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Obsah prezentace

•• ŘŘíídicdicíí elektronika proporcionelektronika proporcionáálnlníích ventilch ventilůů

•• ŘŘíízenzeníí hydraulických hydraulických ččerpadelerpadel

•• VyVyššíšší stupestupeňň řříízenzeníí -- CompaxCompax



Zesilovače pro proporcionální ventily

Hlavní účel – úprava elektrického signálu pro 
solenoidy ventilu



Zesilovače pro proporcionální ventily

• Externí elektronický modul

•• Onboard – Elektronika přímo na ventilu

2 z2 záákladnkladníí provedenprovedeníí::



Varianty externích zesilovačů

PWD00A-400
Pro proporcionální

rozvaděče bez zpětné
vazby

PCD00A-400
Až pro 2 proporcionální

tlakové nebo škrtící
ventily           bez zpětné

vazby

PWDXXA-400
Pro proporcionální

rozvaděče se zpětnou 
vazbou



PWD00A-400

• Pro prop. rozvaděče bez zpětné vazby

• 1 analogový vstup pro řídicí signál 

• 4 programovatelné digitální řídicí vstupy

•• Rampy

• Min / Max omezení řídicí veličiny

• Dither – dynamické mazání

• Povolovací vstup Enable / Status information

ZZáákladnkladníí vlastnosti:vlastnosti:



Vnitřní logika



Rampy a řídicí signály
V+ s5 s6

s7 s8V-

t



PWD00A-400 – Zapojení svorek



Software ProPxD



Varianty externích řídicích modulů

PZD00A-400
Elektronika pro doplňkové

fce, např. 6 řídicích 
signálů

PID00A-400
Pro řízení pozice, 
rychlosti a tlaku v 
uzavřené smyčce



PID00A-400 – vnitřní logika(regulátor)



Zesilovače pro řízení čerpadel

• Pro pumpy Parker PV Plus

• Programová volba režimu řízení

ØŘízení průtoku s nebo bez zpětné
tlakové vazby

ØŘízení průtoku se zpětnou tlak. vazbou 
a s výkonovým omezením

• SW nastavení ramp, omezení
vstupních veličin ...

PQDXXPQDXX--Z00:Z00:



Zesilovače pro řízení čerpadel



Compax3 – Vyšší stupeň řízení

Compax3F

Řízení v uzavřené smyčce
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PWD-/PCD-/PZD-module

PID-/PWDxx-module



Compax3 – Základní rysy

• Elektronika vychází z kontrolérů pro el. motory
• Všestranné použití

• Řízení polohy / tlaku
• Obsahuje knihovny všech druhů ventilů, válců, čerpadel

• Umožňuje víceosé řízení (až 64 os za použití více 
Compaxů)
• 1 přístroj může řídit až 2 osy (válce) 

• Několik úrovní inteligence (T11,T30,T40) podle náročnosti 
aplikace

• Je plně programovatelný, může nahradit nebo převzít 
úkoly nadřazené řídicí jednotky (PLC)
• Plně programovatelný dle standardu IEC61131-3
• Knihovna funkcí PLCopen and complexní pohybové funkce



Compax3 – Jednoduchá integrace

17

CANopen / DeviceNet / ProfibusDP / PowerLink / EtherCAT

Et
he

rn
et

Ethernet

Compax3F
Compax3

PIO

CANopen / DeviceNet / ProfibusDP / PowerLink / EtherCAT

Compax3S

• ProfibusDP
• CANopen
• DeviceNet
• Powerlink
• EtherCAT
• ProfiNet

Podporované sběrnice:



Compax3 – Konfigurace 

• Nastavení v PIET (Parker Integrated Engineering Tool) pomocí aplikace 
Hydraulic manager

• Obsahuje také nástroje pro odladění a testování
• Programování podle zvolené technologie 

• T11 - Není nutná znalost programovacího jazyka, tabulkové nastavení
pohybových profilů

• T30 – odpovídá standardu IEC61131-3 a PLCopen

• T40 – Elektronická vačka



Compax3 – Analogové I/O



Compax3 – Popis konektorů



Příklad polohové regulace



Ukázka kódu polohové regulace 
Pohybový profil:
1. Posun na pozici 100mm
2. Čekej 1s
3. Posun o 10mm



Tlaková zpětná vazba



Víceosé řízení



Příklad použití: Vyfukování láhví

• Požadavky:
• Rychlostní profil určován přes 

ProfibusDP
• Vzdálenost pohybu: 225mm
• Vmax: 350mm/s
• Vmin: 20mm/s
• P0: 80bar

• Řešení:
• Ventil: D1Fplus (NG6, 50l/min)
• Compax3F s ProfibusDP
• Zpětná vazba SSI (5µm)
• Statická přesnost: 10µm

Plnění

Rychlý posuv





IQAN – Řešení pro mobilní hydrauliku 

• Senzory všech typů
• Řídicí jednotky
• Displeje
• Joysticky



Děkuji za pozornost.

www.parker.cz

http://www.parker.cz

