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1. BEZPIECZEŃSTWO 
 

 
UWAGA 
 

• Przeczytaj instrukcję, aby zapobiec awarii i uszkodzenia urządzenia 
• Nieprawidłowe zamontowanie, obsługa i uŜywanie urządzenia powoduje utratę gwarancji 
• Zaleca się pozostawienie poniŜszej instrukcji w miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich uŜyt-

kowników urządzenia 
• Wszystkie prace elektryczne/przyłączeniowe naleŜy wykonywać przy braku zasilania 
• Pracę przy sterowniku naleŜy wykonywać niebrudzącymi i suchymi rękoma 
• Zwróć uwagę na pracę sterownika tylko z niskim napięciem DC 
• Nie zasilaj urządzenia, gdy jest w jakikolwiek sposób uszkodzone 
• UŜywaj tylko oryginalnych złączy do przewodów 
• UŜywaj tulejek na wszystkie przewody doprowadzone do urządzenia 
 
 

ŚRODKI OSTROśNOŚCI 
 

• Instaluj sterownik zgodnie z instrukcją montaŜu 
• Instaluj sterownik w miejscu niepalnym 
• Nie stawiaj Ŝadnych elementów na sterowniku 
• Nie rzucaj urządzeniem i dbaj, aby nie było poddawane uderzeniom/udarom mechanicznym 
• Zachowaj poniŜsze warunki środowiskowe:  
 

Temperatura przechowywania - 15 ÷ 45°C 
Temperatura pracy 0 ÷ 40°C 
Wilgotność < 90% 
Wibracje < 5m/s2 

Lokalizacja Chronić przed olejami, oparami olejów, kurzem, korozją 
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2. PRZEZNACZENIE 
 

Sterownik kotła parowego DLC-100 jest przeznaczony do sterowania następującym wyposaŜe-
niem kotła parowego: 
• palnikiem gazowym, olejowym lub gazowo-olejowym, jedno lub dwu stopniowy bądź mo-

dulowany, 
• jedną lub dwiema pompami zasilającymi 
• pneumatycznym zaworem odmulającym z kontrolą zamknięcia/otwarcia 
• zaworem odsalającym 
Sterownik do pracy wymaga podłączenia następującej aparatury pomiarowej: 
• przetwornika ciśnienia pary z wyjściem typu: 4(0) ÷20mA 
• sondy poziomu wody z wyjściem typu: 4(0) ÷20mA (np. SPP-2/24 prod. ELTA), lub: 
• 3 poziomowy, binarny pomiar poziomu wody (np. z wykorzystaniem pomiarów przewodno-

ści) (np. SPW3 + WPW3 prod. ELTA), 
• układ odsalania wymaga dedykowanego układu pomiarowego z sondą SZW-1. 

 
Zadaniem sterownika jest pełna automatyzacja pracy kotła parowego. Steruje on pracą palnika, 
w celu stabilizacji ciśnienia pary. Przy wykorzystaniu pomiarów pojemnościowych lub prze-
wodnościowych utrzymuje zadany poziom wody w kotle. Urządzenie pozwala jednocześnie 
kontrolować parametry wody kotłowej poprzez automatyczny układ odsalania i odmulania. Ste-
rownik posiada 7” kolorowy, dotykowy panel operatorski dla ułatwienia obsługi. Urządzenie 
ponadto kontroluje pracę urządzeń, informuje o awariach/przekroczeniach wartości przez roz-
budowany system alarmowy. Posiada moŜliwość archiwizacji danych dotyczących pracy i na-
staw na zewnętrznej karcie pamięci typu SD. Istnieje moŜliwość podłączenia sterownika do 
zewnętrznego systemu SCADA poprzez złącze RS485/MODBUS RTU. Ponadto sterownik jest 
przystosowany do współpracy z ogranicznikiem zuŜycia gazu (np. MOG2010 prod. ELTA) w 
celu uniknięcia przekroczeń mocy zamówionej. 
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3. OBSŁUGA 
 

Sterownik wraz z wbudowanym panelem operatorskim umoŜliwia realizację wszystkich 
elementarnych funkcji kontrolno-sterujących, wizualizację sterowania oraz archiwizację danych. 
Panel tworzy graficzny interfejs pomiędzy człowiekiem a sterownikiem, umoŜliwiając proste 
wprowadzanie danych i sterowanie kotłem za pośrednictwem ekranu dotykowego. Widok ekra-
nu głównego przedstawia rysunek 3.1 

 
Rys. 3.1 Ekran główny DLC-100. 

 

Przyciski na dole umoŜliwiają przejście do określonej części menu. 
 

Tutaj dokonujemy wszystkich załączeń i wyłączenia urządzeń kotła 
 
Wprowadzanie nastaw sterownika 
 
Wykreślanie bieŜących trendów wartości analogowych 
 
Obsługa alarmów 
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4. POMPY ZASILAJĄCE 
Sterownik umoŜliwia sterowanie do 2 pomp zasilających. Domyślnie współpracuje z analogo-
wym – ciągłym pomiarem poziomu wody.  
 
4.1 Opis działania: 

Urządzenie umoŜliwia sterowanie typu ON/OFF do 2 pomp zasilających. Pompy moŜna załą-
czyć w trybie ręcznym bądź automatycznym. W obu trybach warunkiem koniecznym do moŜli-
wości załączenia pomp jest brak sygnału awarii pompy (wejścia binarne IN9, IN11) oraz infor-
macja o wodzie zasilającej (IN32 (32)). Pojawienie się sygnału awarii automatycznie wyłącza 
daną pompę. Po uruchomieniu pompy sterownik testuje wejście: Praca pompy zasilającej (IN10 
(20), IN12 (22)), w celu upewnienia załączenia stycznika, jeśli sygnału potwierdzenia pracy nie 
ma, sterownik uruchamia alarm: „Awaria załączenia pompy zasilającej X”. 
Uruchomienie pompy w trybie ręcznym załącza pompę, bez względu na wartość pomiaru po-
ziomu wody. UWAGA: W trybie ręcznym istnieje moŜliwość przelania kotła. 
 
Uruchomienie pompy – tryb automatyczny. Nastawy trybu automatycznego dla kotła z pomia-
rem ciągłym poziomu wody, pokazano na rysunku 4.1. 

 
Rys. 4.1 Nastawy pomp zasilających 

 
W trybie automatycznym pompa wiodąca, (jeśli występują 2 pompy zasilające) zostaje uru-
chomiona, gdy poziom wody w kotle spadnie poniŜej nastawy Załącz pompę, zaś zostanie wy-
łączona po przekroczeniu poziomu: Wyłącz pompę. Układ regulacji poziomu wody w kotle 
umoŜliwia wygenerowanie dwóch dodatkowych alarmów: ObniŜony poziom wody oraz Wysoki 

poziom wody. Sterownik zlicza czas pracy kaŜdej z pomp i zapisuje go w wewnętrznej, nieulot-
nej pamięci Flash, czas pracy pomp jest widoczny w oknie nastaw.  
 
Funkcja: Automatyczne przełączanie pompy wiodącej: 
Jeśli w układzie występują 2 czynne pompy zasilające, sterownik umoŜliwia automatyczne 
przełączanie pompy wiodącej (pracującej) w celu równomiernego zuŜywania się pomp. Ste-
rownik będzie przełączał pompę wiodącą, jeśli: 
• jest uruchomiona funkcja: Automatyczne przełączanie PW (pompy wiodącej): ON 
• obie pompy są uruchomione w trybie auto. 

Aktualna pompa wiodąca jest wyświetlana w oknie nastaw. Okres do przełączania pompy jest 
sparametryzowany – nastawa: Okres automatycznego przeł. PW. Parametr ten określa, po jakim 
czasie pracy pompy, zostaje wykonane przełączenie. Czas do przełączenia jest zapisywany w 
wewnętrznej pamięci RAM, podtrzymywanej bateryjnie w okresie braku zasilania głównego. 
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Sterownik umoŜliwia pracę równieŜ z przewodnościowym układem pomiaru poziomu wody w 
kotle. W takim przypadku poziomy załączenia i wyłączenia są ustalane przez długości elektrod 
pomiarowych. Wprowadzenie informacji o sposobie pomiaru poziomu wody dokonuje się w: 
Nastawy serwisowe -> Serwis -> Pomiar poziomu wody: SPP – pomiar ciągły (pojemnościo-
wy), WPW – pomiar przewodnościowy. 
 
4.2 Opis wejść /wyjść: 

Wejścia binarne: 
• IN9 (19) – Awaria pompy zasilającej PZ1 – logika prosta, w przypadku wystąpienia awarii 

zabezpieczenia przeciąŜeniowego, termika wewnętrznego lub innego, naleŜy podać logiczną 
1, (+24V) w celu wprowadzenia powyŜszej informacji do sterownika, 

• IN10 (20) – Praca pompy zasilającej PZ1 – logika prosta, sterownik wymaga potwierdzenia 
pracy pompy (sygnał np. ze styku NO stycznika załączającego pompę), 

• IN11 (21) – Awaria pompy zasilającej PZ2 – logika prosta, w przypadku wystąpienia awarii 
zabezpieczenia przeciąŜeniowego, termika wewnętrznego lub innego, naleŜy podać logiczną 
1, (+24V) w celu wprowadzenia powyŜszej informacji do sterownika, 

• IN12 (22) – Praca pompy zasilającej PZ2 – logika prosta, sterownik wymaga potwierdzenia 
pracy pompy (sygnał np. ze styku NO stycznika załączającego pompę), 

• IN21 (32) – Suchobieg pomp zasilających – logika odwrotna, sterownik wymaga sygnału lo-
gicznej 1 – jest woda. 

Dla pomiaru przewodnościowego wody w kotle (WPW) dodatkowo: 
• IN17 (27) – poziom C wody w kotle (najniŜszy – załączenie pompy) 
• IN18 (28) – poziom B wody w kotle (środkowy – wyłączenie pompy) 
• IN19 (29) – poziom A wody w kotle (najwyŜszy – alarm: Wysoki poziom wody) 

Wyjścia binarne: 
• OUT3 (7) – Załączenie* pompy zasilającej PZ1, logika prosta 
• OUT4 (6) – Załączenie* pompy zasilającej PZ2, logika prosta 

*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatko-
wych przekaźników separujących (moduł M8P-24 prod. ELTA) 
 
Wejścia analogowe:  
Dla pomiaru ciągłego poziomu wody w kotle (SPP): 
• IN2 (70) – wejście sygnału 4(0)÷20mA z czujnika poziomu wody w kotle 
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4.3 Przykładowe połączenie elektryczne (dla pomiaru ciągłego poziomu wody w kotle): 
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4.4 Przykładowe połączenie elektryczne (dla pomiaru przewodnościowego): 

 



DLC-100 - INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI 
 

 

10 

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ”ELTA” 
84-230 RUMIA UL.ŚLUSARSKA 41 

TEL: (58) 679-34-78   MAIL: BIURO@ELTA.COM.PL   HTTP: WWW.ELTA.COM.PL 

ver. 05.2015 

5. ODSALANIE 
 

Sterownik DLC-100 posiada moŜliwość współpracy z sondą SZW-1 prod. ELTA do pomiaru 
przewodności cieczy, oraz sterowanie zaworem odsalającym. 

 
5.1 Opis działania: 

Układ automatycznego odsalania, który jest częścią sterownika DLC-100, przeznaczony jest do 
okresowego, automatycznego sterowania zaworem odsalającym kocioł parowy. Jego zadaniem 
jest zmierzenie za pośrednictwem sondy odsalającej SZW-1 wartości przewodności wody ko-
tłowej, oraz jej temperatury i w zaleŜności od nastawionej wartości odpowiednie sterowanie 
zaworem odsalającym. W przypadku uszkodzenia czujnika pomiarowego lub przy braku jego 
połączenia generowany jest alarm. 
 
Przykład pracy układu odsalania przedstawiono na rys. 5.1. 
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Układ z częstotliwością ustawianą przez parametr: Okres pomiarów, dokonuje procedury po-
miaru przewodności cieczy i jeŜeli zmierzona wartość przekroczy parametr: Próg przewodności 

cieczy, układ dokona otwarcia zaworu odsalającego na czas: Czas odsalania kotła + Czas bez-

władności zaworu. Po zakończonym odsalaniu, sterownik ponownie mierzy przewodność wody 
kotłowej, jeŜeli zmierzona wartość dalej przekracza: Próg przewodności cieczy, to ponownie 
zostanie otwarty zawór odsalania. Maksymalna ilość następujących bezpośrednio po sobie cykli 
odsalania kotła, jest nastawialna parametrem: Max. Ilość powtórzeń.  

 
Listę wszystkich parametrów przedstawia rys. 5.2. 
 

 
Rys. 5.2 Parametry układu odsalania. 

 
Opis parametrów (tabela 5.1. Parametry układu odsalania): 

Symbol Opis 
PARAMETRY ODSALANIA 

Próg 
przewodności 

cieczy 

Wartość progu zasolenia – wartość w µs/cm nastawiana w przedziale od 500 do 
8000µs/cm. Przekroczenie ustawionej wartości spowoduje uruchomienie procesu 
odsalania. Wartość podawana przez producenta kotła. 

Współczynnik 
temperaturowy 

Nastawa współczynnika temperaturowego α – zakres nastawiany od 0 % do 3 %. 
Temperatura odniesienia 25oC 

Okres 
pomiarów 

Czas pomiędzy kolejnymi pomiarami zasolenia kotła – wartość nastawiana w 1-
minutowych odcinkach w przedziale od 1 min – do 300 min. W momencie pracy 
palnika, rozpoczęte zostaje odliczanie czasu od wartości nastawionej do zera. Osią-
gnięcie wartości zero powoduje rozpoczęcie pomiaru zasolenia.  

Czas 
pobierania 

próbki 

Czas trwania płukania komory pomiarowej – wartość nastawiana w przedziale od 3 
do 120s – wartość uzaleŜniona od długości połączenia hydraulicznego, pomiędzy 
układem pomiarowym a kotłem. 

Czas 
odsalania kotła 

Czas trwania odsalania kotła – wartość nast. w przedziale od 5 s do 600s. Odsalanie 
następuje w momencie, gdy pomiar wykaŜe przekroczenie zasolenia wody powyŜej 
nastawionego progu (ustawionego w parametrze Próg przewodności cieczy). 

Czas bezwład-
ności zaworu 

Czas otwierania/zamykania zaworu odsalającego (dla elektrozaworu, ustawiamy 0s), 
wartość nastawiana w przedziale od 0s do 180s. 

Max. ilość 
powtórzeń 

Wartość nastawialna w przedziale od 0 do 10, określa ile maksymalnie dodatkowych 
sekwencji odsalania będzie wykonywane w przypadku, gdy poprzednie odsalanie 
było niewystarczające (ponownie zmierzona wartość przewodności wciąŜ przekracza 
nastawiony próg). Parametr pozwala na ograniczenie maksymalnego zrzutu wody w 
danym okresie czasu. 
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5.2 Opis wejść /wyjść: 

Wejście połączenia sondy pomiarowej: 
• Zaciski: 1 ÷ 5 Salinity Meter (76 ÷ 72) * 

*UWAGA: Do połączenia sondy pomiarowej wymagany jest przewód LIYCY 4x0,75. Ekran 
przewodu naleŜy połączyć z zaciskiem numer 3 (74) w sterowniku, oraz z zaciskiem nr 3 w 
puszce połączeniowej sondy. Pozostałe przewody łączymy odpowiednio 1:1.  
Zaciski: 
• 1 – biały 
• 2 – Ŝółty 
• 3 – ekran 
• 4 – zielony 
• 5 – brązowy 

Wejścia binarne: 
• IN23 (34) Awaria zasilania zaworu odsalania, logika prosta. W przypadku wystąpienia awa-

rii zabezpieczenia przeciąŜeniowego, termika wewnętrznego lub innego, naleŜy podać lo-
giczną 1, (+24V) w celu wprowadzenia powyŜszej informacji do sterownika. 

Wyjścia binarne: 
• OUT5 (5) – zawór odsalania**, logika prosta. Sterownik wystawia sygnał 1 (+24V) od 

otwarcia zaworu. 

**UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatko-
wych przekaźników separujących (moduł M8P-24 prod. ELTA) 
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5.3 Przykładowe połączenie elektryczne: 
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6. ODMULANIE 
 

Układ odmulania przeznaczony jest do okresowego, automatycznego sterowania zaworem od-
mulającym kocioł parowy. Sterownik podaje impuls na zawór pilotowy współpracujący z zawo-
rem odmulającym w celu odmulenia kotła. Zawór odmulający moŜe być zasilany spręŜonym 
powietrzem lub wodą. Prawidłowość działania układu kontroluje czujnik indukcyjny typu PNP 
zamontowany na zaworze odmulającym. Nieprawidłowe działanie układu powoduje wyzwole-
nie alarmu. 

 
6.1 Opis działania 

 
Układ odmulania przeznaczony jest do okresowego, automatycznego sterowania zaworem od-
mulającym kocioł parowy. Okres odmulania jest nastawialny i uzaleŜniony od pracy palnika. 
Cykl odmulania polega na odliczaniu w dół jednego z dwóch czasów: Okres bezwzględnego 

odmulania – gdy panik nie pracuje, lub Okres odm. przy pracy palnika – gdy palnik pracuje. W 
momencie, gdy któryś z odliczanych czasów będzie równy 0, układ dokonuje odmulania kotła, 
oraz resetuje oba czasy do nastawionych wartości. Taka zasada działania pozwala ograniczyć 
ilość cyklów odmulania w przypadku, małych poborów pary bądź przestojów kotła. KaŜde od-
mulanie kotła jest rejestrowane – moment ostatniego startu odmulania jest wyświetlany na ekra-
nie głównym sterownika. 

 
Przykład pracy układu odmulania przedstawiono na rys. 6.1. 
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Listę wszystkich parametrów przedstawia rys. 6.2. 
 

 
Rys 6.2. Parametry układu odmulania. 

 

Opis parametrów (tabela 6.1. Parametry układu odmulania): 
Symbol Opis 

PARAMETRY ODMULANIA 
Czas odmulania Wartość nastawialna w zakresie od 1s od 100s, określa czas otwarcia za-

woru odmulania. 
Czas zamykania 

zaworu 
Wartość nastawialna w zakresie od 1s do 100s, określa czas bezwładności 
zaworu, czas po którym jest kontrolowane otwarcie oraz zamknięcie zawo-
ru. 

Okres 
bezwzględny 

odmulania 

Wartość nastawialna w zakresie od 0.01 do 1000h, określa okres odmula-
nia kotła przy braku pracy palnika  

Okres odm. przy 
pracy palnika 

Wartość nastawialna w zakresie od 0.01 do 100h, określa okres odmulania 
kotła przy pracy palnika. 
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6.2 Opis wejść /wyjść: 

Wejścia binarne: 
• IN20 (31) Zawór odmulający zamknięty, logika prosta. Podać logiczne 1 (+24V) z czujnika 

indukcyjnego informującą o zamkniętym zaworze odmulającym. 
• IN23 (34) Awaria zasilania elektrozaworu odmulania, logika prosta. W przypadku wystąpie-

nia awarii zabezpieczenia przeciąŜeniowego, termika wewnętrznego lub innego, naleŜy po-
dać logiczną 1, (+24V) w celu wprowadzenia powyŜszej informacji do sterownika. 

Wyjścia binarne: 
• OUT6 (4) – Elektrozawór odmulania*, logika prosta. Sterownik wystawia sygnał 1 (+24V) 

do otwarcia zaworu odmulającego 

*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatko-
wych przekaźników separujących (moduł M8P-24 prod. ELTA). 
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6.3 Przykładowe połączenie elektryczne 
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7. PALNIK 
 

Sterownik DLC-100 przeznaczony jest do załączania/sterowanie następującymi palnikami: 
• palnikiem 1 lub 2 stopniowym (2st) 
• palnikiem modulowanym z siłownikiem i wejściami binarnymi zwiększanie/zmniejszanie 

mocy (O/Z) 
• palnikiem modulowanym z wejściem 4 ÷ 20mA (MOD) 
Wyboru sterowania palnika dokonuje się w: Nastawy serwisowe -> Serwis -> Palnik. 
 
Palnik 1/2 stopniowy (2st): 
 
Poziomy załączeń/wyłączeń są sparametryzowane, praca palnika jest uzaleŜniona od zewnętrz-
nego analogowego czujnika ciśnienia pary, oraz ograniczników niskiego poziomu wody i mak-
symalnego ciśnienia pary. 

 
7.1 Opis działania 

Układ połączeń elektrycznych, logika działania jest analogiczna do pracy palnika z 2(1) preso-
statami. W przypadku, kiedy łańcuch zabezpieczeń jest zamknięty (sterownik posiada informa-
cję o zamkniętym łańcuchu blokad (IN4 (14))), jest moŜliwe załączenie sterowania palnika w 
trybie auto (sterowanie nie przewiduje moŜliwości uruchomienia palnika ręcznie). Sterowanie 
palnika, jak juŜ wspomniano jest uzaleŜnione od pomiaru analogowego czujnika ciśnienia. Wy-
łączenie odpowiednich stopni palnika (1 lub 2) następuje po osiągnięciu zadanego ciśnienia pa-
ry. Zadane ciśnienie pary nastawialne jest parametrami: Wyłącznie stopnia 1, oraz Wyłączenie 

stopnia 2. Załączenie poszczególnych stopni odbywa się, gdy zmierzone ciśnienie spadnie poni-
Ŝej wartość zadanej minus histereza.  

 
Przykład pracy palnika przedstawiono na rys. 7.1. 
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Progi załączeń/wyłączeń przedstawiono na rysunku 7.2. 
 

 
Rys. 7.2. Nastawy regulatora palnika 2 stopniowego. 

 
W przypadku współpracy sterownika z palnikiem 1 stopniowym, naleŜy wykorzystać tylko je-
den próg wyłączenia. 

 
7.2 Opis wejść /wyjść: 

Wejścia binarne: 
• IN13 (24) – Awaria palnika – logika prosta, w przypadku wystąpienia awarii zabezpieczenia 

przeciąŜeniowego, awarii wewnętrznej lub innej, naleŜy podać logiczną 1, (+24V) w celu 
wprowadzenia powyŜszej informacji do sterownika, 

• IN14 (25) – Praca palnika 1 stopień – logika prosta, sterownik wymaga potwierdzenia pracy 
palnika 1 stopień. 

• IN15 (26) – Praca palnika 2 stopień – logika prosta, sterownik wymaga potwierdzenia pracy 
palnika 2 stopień. 

• IN6 (16) – Blokada pracy palnika 1 stopień – logika prosta, (gdy występuje logiczne 1 
(+24V) blokada jest aktywna) – funkcja umoŜliwiająca prostą blokadę pracy palnika np. 
przez zadziałanie ogranicznika zuŜycia gazu 

• IN7 (17) – Blokada pracy palnika 2 stopień – logika prosta, (gdy występuje logiczne 1 
(+24V) blokada jest aktywna) – funkcja umoŜliwiająca prostą blokadę pracy palnika np. 
przez zadziałanie ogranicznika zuŜycia gazu 

Wyjścia binarne: 
• OUT7 (3) – Wyłączenie* palnika 1 stopień, logika odwrotna. Sterownik wystawia logiczne 

0, (0V) gdy ma załączyć palnik na 1 stopień. 
• OUT8 (1) – Wyłączenie* palnika 2 stopień, logika odwrotna. Sterownik wystawia logiczne 

0, (0V) gdy ma załączyć palnik na 2 stopień. 

*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatko-
wych przekaźników separujących (moduł M8P-24 prod. ELTA). 
Wejście analogowe: 
• IN1 (71) – wejście sygnału 4(0)÷20mA z czujnika ciśnienia pary w kotle parowym 
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7.3 Przykładowe połączenie elektryczne: 
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Palnik modulowany z siłownikiem (O/Z): 
 

Poziomy załączenia/wyłączenia i ciśnienie zadane są sparametryzowane, praca palnika jest uza-
leŜniona od zewnętrznego analogowego czujnika ciśnienia pary, oraz ograniczników niskiego 
poziomu wody i maksymalnego ciśnienia pary. 

 
7.4 Opis działania 

Układ steruje załączeniem palnika oraz jego mocą za pomocą wyjść binarnych zwiększa-
nie/zmniejszanie mocy palnika. W przypadku, kiedy łańcuch zabezpieczeń jest zamknięty (ste-
rownik posiada informację o zamkniętym łańcuchu blokad (IN4 (14))), jest moŜliwe załączenie 
sterowania palnika w trybie auto (sterowanie nie przewiduje moŜliwości uruchomienia palnika 
ręcznie). Sterowanie palnika, jest uzaleŜnione od pomiaru analogowego czujnika ciśnienia. Pal-
nik zostanie załączony jeśli ciśnienie w kotle jest niŜsze od nastawy: Załączenie palnika [bar], 
Przy uruchomianym palniku wewnętrzny regulator PID stabilizuje ciśnienie równe nastawie: Ci-

śnienie zadane [bar]. Jeśli ciśnienie przekroczy wartość parametru Wyłączenie palnika, sterow-
nik wyłączy palnik, ponowne uruchomienie nastąpi po obniŜeniu wartości ciśnienia w kotle do 
nastawy: Załączenie palnika. Regulator PID działa według równania: 
 

 
 

Tzn. parametr P (Kp) wpływa tylko na wartość członu proporcjonalnego, parametr I (Ti) – jest 
w mianowniku – tzn. czym większa wartość parametru I tym mniejszy jest wpływ członu cał-
kującego. Dla palnika z serwomotorem naleŜy wprowadzić stałą czasową serwomotoru (24s dla 
SQN90, 42s dla innych). 
 

Listę wszystkich parametrów przedstawia rys. 7.4. 
 

 
 

Rys. 7.4. Nastawy regulatora palnika modulowanego z serwomotorem. 
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7.5 Opis wejść/wyjść: 
 

Wejścia binarne: 
• IN13 (24) – Awaria palnika – logika prosta, w przypadku wystąpienia awarii zabezpieczenia 

przeciąŜeniowego, awarii wewnętrznej lub innej, naleŜy podać logiczną 1, (+24V) w celu 
wprowadzenia powyŜszej informacji do sterownika, 

• IN14 (25) – Praca palnika – logika prosta, sterownik wymaga potwierdzenia pracy palnika. 
• IN6 (16) – Blokada pracy palnika – całkowite wyłączenie palnika – logika prosta, (gdy wy-

stępuje logiczne 1 (+24V) blokada jest aktywna) – funkcja umoŜliwiająca prostą blokadę 
pracy palnika np. przez zadziałanie ogranicznika zuŜycia gazu 

• IN7 (17) – Blokada pracy palnika – praca na minimalnej mocy – logika prosta, (gdy wystę-
puje logiczne 1 (+24V) blokada jest aktywna) – funkcja umoŜliwiająca proste ograniczenie 
mocy palnika np. przez zadziałanie ogranicznika zuŜycia gazu 

Wyjścia binarne: 
• OUT7 (3) – Wyłączenie* palnika, logika odwrotna. Sterownik wystawia logiczne 0, (0V) 

gdy ma załączyć palnik. 
• OUT9 (39) – Zmniejszanie mocy palnika*, logika prosta. 
• OUT10 (40) – Zwiększanie mocy palnika*, logika prosta. 

*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatko-
wych przekaźników separujących (moduł M8P-24 prod. ELTA) 
Wejście analogowe: 
• IN1 (71) – wejście sygnału 4(0)÷20mA z czujnika ciśnienia pary w kotle parowym 
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7.6 Przykładowe połączenie elektryczne: 
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Palnik modulowany (MOD): 
 

Poziomy załączenia/wyłączenia i ciśnienie zadane są sparametryzowane, praca palnika jest uza-
leŜniona od zewnętrznego analogowego czujnika ciśnienia pary, oraz ograniczników niskiego 
poziomu wody i maksymalnego ciśnienia pary. 

 
7.7 Opis działania 

Układ steruje załączeniem palnika za pomocą wyjścia binarnego oraz jego mocą poprzez wyj-
ście prądowe 4-20mA. W przypadku, kiedy łańcuch zabezpieczeń jest zamknięty (sterownik po-
siada informację o zamkniętym łańcuchu blokad (IN4 (14))), jest moŜliwe załączenie sterowania 
palnika w trybie auto (sterowanie nie przewiduje moŜliwości uruchomienia palnika ręcznie). 
Sterowanie palnika, jest uzaleŜnione od pomiaru analogowego czujnika ciśnienia. Palnik zosta-
nie załączony jeśli ciśnienie w kotle jest niŜsze od nastawy: Załączenie palnika [bar], Przy uru-
chomionym palniku wewnętrzny regulator PID stabilizuje ciśnienie równe nastawie: Ciśnienie 

zadane [bar]. Jeśli ciśnienie przekroczy wartość parametru Wyłączenie palnika, sterownik wy-
łączy palnik, ponowne uruchomienie nastąpi po obniŜeniu wartości ciśnienia w kotle do nasta-
wy: Załączenie palnika. Regulator PID działa według równania: 
 

 
 

Tzn. parametr P (Kp) wpływa tylko na wartość członu proporcjonalnego, parametr I (Ti) – jest 
w mianowniku – tzn. czym większa wartość parametru I tym mniejszy jest wpływ członu cał-
kującego. Wartości regulatora PID (Proporcjonalno-całkująco-pochodny) naleŜy dobrać z duŜą 
starannością dopasowując do konkretnego obiektu. 
Podstawowe zalecenia przy dokonywaniu modyfikacji regulatora PID: 

• zanotuj ustawienia parametrów P,I,D, 
• zmieniaj tylko jeden parametr naraz, 
• przeprowadzaj niewielkie zmiany, 
• nie dokonuj kolejnej zmiany póki efekt poprzedniej nie został określony. 

Przypomnienie właściwości członów P,I,D: 
• P: wpływa na zmniejszenie uchybu regulacji w stanie ustalonym, oraz skróceniu czasu 

regulacji, 
• I: pozwala zlikwidować uchyb w stanie ustalonym, wydłuŜa czas regulacji, zapewnia 

dobrą regulację dla zakłóceń o małych częstotliwościach  
• D: skraca czas regulacji, reaguje na szybkie zmiany stanu systemu 

 
Listę wszystkich parametrów przedstawia rys. 7.6. 
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Rys. 7.6. Nastawy regulatora palnika modulowanego z serwomotorem. 
 

7.8 Opis wejść/wyjść: 

Wejścia binarne: 
• IN13 (24) – Awaria palnika – logika prosta, w przypadku wystąpienia awarii zabezpieczenia 

przeciąŜeniowego, awarii wewnętrznej lub innej, naleŜy podać logiczną 1, (+24V) w celu 
wprowadzenia powyŜszej informacji do sterownika, 

• IN14 (25) – Praca palnika – logika prosta, sterownik wymaga potwierdzenia pracy palnika. 
• IN6 (16) – Blokada pracy palnika – całkowite wyłączenie palnika – logika prosta, (gdy wy-

stępuje logiczne 1 (+24V) blokada jest aktywna) – funkcja umoŜliwiająca prostą blokadę 
pracy palnika np. przez zadziałanie ogranicznika zuŜycia gazu 

• IN7 (17) – Blokada pracy palnika – praca na minimalnej mocy – logika prosta, (gdy wystę-
puje logiczne 1 (+24V) blokada jest aktywna) – funkcja umoŜliwiająca proste ograniczenie 
mocy palnika np. przez zadziałanie ogranicznika zuŜycia gazu. 

Wyjścia binarne: 
• OUT7 (3) – Wyłączenie* palnika, logika odwrotna. Sterownik wystawia logiczne 0, (0V) 

gdy ma załączyć palnik. 

*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatko-
wych przekaźników separujących (moduł M8P-24) 
Wejście analogowe: 
• IN1 (71) – wejście sygnału 4(0)÷20mA z czujnika ciśnienia pary w kotle parowym. 
Wyjście analogowe: 
• OUT1 (65 – 66) –wyjście sygnału 4÷20mA do sterowania mocą palnika. 
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7.9 Przykładowe połączenie elektryczne z MOG2010: 

 

 
 
 
 
 
 



DLC-100 - INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI 
 

 

27 

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ”ELTA” 
84-230 RUMIA UL.ŚLUSARSKA 41 

TEL: (58) 679-34-78   MAIL: BIURO@ELTA.COM.PL   HTTP: WWW.ELTA.COM.PL 

ver. 05.2015 

8. OGRANICZNIKI 
 

Wszystkie ograniczniki i ich instalacja powinny być zaprojektowane zgodnie z PN-EN 12953-
9. Przykładem takiego ogranicznika jest zestaw składający się z modułu ONPW-10 i sondy 
SPT-1 produkcji firmy ELTA, pracujący jako ogranicznik niskiego poziomu wody w kotle pa-
rowym. Wymagane jest odpowiednie połączenie elektryczne ograniczników, obwodu 
bezpieczeństwa oraz zasilania palnika w celu uzyskania odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa. Sterownik DLC-100 nie moŜe być uŜyty jako część obwodu bezpieczeństwa 
kotła – musi on być wykonany zupełnie niezaleŜnie w rozdzielnicy, zgodnie z wytycznymi z 
normy PN-EN 50156-1. Sterownik posiada wejścia kontrolujące stan ograniczników oraz 
łańcucha blokad do wizualizacji pracy kotła, sterowania palnikiem, archiwizacji zdarzeń. 

 
8.1 Opis działania 

Sterownik sygnalizuje stan obwodu bezpieczeństwa. Wyświetla zadziałanie któregokolwiek z 
ograniczników, oraz załącza sygnał wyłączenie palnika w razie otwarcia obwodu bezpieczeń-
stwa. Wszystkie zmiany stanów połączeń między sterownikiem z obwodem bezpieczeństwa są 
zapisywane na zewnętrznej pamięci SD. 

 
 

8.2 Opis wejść /wyjść 

Wejścia binarne: 
• IN3 (13) – Skasowanie ograniczników – logika prosta, informacja pochodząca z klucza ka-

sowania łańcucha blokad (kasowania ograniczników, po usunięciu przyczyny ich zadziała-
nia), połączenie nie jest wymagane, podanie sygnału logicznego 1 (+24V) rejestruje próbę 
skasowania ograniczników przez uŜytkownika. 

• IN4 (14) – Łańcuch blokad kotła parowego zamknięty, logika prosta, informacja pochodząca 
od obwodu bezpieczeństwa, połączenie wymagane – dla moŜliwości uruchomienia palnika. 

• IN8 (18) – ogranicznik maksymalnego ciśnienia pary, logika prosta, pojawienie się logicznej 
1 (+24V), informuje o zadziałaniu ogranicznika maksymalnego ciśnienia pary. 

• IN5 (15) – Błąd w łańcuchu blokad kotła parowego – logika prosta, Funkcja kontroli 
zawieszenia/sklejenia się styków przekaźników bezpieczeństwa, w przypadku podania 
logicznej 1 (+24V) sterownik odczytuje to jako rozwarcie obwodu bezpieczeństwa – 
następuje wyłączenie palnika. 
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9. USTAWIENIA DODATKOWE 
 

Wejście do nastaw dodatkowych jest częściowo niejawne w celu utrudnienia wprowadzania 
niepoŜądanych zmian. 
Aby wejść do ustawień dodatkowych naleŜy przycisnąć znak  w lewym górnym rogu 
ekranu głównego, co spowoduje wyświetlenie informacji o producencie, a następnie przyci-
śnięcie pola w prawym górnym rogu 

 
 

Spowoduje to wyświetlenie ekranu ustawień dodatkowych: 

 
Rys. 9.1 Widok okna wyboru ustawień dodatkowych. 

 

9.1 Data, godzina 

Sterownik DLC-100, posiada wbudowany zegar czasu rzeczywistego wraz z kalendarzem. Zna-
jomość aktualnego czasu jest wymagana do prowadzenia poprawnej archiwizacji danych, ryso-
wania wykresów oraz generowania alarmów. Urządzenie posiada bateryjne podtrzymywanie 
pracy zegara. W momencie, kiedy po wyłączeniu zasilania, zauwaŜymy wyzerowanie nastaw 
zegara, naleŜy wymienić baterię, która znajduje się w wnętrzu sterownika. Bateria CR1220, 3V. 
Sterownik automatycznie uwzględnia zmianę czasu letniego. 

 
Rys. 9.2 Okno nastaw zegara 
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9.2 Kasowanie liczników 

Sterownik DLC-100, zlicza czas pracy pomp zasilających oraz palnika, osobno kaŜdy stopień. 
Wartości te są zapisywane na wewnętrznej nieulotnej pamięci Flash. Czasy pracy urządzeń są 
dostępne w odpowiednich ich oknach nastaw. Istnieje moŜliwość wyzerowania, bądź zmiany 
czasu pracy urządzeń w oknie: Kasowanie liczników. Widok okna Kasowanie liczników przed-
stawiono na rys. 9.3. 

 
Rys. 9.3 Okno kasowania liczników pracy. 

 
9.3 Nastawy czujników 

Urządzenie wymaga odpowiedniego typu czujników do pracy. Są to: 
• Przetwornik ciśnienia – wyjście analogowe, typ 4÷20mA lub 0÷20mA, zakres dowolny (do-

pasowany do konkretnego zastosowania) 
• Czujnik poziomu wody – wyjście analogowe, typ 4÷20mA lub 0÷20mA, zakres dowolny 

(dopasowany do konkretnego zastosowania) 
• Czujnik temperatury spalin* – czujnik RTD, PT100. Zakres przetwarzania (-30° ÷ 390°C), 

wraz z kompensacją nieliniowości, wg. PN-EN-60751. 
• Czujnik temperatury pary* – czujnik RTD, PT100. Zakres przetwarzania (-30° ÷ 390°C), 

wraz z kompensacją nieliniowości, wg. PN-EN-60751. 

*UWAGA – czujniki temperatury spalin i pary nie są wymagane do poprawnej pracy kotła. 
Dla czujników z wyjściem prądowym, naleŜy wprowadzić do sterownika ich zakres pomiarowy 
oraz typ wyjścia: (4(0)÷20mA). Sterownik umoŜliwia generowanie alarmów, niskiej i wysokiej 
wartości mierzonej, odpowiednie wartości naleŜy wprowadzić, w oknie nastaw czujników. 

 
Rys. 9.4 Okno nastaw czujników. 
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9.4 MODBUS 

Sterownik DLC-100 jest wyposaŜony w optoizolowany port RS485. MoŜliwa jest transmisja o na-
stępujących parametrach: 

• Interfejs:   RS485 
• Typ komunikacji:  half duplex 
• Synchronizacja:  komunikacja  asynchroniczna 
• Szybkość transmisji:  9600 ÷ 38400 bit/s 
• Format danych:  1bit stopu,  8 bitów danych, 0 bitów parzystości 
• Protokół:   MODBUS RTU 
• Metoda izolacji:  Izolacja transoptorowa 

Sterownik moŜe pracować jako urządzenie slave. Adres urządzenia oraz szybkość transmisji moŜna 
ustawić w: Nastawy dodatkowe->MODBUS. (domyślne nastawy: Adres: 165, 19200b/s 8N1). 
 

 
 

Rys. 9.5 Okno nastaw parametrów transmisji 
 
Tabela 9.1 Dostępne adresy MODBUS. 

Adres 
Modbus 

Adres Hex Typ 
danych 

Dostęp Opis 

02 (0x02) INPUT STATUS 
10002 0x0001 Bit Odczyt Kasowanie alarmu 
10003 0x0002 Bit Odczyt Test alarmu 
10004 0x0003 Bit Odczyt Kasowanie ograniczników 
10005 0x0004 Bit Odczyt Łańcuch blokad zamknięty 
10006 0x0005 Bit Odczyt Łańcuch blokad – awaria 
10007 0x0006 Bit Odczyt Blokada palnika – stopień 1 
10008 0x0007 Bit Odczyt Blokada palnika – stopień 2 
10009 0x0008 Bit Odczyt Ogranicznik maksymalnego ciśnienia pary 
10010 0x0009 Bit Odczyt Awaria pompy zasilającej 1 
10011 0x000A Bit Odczyt Praca pompy zasilającej 1 
10012 0x000B Bit Odczyt Awaria pompy zasilającej 2 
10013 0x000C Bit Odczyt Praca pompy zasilającej 2 
10014 0x000D Bit Odczyt Awaria palnika 
10015 0x000E Bit Odczyt Praca palnika stopień 1 
10016 0x000F Bit Odczyt Praca palnika stopień 2 
10017 0x0010 Bit Odczyt  
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10018 0x0011 Bit Odczyt Poziom wody C 
10019 0x0012 Bit Odczyt Poziom wody B 
10020 0x0013 Bit Odczyt Poziom wody A 
10021 0x0014 Bit Odczyt Zawór odmulania zamknięty 
10022 0x0015 Bit Odczyt Suchobieg pomp zasilających 
10023 0x0016 Bit Odczyt Awaria zasilania zaworu odsalania 
10024 0x0017 Bit Odczyt Awaria zasilania zaworu odmulania 
10025 0x0018 Bit Odczyt  

Alarmy 
10026 0x0019 Bit Odczyt  
10027 0x001A Bit Odczyt Niski poziom wody 
10028 0x001B Bit Odczyt Awaria zaworu odmulania 
10029 0x001C Bit Odczyt Awaria sond przewodnościowych 
10030 0x001D Bit Odczyt Wysoki poziom wody 
10031 0x001E Bit Odczyt Awaria załączenia pompy zasilającej 1 
10032 0x001F Bit Odczyt Awaria załączenia pompy zasilającej 2 
10033 0x0020 Bit Odczyt Awaria zasilania pompy zasilającej 1 
10034 0x0021 Bit Odczyt Awaria zasilania pompy zasilającej 2 
10035 0x0022 Bit Odczyt Test alarmu 
10036 0x0023 Bit Odczyt Aktywne zabezpieczenie od suchobiegu pompy PZ 
10037 0x0024 Bit Odczyt Maksymalne ciśnienie spalin PZAH7 
10038 0x0025 Bit Odczyt Maksymalne ciśnienie pary PZAH8 
10039 0x0026 Bit Odczyt Niski poziom wody LZAL9 
10040 0x0027 Bit Odczyt Niski poziom wody LZAL10 
10041 0x0028 Bit Odczyt Łańcuch blokad otwarty 
10042 0x0029 Bit Odczyt Awaria palnika 
10043 0x002A Bit Odczyt Awaria układu odsalania 
10044 0x003B Bit Odczyt Awaria czujnika temperatury układu ODS 
10045 0x002C Bit Odczyt Alarm niskiego poziomu wody - od ukl. reg. 
10046 0x002D Bit Odczyt Wysoki poziom wody 
10047 0x002E Bit Odczyt Awaria zasilania elektrozaworu odsalania 
10048 0x002F Bit Odczyt Awaria zasilania elektrozaworu odmulania 
10049 0x0030 Bit Odczyt Blednę zadziałanie łańcucha blokad 
10050 0x0031 Bit Odczyt Awaria pompy kondensatu PK1 
10051 0x0032 Bit Odczyt Awaria zasilania elektrozaworu zb. kondensatu 
10052 0x0033 Bit Odczyt Awaria zasilania pompy ekonomizera 
10053 0x0034 Bit Odczyt Ogranicznik: Maksymalna temp. wody w ekonomizerze 
10054 0x0035 Bit Odczyt Aktywne zabezpieczenie od suchobiegu pompy PK 
10055 0x0036 Bit Odczyt  
10056 0x0037 Bit Odczyt  
10057 0x0038 Bit Odczyt  
10058 0x0039 Bit Odczyt  
10059 0x003A Bit Odczyt  
10060 0x003B Bit Odczyt  
10061 0x003C Bit Odczyt  
10062 0x003D Bit Odczyt  
10063 0x003E Bit Odczyt  
10064 0x003F Bit Odczyt  
10065 0x0040 Bit Odczyt  
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10066 0x0041 Bit Odczyt Awaria czujnika: Analog Input IN1 
10067 0x0042 Bit Odczyt Awaria czujnika: Analog Input IN2 
10068 0x0043 Bit Odczyt Awaria czujnika: Analog Input IN3 
10069 0x0044 Bit Odczyt Awaria czujnika: Analog Input IN4 
10070 0x0045 Bit Odczyt Awaria czujnika: Analog Input Pt100/1 
10071 0x0046 Bit Odczyt Awaria czujnika: Analog Input Pt100/2 
10072 0x0047 Bit Odczyt Awaria czujnika: Analog Input Pt100/3 
10073 0x0048 Bit Odczyt Awaria czujnika: Analog Input Pt100/4 
10074 0x0049 Bit Odczyt  
10075 0x004A Bit Odczyt  
10076 0x004B Bit Odczyt  
10077 0x004C Bit Odczyt Wysoka wartość: Analog Input IN1 
10078 0x004D Bit Odczyt Niska wartość: Analog Input IN1 
10079 0x004E Bit Odczyt Wysoka wartość: Analog Input IN2 
10080 0x004F Bit Odczyt Niska wartość: Analog Input IN2 
10081 0x0050 Bit Odczyt Wysoka wartość: Analog Input IN3 
10082 0x0051 Bit Odczyt Niska wartość: Analog Input IN3 
10083 0x0052 Bit Odczyt Wysoka wartość: Analog Input IN4 
10084 0x0053 Bit Odczyt Niska wartość: Analog Input IN4 
10025 0x0054 Bit Odczyt Wysoka wartość: Analog Input Pt100/1 
10026 0x0055 Bit Odczyt Niska wartość: Analog Input Pt100/1 
10027 0x0056 Bit Odczyt Wysoka wartość: Analog Input Pt100/2 
10028 0x0057 Bit Odczyt Niska wartość: Analog Input Pt100/2 
10029 0x0058 Bit Odczyt Wysoka wartość: Analog Input Pt100/3 
10030 0x0059 Bit Odczyt Niska wartość: Analog Input Pt100/3 
10031 0x005A Bit Odczyt Wysoka wartość: Analog Input Pt100/4 
10032 0x005B Bit Odczyt Niska wartość: Analog Input Pt100/4 
10033 0x005C Bit Odczyt  
10034 0x005D Bit Odczyt  
10035 0x005E Bit Odczyt  
10036 0x005F Bit Odczyt  
10037 0x0060 Bit Odczyt  
10038 0x0061 Bit Odczyt  
10039 0x0062 Bit Odczyt  
10040 0x0063 Bit Odczyt  

01 (0x01) COIL STATUS 
00005 0x0004 Bit (0) Odczyt Lampka alarm 
  Bit (1) Odczyt Buczek alarm 
  Bit (2) Odczyt Pompa zasilająca 1 
  Bit (3) Odczyt Pompa zasilająca 2 
  Bit (4) Odczyt Elektrozawór układu odsalania 
  Bit (5) Odczyt Elektrozawór układu odmulania 
  Bit (6) Odczyt Wyłączenie palnika stopień 1 
  Bit (7) Odczyt Wyłączenie palnika stopień 2 
  Bit (8) Odczyt Zwiększanie mocy palnika 
  Bit (9) Odczyt Zmniejszanie mocy palnika 
  Bit (10) Odczyt  
  Bit (11) Odczyt  
  Bit (12) Odczyt  
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  Bit (13) Odczyt  
  Bit (14) Odczyt  
  Bit (15) Odczyt  

04 (0x04)  INPUT REGISTER 
30033 0x0020 float Odczyt Temperatura wewnętrzna sterownika [°C] 
30035 0x0022 float Odczyt Temperatura spalin [°C] – Pt100/1 
30037 0x0024 float Odczyt Temperatura pary [°C] – Pt100/2 
30039 0x0026 float Odczyt Analog input 4 
30041 0x0028 float Odczyt Przewodność wody kotłowej [uS] 
30043 0x002A float Odczyt Ciśnienie pary [Bar] – An IN1 
30045 0x002C float Odczyt Analog input 3 
30047 0x002E float Odczyt  
30049 0x0030 float Odczyt Napięcie zasilania [V] 
30051 0x0032 float Odczyt Poziom wody [mm] – An IN2 
30053 0x0034 float Odczyt Pt100/3 
30055 0x0036 float Odczyt Pt100/4 
30057 0x0038 float Odczyt  
30059 0x003A float Odczyt  

03 (0x03)  HOLDING REGISTER 
21025 0x0100 Uint32 Odczyt Czas wystąpienia i-tego alarmu 
21027 0x0102 Uint16 Odczyt Numer i-tego alarmu 
21028 0x0103 Uint16 Odczyt Potwierdzenie alarmu 
     
21029 0x0104 Uint32 Odczyt Czas wystąpienia i-1 alarmu 
21031 0x0106 Uint16 Odczyt Numer i-1 alarmu 
21032 0x0107 Uint16 Odczyt Potwierdzenie alarmu 
     
21033 0x0108 Uint32 Odczyt Czas wystąpienia i-2 alarmu 
21035 0x010A Uint16 Odczyt Numer i-2 alarmu 
21036 0x010B Uint16 Odczyt Potwierdzenie alarmu 
 

Maksymalna ilość alarmów:   18 
     Bity: (zapis bajtowy - little endian) 
Kodowanie czasu alarmu:    31-26: Rok (0-64 od 2000) 
     25-22: Miesiąc (1-12) 

21-17: Dzień (1-31) 
16-12: Godzina (0-23) 
11-6: Minuta (0-59) 
5-0: Sekunda (0-59) 

 
Potwierdzenie alarmu:  nBit1 
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9.5 SERWIS 

Ustawienia serwisowe pozwalają dostosować sterownik do wyposaŜenia kotła. Na rysunku 9.6 przedstawiono widok 
nastaw serwisowych.  
UWAGA: zmiany w poniŜszych nastawach mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany serwis. 

 
Rys. 9.6 Okno nastaw serwisowych. 

 

Nastawy: 
• Temperatura spalin – umoŜliwia uruchomienie modułu obsługi pomiaru temperatury spalin, 
• Temperatura pary – umoŜliwia uruchomienie modułu obsługi pomiaru temperatury pary, 
• Odsalanie - umoŜliwia uruchomienie modułu odsalania, 
• Odmulanie - umoŜliwia uruchomienie modułu odmulania, 
• Pompa zasilająca 2 – umoŜliwia uruchomienie sterowania 2 pomp zasilających (z funkcją 

automatycznego przełączania pompy wiodącej, 
• Pomiar poziomu wody – wybór sposobu pomiaru poziomu wody w kotle, SPP – pomiar po-

jemnościowy – ciągły, WPW – pomiar przewodnościowy (patrz punkt 4. pompy zasilające) 
• Palnik – wybór rodzaju sterowania palnika: MOD – palnik modulowany z wejściem 

4÷20mA, O/Z – palnik modulowany z siłownikiem i wejściami binarnymi-zwiększanie-
zmniejszanie mocy palnika, 2ST – palnik 1 lub 2 stopniowy. 
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10. WYKRESY 
 

Sterownik DLC-100 posiada prostą aplikacje do rysowania przebiegów zmiennych analogowych 
w czasie. Wyboru zmiennych dokonuje się w: Wykresy 

 

 
Rys. 10.1 Okno Wybór zmiennych analogowych. 

 

Wszystkie krzywe są skalowane automatycznie i wyświetlane w przedziale: (0 ÷ Xmax
i) gdzie 

Xmax
i – maksymalna wartość i-tej zmiennej analogowej. Domyślnie, po uruchomieniu system 

wyświetla dane z próbkowaniem równym 1/s, pozwala to wyświetlić 10 ostatnich minut pracy 
systemu. Częstotliwość próbkowania moŜe zostać zmieniona w oknie Wykresy. KaŜde wyłącze-
nie sterownika czyści dane o wyświetlanych krzywych. Przykład pracy przedstawiono na rys. 
10.2. 
 

 
Rys. 10.2 Okno Wykresy, trendy mierzonych wartości analogowych. 
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11. ALARMY 
 

Awarie i błędy działania systemu sterowania kotłem parowym są rejestrowane i wyświetlane w 
oknie Alarmy. KaŜdy alarm posiada przypisaną datę, godzinę wystąpienia oraz opis. Po wystą-
pieniu alarmu sterownik uruchamia sygnał dźwiękowy, świetlny oraz zmienia wyświetlanie 
przycisku Alarm, na ekranie głównym. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy naleŜy wcisnąć przy-
cisk Kasowanie Alarmu (podać sygnał logiczny 1 na wejście IN1 (11)). Obsługa jest zobowią-
zania do potwierdzenia kaŜdego alarmu poprzez przycisk Potwierdź – w oknie Alarmy. Jeśli 
przyczyna alarmu ustąpiła/została usunięta to poprzez przycisk Skasuj, usuwamy alarm z listy. 
Wszystkie wystąpienia alarmów są rejestrowane na karcie pamięci SD. 

 

 
Rys. 11.1 Okno Alarmy, kolor czerwony – nowy alarm, kolor niebieski – alarm potwierdzony 

 
 

11.1 Opis wejść /wyjść 

Wejścia binarne: 
• IN1 (11) – Kasowanie alarmu – logika prosta, wymagane podłączenie przycisku Kasowanie 

Alarmu w przypadku wykorzystania sygnalizacji akustycznej alarmu, przycisk wyłącza sy-
gnalizacje akustyczną, 

• IN2 (12) – Test Alarmu – logika prosta, wejście słuŜy do podłączenia przycisku Test Alar-
mu, podanie logicznego 1 powoduje uruchomienie sygnalizacji świetlnej i akustycznej alar-
mu. 

Wyjścia binarne: 
• OUT1 (9) –Alarm Lampka* - wyjście binarne do podłączenia sygnalizacji świetlnej wystą-

pienia alarmu. 
• OUT2 (8) – Alarm Buczek* - wyjście binarne do podłączenia sygnalizacji akustycznej wy-

stąpienia alarmu. 

*UWAGA – Sygnał wyjścia binarnego to +24V, max 300mA, zaleca się stosowania dodatko-
wych przekaźników separujących (moduł M8P-24) 
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11.2 Spis alarmów 

Lp. Alarm Opis 
1. Test Alarmu Alarm wywołany przyciskiem Test Alarmu – testowanie sygna-

lizacji alarmowej, świetlnej i akustycznej 
2. Awaria załączenia Pom-

py Zasilającej 1 
Awaria spowodowana brakiem sygnału potwierdzenia załącze-
nia pompy zasilającej 1. Sprawdzić: 
• Zasilanie obwodu cewki stycznika pompy zasilającej 1 
• Stycznik pompy zasilającej 1 

3. Awaria załączenia Pom-
py Zasilającej 2 

Awaria spowodowana brakiem sygnału potwierdzenia załącze-
nia pompy zasilającej 2. Sprawdzić: 
• Zasilanie obwodu cewki stycznika pompy zasilającej 2 
• Stycznik pompy zasilającej 2 

4. Awaria zasilania Pompy 
Zasilającej 1 

Awaria spowodowana wystąpieniem awarii pompy zasilającej 
1. Sprawdzić: 
• Stan zabezpieczenia przeciąŜeniowego, 
• Stan zabezpieczenia termicznego. 

5. Awaria zasilania Pompy 
Zasilającej 2 

Awaria spowodowana wystąpieniem awarii pompy zasilającej 
2. Sprawdzić: 
• Stan zabezpieczenia przeciąŜeniowego, 
• Stan zabezpieczenia termicznego. 

6. Aktywne zabezpieczenie 
od suchobiegu 

Awaria spowodowana brakiem sygnału z zabezpieczenia przed 
suchobiegiem. Sprawdzić: 
• Obecność wody w obwodzie pomp zasilających, 
• Poprawność działania czujnika wody. 

7. Alarm niskiego poziomu 
wody - od ukl. reg. 

Alarm spowodowany niskim poziomem wody w kotle, wartość 
progu alarmu jest nastawialna w oknie: Nastawy – Pompy Zasi-

lające. Sprawdzić: 
• Wartość nastawy Alarm: ObniŜony poziom wody 
• Poprawność działania pomp zasilających 
• Poprawność nastaw poziomów sterowania pompami 

8. Wysoki poziom wody Alarm spowodowany wysokim poziomem wody w kotle, war-
tość progu alarmu jest nastawialna w oknie: Nastawy – Pompy 

Zasilające. Sprawdzić: 
• Wartość nastawy Alarm: Wysoki poziom wody 
• Poprawność działania pomp zasilających 
• Poprawność nastaw poziomów sterowania pompami 
• Poprawność działania układu pomiaru poziomu cieczy 

9. Awaria Palnika Alarm spowodowany wystąpieniem sygnału awarii palnika. 
Sprawdzić: 
• Palnik, sterownik palnika, instrukcję obsługi palnika. 

10. Awaria zasilania elek-
trozaworu odmulania 

Alarm spowodowany wystąpieniem sygnału awarii zasilania 
elektrozaworu odmulania. Sprawdzić: 
• Stan zabezpieczenia przeciąŜeniowego, 

11. Awaria zaworu odmula-
nia 

Alarm spowodowany niezgodnym sygnałem z czujnika induk-
cyjnego połoŜenia zaworu odmulania a stanem wymuszonym 
przez sterownik. Przyczyną alarmu moŜe być: 
• Zawieszenie/przyblokowanie się zaworu 
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• Brak medium zasilającego siłownik zaworu 
• Uszkodzenie czujnika indukcyjnego 
• Uszkodzenie cewki zaworu 

12. Awaria zasilania elek-
trozaworu odsalania 

Alarm spowodowany wystąpieniem sygnału awarii zasilania 
elektrozaworu odsalania. Sprawdzić: 
• Stan zabezpieczenia przeciąŜeniowego, 

13. Awaria czujnika tempe-
ratury układu ODS 

Alarm spowodowany błędnym wynikiem pomiaru temperatury 
cieczy w celce pomiarowej układu odsalania. Przyczyną alarmu 
moŜe być: 
• Brak połączenia między sterownikiem a sondą odsalania, 
• Błędne połączenie, 
• Temperatura przekraczająca 230oC, 
• Uszkodzenie sondy odsalania, uszkodzenie sterownika. 

14. Awaria układu odsalania Alarm spowodowany błędną wartością wyliczoną przewodno-
ści cieczy, (poza zakresem: <0 ÷ 10000>uS/cm. Prawdopodob-
ne przyczyny: 
• Zwarcie elektrod sondy odsalania, 
• Błędne połączenie sondy 
• Za duŜa wartość współczynnika temperaturowego α 
• Przewodność cieczy powyŜej 10000uS/cm 

15. Łańcuch blokad otwarty Alarm spowodowany brakiem sygnału zamknięcia łańcucha 
blokad (IN4 (14)). Alarm powinien zawsze wystąpić po uru-
chomieniu szafy sterowniczej, naleŜy skasować ograniczniki. 
W przypadku wystąpienia alarmu w czasie pracy kotła, auto-
matycznie zostanie wyłączony palnik. 

16. Maksymalne ciśnienie 
pary PZAH8 

Zadziałanie ogranicznika maksymalnego ciśnienia pary 

17. Błędne zadziałanie łań-
cucha blokad 

Alarm spowodowany wystąpieniem sygnału awarii błędnego 
zadziałania łańcucha blokad. 

18. Wysoka wartość:  
• Ciśnienie 
• Poziom wody 
• Temperatury spalin 
• Temperatury pary 

Zadziałanie alarmu wysokiej wartości jednego z pomiarów 
analogowych, wartość alarmu jest nastawialna w oknie: 
Nastawy Czujników. 

19. Niska wartość: 
• Ciśnienie 
• Poziom wody 
• Temperatury spalin 
• Temperatury pary 

Zadziałanie alarmu niskiej wartości jednego z pomiarów ana-
logowych, wartość alarmu jest nastawialna w oknie: 
Nastawy Czujników. 

20. Awaria czujnika: 
• Ciśnienie 
• Poziom wody 
• Temperatury spalin 
• Temperatury pary 

Awaria czujnika analogowego. Prawdopodobna przyczyna: 
• Przerwanie obwodu połączenia czujnika 
• Brak zasilania czujnika (czujniki z wyjściami prądowymi) 
• Zwarcie obwodu czujnika 
• Awaria czujnika 
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12. ARCHIWIZACJA DANYCH 
 

Sterownik DLC-100 przy zamontowanej wewnątrz karcie SD tworzy automatycznie następujące 
pliki: 
• Raporty Dobowe: zawierają wartości wszystkim mierzonych wartości analogowych, archi-

wizacji jest dokonywana domyślnie, co 1 minutę. 

• Alarmy dzienne: zawierają datę, godzinę i opis następujących zdarzeń: 
o wszystkich awarii/błędów które miały miejsce, 
o zmiany parametrów ustawień, wraz z wartościami nowo wprowadzonymi. 

Wszystkie informacje są katalogowane ( bieŜący rok/miesiąc/*.txt ) jak przedstawia rysunek: 
 

 
 
KaŜdy folder miesiąca zawiera pliki raportów dobowych oraz alarmów. Informacje są zapisy-
wane w plikach txt, mogą później być przetwarzane w dowolnym programie komputerowym 
(Word, Excel).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DLC-100 - INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI 
 

 

40 

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ”ELTA” 
84-230 RUMIA UL.ŚLUSARSKA 41 

TEL: (58) 679-34-78   MAIL: BIURO@ELTA.COM.PL   HTTP: WWW.ELTA.COM.PL 

ver. 05.2015 

13. ZAŁĄCZENIA 
 

Po podaniu zasilania sterownik uruchamia się automatycznie. W czasie inicjalizacji systemu 
program wyświetla spis uruchamianych wewnętrznych modułów sterownika na czarnym tle 
wyświetlacza LCD.  
 
Opis ikon ekranu głównego przedstawiono poniŜej: 
 

 
Rys. 13.1 Opis ekranu głównego 

Zastosowana logika wskaźników: 
 - urządzenie/blok wyłączone 
 - urządzenie/blok włączone w trybie auto, niepracujące w tej chwili 
 - urządzenie/blok włączone w trybie auto, pracujące w tej chwili 
 - urządzenie/blok włączone w trybie ręcznym, pracujące w tej chwili 
 - urządzenie włączone w tej chwili (tryb auto lub ręczny), bez sygnału potwierdzenia pracy 
 - urządzenie wyłączone, ale sterownik otrzymuje sygnał pracy 
 - awaria urządzenia 
 - blokada pracy urządzenia (blokada pracy palnika, przez zewnętrzny sygnał blokujący (IN6 
(16) lub IN7 (17)) 

Aby uruchomić poszczególne urządzenia kotła naleŜy przycisnąć , pojawi się następujący 
ekran: 

 
Rys. 13.2 Ekran załączeń urządzeń kotłowych. 
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Domyślnie w celu uruchomienia kotła załączamy wszystkie urządzenia w tryb automatyczny ( ). 
Istnieje moŜliwość wymuszenia pracy pomp zasilających, odsalania oraz odmulania poprzez ręczne 
ich załączenie. W celu ręcznego uruchomienia pompy zasilającej (bez uwzględnienia aktualnego 
stanu poziomu wody w kotle) naleŜy wcisnąć: , a następnie  pod wyborem trybu 
REKA. Podobnie w celu wykonania jednego cyklu pomiaru przewodności cieczy/odsalania kotła, 
naleŜy wybrać: , a następnie . Analogicznie moŜna uruchomić odmulanie. Palnik 
moŜna uruchomić tylko w trybie automatycznym. 
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14. MONTAś 
 

Rozdzielnica sterownicza, do której zamontujemy urządzenie powinna spełniać normę środo-
wiskową nie mniejszą niŜ IP40, a temperatura pracy powinna wynosić od 0 do 40˚C. 

 
MontaŜ sterownika na elewacji: 

• sprawdź czy głębokość panelu jest wystarczająca dla sterownika, z uwzględnieniem prze-

strzeni dla odłączania zacisków kablowych 

• wytnij w panelu prostokątny otwór o wymiarach 210 (szer) x 140 (wys) mm i wygładź kra-

wędzie otworu 

• wsuń sterownik i wciśnij blaszki mocujące z wkrętami (dostarczone ze sterownikiem) w za-

czepy znajdujące się na ściankach bocznych sterownika 

• dokręć (nie za mocno) wkręty, aby stabilnie umocować sterownik w rozdzielnicy 
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15. DANE TECHNICZNE 
 
 

Dane techniczne Opis 
Sterownik: 

Zasilanie: DC 24V ±10% 
Prąd znamionowy: 200mA (przy braku połączeń zewnętrznych) 
Złącze:  3-punktowa rozłączalna listwa zaciskowa (PE, GND, +24V) 
Przekrój przewodów: 0,75 ÷ 2,5 mm2 
Temperatura pracy: 0 ÷ 40oC 
Temperatura przechowywania - 15 ÷ 45°C 
Wibracje < 5m/s2 
Lokalizacja Chronić przed olejami, oparami olejów, kurzem, korozją 

Wyświetlacz: 
Typ wyświetlacza: TFT LCD 65tys. kolorów, panel dotykowy rezystancyjny 
Rozmiar wyświetlacza: 7’’ (przekątna) 
Rozdzielczość ekranu: 800x480 
Podświetlanie: LED, czas pracy 50 000 godzin. 

Wejścia binarne: 
Ilość wejść: 24 
Znamionowy prąd wejściowy: ok 5.5mA, typ sink 
Napięcie ON: ≥ 8V 
Napięcie OFF: ≤ 3V 
Metoda izolacji: Transoptor dla kaŜdego wejścia 
Czas reakcji: 30ms 
Złącze wejściowe: 14-punktowa + 12-punktowa rozłączalna listwa zaciskowa 
Przekrój przewodów: 0,3 ÷ 2,5 mm2 
Wskaźnik stanu: KaŜde wejście posiada diodę LED sygnalizującą stan 

Wyjścia binarne: 
Ilość wyjść: 16 
Rodzaj wyjść: Tranzystor (typu source) 
Ilość zacisków w grupie: 8 (2 grupy) 
Metoda izolacji: Transoptor dla kaŜdego wyjścia 
Napięcie wyjściowe: (Uzas – 0,3)V 
Zasilanie wyjść binarnych: (10,8 ÷ 28,8)V 
Min. ObciąŜenie wyjścia 0mA 
Maksymalny prąd wyjściowy: 300mA 
Prąd udarowy: 1,5A w ciągu 10ms 
Prąd wyjściowy grupy: Max 2.4A 
Prąd upływu w stanie OFF: ≤50µA 
Tłumienie zakłóceń: Dioda wsteczna 
Wskaźnik stanu: Wszystkie wyjścia posiadają diody LED sygnalizujące stan 
Bezpiecznik: Brak 
Złącze: 9-punktowa rozłączalna listwa zaciskowa 
Przekrój przewodów: 0,3 ÷ 2,5 mm2 

Analogowe wejścia prądowe: 
Ilość wejść: 4 
Typ wejścia: 0 ÷ 20mA 
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Rozdzielczość 11 bit 
Oporność wejścia: ≤ 120Ω 
Maksymalny sygnał wejściowy: 24mA 
Łączna dokładność: 1% (20 ÷ 30)oC 
Metoda izolacji: Brak 
Złącze: Odłączalna listwa zaciskowa z zaciskami śrubowymi 
Przekrój przewodów: 0,3 ÷ 1,5 mm2 

Analogowe wyjścia prądowe: 
Ilość wyjść: 2 
Typ wyjścia: 4 ÷ 20mA 
Rozdzielczość: 3µA 
Metoda izolacji: Izolacja transoptorowa 
Złącze: Odłączalna listwa zaciskowa z zaciskami śrubowymi 
Przekrój przewodów: 0,3 ÷ 1,5 mm2 
Max. ObciąŜenie (dla Uz=24V): 600 Ω 

Pomiary temperatury: 
Kanały wejściowe: 4 
Typ czujnika: PT100 
Zakres pomiaru temperatury: (-30 ÷ 370)oC 
Rozdzielczość: 1oC 
Łączna dokładność: 1% 
Metoda Izolacji: Brak 
Typ przyłącza: 2x 2przewodowe, 2x 4przewodowe 
Złącze: Odłączalna listwa zaciskowa z zaciskami śrubowymi 
Przekrój przewodów: 0,3 ÷ 0,75 mm2 

Złącze komunikacyjne: 
Interfejs: RS485 
Typ komunikacji: half duplex 
Synchronizacja: komunikacja asynchroniczna 
Szybkość transmisji: 9600 ÷ 38400 bit/s 
Format danych: 1bit stopu, 8 bitów danych, 0 bitów parzystości 
Protokół: MODBUS 
Metoda izolacji: Izolacja transoptorowa 

Pamięć zewnętrzna: 
Typ pamięci: SD (Secure Digital) 
Wymiary: (24 × 32 × 2,1)mm 
System plików: FAT32 
Inicjalizacja: Tylko w czasie uruchomienia sterownika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


