
Ovládací panel pro ZKAO – návod k obsluze OPZ-2

I. Úvodní informace.
Společnost Tele Data Control spol. s r.o. v Praze 3, Pod Jarovem 6/2236 vyrábí a pro stanice 

katodické  protikorozní  ochrany  (SKAO)  dodává  zdroje  stejnosměrného  napětí  s označením 
ZKAO300/30,  ZKAO300/50,  ZKAO600/30,  ZKAO600/50,  kde  číslo  před  lomítkem udává  maximální 
výstupní  výkon zdroje  [W],  číslo  za lomítkem udává maximální  výstupní  napětí  zdroje  [V].  Dále se 
dodávají  sestavy  zdrojů  s celkovým  výkonem  rovným  násobku  600W  (až  do  max.  výkonu  3kW). 
Sestavy zdrojů mají typové označení ZKAO1200/30, ZKAO1200/50, atd.

Zdroje jsou konstrukčně řešeny jako bloky bez ovládacích a indikačních prvků. Pro nastavení a 
kontrolu  provozních  parametrů  každého  zdroje  či  sestavy  zdrojů  slouží  samostatně  konstruovaný 
„Ovládací panel pro ZKAO“. 

Po připojení ovládacího panelu (OPZ) ke zdroji nebo sestavě zdrojů ZKAO…/.. pracuje celek 
jako ručně přestavitelný a dále  automaticky (dle zvoleného parametru)  regulovaný autonomní zdroj 
stejnosměrného napětí.

Pokud  je  SKAO  vybavena  zařízením  pro  dálkový  přenos  dat  (vyrábí  a  dodává  rovněž 
společnost Tele Data Control spol. s r.o.), je OPZ rovněž nedílnou součástí celé sestavy.

Od poloviny roku 2008 jsou původně dodávané ovládací panely OPZ…/..  (každý typ zdroje 
ZKAO…/..  vyžadoval  jinou  modifikaci  ovládacího  panelu)  nahrazeny  novým  typem  univerzálního, 
uživatelsky programovatelného ovládacího panelu s označením OPZ-2. Tento nový ovládací panel pro 
zdroje ZKAO…/.. má stejnou konstrukci a použití jako předchozí typy OPZ…/.. a náhrada jakéhokoliv 
typu starého panelu novým panelem je možná (viz kap. IV. A).

Nový typ ovládacího panelu OPZ-2 se mimo univerzálního použití pro všechny typy a sestavy 
zdrojů ZKAO…/.. dále vyznačuje především:

- větším  tablem,  které  umožňuje  současné  zobrazení  všech  parametrů  zdroje  (výstupní 
napětí, výstupní proud, stavová hlášení) včetně zobrazení hodnoty potenciálu, měřeného 
sondou Cu/CuSO4,

- šíršími  možnostmi  nastavení  požadovaných  výstupních  parametrů  zdroje,  parametrů 
regulátoru zdroje a parametrů určujících způsob přenosu dat ze SKAO,

- možností uživatelské kalibrace zabudovaných měřidel, 
- jednodušší obsluhou - nabídka funkcí je pomocí MENU, k ovládání slouží pouze tři tlačítka,
- registrací událostí užitečných pro servis zařízení. 
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II. Funkce ovládacího panelu OPZ-2

A. Popis a připojení OPZ-2

Ovládací panel OPZ-2 je plochá plastová skříňka (187x137x48 mm), na jejímž průčelí je 
foliový panelový štítek.  Pod průhledem panelového štítku je umístěno tablo,  v graficky vyznačených 
místech  jsou  pod  folií  tři  tlačítkové  spínače.  Na  pravém boku  skříňky  (při  pohledu  na  panel)  jsou 
umístěny dva konektory (CAN15 a CAN9), na levém boku skříňky jsou dvě svorky (označeny +E a KV). 
Na zadní straně panelu jsou připraveny úchyty pro mechanické spojení skříňky OPZ-2 s tělesem zdroje. 

Obvody OPZ-2 jsou napájeny z připojeného zdroje ZKAO…/… Následující  popis činnosti  se 
proto vztahuje vždy na navzájem elektricky propojenou sestavu zdroje ZKAO…/.. s ovládacím panelem 
OPZ-2. Názvy povelů a hesel v menu jsou v následujícím textu uváděny tučným písmem a ve stejné 
formě, jako je tomu na table panelu OPZ-2.  

Připojení OPZ-2 ke zdroji ZKAO…/.. Do konektoru CAN15 se zasune konektor kabelu 
KZP (dodává se jako příslušenství panelu OPZ-2). Kabel KZP je na druhém konci zakončen 
dvěma konektory, které se zasunou do shodně označených protikusů na připojovaném zdroji 
ZKAO…/...  V Tab.I.  je  uvedeno  obsazení  vývodů  konektoru  CAN15  a  význam  (parametry) 
jednotlivých signálů. Kabel KZP se dodává v délce 0,5 m, ale lze objednat délku až do 1,5 m. 
Obvody OPZ-2  jsou  napájeny  okamžitě  po připojení  zdroje  ZKAO…/..  k síťovému napájení 
(síťová šňůra je příslušenstvím zdroje ZKAO…/...).

Připojení OPZ-2 k sondě Cu/CuSO4. Sonda se k panelu OPZ-2 připojí v případě, má-li 
být výstupní napětí zdroje (Uvýst) automaticky regulováno tak, aby byla udržována požadovaná 
hodnota  ochranného  potenciálu  (Uochr)  mezi  půdou  a  chráněnou  konstrukcí.  Kabel  sondy 
Cu/CuSO4 se připojí ke svorce +E, kontrolní vývod chráněné konstrukce se připojí ke svorce 
KV. Obě svorky jsou umístěny na levém boku skříňky OPZ-2. Dále je nezbytné zvolit v menu 
nabídky Parametry - regulace – ochranne napeti a dále zadat požadovanou hodnotu Uochr. 
Postup je popsán v kap.II.D.  

Připojení OPZ-2 k modulu pro dálkový přenos dat. Je-li SKAO vybavena prostředky 
pro dálkový přenos dat, připojí se potřebná kabeláž ke konektoru CAN9. Výrobcem je každý 
OPZ-2  standardně  vybaven  pro  komunikaci  po  sběrnici  i2c.  Je-li  odběratelem požadována 
komunikace pomocí protokolu MODBUS, je nutno tuto skutečnost uvést v objednávce. Kabel 
CAN9 dodává na základě objednávky výrobce OPZ-2.

B. Tablo, ovládací prvky a základní struktura menu OPZ-2

Tablo ovládacího panelu zobrazuje maximálně čtyři řádky po šestnácti znacích (4x16 znaků). 
Všechny  ovládací,  nastavovací  a  kontrolní  funkce  sestavy  zdroje  ZKAO…/..  s OPZ-2  (nastavení 
požadované  hodnoty  výstupu  zdroje,  výběr  typu  regulace,  nastavení  parametrů  atd.)  se  zadávají 
výběrem z nabídky menu na table. 

Tlačítka, kterými se nastavují požadované funkce a hodnoty jsou tři. Tlačítka jsou na panelu 
řazena pod sebou a mají následující označení a význam:

- horní  tlačítko  –  šipka nahoru;  umožňuje  v nabídce menu posun směrem nahoru nebo 
zvětšuje nastavovanou hodnotu,

- střední tlačítko – OK; umožňuje přechod ze základního zobrazení tabla do nabídky menu 
nebo potvrzuje výběr položky v menu,

- dolní tlačítko – šipka dolů; umožňuje v nabídce menu posun směrem dolů nebo zmenšuje 
nastavovanou hodnotu. 

Při současném stisku horního a dolního tlačítka se zadá povel  ESC. Po zadání povelu  ESC 
v menu (podmenu) se provede přechod o úroveň zpět. Rovněž lze tímto povelem přepnout režim tabla 
ze základního zobrazení (ukazuje aktuální stav výstupních hodnot zdroje) do zobrazení menu HLAVNI 
NABIDKA. Přehled jednotlivých nabídek a funkcí menu je uveden v Tab.II.

Nabídky  v  menu  jsou  uspořádány  do  tří  úrovní.  Na první  úrovni  je  HLAVNI  NABIDKA. 
Obsahuje položky Parametry, Nastaveni, Kalibrace, Servis. Výběrem určité položky se dostaneme do 
druhé úrovně (podmenu).
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Bez omezení lze vstupovat do podmenu PARAMETRY (obsahuje položky určené k nastavení 
provozních  parametrů  zdroje  a  k výběru  typu  regulace)  a  podmenu  SERVIS  (obsahuje  položky 
s informacemi pro servisního pracovníka). Podrobně jsou funkce a činnosti spojené s výběrem položek 
těchto podmenu a význam položek obsažených na třetí úrovni podmenu popsány v kap.II.D. a II.F.

Vstup do podmenu NASTAVENI a KALIBRACE na druhé úrovni je podmíněn zadáním hesla. 
Důvodem  je  závažnost  nastavovacích  procedur  a  případná  ochrana  před  neuváženým  zásahem 
nedostatečně  poučené  obsluhy  do  nastavení  vlastností  sestavy.  Stručná  informace  o  heslem 
chráněných podmenu je v kap. II.E., podrobný popis nastavovacích postupů včetně hesla je uveden 
ve zvláštní příloze tohoto návodu. 

C. Základní zobrazení tabla a menu HLAVNI NABIDKA

Vždy po připojení síťového napětí ke zdroji ZKAO…/.., nebo po návratu z menu  HLAVNI 
NABIDKA (po použití funkce ESC), se tablo přepne do režimu základní zobrazení pracovních 
parametrů zdroje. 

Na prvním řádku se uvádí okamžitá hodnota výstupního napětí zdroje ve tvaru U =xx.x V. 
Pokud je v podmenu PARAMETRY - regulace zadán požadavek na regulaci výstupu zdroje na 
určenou  hodnotu konstantního  výstupního napětí,  je  za  údajem o okamžité  hodnotě  napětí 
uvedena v hranaté závorce hodnota požadavku ve tvaru [xx.x].

Na druhém řádku se uvádí okamžitá hodnota výstupního proudu zdroje ve tvaru I = xx.x A. 
Pokud je v podmenu PARAMETRY - regulace zadán požadavek na regulaci výstupu zdroje na 
určenou hodnotu konstantního výstupního proudu, je za údajem o okamžité hodnotě proudu 
uvedena v hranaté závorce hodnota požadavku ve tvaru [xx.x].

Na třetím řádku se uvádí okamžitá hodnota potenciálu (měřeného na svorkách +E, KV) ve 
tvaru Uo=x.xx V. Pokud je v podmenu PARAMETRY - regulace zadán požadavek na regulaci 
výstupu zdroje na určenou hodnotu ochranného potenciálu, je za údajem o okamžité hodnotě 
měřeného potenciálu uvedena v hranaté závorce hodnota požadavku ve tvaru [x.xx].

Na čtvrtém řádku (uprostřed) se uvádí stav výstupu zdroje ve tvaru OUT (výstup zdroje je 
zapnut),  nebo  off (výstup  zdroje  je  vypnut).  Pokud  dojde k automatickému vypnutí  výstupu 
zdroje z důvodu zvýšení vnitřní teploty nad povolenou mez, zobrazí se tento stav hlášením Tm. 
(na  začátku  řádku).  Pokud  je  dosažena  předvolená  mez  výstupního  proudu  (viz  omezení 
výstupního proudu v kap. II.D.), zobrazí se tento stav hlášením Im (vlevo od středu řádku).  

Poznámka. 
a) Pokud  byla  v menu  NASTAVENI zvolena  funkce  velke  znaky,  potom  se  po 

předvolené době (timeout) přepne tablo do režimu, ve kterém se velkými  znaky 
zobrazuje  hodnota  vybrané  veličiny  (výstupní  napětí,  proud  nebo  ochranný 
potenciál).  Z tohoto režimu zobrazení  se přejde na základní  zobrazení  po stisku 
libovolného tlačítka. 

b) V režimu  základního  zobrazení lze  pomocí  tlačítek  šipka  nahoru,  šipka  dolů 
přímo  ovládat  nastavení  předvolené  požadované  hodnoty  (hodnoty  uvedené 
v hranaté závorce).

c) Pokud byla v podmenu PARAMETRY - regulace nastavena funkce rucne (t. j. bez 
regulace),  je  v základním zobrazení  uváděna na konci  čtvrtého řádku (v hranaté 
závorce)  hodnota,  která  informuje  o  tom,  na  kolik  procent  svého  maximálního 
výkonu zdroj momentálně pracuje. Údaj je uváděn ve tvaru [xx.x]. 

      
Z režimu základní zobrazení se po stisku tlačítka OK, nebo po zadání ESC přejde do 

menu HLAVNI NABIDKA. Na třetím řádku tabla jsou vlevo a vpravo od názvu položky menu 
zobrazeny šipky. Ty ukazují na položku, která by po stisku tlačítka OK byla vybrána. Položky 
v menu se  posouvají  (nahoru  a  dolů)  tlačítky  šipka  nahoru, šipka  dolů.  Je-li  požadovaná 
položka nastavena na řádku s ukazateli, potvrdí se výběr položky stiskem tlačítka OK.

Jak bylo již uvedeno, menu HLAVNI NABIDKA obsahuje dvě volně přístupné položky 
(Parametry  a  Servis) a  dvě  další  položky  (Nastaveni a  Kalibrace),  do  kterých  je  možné 
vstoupit  pouze  po  zadání  hesla.  Toto  uspořádání  má  především  upozornit  obsluhu  na 
závažnost prováděných úkonů.
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D. Podmenu PARAMETRY

Po výběru položky Parametry v menu HLAVNI NABIDKA se dostaneme do podmenu 
PARAMETRY.  Toto podmenu obsahuje všechny procedury, nezbytné k zadání požadavků na 
činnost zdroje. Obsahuje nabídku následujících položek:

- stav vystupu; po volbě této položky následuje možnost výběru  
- zapnout zdroj 
- vypnout zdroj

- regulace; po volbě položky následují možnosti výběru
- napeti; výběrem této položky se nastaví regulace zdroje tak, aby bylo 
na  jeho  výstupu  udržováno  konstantní  výstupní  napětí;  požadovaná 
hodnota Uvýst se nastaví buď po následném přepnutí tabla do režimu 
základní zobrazení (povelem OK) tak, že tlačítky šipka nahoru, šipka 
dolů   se  upraví  hodnota  uváděná  v hranaté  závorce  (viz  kap.II.C.), 
nebo  se  požadovaná  hodnota  Uvýst  předvolí  po  zadání  příslušné 
položky v podmenu zadane hodnoty 
- proud; výběrem této položky se nastaví regulace zdroje tak, aby byl 
na  jeho  výstupu  udržován  konstantní  výstupní  proud;  požadovaná 
hodnota Ivýst se nastaví buď po následném přepnutí tabla do režimu 
základní zobrazení (povelem OK) tak, že tlačítky šipka nahoru, šipka 
dolů   se  upraví  hodnota  uváděná  v hranaté  závorce  (viz  kap.II.C.), 
nebo  se  požadovaná  hodnota  Ivýst  předvolí  po  zadání  příslušné 
položky v podmenu zadane hodnoty  
- ochranne nap.; výběrem této položky se nastaví regulace zdroje tak, 
aby po zapojení zdroje ve SKAO k anodě a chráněné konstrukci byl  na 
sondě  Cu/CuSO4 (připojené  spolu  s kontrolním  vývodem  chráněné 
konstrukce  ke  svorkám  +E,  KV)  udržován  požadovaný  ochranný 
potenciál;  požadovaná hodnota Uochr se nastaví  buď po následném 
přepnutí  tabla  do  režimu  základní  zobrazení (povelem  OK)  tak,  že 
tlačítky  šipka  nahoru,  šipka  dolů  se  upraví  hodnota  uváděná 
v hranaté závorce (viz kap.II.C.), nebo se požadovaná hodnota Uochr 
předvolí po zadání příslušné položky v podmenu zadane hodnoty 
-  rucne;  po výběru  této  položky  není  výstup  zdroje  regulován podle 
žádného parametru a požadovaná hodnota výstupního napětí či proudu 
se nastavuje podle údajů tabla ručně tlačítky šipka nahoru, šipka dolů 
v režimu základní zobrazení tabla 

- zadane hodnoty; po volbě této položky následují možnosti zadání
- napeti; po tomto výběru se na table zobrazí nápis zadane NAPETI a 
hodnota ve tvaru xx.xx [V]; zadání lze upravovat pomocí tlačítka šipka 
nahoru (zvyšování  hodnoty)  nebo  tlačítka  šipka  dolů (snižování 
hodnoty);  možný rozsah nastavení  odpovídá možnostem připojeného 
zdroje ZKAO.../..
- proud; po tomto výběru se na table zobrazí nápis zadany PROUD a 
zadaná hodnota ve tvaru  xx.xx  [A]; zadání lze upravovat stejně jako 
v předchozím případě; možný rozsah nastavení odpovídá možnostem 
připojeného zdroje ZKAO…/..
- ochranne nap.; po výběru se na table zobrazí nápis zad. U ochranne 
a zadaná hodnota ve tvaru  x.xx  [V]; zadání lze upravovat stejně jako 
v předchozích případech; rozsah nastavení je 0,00 až 5,00V

- omezeni;  tato  položka  se  zvolí  (a  požadované  omezení  se  nastaví) 
v případě, je-li třeba v určité aplikaci omezit výstupní parametry připojeného 
zdroje ZKAO…/.. 
- nastavení  Imax -  nastaví  se  mezní  (v  konkretní  aplikaci  povolená) 

hodnota výstupního proudu zdroje (limitní proud)
− velke znaky;  po volbě této  položky  se rozvine podmenu s následujícími 

možnostmi zadání
- timeout; po tomto výběru se na table zobrazí hodnota v sec

a pomocí tlačítek šipka nahoru, šipka dolů lze nastavit
čas, za který se po přechodu tabla do režimu základní
zobrazení přepne na zobrazení (v další nabídce vybraného
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údaje) „velkými znaky“; čas v [s] lze nastavit 
v rozsahu 0 – 32767 s (nastavením 0 se funkce vypíná)

- zobraz U; po výběru této položky se v režimu základní zobrazení
přepne tablo po uplynutí času předvoleného v položce
timeout na zobrazení aktuální hodnoty Uvýst zdroje
„velkými znaky“

- zobraz I; po výběru této položky se v režimu základní zobrazení
přepne tablo po uplynutí času předvoleného v položce
timeout na zobrazení aktuální hodnoty Ivýst zdroje „velkými
znaky“

- zobraz Uo; po výběru této položky se v režimu základní 
zobrazení přepne tablo po uplynutí času předvoleného
v položce  timeout  na  zobrazení  aktuální  hodnoty 
měřeného ochranného potenciálu Uo „velkými znaky“.

− vykon; po volbě této položky se zobrazí informativní hodnota výkonu, který 
dodal zdroj do připojené zátěže od posledního vynulování čítače (nuluje se 
v podmenu NASTAVENI). Výkon se integruje 1x za sekundu, čitač počítá 
výkon po 100 Wh. Po každých 5 kWh se integrovaný výkon přepisuje do 
EEPROM.

E. Podmenu NASTAVENI a KALIBRACE (chráněno heslem)

Po výběru položky  Nastaveni nebo  Kalibrace  v menu  HLAVNI NABIDKA se uprostřed 
prvního řádku tabla zobrazí nápis  HESLO:  a na třetím řádku uprostřed se zobrazí  0. Tlačítky 
šipka nahoru, šipka dolů  se nastaví první znak požadovaného hesla. Po potvrzení výběru 
tlačítkem OK se obdobným způsobem pokračuje při nastavení druhého a třetího znaku hesla. 
Je-li  heslo  správně  zadáno,  vstoupí  se  do  požadovaného  podmenu  NASTAVENI  nebo 
KALIBRACE.  Nezdaří-li se správné zadání hesla, vrací se zobrazení tabla na menu HLAVNI 
NABIDKA.

Platnost hesla je 10 minut s možností práce v obou podmenu. Je-li po uplynutí této doby 
třeba nadále pracovat s položkami v heslem chráněných podmenu, potom je třeba zadání hesla 
opakovat.

Práce v chráněných podmenu je vyhrazena především servisním pracovníkům, případně 
těm provozovatelům, kteří jsou řádně poučeni. Podrobný popis možností změn standardního 
nastavení parametrů panelu OPZ-2 pomocí funkcí v podmenu NASTAVENI a KALIBRACE je 
uveden ve zvláštní příloze.

F. Podmenu SERVIS

Po zvolení položky Servis v menu HLAVNI NABIDKA se na table zobrazí nabídky položek 
podmenu  SERVIS. Informace zobrazované na table jsou využitelné pro snadnější identifikaci 
případného problému v provozu sestavy. Význam dostupných informací je následující:

- Rozsahy mereni.  Po  zvolení  této  nabídky  se  na  table  zobrazí  údaj  o  maximálním 
měřeném napětí a maximálním měřeném proudu. Informace říká, pro jaký zdroj řady 
ZKAO…/.. je ovládací panel OPZ-2 nastaven. Změnu nastavení panelu OPZ-2 pro jiný 
typ zdroje ZKAO…/.. lze provést v podmenu KALIBRACE.  

- Un, teplota; po této volbě se zobrazí hodnota vnitřní teploty v panelu a jeho nap. napětí
- AI; po této volbě se na table zobrazí hodnoty měření interních analogových vstupů.
- AO; po této votbě se na table zobrazí měření interních výstupů. 
- BI; po této volbě se na table zobrazí stav binárních vstupů.
- BO; po této volbě se na table zobrazí stav binárních výstupů.
- I2c; po této volbě se na table zobrazí status rozhraní I2c.
- Modbus; po této volbě se na table zobrazí status rozhraní Modbus.
- Statistika; po této volbě se na table uvedou počty a důvody výskytu význačných stavů 

zařizení (resety, počet přijatých/odeslaných bloků I2c, počet chybných CRC v přijatých 
blocích, počet reinitu sběrnice I2c).

- uptime; po této volbě se na table zobrazí čas, který uplynul od posledního resetu.
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III. Technické údaje sestavy zdroje ZKAO…/.. a panelu OPZ-2.

A. Způsob a přesnost měření Uvýst, Ivýst a Uochr.

1) Měřené veličiny a přesnost měření (MR je měřící rozsah):
a) Informace  o  výstupním  napětí  zdroje  (Uvýst)  je  odvozena  od  měření  napětové 

úrovně signálu VM, přesnost údaje uváděného na table je 1 % MR.

b) Informace  o  výstupním  proudu  zdroje  (Ivýst)  je  odvozena  od  měření  napětové 
úrovně signálu CM, přesnost údaje uváděného na table je 1 % MR.

c) Měření  ochranného  potenciálu  je  v  rozsahu  0,00  –  5,00V,  přesnost  údaje 
uváděného na table je 0,5% MR.

2) Rychlost měření je 10 měření/sec. Hodnota zobrazená na table je průměr vypočítaný z 8 
měření  A/D převodníku.

B. Parametry regulátoru

U výrobce se nastavují konstanty regulátoru (v podmenu NASTAVENI – PID hodnoty Kp, 
Ki, perioda) tak, že přibližně platí: 

-  Nastane-li  taková skoková změna vnějších podmínek, která vyvolá potřebu změny 
výstupního napětí zdroje o 1 V, dojde k této kompenzaci za dobu menší než 10 s.

     
C. Dálková správa SKAO – přenos dat

1) Ve stanici  katodické ochrany (SKAO) je možné k sestavě zdroje ZKAO…/..  s ovládacím 
panelem OPZ-2 připojit  přístrojový  modul TELEMAT L-014S (dodává Tele Data Control 
spol. s r.o.) a vytvořit:

a) sestavy, umožňující měření, sběr a archivaci dat ve SKAO a okolí (pro průzkum 
stavu),

b) sestavy pro dálkovou správu SKAO (dálkové sledování a řízení provozu SKAO). 
Výběr druhu přenosu a nastavení jeho parametrů lze provést v podmenu NASTAVENI.

2) K připojení modulu TELEMAT L-014S (a dalších - pro danou aplikaci potřebných modulů) 
slouží  konektor  CAN9.  Toto  uspořádání  dovoluje  pružně  rozšiřovat  vybavení  SKAO dle 
potřeb uživatele.

3) Pokud  je  při  určitých  aplikacích  nutné  připojit  další  zařízení  k vývodům na  spojovacích 
konektorech mezi zdrojem ZKAO…/.. a ovládacím panelem OPZ-2, použije se rozbočovací 
svorkovnice S/OPZ, kterou lze objednat jako zvláštní příslušenství.

D. Provozní teploty, mechanické parametry

1) Rozsah provozních teplot okolí: - 20 °C až  55 °C. Při překročení teploty 80 °C ve vnitřním 
prostoru  skříně  zdroje  se  automaticky  výstup  zdroje  vypne,  po  snížení  teploty  se  opět 
výstup zdroje zapne. Stav dosažení kritické teploty ve zdroji je indikován na table panelu.

2) Hmotnost panelu OPZ-2 je cca 0,3 kg
3) Rozměry skříňky OPZ-2 jsou: 187x137x48 mm
4) Skříňku ovládacího panelu OPZ-2 je možné umístit odděleně od tělesa zdroje (maximální 

povolená délka propojovacího kabelu KZP je 1,5 m), nebo ji lze na těleso zdroje ZKAO…/.. 
připevnit. Doporučený postup montáže je uveden v kap. IV. C.   
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IV.Poznámky

A. Náhrada ovládacích panelů OPZ…/.. panelem OPZ-2

Při  dodávce nově objednané sestavy zdroje ZKAO…/.. s ovládacím panelem OPZ-2 nastaví 
potřebné  parametry  panelu  (úkony  v podmenu  NASTAVENÍ a  KALIBRACE)  výrobce.  Pokud  se 
objednává samostatný panel OPZ-2 jako náhrada za starší typ panelu OPZ…/.. a uživatel se nechce 
seznamovat s postupy v podmenu NASTAVENÍ a KALIBRACE (vstup do těchto podmenu je chráněn 
heslem), je třeba výrobci připravit následující zadání:

1) S jakým typem zdroje ZKAO…/.. má ovládací panel OPZ-2 spolupracovat.
2) Zda se požaduje dálkový přenos na cizí systémy a jakým způsobem.
3) Jak  má být  nastavena  možnost  ovládání  koncového stupně  zdroje  externím kontaktem 

(možnosti viz. IV.B.) a jaká je požadovaná délka propojovacího kabelu CAN9 k ovládacímu 
kontaktu.

B. Ovládání koncového stupně zdroje externím kontaktem.

U dříve dodávaných OPZ…/.. platilo pro vypínání koncového stupně zdroje externím kontaktem 
(vstup ovládání byl přiváděn prostřednictvím stereozásuvky JACK 3,5 mm na pravé straně OPZ…/..) 
následující:

- jakákoliv změna stavu externího kontaktu (ze „zap“ na „vyp“ či naopak) vyvolá změnu stavu 
koncového stupně  zdroje  ZKAO…/..  (přechod  ze  stavu  „vypnuto“  do  stavu  „zapnuto“  a 
naopak),  

- respektuje se poslední příkaz k zapnutí či vypnutí koncového stupně zdroje bez ohledu na 
to, zda byl zadán z panelu či dálkově,

- po zapnutí napájecího napětí sestavy nebo po vypnutí a opětovném zapnutí koncového 
stupně zdroje ZKAO…/.. dálkovým ovládáním jsou požadavky na výstupní hodnoty zdroje 
(parametry a způsob regulace) nastaveny vždy znovu tak, jak tomu bylo při jejich posledním 
nastavení z ovládacího panelu.

I u nových OPZ-2 nastavuje výrobce funkci externího kontaktu pro dálkové vypínání a zapínání 
koncového stupně zdroje standardně tak, aby platila stejná pravidla jako dříve. Mimo to lze úpravou 
požadavku v podmenu NASTAVENI změnit způsob používání externího kontaktu, určeného k ovládání 
koncového stupně zdroje tak, že:

a) každá změna stavu kontaktu vyvolá  změnu stavu výstupu zdroje  (standardní  nastavení, 
není-li požadováno jinak),

b) stav zdroje odpovídá přímo stavu výstupu zdroje (kontakt je sepnut – koncový stupeň zdroje 
je sepnut, kontakt je rozepnut – koncový stupeň zdroje je rozepnut),

c) ovládání výstupního stupně zdroje externím kontaktem lze zakázat či povolit.   

C. Upevnění skříňky OPZ-2 na těleso zdroje ZKAO…/..

Na zadní straně ovládacího panelu OPZ-2 je  u horního okraje  přišroubovaná plastová lišta 
s úchytnými  pásky  „suchého  zipu“.  K připevnění  na  plechový  kryt  zdroje  ZKAO…/..  je  sestava 
připravena tak, že dva pásky s „háčky“ jsou pevně spojeny s plastovou lištou a k nim příslušející dva 
pásky se „sametkou“ (rozměr 30x50 mm) jsou nalepeny na kryt zdroje. 

Panel se umisťuje na přední stranu zdroje (na zadní straně jsou umístěny závesy pro lištu DIN). 
Po zavěšení skříňky panelu na kryt zdroje se spodní hrana lišty se „suchým zipem“ opírá o horní plochu 
krytu zdroje a v požadované poloze je sestava zajištěna navzájem spojenými pásky „suchého zipu“.
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D. Ochrana zařízení ve SKAO před nebezpečným přepětím

Při výměně zastaralých typů zdrojů ve stanicích katodické protikorozní ochrany (SKAO), je 
obvykle třeba řešit i problematiku přepěťových ochran. Této otázce se ve starších projektech SKAO 
často nevěnovala dostatečná pozornost.

Nebezpečná napětí, která mohou být při výboji blesku indukována především na měřící vstup 
Uochr, na výstup pracovního napětí zdroje Uvýst nebo do napájecího vstupu zdroje (sítě 230V), omezují 
vhodné typy přepěťových ochran.  Široký sortiment přepěťových ochran spolu s aplikačními postupy 
nabízejí různí výrobci (např. SALTEK, DEHN+SOHNE).

Z hlediska ochrany zařízení SKAO před nebezpečným přepětím je třeba dbát na to, aby byl 
síťový vstup zdroje ZKAO.../.., který je již svým obvodovým řešením opatřen III. stupněm ochrany proti 
přepětí (odolnost vstupu je 4kV proti normovaným přepěťovým rázům), doplněn při připojení k síťovému 
rozvodu o další předřazený stupeň ochrany. Dále je nezbytné vřadit přepěťové ochrany jak mezi výstup 
zdroje a jeho připojení k chráněnému objektu, tak i do měřícího obvodu Uochr.
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V. Přílohy

 Tab. I. Konektor CAN15 - obsazení vývodů a význam signálů 
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Pin Signál
1 GND Spol.zem pro řídící a měřící signály 
2 VM
3 GND Spol.zem pro řídící a měřící signály
4 GND Spol.zem pro řídící a měřící signály
5 Tmax
6 RS- Výst. – Propojení s GND=ZKAO vyp. rozpojení=zap. 
7 NC Neobsazeno
8 NC Neobsazeno
9 VC Výst.  0-10V pro řízení výstupního výkonu ZKAO…/..
10 CM
11 +U 20V/60mA pro napájení obvodů OPZ-2
12 TH
13 GND Spol.zem pro řídící a měřící signály
14 RS+ Výst. – Připojení na +24V=ZKAO vyp. Rozpojení=zap.
15 NC Neobsazeno

Význam signálů z pohledu ovládacího panelu OPZ-2

Vst. 0-10V = 0-30V (výstupní napětí ZKAO…/30;  0-50V pro ZKAO…/50)

Vst. +20V je-li teplota ZKAO>80°C, 0V = OK 

Vst. 0-10V = 0- 10;20;40A (výstup dle připojeného typu ZKAO…/..)



Tab.II. Stručný přehled nabídek úplného menu OPZ-2

− Běžně (uživatelsky) přístupné části menu :
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Servis Rozsahy mereni zobrazí maximální rozsahy pro měření výstupního napětí a výstupního proudu
Un,teplota zobrazí velikost napájecího napětí panelu a teplotu uvnitř panelu
AI zobrazí hodnoty měření interních analogových vstupů
AO zobrazí hodnoty měření interních analogových výstupů
BI zobrazí stavy binárních vstupů
BO zobrazí stavy binárních výstupů
i2c zobrazí status rozhraní i2c
Modbus zobrazí status rozhraní modbus
statistika zobrazení statistiky (počet a důvod posledního resetu, statistika i2c komunikace)
uptime zobrazí dobu provozu panelu od posledního resetu

Parametry stav vystupu zapnout zdroj zapne výstup zdroje
vypnout zdroj vypne výstup zdroje

regulace napeti regulace na konstantní napětí
proud regulace na konstantní proud
ochranne nap. regulace na konstantní ochranné napětí
rucne ruční provoz zdroje

zadane hodnoty napeti žádaná hodnota napětí pro regulaci
proud žádaná hodnota proudu pro regulaci
ochranne nap. žádaná hodnota ochranného napětí pro regulaci

omezeni proudu maximální hodnota výstupního proudu zdroje

velke znaky timeout doba za kterou se tablo přepne do funkce velke znaky“
zobraz U ve funkci velke znaky zobrazí výstupní napětí
zobraz I ve funkci velke znaky zobrazí výstupní proud
Zobraz U0 ve funkci velke znaky zobrazí měřené ochranné napětí

Vykon čítač výkonu dodaného zdrojem



− Části menu chráněné heslem (určeno především pro potřeby výrobce a servisu) :
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Nastaveni ext. ovladani povolit povolit funkci zapnutí/vypnutí zdroje externím kontaktem
zakazat zakázat funkci zapnutí/vypnutí zdroje externím kontaktem
zmenove každá změna stavu kontaktu vyvolá změnu stavu zdroje
stavove stav zdroje odpovídá přímo stavu kontaktu

PID Kp proporcionální konstanta regulátoru
Ki integrační konstanta regulátoru v sec
krok perioda regulátoru v sec

Modbus povolit povolí modbus komunikaci
zakazat zakáže modbus komunikaci

Baud 2400 nastaví rychlost komunikace na 2400 baudů
4800 nastaví rychlost komunikace na 4800 baudů

 
9600 nastaví rychlost komunikace na 9600 baudů

Parity none nastaví paritu na – žádná
even nastaví paritu na – sudá
odd nastaví paritu na – lichá

Stop 1 nastaví jeden stop bit
2 nastaví dva stop bity

cislo slave nastavení čísla slave zařízení pro modbus

i2c povolit povolí i2c komunikaci
zakazat zakáže i2c komunikaci
cislo slave nastavení čísla slave zařízení pro i2c

nulovani vykonu vynulování čítače výkonu dodaného zdrojem

Kalibrace kal. U0 kalibrace offsetu vstupu měření výstupního napětí zdroje
kal. U kalibrace rozsahu měření výstupního napětí zdroje
kal. I0 kalibrace offsetu vstupu měření výstupního proudu zdroje
kal. I kalibrace rozsahu měření výstupního proudu zdroje
kal. Uo0 kalibrace offsetu vstupu měření ochranného napětí
kal. Uo kalibrace rozsahu měření ochranného napětí
kal. T0 kalibrace offsetu vstupu měření teploty
kal. T kalibrace rozsahu měření teploty
kal. Un0 kalibrace offsetu vstupu měření napájecího napětí pro panel
kal. Un kalibrace rozsahu měření napájecího napětí pro panel



Obsah návodu k obsluze OPZ-2.

I. Úvodní informace
II. Funkce ovládacího panelu OPZ-2

A. Popis a připojení OPZ-2
B. Tablo, ovládací prvky a struktura menu OPZ-2
C. Základní zobrazení tabla a menu HLAVNI NABIDKA
D. Podmenu PARAMETRY
E. Podmenu NASTAVENI a KALIBRACE (chráněno heslem)
F. Podmenu SERVIS

III. Technické údaje
A. Způsob a přesnost měření Uvýst, Ivýst a Uochr.
B. Parametry regulátoru
C. Dálková správa SKAO – přenos dat
D. Provozní teploty a mechanické parametry

IV. Poznámky
A. Náhrada ovládacích panelů OPZ…/.. panelem OPZ-2
B. Ovládání koncového stupně zdroje externím kontaktem
C. Upevnění skříňky OPZ-2 na těleso zdroje ZKAO…/..
D. Ochrana zařízení SKAO před nebezpečným přepětím

V. Přílohy
Tab. I.:    Konektor CAN15 – obsazení vývodů a význam signálů
Tab. II.:  Stručný popis nabídek menu OPZ-2 

12


