

Prd2
Период  на  ШИМ  изхода.  При  0

изхода е двупозиционен 
0 ÷ 127 сек

O2oF
Добавка към изход 2 при П закон за

избягване на статичната грешка
0 ÷ 100 %

FiLt
Коефициент  на  филтър  на

аналоговия  вход.  По  малка  стойност
отговаря на по-'тежък' филтър

1 ÷ 128

bEEP

Време  за  сигнализация  за  край  на
програма.  За  това  време  изход  К3
работи по 1 секунда ON/OFF.
При  възникване  на  аларма  по
температура  през  това  време  сигнала
става постоянен!

0 ÷ 255 сек.

END Запис и изход от меню параметри.
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6.6. Настройка на системни параметри

Достъп до системните параметри има само, ако при подаване на захранване на 

уреда, се задържи бутон . Скритите параметри се появяват в началото на 
менюто с основни параметри. Достъпът до тях е възможен до изключване на 
уреда от захранването.

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

Параметър Описание Стойности Фабр.

dPnt
Десетична точка: 
0–XXXX   1–XXXX    2–XXX.X   3–XX.XX     4–X.XXX

FLtJ Зона на действие на филтъра FiLt 0 ÷ 100

FLtd
Време  за  възприемане  на  измерена

стойност извън зоната FLtJ
0 ÷ 100 сек * 0.5

A P1 Делителен коеф. на аналоговия изход -1999 ÷ 9999 (2)

A P0 Офсет на аналоговия изход -1999 ÷ 9999 (2)

ConF

Конфигу -
рация

При загуба и повторна поява на захранване в 
предстартовото броене Pret заявката за отложен старт се 
възприема.    

0

При загуба и повторна поява на захранване в 
предстартовото броене Pret заявката за отложен старт се 
анулира.

1

rALo, rAHi-относителна аларма 0

rALo, rAHi- абсолютна аларма,обща за всички 
програми. Параметър ААHi (аларма на програма) се 
скриват и не се отчитат.

2

ALout - прав 0

AL out - инвертиран 4

AОut е пропорционален на текущото задание SP 0

AОut е управляващ (пропорционален на изходното 
въздействие)

8

Като стойност на параметъра се въвежда сума от 
числата след избраните опции.
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6.7. Аналогов Изход

● Аналоговият изход е с цифров обхват Aout = 0 ÷1023.

● Аналогов изход, препредаващ заданието  
Aout = ( SP1 / A P1 ) * 1023 + A P0 ,  където SP1 e задание на изх.К1

● Управляващ аналогов изход  
Aout  = (  Out /  A P1 )  *  1023 + A P0 ,   където  Out  e  нормирано изходно  
въздействие 

Оut = -1 ÷ +1,   
Out =  1 при пълно нагряване     , K1 постоянно включен;  
Out = -1 при пълно охлаждане , K2 постоянно включен. 

За коректна работа трябва да се осигури двата изхода К1 и К2 да не се
включват в един и същи момент, т.е.  Out не може едновременно да е
положително и отрицателно число. Такива ситуации могат да възникнат
например при  Osp2=0,  ако се вкара офсет на изхода чрез парамeтър
O1oF и по такъв начин К1 работи на и над задание  SP1, a  над SP2
(=SP1) се включва и К2. За недопускане на споменатия режим трябва да
се отмести  SP2  чрез параметър  Osp2>0, като се прецени съответната
минимална  стойност  –  например  при  зона  Hst1=50º  и   O1oF=20%,
отместването  Osp2 трябва да е поне 10º.

6.8 Добавяне на отместване на аналоговия вход

start
stop

● Задържа се при подаване на захранване. На дисплея се
изписва “OFF SEt”  

+
● Влиза се в менюто за промяна на отместването на входа

● Променя се стойността на отместването

● Потвърждава се направената промяна и се излиза от менюто

• Отместването е с разделителна способност един порядък по-голяма от тази на
измерваната величина. От менюто се излиза 5 секунди след последното 
натискане на бутон, като се запомня новата стойност  на отместването. 
Достъпът до отместването е възможен до изключване на уреда от 
захранването.
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6.9. Съобщения за грешки

Съобщение Причина Изходи Изчистване

ErrP

След RESET не може да  се  възстанови
валидно състояние; Загуба на вътрешно
захранване  (вероятност  от  късо
съединение  на  изведеното  от  уреда
захранващо напрежение)

К1,К2 - OFF 
АLL – ON  

Чрез натискане 
на произволен 
бутон. 

EEPr Err Грешка памет
К1,К2 - OFF
АLL    - OFF

Запис на 
програма, 
коректна 
стойност на 
параметър Sens

 7. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ

 7.1. 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.

7.2 Подтискане на шума чрез използване на вградения в контролера филтър

 Ако входната величина се колебае и не е стабилна е необходимо да се намали 
коефициента на филтъра FILt. Колкото е по-малка стойността, толкова е по-
тежък филтъра и по-бавно се изменя входната величина.

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

 Ако отскоците са с по-голяма продължителност е необходимо да се увеличи 
Fltd, но не повече от 8/ максимум 10 /. Оптималната стойност е 4.

8. СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛЕРА.  / налични само в сервизно описание /
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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

постъпван
е

Поръчка
номер

Вид на извършения ремонт
Дата на
предаван

е

Извърши
л

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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