Moduł wejść i wyjść
dla potrzeb komunikacji

EM211
Firmware 1.B

Instrukcja obsługi

Modu³ wejœæ i wyjœæ dla potrzeb komunikacji EM211
Instrukcja obs³ugi
Uwaga: Wszystkie czynnoœci zwi¹zane z monta¿em i pod³¹czeniem urz¹dzenia powinna
wykonywaæ osoba o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.
P1 lub/i P2. P2 mo¿e byæ ustawiony jako kontrola
sprawnoœci EM211 (wówczas do sterowania
dostêpny jest tylko P1).
Odczyt ³¹czników mo¿e byæ jednobitowy lub 2
bitowy z filtracja na stan przejœciowy (zakres
nastawy filtracji: 0,1-9,9s - niezale¿nie dla ka¿dego
³¹cznika). Wybór sposobu czytania ³¹czników (1 lub
2 bitowo) oraz czas filtracji wprowadza siê za
pomoc¹ klawiatury i wyœwietlacza.
Dostêpne s¹ dwa modele: A i B (patrz rys. 2 Schemat pod³¹czeñ)
Czytanie dwubitowe ³¹cznika (do 4 ³¹czników)
powinno odbywaæ siê poprzez pod³¹czenie jego
zestyków pomocniczych na dwa kolejne wejœcia
opto tzn.:
- V21 oraz V22,
- lub/i V23 oraz V24,
- lub/i V25 oraz V26,
- lub/i V27 oraz V28 (model B).
W modelu B dostêpne s¹ dwa przekaŸniki

1. Sposób czytania instrukcji
PrzekaŸnik EM211 dostêpny jest w dwóch wersjach
sprzêtowych. Wersj¹ podstawow¹ jest wersja A.
Wejœcia przekaŸnika w tej wersji nie s¹ opisane jako
opcja (rys.2). Wersja B wzbogacona jest o
dodatkowe wejœcia binarne oraz wyjœcia
przekaŸnikowe P1 oraz P2. Ró¿ne s¹ tak¿e
mo¿liwoœci konfiguracji przekaŸnika
w poszczególnych wersjach. W zwi¹zku z tym
w dalszym opisie przyjêto nastêpuj¹c¹ zasadê: brak
dodatkowych odnoœników oznacza dostêpnoœæ
danej funkcji we wszystkich wersjach, odnoœnik (B)*
oznacza dostêpnoœæ w wersji B.
Dodatkowe informacje dotycz¹ce listy obiektów oraz
opisu protoko³u Modbus RTU Em211 mo¿na znaleŸæ
w publikacji “Modbus mapping EM211”.
2. Przeznaczenie wyrobu
EM211 jest przeznaczony do czytania stanów
binarnych dla potrzeb systemu nadzoru i kontroli
oraz sterowania dwoma ³¹cznikami w polu (poprzez
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Rys. 1: Wymiary EM211
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Rys. 2: Schemat pod³¹czeñ
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1- klawiatura,
2- wyœwietlacz,
3- dioda sygnalizuj¹ca stan wejœcia V21,
4- dioda sygnalizuj¹ca stan wejœcia V22,
5- dioda sygnalizuj¹ca stan wejœcia V23,
6- dioda sygnalizuj¹ca stan wejœcia V24,
7- dioda sygnalizuj¹ca stan wejœcia V25,
8- dioda sygnalizuj¹ca stan wejœcia V26,

9- zaciski do pod³¹czenia napiêcia
zasilaj¹cego (pomocniczego),
10- zaciski napiêciowych wejœæ
steruj¹cych V21-C21, V22-C22,
V23-C23, V24-C24, V25-C25,
V26-C26
11- zaciski do pod³¹czenia RS485,

12- zestyki przekaŸników wyjœciowych
(B)*:
41 - 42 - 44 - przekaŸnik P4,
33 - 34 - przekaŸnik P3,
13- zaciski napiêciowych wejœæ
steruj¹cych V27-C oraz V28-C (B)*.

Rys. 3 P³yta czo³owa EM211

Sposób zamawiania
Warianty numeru zamówieniowego
EM211

Rodzaj Obudowy
Monta¿ na szynie DIN 35mm

724

0

0

0

0

0

0

Napiêcie Vx
60¸ 230V AC/DC
24¸ 48V AC/DC

0
1

Iloœæ wejœæ/wyjœæ
6 wejœæ (V21, V22, V23, V24, V25, V26) - Model A
8 wejœæ (V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28) i 2 wyjœcia (P1, P2) - Model B
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Rys. 4 Menu EM211
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Opis

ADRES EM211

Czas filtracji
dwubitowej dla:
V27–V28

Czas filtracji
dwubitowej dla:
V25–V26

Czas filtracji
dwubitowej dla:
V23–V24

Czas filtracji
dwubitowej dla:
V21–V22

Haslo

Czas
trwania
impulsu P1

Predkosc
transmisji
RS485
(kb/s)

Czas
trwania
impulsu P2

Konfiguracja
P2

Adres dla
RS485

Wersja
firmware

Wersja
sprzetu

DANE IDENTYFIKACYJNE

Standard
transmisji
Modbus

Konfiguracja
P1

NASTAWY WEJSC/WYJSC

Tryb pracy:
wprowadza
nie nastaw/
praca

Wersja B (8 wejsc /
2 wyjscia

Wersja A (6 wej)

Odczyt/edycja

Tylko do odczytu

Adres dla
RS485

NASTAWY OGOLNE

wykonawcze: P1 i P2. PrzekaŸnik wykonawczy P1 jest
przypisany do wykonywania komendy z systemu
poprzez RS485 (przyk³adowo: komendy za³¹czaj¹cej
wy³¹cznik).
PrzekaŸnik P2 mo¿e byæ skonfigurowany w menu do
realizacji:
- funkcji sterowania komend¹ z systemu
poprzez RS485 (przyk³adowo:
komendy wy³¹czaj¹cej wy³¹cznik)
- funkcja kontroli sprawnoœci EM211
(tzw. watchdog)
Czas trwania impulsu za³¹cz lub wy³¹cz jest
nastawialny (niezale¿nie dla P1 oraz P2) w zakresie:
0,1s -9,9s.
Poprzez klawiaturê i wyœwietlacz mo¿na wprowadziæ
adres (1-254) oraz prêdkoœæ transmisji (1.2-19.2kB/s).
Protoko³em komunikacyjnym jest Modbus RTU.
Port komunikacyjny: RS485 pó³duplex (2 przewody: "+",
"-")
PrzekaŸnik nie posiada zegara czasu rzeczywistego.
Poprzez RS485 dostêpne s¹ tylko wektory stanu.
Zdarzenia z cech¹ czasu powinny byæ utworzone
poprzez koncentrator na podstawie wektorów stanu z
EM211.
3. Monta¿ przekaŸnika
MiCOM P211 posiada obudowê: na szynê DIN 35mm.
MiCOM P211 montuje siê zatrzaskowo na szynie DIN
35mm bez u¿ycia narzêdzi. Do zdjêcia zespo³u
potrzebny jest w¹ski, p³aski wkrêtak. Koñcówkê
wkrêtaka nale¿y w³o¿yæ w specjalne wyciêcie w dolnej
krawêdzi podstawy i nacisn¹æ trzonek wkrêtaka ku
górze, zwolniæ zatrzask sprê¿ynuj¹cy podtrzymuj¹cy
przekaŸnik.

Zestyki wykonawcze wyprowadzone s¹ do zacisków:
33-34 (B)* (przekaŸnik P1), 41-42-44 (B)*
(przekaŸnik P2). Parametry zestyków podano w danych
technicznych.
Zaciski: V21-C21, V22-C22, V23-C23, V24-C24, V25C25, V26-C26, V27-C (B)* oraz V28-C (B)* to wejœcia
dwustanowe, które wysterowuje siê poprzez
pod³¹czenie napiêcia pomocniczego Vx. Powoduje to
uaktywnienie wybranej z klawiatury EM211 funkcji.
Zaciski "TR+" oraz "TR-" s³u¿¹ do pod³¹czenia ³¹cza
komunikacyjnego zgodnego ze standardem RS485
dwuprzewodowym.
Uwaga: Podczas pod³¹czania nale¿y zwróciæ uwagê na
biegunowoœæ ³¹cza.
6.

Uruchamianie i nastawianie EM211
Uwaga:
! nastawy mog¹ byæ wprowadzone do EM211 przed
zamontowaniem go do uk³adu sterowania .
Nastaw i konfiguracji dokonuje siê za pomoc¹
klawiatury (rys.3, poz.1) odczytuj¹c jednoczeœnie
informacje ukazuj¹ce siê na wyœwietlaczu (rys3, poz.2)..
Na rys.4 przedstawiono menu modu³u oraz sposób
poruszania siê w jego obrêbie. Rysunek przedstawia
stan przekaŸnika z nastawami fabrycznymi. Zaznaczone
ciemniejszym t³em miejsca w menu s³u¿¹ do zmiany
nastaw.
6.1 Funkcje poszczególnych klawiszy
przejœcie do nastêpnej pozycji menu (w górê)
lub zwiêkszenie wartoœci nastawy;

4. Pod³¹czenie przewodów do EM211

przejœcie do nastêpnej pozycji menu (w dó³) lub
zmniejszenie nastawy;

Uwaga: nale¿y sprawdziæ czy zamówiona wersja
MiCOM P211 jest wyposa¿ona w powy¿sze modu³y
(opcja z Io oraz RS485 jest dostêpna tylko w modelu:
B).

przejœcie (w prawo lub w lewo) do s¹siedniej
pozycji menu lub przejœcie (w prawo lub lewo)
do zmienianej cyfry has³a;
edycja/zatwierdzenie nastaw.

Wszystkie zaciski œrubowe pozwalaj¹ na pod³¹czenie
2
linki o przekroju do 2,5mm lub drutu o przekroju do
2
4mm .
5. Opis wejœæ i wyjœæ
Napiêcie pomocnicze Vx pod³¹cza siê do zacisków A1A2 ( nie ma znaczenia dla pracy EM211, który biegun
zasilania pod³¹czy siê do A1 a który do A2, ale ze
wzglêdu na przejrzystoœæ uk³adu proponuje siê
pod³¹czenie "+" (L) do A1 a "-" (N) do A2).
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6.2 Uruchomienie przekaŸnika i sposób
wprowadzania nastaw
a) Pod³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce Vx na zaciski A1-A2.
Nastêpuje kolejno:
! krótki rozb³ysk diod LED: V21, V22, V23, V24, V25,
V26 i wyœwietlenie adresu dla ³¹cza komunikacyjnego
(np. “255”)
b) Zmiana nastaw przekaŸnika mo¿liwa jest jedynie gdy

pracuje on w trybie OFF-LINE. Przejœcie do tego trybu
powoduje skasowanie stanów zadzia³añ zabezpieczeñ i
zablokowanie wszystkich funkcji zabezpieczeniowych
przekaŸnika a¿ do momentu powrotu do trybu pracy
ON-LINE. W celu zmiany trybu pracy na OFF-LINE
nale¿y przejœæ do pozycji menu:
klawisz
klawisz

wcisn¹æ

, zaczyna pulsowaæ litera L. Wcisn¹æ
. Wygl¹d okna zmienia siê na

Wcisn¹æ klawisz
. Zaczynaj¹ pulsowaæ wszystkie
diody sygnalizacyjne LED, co oznacza, ¿e przekaŸnik
pracuje w trybie OFF-LINE. Je¿eli wczeœniej by³o
wprowadzone has³o, to nie nast¹pi przejœcie do trybu
OFF-LINE lecz do okna edycji has³a (patrz punkt 7.7
“Wprowadzanie lub zmiana has³a”)
c) Wybraæ, pos³uguj¹c siê rysunkiem menu oraz
klawiatur¹ pozycjê menu, w której ustawienie chcemy
zmieniaæ.
D) Wcisn¹æ przycisk

. Zaczyna pulsowaæ prawa

- konfiguracja sposobu zapisu danych w
protokole Modbus:
- 0 - format zgodny z platform¹ 20 (np. P122, P220)
oraz P111 lub P211 w wersji firmware od 6A
-1 - format stosowany w wersji firmware starszej w P211
lub P111 ni¿ 6.A.
Patrz publikacja “Modbus mapping EM211”.
- uaktywnianie lub zmiana has³a.

7.2 Konfiguracja wejœæ i wyjœæ przekaŸnika
Konfiguracja wejœæ i wyjœæ przekaŸnika umiejscowiona
jest w kolumnie: SET 2:

skrajna cyfra nastawy. Klawiszami
mo¿na zmieniaæ wartoœæ nastawy. Po wprowadzeniu
w³aœciwej nasatwy wcisn¹æ
. Nastêpnie
powtarzaj¹c procedurê dokonaæ wymaganych zmian
w pozosta³ych pozycjach menu.
e) Po wprowadzeniu wszystkich nastaw przejœæ do okna
wcisn¹æ klawisz

czasowych, mo¿liwoœæ zmiany nastaw.
- adres przekaŸnika EM211. Istnieje
mo¿liwoœæ pod³¹czenia do 32 przekaŸników do jednej
linii RS485. W celu zapewnienia bezkonfliktowej
komunikacji systemu z przekaŸnikami oraz
jednoznacznej identyfikacji przekaŸnika w systemie
nale¿y do ka¿dego z przekaŸników (do³¹czonych do tej
samej linii) wprowadziæ inny adres. Istnieje mo¿liwoœæ
wyboru adresu od 1 do 255.
- konfiguracja prêdkoœci transmisji EM211.
Prawid³owe ustawienie tego parametru jest niezbêdne
przy komunikowaniu siê z przekaŸnikiem za
poœrednictwem portu RS485. Zakres zmian nastaw
prêdkoœci (1.2¸19.2) kbps.

i poprzez

naciœniêcie klawisza
i ponownie
powróciæ
do trybu pracy ON-LINE. W tym momencie przestaj¹
pulsowaæ diody sygnalizacyjne LED, nastêpuje
odblokowanie funkcji przekaŸnika z nowymi nastawami.

- Konfiguracja wyjœcia przekaŸnikowego Rl1
(zaciski: 33-34). W oknie tym dokonuje siê konfiguracji
przekaŸnika P1. Konfiguracja polega na wyborze
funkcji:.
0 - Sterowanie poprzez Rs485 - odbywa siê poprzez
zamkniêcie zestyku P1 na nastawiony w oknie menu
czas .
Zadzia³anie przekaŸnika jest bez podtrzymania.
1 - Przepisanie stanu z wejœcia V27. Jeœli na zaciski V27C27 podano napiêcie w wymaganym zakresie (stan
wysoki wejœcia), nastêpuje wysterowanie przekaŸnika
P1. Stan niski wejœcia V27 powoduje odwzbudzenie
przekaŸnika P1.
- Konfiguracja wyjœcia
przekaŸnikowego RL2 (zaciski: 41-42-44). W oknie
tym dokonuje siê konfiguracji przekaŸnika P2.
Konfiguracja polega na wyborze funkcji:.
0 - Sterowanie poprzez RS485 - odbywa siê poprzez
zamkniêcie zestyku P2 na nastawiony w oknie menu
czas .
Zadzia³anie przekaŸnika jest bez podtrzymania.
1 - Funkcja sprawnoœci Em211. P2 jest wysterowany (4144 zwarte; 41-42 otwarte) w przypadku gdy:
- do zacisków A1-A2 pod³¹czone jest nap. Vx

7. Konfiguracja EM211
7.1 Ustawienia ogólnych parametrów
konfiguracyjnych w EM211.
Parametry pracy MiCOM P211 ustawiane s¹
w kolumnie
- w tym oknie ustawia siê bie¿¹cy tryb
pracy przekaŸnika. ON-LINE - realizacja wszystkich
funkcji EM211. OFF-LINE - zablokowanie funkcji
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- przekaŸnik EM211 jest sprawny
Przy braku zasilania, uszkodzeniu przekaŸnika
EM211 przekaŸnik P2 wraca do stanu
spoczynkowego (41-44 otwarte, 41-42 zwarte).
2 - Przepisanie stanu z wejœcia V28. Jeœli na zaciski V28C28 podano napiêcie w wymaganym zakresie (stan
wysoki wejœcia), nastêpuje wysterowanie przekaŸnika
P2. Stan niski wejœcia V28 powoduje odwzbudzenie
przekaŸnika P2.

swój stan ze stanu zamkniêtego (V27: 0 oraz V22: 8)
na otwarty ³¹cznika (V27: 1 oraz V28: 0), to stan
sprzeczny (V27: 0 i V28:0) jest sygnalizowany po
nastawionym czasie opóŸnienia.
Zakres nastaw: (0.1-9.9)s; krok nastawy: 0.1s

7.3 Nastawy fabryczne.
Nastawy fabryczne zosta³y przedstawione w menu
przekaŸnika na rys.4.

- czas trwania impulsu steruj¹cego
realizowanego przez przekaŸnik P1. Zakres nastaw:
(0.1-9.9)s; krok nastawy: 0.1s

7.3 Wprowadzanie lub zmiana has³a
Uwaga!
! Jeœli chcemy zabroniæ dostêpu do zmian nastaw,
mo¿emy wprowadziæ trzycyfrowe has³o.
Po wprowadzeniu takiego has³a, osoby nie znaj¹ce
go bêd¹ mia³y dostêp do podgl¹du nastaw bez
mo¿liwoœci ich zmiany.
! W przypadku, gdy has³o zosta³o zapomniane,
mo¿liwe jest uzyskanie has³a producenta poprzez
telefoniczny kontakt z dzia³em marketingu
tel. (074) 8548 410.
! Wybranie has³a "000" jest jednoznaczne z brakiem
ochrony nastaw
! Fabrycznie ustawione has³o “000”

- czas trwania impulsu steruj¹cego
realizowanego przez przekaŸnik P2. Zakres nastaw:
(0.1-9.9)s; krok nastawy: 0.1s
- czas filtracji czytania stanu
dwubitowego realizowanego na wejœciach V21 - V22
W protokole komunikacyjnym dostêpna jest
informacja po filtracji czasowej. Jeœli ³¹cznik zmienia
swój stan ze stanu zamkniêtego (V21: 0 oraz V22: 1)
na otwarty ³¹cznika (V21: 1 oraz V22: 0), to stan
sprzeczny (V21: 0 i V22:0) jest sygnalizowany po
nastawionym czasie opóŸnienia.
Zakres nastaw: (0.1-9.9)s; krok nastawy: 0.1s

7.3.1 Wprowadzenie has³a przy uprzednim
braku zabezpieczenia has³em (ustawione
has³o “000”).
! Przejœc do trybu pracy OFF-LINE (patrz punkt 6.2)

- czas filtracji czytania stanu
dwubitowego realizowanego na wejœciach V23 - V24
W protokole komunikacyjnym dostêpna jest
informacja po filtracji czasowej. Jeœli ³¹cznik zmienia
swój stan ze stanu zamkniêtego (V23: 0 oraz V24: 1)
na otwarty ³¹cznika (V23: 1 oraz V24: 0), to stan
sprzeczny (V23: 0 i V24:0) jest sygnalizowany po
nastawionym czasie opóŸnienia.
Zakres nastaw: (0.1-9.9)s; krok nastawy: 0.1s

! Wybraæ w menu
i wcisn¹æ przycisk
.
! Wprowadziæ nowe has³o poprzez zmianê aktualnie
migaj¹cej cyfry za pomoc¹ klawiszy
a nastêpnie przejœæ kolejno za pomoc¹ klawiszy
do pozosta³ych dwóch cyfr i dokonaæ ich zmiany.
! Ka¿dorazowo ustawin¹ cyfrê zatwierdza siê

- czas filtracji czytania stanu
dwubitowego realizowanego na wejœciach V25 - V26
W protokole komunikacyjnym dostêpna jest
informacja po filtracji czasowej. Jeœli ³¹cznik zmienia
swój stan ze stanu zamkniêtego (V25: 0 oraz V26: 1)
na otwarty ³¹cznika (V25: 1 oraz V26: 0), to stan
sprzeczny (V25: 0 i V26:0) jest sygnalizowany po
nastawionym czasie opóŸnienia.

wciskaj¹c klawisz
.
! Przejœæ do trybu pracy ON-LINE (patrz punkt 6.2)
! Po powy¿szych dzia³aniach zmiana nastaw lub
konfiguracja wymaga wprowadzenia has³a.

- czas filtracji czytania stanu
dwubitowego realizowanego na wejœciach V27 - V28
W protokole komunikacyjnym dostêpna jest
informacja po filtracji czasowej. Jeœli ³¹cznik zmienia
7

,

7.3.2. Zmiana istniej¹cego has³a:
! Wybraæ w menu
i wcisn¹æ przycisk
.
nast¹pi automatyczne przejœcie do okna edycji has³a
.
! Wprowadziæ dotychczasowe has³o zaczynaj¹c od
aktualnie migaj¹cej cyfry. Po wprowadzeniu trzeciej
cyfry i wciœniêciu klawisza
, przejœæ do trybu
pracy OFF-LINE (patrz punkt 6.2.b) a nastêpnie do
okna edycji has³a. Wcisn¹c klawisz
w celu
edycji nowego has³a.
! Wprowadziæ nowe has³o zaczynaj¹c od aktualnie
migaj¹cej cyfry.
! Przejœæ do trybu pracy ON-LINE (patrz punkt 6.2)
7.3.3 Zmiana nastaw lub konfiguracji
przekaŸnika zabezpieczonego has³em.
Ka¿dorazowa próba ustawienia trybu pracy OFF-LINE
przekaŸnika zabezpieczonego has³em, powoduje
automatyczne przejœcie do okna edycji has³a
z pulsuj¹c¹ jedn¹ z cyfr. Nale¿y wprowadziæ
prawid³owe has³o i wcisn¹æ przycisk
. Nast¹pi
automatyczny powrót do okna
. Jeœli
wprowadzone has³o by³o b³êdne, ka¿da nastêpna
próba zmiany trybu pracy przekaŸnika powodowaæ
bêdzie ponowny powrót do okna edycji has³a.
8. Sygnalizacje œwietlne.
Funkcje sygnalizacji œwietlnych pe³ni¹ diody LED
oznaczone: V21, V22, V23, V24, V25, V26 oraz
wyœwietlacz.
Diody LED odzwierciedlaj¹ aktualny stan wejœæ
dwustanowych, u³atwiaj¹c obs³udze sprawdzenie stanu
sygna³ów przekazywanych do systemu nadzoru.
Uwaga: wejœcia V27 oraz V28 wystêpuj¹ce w modelu
B, nie maj¹ swojej reprezentacji w sygnalizacji diod LED.
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9. Dane Techniczne
Zgodnoœæ z normami
i dyrektywami
PN-93/E-88620; IEC 255-8
Dyrektywa EMC Unii Europejskiej
89/336/EEC
Dyrektywa Niskonapiêciowa Unii
Europejskiej 73/23/EEC
Obudowa
Przystosowana do monta¿u
zatrzaskowego na szynie 35mm .
Monta¿
Pionowo z dopuszczaln¹
odchy³k¹ 30°
Stopieñ ochrony
Obudowa: IP40
Zaciski: IP20
Panel przedni w obudowie
zatablicowej: IP54
Masa
ok. 0,5kg
Zaciski
Œrubowe M3 z ochron¹
przewodu. Maksymalny przekrój
2
przewodów: drut 4mm ; linka:
2
2,5mm
Odleg³oœci izolacyjne
Zgodnie z IEC 255-5 grupa C
Kompatybilnoœæ
Elektromagnetyczna
Emisja
- Emisja zak³óceñ
wypromieniowanych
EN 55011:1991 klasa A
- Emisja zak³óceñ przewodz¹cych
EN 55011:1991 klasa A
Odpornoœæ
- Odpornoœæ na wy³adowanie
elektrostatyczne ESD
EN 61000-4-2; 1995 poziom 3
- Odpornoœæ na pole
elektromagnetyczne
o czêstotliwoœci radiowej
EN 61000-4-3; 1997 poziom 2
- Odpornoœæ na pole
elektromagnetyczne
radiotelefonów cyfrowych
ENV 50204; 1995 poziom 3
- Odpornoœæ na szybkozmienne
zak³ócenia przejœciowe

EN 61000-4-4; 1995 poziom 3
- Odpornoœæ na udary
EN 61000-4-5; 1995 poziom 3
- Odpornoœæ na zak³ócenia
impulsowe, oscylacyjne t³umione
IEC 1000-4-12; 1995 poziom 3
IEC 255-22-1; 1988
- Zapady i zaniki napiêcia
EN 61000-4-11; 1994
- Odpornoœæ na zak³ócenia radioelektryczne przewodzone
EN 61000-4-6; 1996 poz. 3

Wejœcia dwustanowe
· Wejœcia V21-C21, V22-C22,
V23-C23, V24-C24, V25-C25,
V26-C26, , V27-C27 (B)*,
V28-C28 (B)*
- sposób sterowania:
Napiêciem
Dopuszczalny zakres zmian
napiêcia steruj¹cego
(0,8-1,2)Vx
Moc pobierana przez wejœcia
0,6 VA dla 230V AC/DC
0,5 VA dla 48V AC/DC

Izolacja elektryczna
Próba wytrzyma³oœci izolacji
napiêciem statycznym
miêdzy obwodami
2 kV, 50 Hz, 1 min.
przerwy stykowej
1 kV, 50 Hz, 1 min
pomiar rezystancji izolacji
>100MW
Próba wytrzyma³oœci izolacji
napiêciem udarowym
5kV

Wyjœcia przekaŸnikowe
2 programowalne przekaŸniki
wyjœciowe (B)*
Zdolnoœæ ³¹czeniowa
przekaŸników:
za³¹czanie, trwale: 5 A
wy³¹czanie:
5 A (220V AC, cos j ³ 0.4)
0,1 A (220V DC, L/R= 40ms)
Trwa³oœæ mechaniczna107
5
Trwa³oœæ ³¹czeniowa 10

Wytrzyma³oœæ
mechaniczna
Próba wibracyjna
Klasa ostroœci 1
Podczas dzia³ania:
10 do 60Hz 0,035mm
60 do 150Hz 0,5g
Podczas transportu
10 do 150Hz, 1g
Udary
Klasa ostroœci 1
Udary pojedyncze 5gn
Udary wielokrotne 15gn
Warunki œrodowiskowe
Dopuszczalne zakresy
temperatur
Temperatura pracy (-20¸60)°C
Temperatura przechowywania
(-25¸70)°C
Dopuszczalna wilgotnoœæ
wzglêdna
Brak kondensacji lub tworzenia
siê lodu i szronu (95%) przy
40°C
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Interfejs u¿ytkownika
4 cyfrowy wyœwietlacz LED
klawiatura 5 klawiszy
6 diod sygnalizacyjnych LED
Komunikacja
RS485, halfduplex (2
przewodowy “+”, “-”
Protokó³ Modbus RTU
Prêdkoœæ transmisji
(1200 - 19200) bps
Zakresy nastaw
Zakres nastaw czasu
(0,1 - 9,9) s, krok nastawy 0,1 s
Zasilanie
Napiêcie pomocnicze Vx (opcje)
(24-48)V AC/DC
(60-240)V AC/DC
Dopuszczalny zakres zmian
napiêcia pomocniczego
(0,8-1,1)Vx
Pobór mocy:
4,5VA
Czas podtrzymania po zaniku
z napiêcia pomocniczego
5,20s - 230V AC
2,90s - 230V DC

Badanie izolacji przy użyciu megaomomierza wysokonapięciowego (powyżej 250V)
uszkadza elementy półprzewodnikowe zabezpieczenia, co może prowadzić do awarii,
widocznej dopiero po kilku tygodniach od chwili przeprowadzenia badania.
Nieprzygotowanych obwodów zabezpieczenia nie wolno testować przy użyciu miernika
izolacji o napięciu wyższym niż 250V !!! Przygotowanie obwodów polega na połączeniu
biegunów wejść binarnych, wejść zasilania oraz wyjść - zwłaszcza półprzewodnikowych
(o charakterystyce "szybkiej" bądź „mocnej”). Wewnątrz urządzenia – między dowolnymi
jego zaciskami, nie może się pojawić różnica potencjałów o wartości przekraczającej
250 V. W razie braku możliwości takiego przygotowania, wymagane jest odłączenie
sprawdzanych obwodów zewnętrznych od zabezpieczenia na czas wykonywanych badań.
Urządzenie jest obiektem testów wysokonapięciowych podczas procesu produkcji –
zgodnie z normami przedstawionymi w rozdziale opisującym dane techniczne.
Takie badanie jest przeprowadzone tylko raz, z zachowaniem ściśle określonego, bardzo
krótkiego czasu badania.
Obwody komunikacji szeregowej (RS232 / RS485) nie podlegają testom napięciowym nie wolno testować ich miernikiem izolacji !!!
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