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CO JE TO SYSTÉM PES

1.

CO JE TO SYSTÉM PES

Souhrn malých, kompaktních automatù pro realizaci øídících a regulaèních
funkcí, pro øízení strojù, mìøení a regulaci, anebo pro sbìr dat. Systém PES zahrnuje :
a)

iroký sortiment programovatelných logických automatù "PLC" (programmable
logic controller), s podporou pro propojení PLC v síti.

b)

Programovací prostøedí, umoòující tvorbu øídících a regulaèních algoritmù.
(programové vybavení pro poèítaèe typu PC).

c)

Podpùrné programové vybavení (nástroje na tvorbu a provoz vizulizace øízené
technologie na PC, programy pro archivaci a grafické zobrazování periodicky
ukládaných dat, knihovní moduly pro vývoj vlastních programù atp.)

d)

Prostøedky pro propojení poèítaèe PC s jedním, nebo s celou sítí PLC. Prostøedky pro øeení komunikace mezi systémy.
Záruèní doba na programovatelné automaty je 5 let od data prodeje.

Oblasti nasazení systému PES, roziøování systému
Hlavní pøedpokládanou oblastí nasazení PLC automatù je prùmyslová automatizace. PLC je mono pouít v zásadì dvìma zpùsoby: buï jako samostatný automat (klasické
øeení pro malé aplikace), nebo lze propojit více PLC (a 31) do sítì a získat tak rozsáhlý
systém. Propojování automatù do sítì není tøeba plánovat dopøedu, nebo kadý PLC má
linku RS485 a vestavìnou síovou podporu. Z tohoto dùvodu také k automatùm nejsou
ádné "roziøující" moduly - rozíøení se øeí prostým pøipojením dalího automatu linkou
RS485. Automat se sám stará o pøenos informací a uivatel se zpravidla tímto problémem
vùbec nezabývá.
K propojení automatù do sítì mohou existovat rùzné dùvody :
Jeden automat sám neobsáhne potøebné mnoství vstupù a výstupù. Pøipojí se
tedy k nìmu dalí automaty a budou fungovat jen jako periferie, nebo se mohou
o zpracování regulaèních algoritmù podìlit.
Je tøeba realizovat systém sbìru dat na velké ploe. Zvolí se tedy automaty s
vhodnou konfigurací vstupù/výstupù jako sbìrná místa, propojí se linkou RS485
a provede se napø. napojení na PC pomocí pøevodníku PES-CA1.
Je tøeba øeit øídící systém s mnostvím odlehlých subsystémù. Øeení s jediným centrálním poèítaèem klade vysoké nároky na mnoství kabelù, navíc pøi
jeho výpadku pøestane fungovat celý systém. Nabízí se monost rozdìlit a pøesunout "inteligenci" do vech míst kde je jí tøeba a z centra po jediné dvoulince
celý systém pouze koordinovat.
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CO JE TO SYSTÉM PES

Komunikace s automaty a síová podpora
Kadý automat má jednu komunikaèní linku RS485. Po této lince se automaty
programují ("download" programu z PC do automatu), jednak komunikují navzájem mezi
sebou protokolem PESNET (sí typu multi-master, token-passing, rychlost 2,4 a 57,6 kBd).
Síové vedení je kroucená stínìná dvoulinka (obvyklá vedení v technice RS485). Propojení
automatu s poèítaèem PC je realizováno pøevodníkem RS232/RS485 dodávaným pod oznaèením PES-CA1.
Pokud pracují automaty ve spoleèné síti, je horní polovina uivatelských
promìnných globální a je sdílena vemi automaty v síti. Uivatel se tedy vùbec nemusí
zabývat problémy síové komunikace, staèí napø. v jednom automatu zapsat hodnotu do
nìkteré globální promìnné a v dalích automatech pak tuté promìnnou pouít napø. jako
vstupní hodnotu pro dalí zpracování. Pøenos dat po síti ji zajistí systém sám. Pro pøenos
této sdílené èásti pouívají vechny automaty MICROPEL stejný protokol - PESnet, lze je
tedy navzájem kombinovat v jedné síti.

Programování automatù
Nyní se pro vechny automaty MICROPEL pouívá integrované vývojové prostøedí PESpro s jazykem SIMPLE verze 2, mírnì se podobající napø. jazyku BASIC.
Program tvoøí posloupnost instrukcí ukonèená pøíkazem END. Automat po
sputìní programu neustále vykonává tuto posloupnost, pøíkazem END se vrací zase na
zaèátek programu a tak stále dokola. Je mono vyuívat podprogramy, knihovny a logické
podmínky (i sloené) pro vìtvení programu. Uivatel má z programu pøístup ke vem
periferiím, které jsou na daném typu automatu k dispozici (digitální a analogové vstupy a
výstupy, klávesnice, LCD displej, akustické a optické indikace, reálný èas a kalendáø apod.).
Promìnné i konstanty je mono oznaèit symbolickými názvy a pod tìmito názvy
je pak v celém programu pouívat.
Kód vytvoøený pøekladem zdrojového textu se pøenese prostøednictvím linky
RS485 do automatu (tzv. download), tam se uloí a po kadém zapnutí automatu je
sputìn. Psaní zdrojových textù, pøeklad, download programu a posléze i ladìní programu
sputìného v automatu se provádí v integrovaném vývojovém prostøedí PESpro (pro
poèítaèe PC 386 a vyí s min. 2 MB RAM).
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SPOLEČNÉ CHARAKTERISTIKY AUTOMATŮ

2.

SPOLEÈNÉ CHARAKTERISTIKY AUTOMATÙ

Zde uvedené informace se týkají øady PES-K, a MPC300. Jsou-li nìkde typové
odlinosti, je to výslovnì uvedeno a detailnì popsáno dále v technických údajích u
konkrétního typu automatu.

2.1.

Napájení

Automaty se napájejí stejnosmìrným napìtím od 12 do 30 V. Pøesná velikost
napìtí není kritická. Pøi poklesu napájecího napìtí pod hranici zhruba 10.5 - 11V automat
korektnì ukonèí chod programu a stojí.
Napájecí svorky jsou na automatech vìtinou oznaèovány jako GND (zem
napájení) a + (kladný pól napájení). Vzhledem k tomu, e automat je napájen pøes spínaný
stabilizátor, je tøeba poèítat s tím, e pøi niím napájecím napìtí je odbìr proudu vyí a se
zvyujícím se napájecím napìtí se sniuje. Odbìr závisí mimo jiné i na typu automatu a
rovnì na stavu, ve kterém se automat momentálnì nachází (napø. pøi zapnutí výstupù nebo
pøi rozsvícení displeje vzroste odbìr).
Pøi dimenzování napájecího zdroje je tøeba poèítat vdy s nejvìtí hodnotou,
která mùe v praxi nastat. Dále je nutno poèítat i s tím, e automat pøi zapnutí mùe mít
odbìr ze zdroje a 0.5A ve formì krátké pièky (u vìtiny zdrojù to nikterak nevadí, problém
mùe být u zdrojù s rychlou elektronickou ochranou, pokud je nastavena pøíli nízko).
PROUDOVÝ ODBÌR AUTOMATÙ - ORIENTAÈNÍ HODNOTY

napájení 12V

napájení 24V

typ.

typ.

max.

max.

zákl. odbìr MPC300 (zhasnutý displej, vypnuté výstupy)

120 mA 160 mA

max. odbìr MPC300 (rozsvícený displej, zap. výstupy)

330 mA 400 mA 180 mA 210 mA

zákl. odbìr PES-K (zhasnutý displej, vypnuté výstupy)

130 mA 160 mA

max. odbìr PES-K (rozsvícený displej, zap. výstupy)

320 mA 400 mA 170 mA 210 mA

2.2.

80 mA 100 mA
85 mA 100 mA

Zálohování

Slouí k zajitìní nepøetritého chodu hodin reálného èasu a uchování vekerých
uivatelských dat v pamìti RAM i po vypnutí napájení automatu (resp. pøi výpadcích
napájení). Jako zdroj energie pro zálohování je pouit dobíjitelný vana dium-lithiový èlánek
(Li-Al-V2O5), spojující v sobì výhodu akumulátoru (monost dobíjení) a lithiového èlánku
(dlouhá ivotnost). Zdroj tudí není nutné za celou dobu ivotnosti automatu vùbec mìnit,
staèí jen zajistit, aby automat byl èas od èasu zapojen na napájení, aby se mohl dobít.
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SPOLEČNÉ CHARAKTERISTIKY AUTOMATŮ

Baterie vydrí zálohovat data a reálný èas minimálnì 10 mìsícù (nejhorí pøípad
- rozsah teplot 0 0C ... +600C, automat stále bez napájení). Po této dobì je tøeba automat
alespoò na 1 den pøipojit k napájení, aby se baterie mohla dobít, jinak hrozí ztráta dat.
POZN.:
Zálohování se týká pouze pamìti na promìnné a registry, nikoliv pamìti pro uivatelský program. Ten je pøi zatahování po sériové lince vdy programován do elektricky
mazatelné stabilní pamìti typu FLASH-EPROM, která ádné zálohování nepotøebuje.

2.3.

Klimatická odolnost

Provozní teplota pro správnou funkci automatù je od 0 0C do 600C. Rozsah provozních teplot pro garantovanou pøesnost analogových vstupù je 10 0C a 400C. Pokud je u
nìkterého analogového modulu jeho pøesnost závislá na teplotì více, je to výslovnì uvedeno v jeho technických údajích. Relativní vlhkost by nemìla dlouhodobì pøesahovat 80%,
prostøedí nesmí obsahovat ádné agresívní látky (soli, slané výpary apod.), na souèástech
automatu nesmí vzduná vlhkost kondenzovat.
Provoz do teplot a -25 0C je té moný, vzhledem k pouité souèástkové
základnì jej vak nelze garantovat a je tøeba jej v daných podmínkách samostatnì provìøit.
Rozsah skladovacích teplot je -25 0C a +700C, relativní vlhkost max. 70%.
U automatù s LCD displejem se pøi teplotách pod 0 0C nebo nad 40 0C projeví
zhorení èitelnosti displeje s kterým je tøeba pøi návrhu aplikací v takovýchto podmínkách
poèítat (nejedná se o nevratné zmìny, po návratu na standardní teplotu se èitelnost zlepí).

2.4.

Vstupy a výstupy

Mohou být digitální (vypnuto / zapnuto) nebo analogové (mìøící nebo generující
spojitou velièinu). Jsou buï galvanicky oddìlené od napájení automatu (optoèlen nebo
relé), nebo mají zem spojenou s napájením. Vìtinou je pravidlem, e digitální vstupy a
výstupy jsou galvanicky oddìlené a vekeré analogové vstupy a výstupy jsou galvanicky
spojené s napájením. Speciální univerzální digitální-analogové vstupy, umoòující vstup jak
digitálnì (0/1) tak analogovì (napø 0-10V) jsou rovnì galvanicky spojené s napájením.
Galvanické oddìlení chrání automat pøed vysokonapìovými pièkami v externích obvodech (viz elektrická pevnost galv. oddìlení v tech. údajích) a umoòuje pøipojit
automat i k obvodùm, jejich potenciál je vzhledem k napájení automatu posunutý.
Vstupy/výstupy galv. spojené s napájením jsou dále v textu oznaèovány symbolem
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SPOLEČNÉ CHARAKTERISTIKY AUTOMATŮ

DIGITÁLNÍ VSTUPY
Bývají sdrueny do skupin se spoleènou svorkou. Vstupy jsou bipolární, je tedy
jedno, jakou polaritu má vstupní signál vùèi spoleèné svorce. Pro sepnutí digitálního vstupu je podstatné, aby jím protékal proud, je lhostejno jakým smìrem. Typicky je vstup
sepnutý ji pøi vstupním napìtí 3 a 5 V. Maximální napìtí na vstupu je 30 V.

X1
vstupní
svorka

4K7

Typické zapojení digitálního vstupu
s optickým oddìlením
vnitøní obvody
automatu

SX1
spoleèná
svorka

Pozn.: u starích provedení automatù byl pouíván vstupní odpor 2K2.

DIGITÁLNÍ VÝSTUPY
Jsou pøevánì tranzistorové typu NPN, se sériovou diodou zvyující odolnost
proti pøepólování a proti záporným pièkám. Skupina má zpravidla jednu spoleènou svorku
(kolektory tranzistorù). Emitory jsou vyvedeny na jednotlivé výstupy. Jsou-li výstupy galvanicky oddìlené, lze výstupní obvody napájet z nezávislého zdroje - kladný pól se pøipojuje
na spoleènou svorku, mezi záporný pól a jednotlivé výstupy se pøipojují ovládaná zaøízení.

Zapojení digitálního tranzistorového výstupu
s optickým oddìlením

SY1
spoleèná
svorka (+)

vnitøní obvody
automatu

Y1
výstupní
svorka

ANALOGOVÉ VSTUPY A VÝSTUPY
Existují v rùzných variantách, jsou popsány detailnì u jednotlivých typù.
UPOZORNÌNÍ
Vechny analogové vstupy a výstupy a rovnì univerzální vstupy digitální/analogové jsou spojeny se zemí napájení (nejsou galvanicky oddìlené od napájení automatu) - s
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tím je tøeba pøi návrhu zapojení automatu do øízeného systému poèítat. Aby bylo mono
dosáhnout deklarovaných pøesností, je nutné pøívody k tìmto vstupùm/výstupùm vést
stínìnými kabely - viz kap. ZÁSADY PRO INSTALACI AUTOMATÙ.
Pøíklad zapojení proudového vstupu 0..25 mA :

I1
vstup

Zapojení proudového vstupu 0-25mA
ochrana

GND
zem napájení

100R

vnitøní obvody automatu
(mìøí napìtí 0-2.5V)

Pøevod hodnot
V dokumentaci k jednotlivým typùm automatù je vdy uvedeno rozliení, nominální rozsah a maximální rozsah. Vzhledem k tomu, e pouívané programové vybavení
pracuje s 16-ti bitovými celými èísly, je zobrazovaná hodnota vdy násobkem základního
rozliení a je pøepoèítána tak, aby nominálnì odpovídala vstupní / výstupní velièinì. Jestlie
napø. u modulu C pro MPC300 je pro proudový vstup uvedeno rozliení 0.01 mA, potom
èíslo 1 odpovídá hodnotì 0.01 mA, èíslo 1500 hodnotì 15.00 mA atd. Nominální rozsah
udává mìøicí rozsah s garantovanou pøesností a maximální rozsah udává nejvyí monou
hodnotu, kterou mùe vstup nebo výstup zpracovat a zobrazit. To, e napø. proudový vstup
ukazuje hodnoty od 0 do 2700, vak neznamená, e vstupní A/D pøevod je napø. 12-ti bitový. Skuteèná reálná pøesnost je vdy uvedena v technických údajích.
Typicky se pro napìové a proudové vstupy pouívá 10-ti bitový A/D pøevod,
vstupy pro mìøení odporu (resp. pro odporová teplotní èidla) pouívají speciální pøevod
zhruba 14.5 bitu. Analogové výstupy mají pøevod 8-mi bitový.

Kalibrace
K vìtinì analogových vstupù jsou pøiøazeny tzv. kalibraèní registry (CALIB), obsahující kalibraèní konstantu. Ta funguje jako násobná s rozliením 0.01%. Po sputìní
automatu obsahují kalibraèní registry hodnotu 10000, co odpovídá konstantì 1.0000 touto konstantou se vdy násobí hodnota analogového vstupu pøed vyètením. Na zaèátku
programu je tedy moné tyto registry modifikovat a tím upravit pøevod analogových vstupù.
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Pøíklad :
Nastavíme registry CALIB0=10205 a CALIB1=9995. Potom budou hodnoty analogových vstupù upraveny takto :
I0 = mìøená hodnota x 1.0205
I1 = mìøená hodnota x 0.9995
POZN.:
U automatù øady MPC300 mohou být kalibraèní registry podle konkrétní objednané konfigurace umístìny rùznì podle pozice modulu v automatu - výpis pøiøazení jednotlivých vstupù/výstupù a s nimi souvisejících registrù je dodáván vdy s automatem.
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3.

SPOJOVÁNÍ AUTOMATÙ DO SÍTÌ

Automaty mají zaintegrovánu pomìrnì vyspìlou podporu síové komunikace.
Pro komunikaci je pouita sbìrnice RS485 (je souèástí kadého automatu a slouí zároveò
pro download a ladìní programu v automatu).

Automaty se spojují do sítì tehdy, kdy ...
Pro realizaci aplikace potøebujeme více vstupù / výstupù ne je schopen poskytnout jediný automat.
Budujeme decentralizovaný øídící systém, který má jednotlivé uzly rozprostøeny
na vìtí vzdálenosti.
Pro nìkolik automatù potøebujeme vytvoøit spoleènou vizualizaci a povelování napø. pro snadné zobrazování hodnot a øízení technologie pøímo v provozu pøipojíme do sítì automat s displejem - MPC302, nebo PES-K10 apod.
Máme sice nìkolik nezávislých automatù, ale je pohodlnìjí provádìt jejich programování, ladìní pøíp. sbìr dat z jediného místa (tøeba i vzdáleného).

Nastavení automatù
Vechny automaty, které budou propojeny do spoleèné sítì je tøeba nejprve nastavit (nastavení se provádí programem SETPES, který je souèástí programového vybavení).
Nastavuje se síová adresa a komunikaèní rychlost. Síová adresa musí být v rozsahu od 0
do 30 (automatù mùe tedy být v síti maximálnì 31), v síti se nesmìjí vyskytovat automaty
se stejnou adresou. Komunikaèní rychlost musí být naopak u vech automatù v síti shodná.

Pøipojení osobního poèítaèe
Propojení sítì automatù s osobním poèítaèem je stejné jako u klasického spojení
poèítaèe s jedním automatem (tak jak je bìné pro nastavování nebo download) a realizuje
se pøevodníkem PES-CA1 (pøevádí úrovnì RS232 na RS485). Poèítaèù je moné zapojit do
sítì nìkolik, je vak tøeba zajistit, aby v daném okamiku komunikoval se sítí automatù
pouze jeden poèítaè !

3.1.

Komunikaèní linka v automatech

Je typu RS485. Na automatech MPC300 i PES-K10 je vyvedena na základním
modulu na tøi svorky zasouvací konektorové svorkovnice (pro snadnìjí propojování síové
kabeláe prostým roubováním). Svorky pro RS485 na vech typech mají vdy shodné
poøadí signálù.
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POZN.:
U starích automatù PES-A a PES-T je linka RS485 vyvedena na konektor CANNON 9.
Pokud potøebujeme propojit linkou systémy které nemají spoleèné napájení a nemejí propojenu ani zem napájení, nebo systémy dosti vzdálené, kde se dá pøedpokládat rodíl
potenciálù na zemích, musíme pouít galvanické oddìlení linky.
Pro galvanické oddìlení linky v libovolném bodì lze pouít opakovaè RS485 - typ
PES-CA44G, konstruovaný pro systém PES a poskytující izolaèní pevnost 1000 V DC.
1

6
7

3

8

B
+5V

Zapojení konektoru
RS485

2
4

9

5

A

starích automatù PES
a pøevodníkù PES-CA1

G

Pro pøipojení sítì automatù k poèítaèi PC je urèen pøevodník PES-CA1 (pøevádí
rozhraní RS232 na RS485). Má na stranì RS485 konektor CANNON9 (FEMALE), kde lze
kromì komunikaèní linky pøipojit i externí napájení pro pøevodník (doporuèeno pro korektní
funkci).
Pro spojení PES-CA1 s automaty MPC300 slouí kablík PES-PRK3, schema propojení linky je na obrázku :
6
7

B

8
9

1
3
4
5

A
G

konektor CANNON9
(pøevodník PES-CA1)

13

svorky
pro pøipojení
linky

2

A B
RS485
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3.2.

Tipy pro zapojování síové kabeláe

Pouívají se vedení obvyklá v technice RS485. Na velmi krátké vzdálenosti (napø.
v rámci jedné skøínì) staèí jakékoli vodièe, na delí vzdálenosti stínìný kroucený pár s propojením zemí (zvlátì v zarueném prostøedí). Vedení je symetrické, je tøeba vdy propojit
alespoò datové vodièe A a B. Vodièe nelze zamìnit. Lze zvolit nìkolik variant propojení :
a)

Pouze propojení vodièù A a B. Je nejménì odolné proti ruení a proti vzájemným
rozdílùm napìtí mezi zemìmi napájení automatù.

b)

Propojení vodièù A a B krouceným párem a propojení nulového vodièe G komunikaèní linky (na stínìní kabelu). Toto øeení je odolnìjí proti ruení naindukovanému na lince, pozor vak na pøípadné rozdíly napìtí mezi zemìmi napájení
automatù. Pøíklad: automaty 1 a 2 se napájejí z rùzných bodù napájecího vedení,
kterým protéká vysoký proud a vytváøí velké úbytky napìtí. Tento úbytek bude
zákonitì i na propojovacím vodièi G linky, bude jím protékat proud a v krajním
pøípadì mùe dojít a k pøepálení vodièe. Pokud je napájení tìchto automatù
nezávislé a galv. oddìlené, mùeme tento zpùsob pouít bez obav.

c)

Propojit vodièe A , B a nulový vodiè G a pouít galvanické oddìlení linky pomocí oddìlovaèe/opakovaèe PES-CA44G. Linkové obvody tak budou úplnì izolovány od obvodù automatu a linka bude spolehlivì pracovat i pøi velkých
rozdílech zemních potenciálù (i takových, které by linku bez galvanického
oddìlení okamitì znièily). U galvanicky oddìlené linky doporuèujeme propojovat kromì A a B i nulový vodiè G, aby byl definován spoleèný potenciál pro
vechny vzájemnì oddìlené linkové obvody RS485 v automatech.

Shrnutí
Pokud spojujeme automaty v jedné skøíni, se spoleèným napájením a s propojenou zemí napájení, je lhostejné jaký zpùsob pouijeme - vyhoví i nejménì odolný typ a).
Pokud jsou automaty dále od sebe, volíme stínìný kabel. Pokud spojujeme automaty
napájené z rùzných navzájem izolovaných zdrojù a nevadí nám jejich galvanické propojení,
pouijeme typ b). Pokud je toto galvanické propojení nepøípustné, musíme zvolit typ c).
Pokud propojujeme automaty s rozdílnými potenciály zemí, pouijeme typ c).
Pouze v pøípadì, e rozdíly potenciálù jsou malé, mùeme pouít typ a) a vyuít tak odolnosti vstupù RS485 proti souhlasnému napìtí a 12V. I tak si vak koledujeme o pøípadné
znièení linky.
Pøi jakýchkoli pochybnostech mìjme na pamìti, e zpùsob c) s galvanickým
oddìlením linky je nejspolehlivìjí a vyhoví ve vech pøípadech.
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Topologie a impedanèní pøizpùsobení
Aby se po vedení nemísily signály a jejich odrazy s rùznou fází, je tøeba zajistit,
aby mìlo výraznì sbìrnicovou topologii (jedno dominantní vedení s krátkými odboèkami k
jednotlivým stanicím) a aby tato sbìrnice byla zakonèena na obou stranách stejnou impedancí jako je charakteristická impedance vedení (pohybují se okolo 120 Ω).
A
B

120 Ω

Typické propojení sítì RS485 automatù PES
G
A B G
 

A B G
 

A B G
 

A B G
 

120 Ω

Èím rozsáhlejí je sí a èím vìtí je pouitá komunikaèní rychlost, tím mají tyto
zásady vìtí význam. Pøi spojování automatù na kratí vzdálenost, kdy linka nemá výraznì
sbìrnicový charakter (v rozsahu asi 10-20 metrù) není pouití zakonèovacích odporù nutné.

3.3.

Komunikace mezi automaty v síti

Programovací prostøedky pro automaty PES realizují komunikaci mezi automaty
extrémnì jednodue. Horní polovina uivatelských promìnných (bity M64-127 a wordy
D32-63) je sdílená. Zapíe-li nìkterý z automatù v síti do nìkteré z tìchto promìnných,
zmìní se tato promìnná ve vech ostatních automatech. Spodní polovinu promìnných má i
nadále kadý automat "svoji vlastní".
Na síti jsou si vechny automaty rovny, a vypadne kterýkoliv, ostatní mezi
sebou komunikují dále. Komunikace je nezávislá na uivatelském programu a bìí na pozadí. Uivatelský program sice zapíe do síové promìnné ihned, avak k vlastnímu odvysílání do sítì dojde a v okamiku, kdy automat v rámci síového protokolu "pøijde na
øadu". Tuto dobu lze charakterizovat jako odezvu sítì. Maximální pøenosový výkon na
57600Bd (vèetnì reie) je zhruba 700 x word nebo 950 x bit za sekundu, odezva je zhruba 1
ms (ádná data) a 8 ms (plný tok dat) na 1 stanici pøi 57600Bd. Celková odezva lineárnì
roste s poètem stanic.
Pokud urèitou síovou promìnnou modifikuje jen jeden z automatù a ostatní ji
pouívají jen pro ètení, nemùe dojít k ádným nesrovnalostem. Pokud vak do tée
promìnné zapisuje více automatù souèasnì, je tøeba poèítat s tím, e èasová následnost
vysílaných dat mùe být náhodnì rozhozena v èasovém intervalu, odpovídajícímu zhruba
délce momentální odezvy sítì.
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4.

AUTOMATY ØADY MPC300

Ucelená øada automatù, patøící do souboru volnì programovatelných logických
automatù PES, vyvíjených a vyrábìných od roku 1994. Svojí komunikací, síovou podporou
a návazností na ostatní prostøedky jsou kompatibilní se vemi ostatními automaty systému
PES fy MICROPEL.

4.1.

Koncepce

Automaty øady MPC300 jsou urèeny pro zástavbu do standardních a veobecnì
pouívaných rozvodnic s litami DIN pro elementy se stavební výkou 76 mm. Tyto rozvodnice vyrábí mnoho výrobcù ve velmi irokém spektru rùzných provedení, velikostí a stupòù
krytí. Pouití tìchto rozvodnic vak není podmínkou, automaty lze pøipevnit kamkoliv na
litu DIN 35 mm.
Automaty mají modulární konstrukci. Kadý automat obsahuje mikropoèítaè a
èelní panel (èelní panel mùe být v rùzných provedeních - s LCD displejem a klávesnicí,
nebo jen se základní LED indikací provozních stavù apod.).
Ve spodní èásti automatu je prostor pro 3 vstupnì/výstupní moduly. Kadý
modul má celkem 18 svorek. Svorky mají rozteè 5 mm a jsou konektorové, odnímatelné,
rozdìlené do 2 konektorù nahoøe a dole po devíti svorkách (optimální pro osmici
vstupù/výstupù a jeden spoleèný vodiè). Na první pozici (úplnì vpravo) musí být vdy
osazen jeden z tzv. "základních modulù" - obsahující svorky pro pøipojení napájení a svorky
pro pøipojení komunikaèní linky. Zbylé dva moduly je mono libovolnì zvolit, pøípadnì nemusí být pouity vùbec.

4.2.

Pøednosti
Svorky s rozteèí 5 mm v konektorovém provedení
Pøi jakýchkoliv úpravách v rozvádìèi, pøi zapojování
a odpojování automatu staèí jen vysunout konektory s ji pøipojenými vodièi.
Ukládání programu v pamìti FLASH-EPROM.
Program je zatahován do pamìti FLASH-EPROM, elektricky mazatelné a programovatelné, která nepotøebuje pro uchování dat ádné zálohovací napájení. Pamì
je navíc chránìna proti neádoucímu pøeprogramování i pøi náhodném
"zbloudìní" programu. Minimální doba bezpeèného uchování dat je asi 20 let.
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Monost výmìny stávajícího operaèního systému a BIOS automatu.
Za jiný nebo vylepený kdykoli v budoucnu. Celý firmware automatu je uloen
rovnì v pamìti FLASH-EPROM, je tedy moné kdykoli provést upgrade po standardní sériové komunikaèní lince automatu.
Mechanické provedení uzpùsobené pro standardní rozvodnice.
Automaty mají vnìjí rozmìry krytu a
vyènívajícího èelního panelu stejné
jako typizované elektrotechnické elementy (jistièe, vypínaèe apod.) a lze je
tedy bez problémù zastavìt do mnoha
typù standardních plastových rozvodnic, bìnì komerènì dostupných .
Modulární koncepce.
U øady MPC300 lze do jisté míry konfiguraci vstupù/výstupù volnì zvolit
výbìrem základního modulu a pøípadnì jetì dvou dalích volitelných modulù.
Lze tedy napø. osadit moduly èistì digitální, nebo jen analogové, nebo kombinovat napø. moduly pro mìøení odporu (Pt100, Ni1000) s moduly pro mìøení
napìtí atd. atd.
Prostory pro data a pro archivaci.
Automaty MPC300 mají 128 kB pamìti RAM. Automaty MPC300 mohou vyuít
celou pamì RAM na data, nebo program je uloen v pamìti FLASH-EPROM.

4.3.

Mechanické rozmìry

Automat se pøipevòuje naplocho na litu DIN TS 35mm. Zadní strana automatu
má prolis pro litu a úchytku na spodní stranì. Úchytku lze uvolnit zataením za ovládací
tømínek smìrem dolù (roubovákem nebo jiným podobným nástrojem). Stavební výka a
boèní profil jsou uzpùsobeny pro zástavbu do plastových rozvodnic s DIN litami pro jistièe,
vypínaèe apod. (jsou k dostání v mnoha typech v prodejnách s instalaèním materiálem).

Svorkovnice
Jsou osazeny na I/O modulech a skládají se ze dvou èástí. Z konektoru, který je
souèástí modulu a z vlastní svorkovnice, která se do konektoru zasunuje a je volnì odnímatelná. To usnadòuje a urychluje montá / demontá automatu a mimo jiné umoòuje i úplné
vystrojení kompletní kabeláe v rozvadìèi jetì pøed osazením vlastního automatu.
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èelní pohled
'&%$#"! 
=

 !"#$%&'
=

ovládání úchytu
pro lity DIN 35mm

159 mm

pozice 2.
pozice 1.
dvì volné pozice pro volitelné I/O moduly

boèní pohled

130 mm

18

pozice 0.
základní I/O modul

90
62
45.5

reserva na manipulaci se svorkami
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4.4.

Èíslování svorek

V projektech a schematech, kde je pouit PLC automat, je vìtinou potøeba oznaèit pøípojné vodièe nìjakým jednoznaèným kódem nebo èíslem.
Aby byl zachován vztah mezi èíslováním jednotlivých vyjímatelných svorkovnic
(1...9) a znaèením vech svorek na celém automatu, nejsou svorky znaèeny postupnì napø. od 1 do 54, ale pøed èíslo svorky se pøedøazuje èíslo svorkovnice.

svorky 41 - 49

svorky 21 - 29

svorky 01 - 09

'&%$#"! 

'&%$#"! 

'&%$#"! 

4

2

0

5

3

1

 !"#$%&'

svorky 51 - 59

 !"#$%&'

 !"#$%&'

svorky 31 - 39

svorky 11 - 19
( základní I/O modul )

4.5.

Modifikace automatù MPC300

Automaty mají kromì modulárního uspoøádání vstupnì/výstupního traktu jetì
nìkolik modifikací základního provedení automatu (s displejem a tlaèítky nebo bez). Automaty se dodávají jako hotové komplety - objednaná modifikace je tedy sestavena a otestována u výrobce, uivatel dostává kompletní automat pøesnì podle svého zadání.
Modifikace automatu lze rozdìlit na 2 kategorie :
Typ základního provedení automatu
Konfigurace vstupù / výstupù
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znaèení modifikací
a konfigurace I/O
v typovém oznaèení
automatù

MPC302 - ZCA
typ automatu

konfigurace vstupù / výstupù

GNE
Na èelním panelu jen indikace základních provozních stavù (POWER,
LINE, RUN, ERROR) a
volnì pouitelná uivatelská indikace ALARM.
Pouití vude tam, kde
není tøeba interaktivní styk
s obsluhou prostøednictvím displeje a klávesnice, nebo jako dalí
roziøující automat ve
vìtím systému.

GNF
Stejné indikace jako u
typu MPC301, navíc na
èelním panelu podsvícený
displej 2x16 znakù a 6-ti
tlaèítková jednoduchá
klávesnièka.
Pouití vude tam, kde je
tøeba interaktivní styk s
obsluhou (ovládání procesu, nastavování parametrù, jako øídící jednotka
vìtího systému atd. atd.)

20
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GNG
Je prakticky totoný s
typem MPC302, podstatná odlinost je v zobrazovaèi - MPC303 má
podsvìtlený LCD displej
4x20 znakù.
Umoòuje zobrazovat více
informací nebo delí texty
na displeji, ne mùe
poskytnout typ MPC302
(zhruba 2.5x více zobrazených informací).

4.6.

Procesor

Je stìejní èástí automatu. Pro vechny typy a modifikace øady MPC300 je
procesorová èást stejná.
Technické údaje procesorové èásti MPC300
Pamì FLASH pro uivatelský program a BIOS automatu
Pamì RAM pro uivatelská a systémová data
Reálný èas, kalendáø
mikroprocesor

4.7.

128 kB
128 kB, se zálohováním
ANO, se zálohováním
80C552 na 11.0592 MHz

Èelní panel, indikace a terminál

Èelní panel se lií podle typu automatu - typ MPC301 má na èelním panelu jen
základní indikaci provozních stavù, typy MPC302, MPC303 mají kromì toho na èelním
panelu jetì 6 tlaèítek a LCD displej s podsvìtlením.
Kromì indikace svítivými diodami mají MPC300 jetì indikaci akustickou
(drobnou sirénkou uvnitø pøístroje). Speciálním funkèním bitem je mono zvolit, zda bude k
dispozici z programu jako uivatelský výstup anebo bude slouit jako odezva na stisk
klávesy.
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Ovládání klávesnice a LCD displeje je u vech automatù shodné. Dokonce i kódy kláves v
promìnné KBCODE jsou pøesnì stejné jako u kompaktních automatù PES-K (nebo u
starích terminálù PES-T). Obsluha displeje a klávesnice je popsána v dalích statích.

Klávesnice
Má celkem 6 kláves. Detailní popis obsluhy klávesnice a s tím souvisejících
funkèních registrù je uveden v kapitole OBSLUHA DISPLEJE A KLÁVESNICE. V následující
tabulce je výpis èíselných kódù jednotlivých tlaèítek, jak se zobrazují v promìnné KBCODE.
V klidovém stavu (ádná klávesa není stisknuta) je KBCODE=0.





klávesa



KBCODE
1

kódování
kláves

2
5

v promìnné
KBCODE

6







ESC

3

ENT

4

Je rovnì mono programovì vypínat/zapínat podsvìtlení displeje a nastavovat
vìtí/mení kontrast.

Indikace

automat je zapnutý
Podává základní pøehled o
uivatelský program bìí
stavu automatu (napájení, bìh programu,
aktivita síové komunikace
aktivita síové linky RS485 a informace o
závaná chyba v automatu
chybì). Chyba (indikace ERROR) je hláevolná uivatelská indikace
na, pokud není zataen program, nebo je
nekompletní (chybný kontrolní souèet).
Indikace ALARM není automatem ovládána a je plnì k dispozici uivateli.
Pøiøazení výstupù pro programy v SIMPLE V2.x

MPC301

MPC302

MPC303

uivatelská indikace "ALARM"

Y28

Y28

Y28

uivatelská akustická indikace

Y29

Y29

Y29

podsvìtlení displeje (0=vypnuto, 1=zapnuto)

-

Y30

Y30

kontrast displeje

-

Y31

Y31
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4.8.

Moduly vstupù / výstupù

Zde jsou popsány jednotlivé typy I/O modulù, které je mono pouít v sestavì
automatu. V oznaèení sestavy automatu se v oznaèení I/O konfigurace uvádìjí typová
písmena jednotlivých modulù, napø. MPC302-ZA obsahuje základní modul Z a jeden volitelný modul A.
Pozn.: interní znaèení výrobce je ve tvaru M310x, kde x je typové písmeno.

Konfigurace vstupù / výstupù
Konfigurace je dána poètem a typy I/O modulù, které jsou v automatu osazeny.
Oznaèuje se max. tøípísmenným kódem. Kadé písmeno znamená typ modulu, který je
pouit. Maximálnì mohou být pouity 3 moduly (2 volitelné a 1 základní), minimálnì musí
být alespoò jeden modul (základní). Napøíklad automat MPC301 jen se základním modulem
typu Z bude oznaèen : MPC301-Z
Základní modul kromì vstupù a výstupù obsahje jetì svorky pro napájení automatu a pro pøipojení komunikaèní linky.

Klidový stav po zapnutí automatu
Celý systém MPC300 vèetnì vech modulù je konstruován tak, aby pøi zapnutí
automatu zùstaly vechny výstupy vypnuté, bez pøechodových jevù.

Pøiøazování vstupù / výstupù
Pevnou pozici (tedy i èíslování svorek) má jen základní modul. Volitelný modul
se mùe nacházet na pozici 1. nebo 2. Nelze tedy napevno oèíslovat vstupy a výstupy na
modulech. Proto zaèíná znaèení na modulu vdy od nuly (napø. na modulu A jsou vstupy
X0-X7 a výstupy Y0-Y7) a v programu se èíselné oznaèení posouvá v závislosti na pozici I/O
modulu v automatu.
Typicky se v jazyce SIMPLE s kadým modulem posouvá znaèení vech
vstupù/výstupù o 8. Tedy napø. digitální výstupy na pozici 0. jsou Y0-Y7, na pozici 1.
Y8-Y15, napø. analog. výstupy O0-O5 modulu F na pozici 2. budou jako O16-O21.
Výpis pøiøazení oznaèení vstupù/výstupù v programu k jejich fyzickému umístìní
na svorkách automatu je dodáván pro dotyènou konfiguraci vdy s automatem.

23
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4.9.

Pøehled modulù

V následujících struèných charakteristikách budou pouívány tyto zkratky :
DI
DO
AI
AO
UI

digitální vstup, bipolární, galvanicky oddìlený
digitální výstup, galvanicky oddìlený
analogový vstup
analogový výstup
universální analogový (0..10 V) i digitální vstup zároveò

typ

vstupy / výstupy

Základní moduly
Z

4 UI, 8 DO, napájení, linka RS485

Y

2 UI, 3 AI (0..10 V), 3 AI - Pt100, 4 DO, napájení, linka RS485

Volitelné moduly
A

8 DI, 8 DO

B

8 DO, 8 AI (0..10 V)

C

8 DO, 8 AI (0..25 mA)

D

8 DO, 6 AI - Pt100 (0..500 Ω)

E

8 DO, 6 AI - Ni1000 (0..5 k Ω)

F

8 DI, 6 AO (0..10 V)

G

16 DI

H

8 DI, 8 AI (0..10 V)

I

8 DI, 8 AI (0..25 mA)

24
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4.10.  (základní modul)

' & % $ # " !
A

B

Z RS485

pøipojení komunikaèní linky
pøívod napájení automatu
4 univerzální digitální/analogové vstupy (0..10V)
8 digitálních tranzistorových výstupù
s galvanickým oddìlením

I3

I2

I1

I0


POWER



Modul zajiuje kromì vstupù a výstupù základní funkce pro
automat - tj. pøipojení napájení a komunikaèní linky RS485.
Musí být umístìn na 0. pozici, tedy v automatu mùe být
pouze jeden !

Z+

OUTPUTS

SY Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7



! " # $ % & '

Univerzální digitální - analogové vstupy I0 ... I3

G

Umoòují pøipojení jakéhokoliv signálu od 0 do +35V (kladné polarity vùèi zemi
napájení). Vstupy se z pohledu programovacího jazyka zobrazují jednak jako "X", tedy digitálnì jako bity a jednak jako "I", tedy analogovì jako estnáctibitová èísla. Analogové zobrazení pracuje pouze v rozsahu 0...10V.
Vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pøepìtí na vstupu :
Max. pracovní napìtí :

min. 15 kΩ, max. 20 kΩ
±40V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
+30V

Digitální funkce (bitové zobrazení - vstup X) :
Definovaná úroveò log.0 :
Definovaná úroveò log.1 :

napìtí na vstupu proti zemi napájení 0 ... +2 V
napìtí na vstupu proti zemi napájení +8 ... +30 V

Analogová funkce (16-ti bitové zobrazení - vstup I) :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :

25

0.01 V (odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
10.00 V
(zobrazovaná hodnota = 1000)
10.91 V
(zobrazovaná hodnota = 1091)
±1% rozsahu
(tedy z rozsahu 10 V je to ±0.1 V)
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Kalibrace
Ke vem vstupùm I0...I3 náleejí jetì kalibraèní registry (viz sta ANALOGOVÉ
VSTUPY A VÝSTUPY v kap. 2.4.)
analogové vstupy :
kalibraèní registry :

I0
CALIB0

I1
CALIB1

I2
CALIB2

I3
CALIB3

Digitální výstupy Y0 ... Y7
Jsou opticky oddìlené, tranzistorové, s jednou spoleènou svorkou (SY) a svorkami pro výstupy (Y). Jsou zapojené se spoleèným kolektorem a s vyvedenými emitory,
tranzistory jsou typu NPN. Pro správnou funkci je nutné, aby na svorkách SY bylo kladné
napájení a aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátìe zapojené proti zemi. Výstupy mají
ochranu proti pøepólování, nemají ochranu proti zkratu .

Technické údaje
Pracovní napìtí (log.0) :
Úbytek napìtí (log.1) :
Max. spínaný proud :
Pevnost galv. oddìlení :

max. ±30V
max. 2V
250 mA
min. 1500VDC

( Y proti SY - vypnutý výstup)
( Y proti SY - zapnutý výstup)
(výstupy vùèi ostatním obvodùm)

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK

DOLNÍ ØADA SVOREK

1
2
3

POWER - kladný pól napájení
POWER - zem napájení
univerzální vstup I0 - dig./analog.
univerzální vstup I1 - dig./analog.
univerzální vstup I2 - dig./analog.
univerzální vstup I3 - dig./analog.
linka RS485 - zem

1
2
3

linka RS485 - vodiè B (invert.)
linka RS485 - vodiè A (neinvert.)

8
9

4
5
6
7
8
9

26

V+
GND
I0
I1
I2
I3
G
B
A

4
5
6
7

SY
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

spol. svorka výstupù - kladný pól
výstup Y0 - emitor tranzistoru
výstup Y1 - emitor tranzistoru
výstup Y2 - emitor tranzistoru
výstup Y3 - emitor tranzistoru
výstup Y4 - emitor tranzistoru
výstup Y5 - emitor tranzistoru
výstup Y6 - emitor tranzistoru
výstup Y7 - emitor tranzistoru
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4.11.  (základní modul)

' & % $ # " !
A

B

Y RS485

pøipojení komunikaèní linky
pøívod napájení automatu
2 univerzální digitální/analogové vstupy (0..10V)
3 analogové vstupy (0..10V)
3 analogové vstupy pro teplotní èidla Pt100
(-50..+1500C)
4 digitální tranzistorové výstupy (neoddìlené)



Y3 Y2 Y1 Y0

OUTPUTS

POWER


Y

51



I0

I1

I2

I3

I4

I5

Pt100
I6

I7

! " # $ % & '

Modul zajiuje kromì vstupù a výstupù základní funkce pro
automat - tj. pøipojení napájení a komunikaèní linky RS485.
Musí být umístìn na 0. pozici, tedy v automatu mùe být pouze jeden !

Univerzální digitální - analogové vstupy (0..10V) I0, I1

G

Umoòují pøipojení jakéhokoliv signálu od 0 do +35V (kladné polarity vùèi zemi
napájení). Vstupy se z pohledu programovacího jazyka zobrazují jednak jako "X" (konkrétnì
X0 a X1), tedy digitálnì jako bity a jednak jako "I" (I0 a I1), tedy analogovì jako estnáctibitová èísla. Analogové zobrazení pracuje pouze v rozsahu 0...10V. Na tìchto dvou vstupech
zároveò funguje vestavìná softwarová podpora pro rychlé èítání pulsù (tedy 2 FCT èítaèe)
nebo pøipojení jednoho IRC snímaèe (viz dokumentace k driveru FAST).
Vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pøepìtí na vstupu :
Max. pracovní napìtí :

min. 15 kΩ, max. 20 kΩ
±40V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
+30V

Digitální funkce (bitové zobrazení - vstup X0, X1) :

Definovaná úroveò log.0 :
Definovaná úroveò log.1 :

napìtí na vstupu proti zemi napájení 0 ... +2 V
napìtí na vstupu proti zemi napájení +8 ... +30 V

Analogová funkce (16-ti bitové zobrazení - vstup I0, I1) :

Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :

27

0.01 V (odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
10.00 V
(zobrazovaná hodnota = 1000)
10.91 V
(zobrazovaná hodnota = 1091)
±1% rozsahu
(tedy z rozsahu 10 V je to ±0.1 V)
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Analogové vstupy (0..10V) I2 ... I4

G

Vstupní signály se pøipojují na svorky I2 a I4, mìøené napìtí musí mít kladnou
polaritu vùèi zemi napájení. Svorku SI (spoleèná svorka vstupù) je nutné spojit se zemí
napájení automatu. Vstupy mají pøepìovou ochranu. Tyto vstupy ji nelze pouívat i jako
digitální (tak jako I0, I1), zobrazují se jako 16-ti bitová èísla v registrech I2..I4.
Vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pøepìtí na vstupu :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :
Interval mìøení :

min. 18 kΩ, max. 19 kΩ
±40V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
0.01 V (odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
10.00 V
(zobrazovaná hodnota = 1000)
10.91 V
(zobrazovaná hodnota = 1091)
±1% rozsahu
(tedy z rozsahu 10 V je to ±0.1 V)
typ. 1.3 sec.

Analogové vstupy pro Pt100 I5 ... I7

G

Pøedpokládá se dvouvodièové zapojení èidel vdy mezi spoleènou svorku SI a
pøísluný vstup I5...I7. Je tøeba pouívat stínìné vodièe, stínìní se pøipojuje vdy jen na jednom konci (u automatu) a to na spoleènou zemní svorku napájení (minus pól). Maximální
mìøicí rozsah je -50...+150 0C. Vstupy jsou vybaveny funkcí jemného mìøení v úseku zhruba
odpovídajícímu teplotì -15...+60 0C. V tomto rozsahu je pøesnost mìøení asi 2x vyí.
Vstupy se zobrazují v registrech I5...I7 rovnou ve formì teploty udávané v 0.1K
(v desetinách Kelvina, 0 0C má hodnotu 273.2K - tedy napø. èíslo 2737 znamená +0.5 0C).
Pozn.: Vstupy jsou svojí pøesností vhodné do ménì nároèných aplikací, pro
pøesnìjí mìøení a v irím rozsahu jsou urèeny moduly D a E.
Vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !
Na vstupy se nesmí pøipojovat ádné externí napìtí !

Technické údaje :
mìøící proud :
interval mìøení :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost vè.pøevodu :

28

max. 2.6 mA trvalý
typ. 1.3 s
0.1 K
(odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
223.2K (-50.0 0C) ..... 423.2K (+150 0C)
(zobrazovaná hodnota = 2232 .... 4232)
zobrazovaná hodnota = 65536, pøi pøíli vysoké teplotì
min. ±1.0 K v celém mìøicím rozsahu
min. ±0.4 K v úseku -15..+60 0C (258.2 ... 333.2 K)
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Kalibrace
Ke vem vstupùm I0...I7 náleejí jetì kalibraèní registry (viz sta ANALOGOVÉ
VSTUPY A VÝSTUPY v kap. 2.4.)
analogové vstupy :
kalibraèní registry :

I0
CALIB0

.....
.....

I7
CALIB7

Kalibrace vstupù I5...I7 (vstupy pro èidla Pt100)
Mìøení èidel Pt100 je pøevádìno pøímo na teplotu a kalibraèní konstantou z registru CALIB je tedy násobena tato výsledná teplota. Protoe závislost odporu èidla Pt100
na teplotì není lineární, je dokalibrování vstupu úplnì pøesné jen v jednom bodì (v teplotì
kalibrace). S rostoucím rozdílem teploty se pak zvyuje chyba výsledné hodnoty. Pokud je v
registru CALIB implicitní hodnota 10000 (nebo jen málo rozdílná od této hodnoty, zhruba
9990...10010), k ádné dodateèné chybì nedochází.

Digitální výstupy Y0 ... Y3

G

Jsou tranzistorové, spojené pøímo s napájením automatu. Nemají tedy zvlátní
napájecí svorku, jen výstupní svorky (Y). Pro správnou funkci je nutné, aby svorky Y byly
zapojeny na výstupní zátìe zapojené proti zemi. Výstupy mají ochranu proti pøepólování,
nemají ochranu proti zkratu .
Výstupy jsou galvanicky spojeny s napájením automatu !

Technické údaje
Pracovní napìtí (log.0) :
Úbytek napìtí (log.1) :
Max. spínaný proud :

max. ±30V
max. 2V
250 mA

( Y proti zemi napájení - vypnutý výstup)
( Y proti +pólu napájení - zapnutý výstup)

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

29

V+
GND
Y0
Y1
Y2
Y3
G
B
A

POWER - kladný pól napájení
POWER - zem napájení
dig. výstup Y0
dig. výstup Y1
dig. výstup Y2
dig. výstup Y3
linka RS485 - zem
linka RS485 - vodiè B (invert.)
linka RS485 - vodiè A (neinvert.)

DOLNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SI
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

spol. svorka vstupù - uzemnit !
univerzální dig./anal. vstup I0/X0
univerzální dig./anal. vstup I1/X1
analogový vstup I2 (0..10V)
analogový vstup I3 (0..10V)
analogový vstup I4 (0..10V)
analogový vstup I5 (Pt100)
analogový vstup I6 (Pt100)
analogový vstup I7 (Pt100)
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4.12.  (volitelný modul)

' & % $ # " !

)



Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 SY

OUTPUTS

8 digitálních bipolárních vstupù
s galvanickým oddìlením
8 digitálních tranzistorových výstupù
s galvanickým oddìlením

+



Digitální vstupy X0 ... X7
Bipolární, galvanicky oddìlené vstupy X0...X7 se spoleènou
svorkou SX. Vstupy X umoòují pøipojení signálu kladné i
záporné polarity vùèi svorce SX. Rozhodující pro nastavení
vstupu je proud tekoucí mezi X a SX (je jedno, jakým
smìrem).

) ±

INPUTS

SX X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7



! " # $ % & '

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pracovní napìtí :
Max. vstupní proud :
Definovaná úroveò log.0 :
Definovaná úroveò log.1 :
Pevnost galv. oddìlení :

min. 4 kΩ, max. 6 kΩ
±30V
±7.5 mA (pøi 30V) ±3 mA (pøi 12V)
napìtí na vstupu proti zemi napájení 0 ... ±1 V
napìtí na vstupu proti zemi napájení ±8 ... ±30 V
min. 1500VDC (vstupy vùèi ostatním obvodùm)

Digitální výstupy Y0 ... Y7
Jsou opticky oddìlené, tranzistorové, s jednou spoleènou svorkou (SY) a svorkami pro výstupy (Y). Jsou zapojené se spoleèným kolektorem a s vyvedenými emitory,
tranzistory jsou typu NPN. Pro správnou funkci je nutné, aby na svorkách SY bylo kladné
napájení a aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátìe zapojené proti zemi. Výstupy mají
ochranu proti pøepólování, nemají ochranu proti zkratu .

Technické údaje
Pracovní napìtí (log.0) :
Úbytek napìtí (log.1) :
Max. spínaný proud :
Pevnost galv. oddìlení :

30

max. ±30V ( Y proti SY - vypnutý výstup)
max. 2V
( Y proti SY - zapnutý výstup)
250 mA
min. 1500VDC (výstupy vùèi ostatním obvodùm)
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Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK

DOLNÍ ØADA SVOREK

1
2
3
4
5

spol. svorka výstupù - kladný pól
výstup Y0 - emitor tranzistoru
výstup Y1 - emitor tranzistoru
výstup Y2 - emitor tranzistoru
výstup Y3 - emitor tranzistoru

1
2
3
4
5

výstup Y4 - emitor tranzistoru
výstup Y5 - emitor tranzistoru

6
7

výstup Y6 - emitor tranzistoru
výstup Y7 - emitor tranzistoru

8

6
7
8
9

31

SY
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

9

SX
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

spol. svorka vstupù
bipolární vstup X0
bipolární vstup X1
bipolární vstup X2
bipolární vstup X3
bipolární vstup X4
bipolární vstup X5
bipolární vstup X6
bipolární vstup X7
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4.13.  (volitelný modul)
' & % $ # " !

*

+

OUTPUTS

8 analogových napìových vstupù (0...10 V)
8 digitálních tranzistorových výstupù
s galvanickým oddìlením

Analogové vstupy I0 ... I7



Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 SY



G

Vstupní signály se pøipojují na svorky I0 a I7,
mìøené napìtí musí mít kladnou polaritu vùèi spoleèné
zemnící svorce SI. Svorku SI je nutné spojit se zemí napájení
automatu, tedy i zdroj mìøeného napìtí musí pracovat proti
zemi napájení. Vstupy mají pøepìovou ochranu.

*

SI



I0

ANALOG INPUTS
I1

I2

I3

I4

I5

0..10V
I6

I7

! " # $ % & '

Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pøepìtí na vstupu :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :

min. 15 kΩ, max. 20 kΩ
±40V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
0.01 V (odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
10.00 V
(zobrazovaná hodnota = 1000)
10.91 V
(zobrazovaná hodnota = 1091)
±1% rozsahu
(tedy z rozsahu 10 V je to ±0.1 V)

Digitální výstupy Y0 ... Y7
Jsou opticky oddìlené, tranzistorové, s jednou spoleènou svorkou (SY) a svorkami pro výstupy (Y). Jsou zapojené se spoleèným kolektorem a s vyvedenými emitory,
tranzistory jsou typu NPN. Pro správnou funkci je nutné, aby na svorkách SY bylo kladné
napájení a aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátìe zapojené proti zemi. Výstupy mají
ochranu proti pøepólování, nemají ochranu proti zkratu .

Technické údaje
Pracovní napìtí (log.0) :
Úbytek napìtí (log.1) :
Max. spínaný proud :
Pevnost galv. oddìlení :

32

max. ±30V ( Y proti SY - vypnutý výstup)
max. 2V
( Y proti SY - zapnutý výstup)
250 mA
min. 1500VDC (výstupy vùèi ostatním obvodùm)
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Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

33

SY
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

DOLNÍ ØADA SVOREK

spol. svorka výstupù - kladný pól
výstup Y0 - emitor tranzistoru
výstup Y1 - emitor tranzistoru
výstup Y2 - emitor tranzistoru
výstup Y3 - emitor tranzistoru
výstup Y4 - emitor tranzistoru
výstup Y5 - emitor tranzistoru
výstup Y6 - emitor tranzistoru

1
2
3
4
5
6
7
8

výstup Y7 - emitor tranzistoru

9

SI
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

spol. svorka I - propojit na zem !
analogový vstup I0 (0..10V)
analogový vstup I1 (0..10V)
analogový vstup I2 (0..10V)
analogový vstup I3 (0..10V)
analogový vstup I4 (0..10V)
analogový vstup I5 (0..10V)
analogový vstup I6 (0..10V)
analogový vstup I7 (0..10V)
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4.14.  (volitelný modul)

' & % $ # " !

+

+

OUTPUTS

8 analogových proudových vstupù (0...25 mA)
8 digitálních tranzistorových výstupù
s galvanickým oddìlením

Analogové vstupy I0 ... I7



Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 SY



G

Vstupní signály se pøipojují na svorky I0 a I7 a
mìøený proud teèe do spoleèné zemnící svorky SI. Svorku SI
je nutné spojit se zemí napájení automatu, tedy i zdroj
mìøeného proudu musí pracovat proti zemi napájení. Vstupy
mají nadproudovou ochranu.

+

SI



I0

ANALOG INPUTS
I1

I2

I3

I4

0..25 mA

I5

I6

I7

! " # $ % &+ '

Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pøepìtí na vstupu :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :

min. 150 Ω, max. 200 Ω
±30V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
0.01 mA (odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
25.00 mA (zobrazovaná hodnota = 2500)
27.32 mA (zobrazovaná hodnota = 2732)
±1% pro 0-20 mA (±0.2 mA), ±2% pro 0-25 mA

Digitální výstupy Y0 ... Y7
Jsou opticky oddìlené, tranzistorové, s jednou spoleènou svorkou (SY) a svorkami pro výstupy (Y). Jsou zapojené se spoleèným kolektorem a s vyvedenými emitory,
tranzistory jsou typu NPN. Pro správnou funkci je nutné, aby na svorkách SY bylo kladné
napájení a aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátìe zapojené proti zemi. Výstupy mají
ochranu proti pøepólování, nemají ochranu proti zkratu .

Technické údaje
Pracovní napìtí (log.0) :
Úbytek napìtí (log.1) :
Max. spínaný proud :
Pevnost galv. oddìlení :

34

max. ±30V ( Y proti SY - vypnutý výstup)
max. 2V
( Y proti SY - zapnutý výstup)
250 mA
min. 1500VDC (výstupy vùèi ostatním obvodùm)
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Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

35

DOLNÍ ØADA SVOREK

SY
Y0
Y1

spol. svorka výstupù - kladný pól
výstup Y0 - emitor tranzistoru
výstup Y1 - emitor tranzistoru

1

Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

výstup Y2 - emitor tranzistoru
výstup Y3 - emitor tranzistoru
výstup Y4 - emitor tranzistoru
výstup Y5 - emitor tranzistoru
výstup Y6 - emitor tranzistoru
výstup Y7 - emitor tranzistoru

4
5

2
3

6
7
8
9

SI
I0
I1

spol. svorka I - propojit na zem !
analogový vstup I0 (0..25 mA)
analogový vstup I1 (0..25 mA)

I2
I3
I4
I5
I6
I7

analogový vstup I2
analogový vstup I3
analogový vstup I4
analogový vstup I5
analogový vstup I6
analogový vstup I7

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY
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(0..25 mA)
(0..25 mA)
(0..25 mA)
(0..25 mA)
(0..25 mA)
(0..25 mA)
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4.15.  (volitelný modul)

' & % $ # " !

,

6 analogových vstupù pro mìøení odporu
0...500Ω (pro èidla Pt100 apod.)
8 digitálních tranzistorových výstupù
s galvanickým oddìlením

Analogové vstupy R0 ... R5



Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 SY

OUTPUTS

+


G

, ANALOG RESIST. INPUTS 0..500R
RA R0 R1 R2 R3 R4 R5


! " # $ % & '
Urèeny pro pøipojení pasivních odporových teplotních èidel nebo mìøení odporù. Jednotlivé odpory se zapojují mezi svorky R a spoleènou zdrojovou svorku RA.
Zemnící svorky èíslo 1 a 2 jsou urèeny pro pøipojení stínìní pøívodního kabelu. Analogový
trakt lze nakonfigurovat buï jako 6 vstupù s dvouvodièovým pøipojením (a tedy bez automatické kompenzace odporu pøívodních vodièù) nebo jako 3 vstupy s tøívodièovým pøipojením mìøeného odporu (s automatickou kompenzací odporu pøívodù).

Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !
Na vstupy se nesmí pøipojovat ádné externí napìtí !

Technické údaje :
mìøící proud :
interval mìøení :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :
Pøesnost pøevodu R/T :

max. 4 mA pulsní, (prùmìrná støední hodnota max. 0.8 mA)
max. 6 s / vechny kanály (typicky do 3 s)
0.01 Ω
(odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
500.00 Ω (zobrazovaná hodnota = 50000)
655.36 Ω (zobrazovaná hodnota = 65536)
±0.02% krátkodobì, ±0.2% absolutnì
±0.2 K + chyba mìøení odporu

Mód èinnosti - registr ADCMODE
Registr ADCMODE nastavuje globální konfiguraci analogových vstupù na modulu. Protoe modul mùe být na 1. nebo 2. pozici, konkrétní umístìní registru ADCMODE v
prostoru speciálních funkèních registrù W je uvedeno na výpisu pøiøazení vstupù/výstupù s
dodanou konfigurací automatu. Registr ADCMODE ovládá následující funkce :

36

a)

pøepíná zobrazování mìøených hodnot analogových vstupù buï pøímo jako
odpor, nebo s pøevodem odporu na teplotu podle tabulky Pt100 (max. 500 0C).

b)

pøepíná konfiguraci na 6 kanálù 2-vodièovì, nebo 3 kanály 3-vodièovì.

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY
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Pokud je v ADCMODE nastaveno zobrazování teploty, lze èíst z analogových
vstupù ji pøepoètenou hodnotu teploty získanou z pøevodní tabulky pro odporová teplotní
èidla Pt100 (W 100 = 1.385). Teplota je udávána od absolutní nuly (-273.2 0C) v desetinách
Kelvina. Maximum pøevodní tabulky je na 773K, tedy 500 0C. Po zapnutí automatu není stav
registru ADCMODE definován, je tøeba jej nastavit dle potøeby.
Výèet moných kombinací je uveden v tabulce :
MONOSTI NASTAVENÍ ANALOGOVÝCH VSTUPÙ
ADCMODE

mìøící rozsah

zobrazovaná hodnota

konfigurace vstupù

0

500 Ω

odpor s rozliením 0.01Ω

3 vstupy 3-vodièovì

8

500 Ω

teplota s rozliením 0.1K

3 vstupy 3-vodièovì

16

500 Ω

odpor s rozliením 0.01Ω

6 vstupù 2-vodièovì

24

500 Ω

teplota s rozliením 0.1K

6 vstupù 2-vodièovì

Konfigurace 6 vstupù 2-drátovì
Kadý z esti mìøených odporù se zapojí jedním koncem na RA a druhým koncem na pøíslunou svorku R0 ... R5. Analogovým vstupùm I0 ... I5 v programu pak
pøísluejí odpory mìøené na svorkách R0 ... R5. Kalibraèní registry: CALIB0 ... CALIB5.

Konfigurace 3 vstupy 3-drátovì
Kadý ze tøí mìøených odporù se zapojí jedním bodem na RA a dalími dvìma
body mezi sousední svorky R. V tomto pøípadì platí pouze tøi analogové vstupy I0 ... I2.
Kalibraèní registry: CALIB0 ... CALIB2. Pøiøazení fyzických svorek je v tomto pøípadì toto :
I0 = RA, R0, R1

I1 = RA, R2, R3

I2 = RA, R4, R5

Moné zpùsoby 3-vodièového pøipojení mìøeného odporu
Rx
pøíklad pøipojení odporu
na vstup I1

R3

Rx
R2

RA

R3

R2

RA

V pøíkladu na obrázku automat mìøí odpor mezi svorkami RA a R2, a odpor mezi
svorkami RA a R3. Jako výsledná hodnota odporu se pouije rozdíll tìchto dvou hodnot.
Tedy 3-svorkovým pøipojením podle obr. se tímto zpùsobem úplnì odeète odpor pøívodù.
Pøi tøísvorkovém mìøení automat sám porovnává velikost odporu v jednotlivých vìtvích a na
výstupu poskytuje de-facto absolutní hodnotu rozdílu. Je tedy moné prohodit svorky R2 a
R3 (tak jak je naznaèeno na obrázku), ani by se tím ovlivnil výsledek mìøení.

37
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Nepøipojené vstupy, pøechodové stavy
Pokud není na vstup pøipojen ádný odpor (nebo odpor vìtí ne mìøicí rozsah),
má tento vstup hodnotu 65535. Po zapnutí zobrazují vstupy nìkolik sekund rovnì hodnotu
65535 (provádí se autokalibrace). Bìhem velmi rychlých zmìn odporu na vstupu je jeho
hodnota ve stavu "nepøipojeno" tedy 65535. S tím je tøeba poèítat pøi tvorbì programu.

Kalibrace
Zde je s výhodou vyuita kalibrace násobnou konstantou (viz sta ANALOGOVÉ
VSTUPY A VÝSTUPY). Na rozdíl od justovacích odporù pouívaných pro dokalibrování èidel
Pt100, tato metoda drí soubìh v celém teplotním rozsahu (kdeto metoda justovacích odporù je pøesná jen v jednom bodì). Kadý analogový vstup má svùj kalibraèní registr.
Jeliko modul mùe být na 1. nebo 2. pozici, je umístìní kalibraèních registrù
uvedeno ve výpisu pøiøazení konkrétní konfigurace (stejnì jako u registru ADCMODE).

Digitální výstupy Y0 ... Y7
Jsou opticky oddìlené, tranzistorové, s jednou spoleènou svorkou (SY) a svorkami pro výstupy (Y). Jsou zapojené se spoleèným kolektorem a s vyvedenými emitory,
tranzistory jsou typu NPN. Pro správnou funkci je nutné, aby na svorkách SY bylo kladné
napájení a aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátìe zapojené proti zemi. Výstupy mají
ochranu proti pøepólování, nemají ochranu proti zkratu .

Technické údaje
Pracovní napìtí (log.0) :
Úbytek napìtí (log.1) :
Max. spínaný proud :
Pevnost galv. oddìlení :

max. ±30V
max. 2V
250 mA
min. 1500VDC

( Y proti SY - vypnutý výstup)
( Y proti SY - zapnutý výstup)
(výstupy vùèi ostatním obvodùm)

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

38

SY
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4

spol. svorka výstupù - kladný pól
výstup Y0 - emitor tranzistoru
výstup Y1 - emitor tranzistoru
výstup Y2 - emitor tranzistoru
výstup Y3 - emitor tranzistoru
výstup Y4 - emitor tranzistoru

Y5
Y6

výstup Y5 - emitor tranzistoru
výstup Y6 - emitor tranzistoru
výstup Y7 - emitor tranzistoru

Y7

DOLNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GND
GND
RA
R0
R1
R2

zem vstupù - propojit na zem !
zem vstupù - propojit na zem !
mìøící svorka pro R0 - R5
analogový vstup R0 (0..500Ω)
analogový vstup R1 (0..500Ω)
analogový vstup R2 (0..500Ω)

R3
R4

analogový vstup R3 (0..500Ω)
analogový vstup R4 (0..500Ω)
analogový vstup R5 (0..500Ω)

R5
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4.16.

 (volitelný modul)

' & % $ # " !

-



Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0 SY

OUTPUTS

+

6 analogových vstupù pro mìøení odporu 0...5 kΩ
(pro èidla Pt1000, Ni1000 apod.)
8 digitálních tranzistorových výstupù
s galvanickým oddìlením

Analogové vstupy R0 ... R5

G
- ANALOG RESIST. INPUTS 0..5000R

RA R0 R1 R2 R3 R4 R5
Urèeny pro pøipojení pasivních odporových te
! " # $ % & '
plotních èidel nebo mìøení odporù. Jednotlivé odpory se zapojují mezi svorky R a spoleènou zdrojovou svorku RA.
Zemnící svorky èíslo 1 a 2 jsou urèeny pro pøipojení stínìní
pøívodního kabelu. Analogový trakt lze nakonfigurovat buï jako 6 vstupù s dvouvodièovým
pøipojením (bez automatické kompenzace odporu pøívodních vodièù) nebo jako 3 vstupy s
tøívodièovým pøipojením mìøeného odporu (s automatickou kompenzací odporu pøívodù).

Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !
Na vstupy se nesmí pøipojovat ádné externí napìtí !

Technické údaje :
mìøící proud :
interval mìøení :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :
Pøesnost pøevodu R/T :

max. 0.6 mA pulsní, (prùmìrná støední hodnota max. 0.2 mA)
max. 6 s / vechny kanály (typicky do 3 s)
0.1 Ω
(odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
5000.0 Ω (zobrazovaná hodnota = 50000)
6553.6 Ω (zobrazovaná hodnota = 65536)
±0.02% krátkodobì, ±0.2% absolutnì
±0.2 K + chyba mìøení odporu

Mód èinnosti - registr ADCMODE
Registr ADCMODE nastavuje globální konfiguraci analogových vstupù na modulu. Protoe modul mùe být na 1. nebo 2. pozici, konkrétní umístìní registru ADCMODE v
prostoru speciálních funkèních registrù W je uvedeno na výpisu pøiøazení vstupù/výstupù s
dodanou konfigurací automatu. Registr ADCMODE ovládá následující funkce :

39

a)

pøepíná zobrazování mìøených hodnot analogových vstupù buï pøímo jako
odpor, nebo s pøevodem odporu na teplotu podle tabulky Pt1000 (max. 500 0C).

b)

pøepíná konfiguraci na 6 kanálù 2-vodièovì, nebo 3 kanály 3-vodièovì.
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Pokud je v ADCMODE nastaveno zobrazování teploty, lze èíst z analogových
vstupù ji pøepoètenou hodnotu teploty získanou z pøevodní tabulky pro odporová teplotní
èidla Pt1000 (W 100 = 1.385). Teplota je udávána od absolutní nuly (-273.2 0C) v desetinách
Kelvina. Maximum pøevodní tabulky je na 773K, tedy 500 0C.
Po zapnutí automatu není stav registru ADCMODE definován, je tøeba jej nastavit
dle potøeby. Výèet moných kombinací je uveden v tabulce :
MONOSTI NASTAVENÍ ANALOGOVÝCH VSTUPÙ
ADCMODE

mìøící rozsah

zobrazovaná hodnota

konfigurace vstupù

0

5 kΩ

odpor s rozliením 0.1Ω

3 vstupy 3-vodièovì

8

5 kΩ

teplota s rozliením 0.1K

3 vstupy 3-vodièovì

16

5 kΩ

odpor s rozliením 0.1Ω

6 vstupù 2-vodièovì

24

5 kΩ

teplota s rozliením 0.1K

6 vstupù 2-vodièovì

Konfigurace 6 vstupù 2-drátovì
Kadý z esti mìøených odporù se zapojí jedním koncem na RA a druhým koncem na pøíslunou svorku R0 ... R5. Analogovým vstupùm I0 ... I5 v programu pak
pøísluejí odpory mìøené na svorkách R0 ... R5. Kalibraèní registry: CALIB0 ... CALIB5.

Konfigurace 3 vstupy 3-drátovì
Kadý ze tøí mìøených odporù se zapojí jedním bodem na RA a dalími dvìma
body mezi sousední svorky R. V tomto pøípadì platí pouze tøi analogové vstupy I0 ... I2.
Kalibraèní registry: CALIB0 ... CALIB2. Pøiøazení fyzických svorek je v tomto pøípadì toto :
I0 = RA, R0, R1

I1 = RA, R2, R3

I2 = RA, R4, R5

Moné zpùsoby 3-vodièového pøipojení mìøeného odporu
Rx
pøíklad pøipojení odporu
na vstup I1

R3

Rx
R2

RA

R3

R2

RA

V pøíkladu na obrázku automat mìøí odpor mezi svorkami RA a R2, a odpor mezi
svorkami RA a R3. Jako výsledná hodnota odporu se pouije rozdíll tìchto dvou hodnot.
Tedy 3-svorkovým pøipojením podle obr. se tímto zpùsobem úplnì odeète odpor pøívodù.
Pøi tøísvorkovém mìøení automat sám porovnává velikost odporu v jednotlivých
vìtvích a na výstupu poskytuje de-facto absolutní hodnotu rozdílu. Je tedy moné prohodit
svorky R2 a R3 (tak jak je naznaèeno na obrázku), ani by se tím ovlivnil výsledek mìøení.

40
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Nepøipojené vstupy, pøechodové stavy
Pokud není na vstup pøipojen ádný odpor (nebo odpor vìtí ne mìøicí rozsah),
má tento vstup hodnotu 65535. Po zapnutí zobrazují vstupy nìkolik sekund rovnì hodnotu
65535 (provádí se autokalibrace). Bìhem velmi rychlých zmìn odporu na vstupu je jeho
hodnota ve stavu "nepøipojeno" tedy 65535. S tím je tøeba poèítat pøi tvorbì programu.

Kalibrace
Zde je s výhodou vyuita kalibrace násobnou konstantou (viz sta ANALOGOVÉ
VSTUPY A VÝSTUPY). Na rozdíl od justovacích odporù pouívaných pro dokalibrování èidel
Pt100, tato metoda drí soubìh v celém teplotním rozsahu (kdeto metoda justovacích odporù je pøesná jen v jednom bodì). Kadý analogový vstup má svùj kalibraèní registr.
Jeliko modul mùe být na 1. nebo 2. pozici, je umístìní kalibraèních registrù
uvedeno ve výpisu pøiøazení konkrétní konfigurace (stejnì jako u registru ADCMODE).

Digitální výstupy Y0 ... Y7
Jsou opticky oddìlené, tranzistorové, s jednou spoleènou svorkou (SY) a svorkami pro výstupy (Y). Jsou zapojené se spoleèným kolektorem a s vyvedenými emitory,
tranzistory jsou typu NPN. Pro správnou funkci je nutné, aby na svorkách SY bylo kladné
napájení a aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátìe zapojené proti zemi. Výstupy mají
ochranu proti pøepólování, nemají ochranu proti zkratu .

Technické údaje
Pracovní napìtí (log.0) :
Úbytek napìtí (log.1) :
Max. spínaný proud :
Pevnost galv. oddìlení :

max. ±30V ( Y proti SY - vypnutý výstup)
max. 2V
( Y proti SY - zapnutý výstup)
250 mA
min. 1500VDC (výstupy vùèi ostatním obvodùm)

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4

SY
Y0

spol. svorka výstupù - kladný pól
výstup Y0 - emitor tranzistoru

Y1
Y2

5
6
7
8
9

41

DOLNÍ ØADA SVOREK
GND
GND

zem vstupù - propojit na zem !
zem vstupù - propojit na zem !

výstup Y1 - emitor tranzistoru
výstup Y2 - emitor tranzistoru

1
2
3
4

RA
R0

Y3
Y4

výstup Y3 - emitor tranzistoru
výstup Y4 - emitor tranzistoru

5
6

R1
R2

Y5
Y6
Y7

výstup Y5 - emitor tranzistoru
výstup Y6 - emitor tranzistoru

7
8

výstup Y7 - emitor tranzistoru

9

R3
R4
R5

mìøící svorka pro R0 - R5
analogový vstup R0 (0..500Ω)
analogový vstup R1 (0..500Ω)
analogový vstup R2 (0..500Ω)
analogový vstup R3 (0..500Ω)

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

analogový vstup R4 (0..500Ω)
analogový vstup R5 (0..500Ω)
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4.17.

 (volitelný modul)

' & % $ # " !

.

O5 O4 O3 O2 O1 O0



ANALOG OUTPUTS 0..10V

+

8 digitálních bipolárních vstupù
s galvanickým oddìlením
6 analogových napìových výstupù 0..10 V
bez galvanického oddìlení

Digitální vstupy X0 ... X7
Bipolární, galvanicky oddìlené vstupy X0...X7 se spoleènou
svorkou SX. Vstupy X umoòují pøipojení signálu kladné i
záporné polarity vùèi svorce SX. Rozhodující pro nastavení
vstupu je proud tekoucí mezi X a SX (je jedno, jakým
smìrem).

. ±

INPUTS

SX X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7



! " # $ % & '

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pracovní napìtí :
Max. vstupní proud :
Definovaná úroveò log.0 :
Definovaná úroveò log.1 :
Pevnost galv. oddìlení :

min. 4 kΩ, max. 6 kΩ
±30V
±7.5 mA (pøi 30V) ±3 mA (pøi 12V)
napìtí na vstupu proti zemi napájení 0 ... ±1 V
napìtí na vstupu proti zemi napájení ±8 ... ±30 V
min. 1500VDC (vstupy vùèi ostatním obvodùm)

Analogové výstupy O0 ... O5

G

Jsou napìové, s rozsahem 0..10V, bez galvanického oddìlení.
Výstupy je tøeba napájet z externího zdroje stejnosmìrného napìtí (nemusí být stabilizované, ale musí být vyfiltrované - bez zvlnìní). Kromì kladného pólu napájení je tøeba na
svorkovnici propojit i zem napájení.
POZOR !! Rozsah napájecího napìtí pro analogové výstupy je stejnì jako pro napájení
automatu a do +30V, nicménì pro správnou funkci výstupù a do jejich maxima (+10V) je
nutno zajistit napájení minimálnì +14V. Ve vìtinì aplikací pravdìpodobnì plnì vyhoví propojení zemì a kladného pólu napájení automatu na napájení analogových výstupù. Zem je
nutné propojit externím vodièem zejména proto, aby proud výstupních obvodù (pokud pracují do zátìe nikoliv proti zemi ale proti napájení) neprotékal vnitøními zemními spoji uvnitø
automatu.

42
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Protoe výstupy jsou napìové, s výstupní impedancí zhruba okolo 1 k Ω, je tøeba na nì
pohlíet jako na vysokoimpedanèní. Napìový vstup pøipojeného zaøízení tedy musí být
rovnì vysokoimpedanèní a vedení musí být realizováno stínìným kabelem.

Technické údaje :
Napájecí napìtí :
Odbìr z napájení :
Vstupní odpor zátìe :
Max. proud do zkratu :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Pøesnost :

min. +14V, max. +30V stejnosmìrných
max. 120 mA do zkratu, max. 10 mA naprázdno
min. 15 kΩ pro garantovanou pøesnost do 10 V
± 15 mA
0.04 V
(odpovídá 4 jednotkám zobrazovaného èísla)
10.00 V
(hodnota výstupu = 1000)
±1% rozsahu
(tedy ±0.1 V)

Výstupy jsou odolné proti zkratu, a to jak proti zemi, tak proti napájecímu napìtí.

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

43

+
GND
GND
O0
O1
O2
O3
O4
O5

DOLNÍ ØADA SVOREK

+ pól napájení analog. výstupù
zem analogových výstupù
(nutno propojit se zemí napájení !)
analogový výstup O0 (0..10V)
analogový výstup O1 (0..10V)
analogový výstup
analogový výstup
analogový výstup
analogový výstup

O2
O3
O4
O5

(0..10V)
(0..10V)
(0..10V)
(0..10V)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SX
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

spol. svorka vstupù
bipolární vstup X0
bipolární vstup X1
bipolární vstup X2
bipolární vstup X3
bipolární vstup X4
bipolární vstup X5
bipolární vstup X6
bipolární vstup X7
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4.18.

 (volitelný modul)
' & % $ # " !



X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 SX

/

INPUTS

/ ±

INPUTS

±

16 digitálních bipolárních vstupù
s galvanickým oddìlením

Digitální vstupy X0 ... X15
Bipolární vstupy, rozdìlené do dvou skupin (X0...X7 a
X8...X15). Kadá skupina je zvlá galvanicky oddìlena a má
svou spoleènou svorku SX. Vstupy X umoòují pøipojení
signálu kladné i záporné pol arity vùèi svorce SX. Rozhodující
pro sepnutí je proud mezi X a SX (je jedno, jakým smìrem).

SX X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7



! " # $ % & '

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pracovní napìtí :
Max. vstupní proud :
Definovaná úroveò log.0 :
Definovaná úroveò log.1 :
Pevnost galv. oddìlení :

min. 4 kΩ, max. 6 kΩ
±30V
±7.5 mA (pøi 30V) ±3 mA (pøi 12V)
napìtí na vstupu proti zemi napájení 0 ... ±1 V
napìtí na vstupu proti zemi napájení ±8 ... ±30 V
min. 1500VDC (vstupy vùèi ostatním obvodùm)

POZN.:
Je-li modul G na prostøední pozici, tedy konfigurace MPC300-xGx (napø. ZG, YG, YGA..),
nelze pouít digitální obrazy analogových vstupù na základním modulu (X0-X3 na modulu Z,
X0-X1 na modulu Y), protoe modul G na 1. pozici se mapuje do X0...X15. Popis pøiøazení
vstupù/výstupù je dodáván s automatem. Jiná omezení pro vstupy na modulech Y,Z nejsou.

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

44

SX

spol. svorka vstupù

X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15

bipolární vstup X8
bipolární vstup X9
bipolární vstup X10
bipolární vstup X11
bipolární vstup X12
bipolární vstup X13
bipolární vstup X14
bipolární vstup X15

DOLNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SX

spol. svorka vstupù

X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

bipolární vstup X0
bipolární vstup X1

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

bipolární vstup X2
bipolární vstup X3
bipolární vstup X4
bipolární vstup X5
bipolární vstup X6
bipolární vstup X7
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4.19.

 (volitelný modul)
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X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 SX

0

±

INPUTS

8 analogových napìových vstupù (0...10 V)
8 digitálních bipolárních vstupù
s galvanickým oddìlením

Analogové vstupy I0 ... I7

G

Vstupní signály se pøipojují na svorky I0 a I7,
mìøené napìtí musí mít kladnou polaritu vùèi spoleèné
zemnící svorce SI. Svorku SI je nutné spojit se zemí napájení
automatu, tedy i zdroj mìøeného napìtí musí pracovat proti
zemi napájení. Vstupy mají pøepìovou ochranu.

0

SI



I0

ANALOG INPUTS
I1

I2

I3

I4

I5

0..10V
I6

I7

! " # $ % & '

Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pøepìtí na vstupu :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :

min. 15 kΩ, max. 20 kΩ
±40V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
0.01 V (odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
10.00 V
(zobrazovaná hodnota = 1000)
10.91 V
(zobrazovaná hodnota = 1091)
±1% rozsahu
(tedy z rozsahu 10 V je to ±0.1 V)

Digitální vstupy X0 ... X7
Bipolární, galvanicky oddìlené vstupy X0...X7 se spoleènou svorkou SX. Vstupy X umoòují
pøipojení signálu kladné i záporné polarity vùèi svorce SX. Rozhodující pro nastavení vstupu
je proud tekoucí mezi X a SX (je jedno, jakým smìrem).

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pracovní napìtí :
Max. vstupní proud :
Definovaná úroveò log.0 :
Definovaná úroveò log.1 :
Pevnost galv. oddìlení :

45

min. 4 kΩ, max. 6 kΩ
±30V
±7.5 mA (pøi 30V) ±3 mA (pøi 12V)
napìtí na vstupu proti zemi napájení 0 ... ±1 V
napìtí na vstupu proti zemi napájení ±8 ... ±30 V
min. 1500VDC (vstupy vùèi ostatním obvodùm)
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Zapojení svorek modulu :
HORNÍ ØADA SVOREK

DOLNÍ ØADA SVOREK

1
2
3
4
5

spol. svorka vstupù
bipolární vstup X0
bipolární vstup X1
bipolární vstup X2
bipolární vstup X3

1
2
3
4
5

bipolární vstup X4
bipolární vstup X5

6
7

bipolární vstup X6
bipolární vstup X7

8

6
7
8
9

46

SX
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

9

SI
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

spol. svorka I - propojit na zem !
analogový vstup I0 (0..10V)
analogový vstup I1 (0..10V)
analogový vstup I2 (0..10V)
analogový vstup I3 (0..10V)
analogový vstup I4 (0..10V)
analogový vstup I5 (0..10V)
analogový vstup I6 (0..10V)
analogový vstup I7 (0..10V)
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4.20.

 (volitelný modul)
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1



X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 SX

±

INPUTS

8 analogových proudových vstupù (0...25 mA)
8 digitálních bipolárních vstupù
s galvanickým oddìlením

Analogové vstupy I0 ... I7

G

Vstupní signály se pøipojují na svorky I0 a I7 a
mìøený proud teèe do spoleèné zemnící svorky SI. Svorku SI
je nutné spojit se zemí napájení automatu, tedy i zdroj
mìøeného proudu musí pracovat proti zemi napájení. Vstupy
mají nadproudovou ochranu.

1

SI



I0

ANALOG INPUTS
I1

I2

I3

I4

0..25 mA

I5

I6

I7

! " # $ % &+ '

Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pøepìtí na vstupu :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :

min. 150 Ω, max. 200 Ω
±30V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
0.01 mA (odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
25.00 mA (zobrazovaná hodnota = 2500)
27.32 mA (zobrazovaná hodnota = 2732)
±1% pro 0-20 mA (±0.2 mA), ±2% pro 0-25 mA

Digitální vstupy X0 ... X7
Bipolární, galvanicky oddìlené vstupy X0...X7 se spoleènou svorkou SX. Vstupy X umoòují
pøipojení signálu kladné i záporné polarity vùèi svorce SX. Rozhodující pro nastavení vstupu
je proud tekoucí mezi X a SX (je jedno, jakým smìrem).

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pracovní napìtí :
Max. vstupní proud :
Definovaná úroveò log.0 :
Definovaná úroveò log.1 :
Pevnost galv. oddìlení :

47

min. 4 kΩ, max. 6 kΩ
±30V
±7.5 mA (pøi 30V) ±3 mA (pøi 12V)
napìtí na vstupu proti zemi napájení 0 ... ±1 V
napìtí na vstupu proti zemi napájení ±8 ... ±30 V
min. 1500VDC (vstupy vùèi ostatním obvodùm)
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Zapojení svorek modulu :
HORNÍ ØADA SVOREK

DOLNÍ ØADA SVOREK

SX
X0
X1
X2

spol. svorka vstupù
bipolární vstup X0

1
2

bipolární vstup X1
bipolární vstup X2

3
4

bipolární vstup X3
bipolární vstup X4
bipolární vstup X5
bipolární vstup X6

5
6

7
8

X3
X4
X5
X6

9

X7

bipolární vstup X7

1
2
3
4
5
6

48

SI
I0
I1
I2

spol. svorka I - propojit na zem !
analogový vstup I0 (0..25 mA)

7
8

I3
I4
I5
I6

analogový vstup I3
analogový vstup I4
analogový vstup I5
analogový vstup I6

9

I7

analogový vstup I7 (0..25 mA)

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

analogový vstup I1 (0..25 mA)
analogový vstup I2 (0..25 mA)
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AUTOMATY ŘADY PES-K

5.

AUTOMATY ØADY PES-K

Cílem øady PES-K je nabídnout uivateli kompaktní automat s operátorským
panelem a dostateèným poètem vstupù a výstupù pro realizaci malých a støedních aplikací.
Automaty mají procesorové jádro pøevzaté z øady MPC300 a tudí stejné programové monosti. U této øady byla zvolena koncepce pevných konfigurací vstupù/výstupù poèet a typ vstupù/výstupù je pevnì dán pøísluným typem automatu.

5.1.
Pohled
zezadu

Mechanická konstrukce
PES-K rozmìrový náèrt
184

Automaty PES-K
jsou umístìny v
celokovovém
krytu z elezného
plechu s povrchovou úpravou
bílým
zinkem.
Montují se zepøedu na panel, do
vyøíznutého otvoru. Upevòují se
pomocí svorníkù
M4 s matkami do
pøipravených otvorù (viz náèrt).

40

Pohled
z boku

16

SVORKOVNICE

200

svorníky M4 x 16

Na pøedním panelu je fóliová klávesnice, odolná proti støíkající vodì.
Displej je alfanumerický
4 x 20 znakù, klávesnice
s 21 klávesami. Pøipojení vodièù je realizováno
zásuvnými
konektorovými
svorkovnicemi ve 3 bocích
automatu (zasunují se
po zamontování automatu do panelu).

9.0

Úprava panelu rozvádìèe pro zástavbu automatu
PES-K (rozmìry v mm)

vyøíznutý otvor v panelu

184
4 otvory 4,2 mm pro rouby M4

49
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5.2.



gEN

6 univerzálních vstupù
digitálních/analogových (0..10V)
6 analog. vstupù pro mìøení odporu
0...500Ω (pro èidla Pt100 apod.)
8 digitálních bipolárních vstupù
s galvanickým oddìlením
4 analog. napìové výstupy 0..10V
16 digitálních výstupù
(14 s galvanickým oddìlením)
fóliová klávesnice 21 tlaèítek
LCD displej 4 x 20 znakù, podsvícení

Napájení
Je stejné jako u vech ostatních
automatù, tedy 12 a 30 V stejnosmìrných.

Digitální vstupy X0 ... X7
Bipolární, galvanicky oddìlené vstupy X0...X7 se spoleènou svorkou SX. Vstupy X umoòují
pøipojení signálu kladné i záporné polarity vùèi svorce SX. Rozhodující pro nastavení vstupu
je proud tekoucí mezi X a SX (je jedno, jakým smìrem).

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pracovní napìtí :
Max. vstupní proud :
Definovaná úroveò log.0 :
Definovaná úroveò log.1 :
Pevnost galv. oddìlení :

min. 4 kΩ, max. 6 kΩ
±30V
±7.5 mA (pøi 30V) ±3 mA (pøi 12V)
napìtí na vstupu proti zemi napájení 0 ... ±1 V
napìtí na vstupu proti zemi napájení ±8 ... ±30 V
min. 1500VDC (vstupy vùèi ostatním obvodùm)

Univerzální digitální - analogové vstupy I0 ... I5

G

Umoòují pøipojení jakéhokoliv signálu od 0 do +35V (kladné polarity vùèi zemi
napájení). Vstupy se z pohledu programovacího jazyka zobrazují jednak jako "X", tedy di-

50
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gitálnì jako bity a jednak jako "I", tedy analogovì jako estnáctibitová èísla. Analogové zobrazení pracuje pouze v rozsahu 0...10V.
Analogovì se vstupy zobrazují v promìnných I0 - I5, digitálnì v promìnných X8 - X13 !
Vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pøepìtí na vstupu :
Max. pracovní napìtí :

min. 15 kΩ, max. 20 kΩ
±40V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
+30V

Digitální funkce (bitové zobrazení - vstup X) :
Definovaná úroveò log.0 :
Definovaná úroveò log.1 :

napìtí na vstupu proti zemi napájení 0 ... +2 V
napìtí na vstupu proti zemi napájení +8 ... +30 V

Analogová funkce (16-ti bitové zobrazení - vstup I) :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :

0.01 V (odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
10.00 V
(zobrazovaná hodnota = 1000)
10.91 V
(zobrazovaná hodnota = 1091)
±1% rozsahu
(tedy z rozsahu 10 V je to ±0.1 V)

Kalibrace
Ke vstupùm I0 ... I5 náleejí jetì kalibraèní registry (viz sta ANALOGOVÉ
VSTUPY A VÝSTUPY).
analogové vstupy :
kalibraèní registry :
vstupy digitálnì :

I0
CALIB0
X8

I1
CALIB1
X9

I2
CALIB2
X10

I3
CALIB3
X11

I4
CALIB4
X12

Analogové vstupy pro mìøení odporu I6 ... I11

I5
CALIB5
X13

G

Urèeny pro pøipojení pasivních odporových teplotních èidel nebo mìøení odporù.
Jednotlivé odpory se zapojují mezi svorky I6..I11 a spoleènou mìøící svorku RTA. Na
zemnící svorku se pøipojuje stínìní kabelu a zároveò je tøeba ji propojit na zem napájení.
Analogový trakt lze nakonfigurovat buï jako 6 vstupù s dvouvodièovým pøipojením (a tedy
bez automatické kompenzace odporu pøívodních vodièù) nebo jako 3 vstupy s tøívodièovým
pøipojením mìøeného odporu (s automatickou kompenzací odporu pøívodních vodièù).
Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !
Na vstupy se nesmí pøipojovat ádné externí napìtí !
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Technické údaje :
mìøící proud :
interval mìøení :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :
Pøesnost pøevodu R/T :

max. 4 mA pulsní, (prùmìrná støední hodnota max. 0.8 mA)
max. 6 s / vechny kanály (typicky do 3 s)
0.01 Ω
(odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
500.00 Ω (zobrazovaná hodnota = 50000)
655.36 Ω (zobrazovaná hodnota = 65536)
±0.02% krátkodobì, ±0.2% absolutnì
±0.2 K + chyba mìøení odporu

Mód èinnosti - registr ADCMODE
Registr ADCMODE nastavuje globální konfiguraci analogových vstupù. Registr
ADCMODE ovládá následující funkce :
a)

pøepíná zobrazování mìøených hodnot analogových vstupù buï pøímo jako
odpor, nebo s pøevodem odporu na teplotu podle tabulky Pt100 (max. 500 0C).

b)

pøepíná konfiguraci na 6 kanálù 2-vodièovì, nebo 3 kanály 3-vodièovì.

Pokud je v ADCMODE nastaveno zobrazování teploty, lze èíst z analogových
vstupù ji pøepoètenou hodnotu teploty získanou z pøevodní tabulky pro odporová teplotní
èidla Pt100 (W 100 = 1.385). Teplota je udávána od absolutní nuly (-273.2 0C) v desetinách
Kelvina. Maximum pøevodní tabulky je na 773K, tedy 500 0C. Po zapnutí automatu není stav
registru ADCMODE definován, je tøeba jej nastavit dle potøeby.
Výèet moných kombinací je uveden v tabulce :
MONOSTI NASTAVENÍ ANALOGOVÝCH VSTUPÙ
ADCMODE

mìøící rozsah

zobrazovaná hodnota

konfigurace vstupù

0

500 Ω

odpor s rozliením 0.01Ω

3 vstupy 3-vodièovì

8

500 Ω

teplota s rozliením 0.1K

3 vstupy 3-vodièovì

16

500 Ω

odpor s rozliením 0.01Ω

6 vstupù 2-vodièovì

24

500 Ω

teplota s rozliením 0.1K

6 vstupù 2-vodièovì

Konfigurace 6 vstupù 2-vodièovì
Kadý z esti mìøených odporù se zapojí jedním koncem na RTA a druhým koncem na svorku I6 ... I11, pøísluející pak analogovým vstupùm I6 ... I11 v programu. Kalibraèní registry: W40 ... W45.
I8
I8-RTA
W42

I9
I9-RTA
W43

I10
I10-RTA
W44
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odpor zapojen na svorky :
kalibraèní registry :
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I6
I6-RTA
W40

I7
I7-RTA
W41

I11
I11-RTA
W45
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Konfigurace 3 vstupy 3-vodièovì
Kadý ze tøí mìøených odporù se zapojí jedním bodem na RTA a dalími dvìma
body na dva po sobì jdoucí vstupy. V tomto pøípadì jsou platné hodnoty pouze na tøech
analogových vstupech I6...I8. Kalibraèní registry: W40...W42
analogové vstupy :
odpor zapojen na svorky :
kalibraèní registry :

I6
I6-I7-RTA
W40

I7
I8-I9-RTA
W41

I8
I10-I11-RTA
W42

Moné zpùsoby 3-vodièového pøipojení mìøeného odporu
Rx
pøíklad pøipojení odporu
na vstup I7

I9

Rx
I8

RTA

I9

I8

RTA

V pøíkladu na obrázku automat mìøí odpor mezi svorkami I8 a RTA, a odpor mezi
svorkami I9 a RTA. Jako výsledná hodnota odporu se pouije rozdíll tìchto dvou hodnot.
Tedy 3-svorkovým pøipojením podle obr. se tímto zpùsobem úplnì odeète odpor pøívodù.
Pøi tøísvorkovém mìøení automat sám porovnává velikost odporu v jednotlivých vìtvích a na
výstupu poskytuje de-facto absolutní hodnotu rozdílu. Je tedy moné prohodit svorky I8 a
I9 (tak jak je naznaèeno na obrázku), ani by se tím ovlivnil výsledek mìøení.

Nepøipojené vstupy, pøechodové stavy
Pokud není na vstup pøipojen ádný odpor (nebo odpor vìtí ne mìøicí rozsah),
má tento vstup hodnotu 65535. Po zapnutí zobrazují vstupy nìkolik sekund rovnì hodnotu
65535 (provádí se autokalibrace). Bìhem velmi rychlých zmìn odporu na vstupu je jeho
hodnota ve stavu "nepøipojeno" tedy 65535. S tím je tøeba poèítat pøi tvorbì programu.

Kalibrace
Zde je s výhodou vyuita kalibrace násobnou konstantou (viz sta ANALOGOVÉ
VSTUPY A VÝSTUPY). Na rozdíl od justovacích odporù pouívaných pro dokalibrování èidel
Pt100, tato metoda drí soubìh v celém teplotním rozsahu (kdeto metoda justovacích odporù je pøesná jen v jednom bodì). Kadý analogový vstup má svùj kalibraèní registr.
POZN.:
Protoe stávající jazyk SIMPLE zná pouze 8 kalibraèních registrù CALIB, jsou ke
vstupùm I6...I11 pouity kalibraèní registry s pøímým fyzickým oznaèením W40...W45
(takto je i tøeba je pouívat v programu).
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Digitální výstupy Y0 ... Y1

G

Tyto výstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !
Nejsou opticky oddìlené a jsou napájené pøímo z napájení automatu. Nemají
tudí svoji separátní napájecí svorku, pouze svorky pro výstupy (Y0 a Y1). Jsou tranzistorové, zapojené se spoleèným kolektorem a s vyvedenými emitory, tranzistory jsou typu
NPN. Výstupní svorky Y0 a Y1 pracují do zátìí zapojených proti zemi. Výstupy mají ochranu proti pøepólování i proti zkratu. Tyto dva výstupy se nacházejí na svorkovnici spolu s
esticí univerzálních digitálních/analogových vstupù.

Technické údaje
Úbytek napìtí (log.1) :
Max. spínaný proud :

max. 2.5 V
250 mA

( Y proti napájení - zapnutý výstup)

Digitální výstupy Y2 ... Y15
Jsou opticky oddìlené, tranzistorové, s jednou spoleènou svorkou (SY) a svorkami pro 14 výstupù (Y). Jsou zapojené se spoleèným kolektorem a s vyvedenými emitory,
tranzistory jsou typu NPN. Pro správnou funkci je nutné, aby na svorkách SY bylo kladné
napájení a aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátìe zapojené proti zemi. Výstupy mají
ochranu proti pøepólování, nemají ochranu proti zkratu .

Technické údaje
Pracovní napìtí (log.0) :
Úbytek napìtí (log.1) :
Max. spínaný proud :
Pevnost galv. oddìlení :

max. ±30V
max. 2V
250 mA
min. 1500VDC

( Y proti SY - vypnutý výstup)
( Y proti SY - zapnutý výstup)
(výstupy vùèi ostatním obvodùm)

Slepé výstupy Y16 ... Y19
Nemají fyzický výstup na svorky, jsou vyvedeny jen na indikaèní LED diody na
zadním panelu a jsou libovolnì programovì vyuitelné jako uivatelská indikace. Indikaèní
diody tìchto výstupù jsou umístìny v prvním levém sloupci diod dole.

Analogové výstupy O0 ... O3

G

Analogové výstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !
Jsou napìové, 0..10V, bez galvanického oddìlení, napájené pøímo z napájení automatu.
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POZOR !! Pro správnou funkci analogových výstupù a do jejich maxima (+10V) je nutno
zajistit napájení automatu minimálnì +14V. Dále je nutné propojit externím vodièem zem
analogových výstupù na jejich svorkovnici se zemí napájení nejlépe do spoleèného
zemnícího bodu, zejména proto, aby proud výstupních obvodù (pokud pracují do zátìe nikoliv proti zemi ale proti napájení) neprotékal vnitøními zemními spoji uvnitø automatu.
Protoe výstupy jsou napìové, s výstupní impedancí zhruba okolo 1 k Ω, je tøeba na nì
pohlíet jako na vysokoimpedanèní. Napìový vstup pøipojeného zaøízení tedy musí být
rovnì vysokoimpedanèní a vedení musí být realizováno stínìným kabelem.

Technické údaje :
Napájecí napìtí :
Odbìr z napájení :
Vstupní odpor zátìe :
Max. proud do zkratu :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Pøesnost :

min. +14V, max. +30V stejnosmìrných
max. 120 mA do zkratu, max. 10 mA naprázdno
min. 15 kΩ pro garantovanou pøesnost do 10 V
± 15 mA
0.04 V
(odpovídá 4 jednotkám zobrazovaného èísla)
10.00 V
(hodnota výstupu = 1000)
±1% rozsahu
(tedy ±0.1 V)

Výstupy jsou odolné proti zkratu, a to jak proti zemi, tak proti napájecímu napìtí.

Akustický výstup
Není vyveden na svorky, jeho aktivováním se zapíná vestavìná miniaturní
sirénka. Mùe rovnì fungovat jako automatická odezva na stisk klávesy (zapnutí/vypnutí
této funkce viz kap. OBSLUHA DISPLEJE A KLÁVESNICE)
Akustický výstup :

Y29

Øízení kontrastu a jasu
Je øeeno pøesnì stejnì jako u automatù MPC300 pomocí digitálních výstupù,
které nejsou vyvedeny na svorky, ale ovládají dotyèné funkce.
Pøiøazení výstupù pro programy v SIMPLE V2.x
uivatelská akustická indikace

Y29

podsvìtlení displeje (0=vypnuto, 1=zapnuto)

Y30

kontrast displeje

Y31

(0=vyí, 1=nií)

Klávesnice
Má celkem 21 kláves. Detailní popis obsluhy klávesnice a s tím souvisejících
funkèních registrù je uveden v kapitole OBSLUHA DISPLEJE A KLÁVESNICE. V následující
tabulce je výpis èíselných kódù jednotlivých tlaèítek, jak se zobrazují v promìnné KBCODE.
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V klidovém stavu (ádná klávesa není stisknuta) je KBCODE=0. Èíslice a desetinná teèka
mají èíselný kód zvolen tak, aby pøesnì odpovídal znakové tabulce ASCII, lze je tedy pod
tímto kódem pøímo vytisknout na displej (s formátem 120 - ASCII).
klávesa

KBCODE

ASCII

klávesa

KBCODE

1

F1

2

ASCII

klávesa

KBCODE

ASCII

8

4

52

"4"

F2

9

5

53

"5"

5

F3

10

6

54

"6"

6

0

48

"0"

7

55

"7"

ESC

3

1

49

"1"

8

56

"8"

ENT

4

2

50

"2"

9

57

"9"

+/-

7

3

51

"3"

.

46

"."

Popis indikaèních LED diod na zadním panelu
Jsou umístìny ve 4 sloupcích a zprostøedkovávají hlavnì informace o provozním
stavu automatu a stavu digitálních vstupù a výstupù. Kromì toho jsou zde jetì 4 volnì
pouitelné indikace ovládané uivatelem pøes slepé výstupy (viz výe).
1. sloupec

2. sloupec

3. sloupec

4. sloupec

POWER - napájení automatu

X0 - dig. vstup

Y0 - dig. výstup

Y8 - dig. výstup

RUN

- bìh uiv. programu

X1 - dig. vstup

Y1 - dig. výstup

Y9 - dig. výstup

LINE

- komunikace na síti

X2 - dig. vstup

Y2 - dig. výstup

Y10 - dig. výstup

ERROR - není zataený program

X3 - dig. vstup

Y3 - dig. výstup

Y11 - dig. výstup

slepý výstup Y16

X4 - dig. vstup

Y4 - dig. výstup

Y12 - dig. výstup

slepý výstup Y17

X5 - dig. vstup

Y5 - dig. výstup

Y13 - dig. výstup

slepý výstup Y18

X6 - dig. vstup

Y6 - dig. výstup

Y14 - dig. výstup

slepý výstup Y19

X7 - dig. vstup

Y7 - dig. výstup

Y15 - dig. výstup

Svorkovnice
Na obrázku je naznaèeno
rozloení svorek a svorkovnic okolo
zadního panelu PES-K10. Pro jednoduchost je vdy naznaèeno jen
èíslo první svorky ve svorkovnici.
Detailní popis a èíslování svorek je v
následující tabulce.
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zadní panel
ROZLOENÍ SVOREK
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Zapojení svorek automatu PES-K10
Svorky jsou rozdìleny podle funkèních blokù do 7 odnímatelných konektorových
svorkovnic, umístìných ze 3 stran kolem automatu.
è.

symbol

popis

NAPÁJENÍ
1

+

2

GND

kladný pól napájení automatu (+12 ... +30 V stejnosmìrných)
zem napájení automatu

LINKA RS485
3

GND

4

B

komunikaèní linka RS485 - vodiè B

5

A

komunikaèní linka RS485 - vodiè A

zem

UNIVERZÁLNÍ VSTUPY, DIG. VÝSTUPY - GALVANICKY NEODDÌLENÉ
6

GND

7

I0

univerzální digitální (0 / 30V) nebo analogový (0..10V) vstup

8

I1

univerzální digitální (0 / 30V) nebo analogový (0..10V) vstup

9

I2

univerzální digitální (0 / 30V) nebo analogový (0..10V) vstup

10

I3

univerzální digitální (0 / 30V) nebo analogový (0..10V) vstup

11

I4

univerzální digitální (0 / 30V) nebo analogový (0..10V) vstup

12

I5

univerzální digitální (0 / 30V) nebo analogový (0..10V) vstup

13

Y0

digitální výstup napájený pøímo z napájení automatu

14

Y1

digitální výstup napájený pøímo z napájení automatu

zem

DIGITÁLNÍ VSTUPY S GALVANICKÝM ODDÌLENÍM
15

SX

spoleèný pól digitálních vstupù X0 - X7

16

X0

bipolární digitální vstup 0 / 30V opticky oddìlený

17

X1

bipolární digitální vstup 0 / 30V opticky oddìlený

18

X2

bipolární digitální vstup 0 / 30V opticky oddìlený

19

X3

bipolární digitální vstup 0 / 30V opticky oddìlený

20

X4

bipolární digitální vstup 0 / 30V opticky oddìlený

21

X5

bipolární digitální vstup 0 / 30V opticky oddìlený

22

X6

bipolární digitální vstup 0 / 30V opticky oddìlený

23

X7

bipolární digitální vstup 0 / 30V opticky oddìlený
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è.

symbol

popis

ANALOGOVÉ VÝSTUPY - GALVANICKY NEODDÌLENÉ
24

GND

25

O0

analogový výstup 0..10V (napájený z napájení automatu)

26

O1

analogový výstup 0..10V (napájený z napájení automatu)

27

O2

analogový výstup 0..10V (napájený z napájení automatu)

28

O3

analogový výstup 0..10V (napájený z napájení automatu)

zem

ANALOGOVÉ VSTUPY PRO MÌØENÍ ODPORU - GALVANICKY NEODDÌLENÉ
29

GND

zem

30

RTA

spoleèná mìøící svorka vstupù I6 - I11

31

I6

vstup pro mìøení odporu 0..500 Ω (teplotní èidla Pt100)

32

I7

vstup pro mìøení odporu 0..500 Ω (teplotní èidla Pt100)

33

I8

vstup pro mìøení odporu 0..500 Ω (teplotní èidla Pt100)

34

I9

vstup pro mìøení odporu 0..500 Ω (teplotní èidla Pt100)

35

I10

vstup pro mìøení odporu 0..500 Ω (teplotní èidla Pt100)

36

I11

vstup pro mìøení odporu 0..500 Ω (teplotní èidla Pt100)

DIGITÁLNÍ VÝSTUPY S GALVANICKÝM ODDÌLENÍM
37

SY

spoleèná svorka - kladný pól napájení pro výstupy Y2 - Y15

38

Y2

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

39

Y3

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

40

Y4

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

41

Y5

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

42

Y6

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

43

Y7

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

44

Y8

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

45

Y9

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

46

Y10

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

47

Y11

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

48

Y12

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

49

Y13

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

50

Y14

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený

51

Y15

digitální tranzistorový výstup (emitor tranzistoru NPN) opticky oddìlený
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5.3.
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6 univerzálních vstupù
digitálních/analogových (0..10V)
2 digitální tranzistorové výstupy
fóliová klávesnice 21 tlaèítek
LCD displej 4 x 20 znakù, podsvícení

Pøíbuznost s PES-K10
Automat PES-K1 je (co se týèe
vstupù a výstupù) podmnoinou automatu
PES-K10. Z celého souboru vstupù/výstupù
na automatu PES-K10 jsou na automatu
PES-K1 pouze univerzální analogové/digitální
vstupy a dva digitální výstupy bez galvanického oddìlení (de-facto u PES-K1 zùstává
pouze levá øada svorek pøi pohledu zezadu svorky 1 a 14).
PES-K1 má díky jednoduí konstrukci nií cenu ne automat PES-K10 a je
urèen zejména jako terminál pro systémy sbìru ruènì zadávaných dat, jako povelovací terminál pro rozsáhlejí sítì automatù MPC300, nebo i jako kompaktní øízení pro malé aplikace.
Zmìna je v pøiøazení digitálních vstupù - digitální obrazy vstupù I0-I5 se u typu
PES-K1 mapují do promìnných X0-X5.
Dalí zmìna proti typu K10 je v indikaèním zadním panelu. U typu PES-K1 je
indikován stav vstupù I0-I5 (tedy jejich digitálních reprezentací). Výstupy Y2-Y15, které na
PES-K1 nejsou, jsou pouity jako tzv. slepé, pouze indikaèní výstupy. Slepé výstupy nejsou
na panelu popisovány potiskem (uivatel si mùe na panel nalepit títky s konkrétním popisem). Pøiøazení slepých výstupù na indikaèní LED diody se proti typu PES-K10 mírnì lií.

Napájení
Je stejné jako u vech ostatních automatù, tedy 12 a 30 V stejnosmìrných.

Univerzální digitální - analogové vstupy I0 ... I5

G

Umoòují pøipojení jakéhokoliv signálu od 0 do +35V (kladné polarity vùèi zemi
napájení). Vstupy se z pohledu programovacího jazyka zobrazují jednak jako "X", tedy di-
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gitálnì jako bity a jednak jako "I", tedy analogovì jako estnáctibitová èísla. Analogové zobrazení pracuje pouze v rozsahu 0...10V.
Analogovì se vstupy zobrazují v promìnných I0 - I5, digitálnì v promìnných X0 - X5 !

Vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pøepìtí na vstupu :
Max. pracovní napìtí :

min. 15 kΩ, max. 20 kΩ
±40V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
+30V

Digitální funkce (bitové zobrazení - vstup X) :
Definovaná úroveò log.0 :
Definovaná úroveò log.1 :

napìtí na vstupu proti zemi napájení 0 ... +2 V
napìtí na vstupu proti zemi napájení +8 ... +30 V

Analogová funkce (16-ti bitové zobrazení - vstup I) :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :

0.01 V (odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
10.00 V
(zobrazovaná hodnota = 1000)
10.91 V
(zobrazovaná hodnota = 1091)
±1% rozsahu
(tedy z rozsahu 10 V je to ±0.1 V)

Kalibrace
Ke vstupùm I0...I5 náleejí kalibraèní registry (viz sta ANALOGOVÉ VSTUPY A VÝSTUPY).
analogové vstupy :
kalibraèní registry :
vstupy digitálnì :

I0
CALIB0
X0

I1
CALIB1
X1

Digitální výstupy Y0 ... Y1

I2
CALIB2
X2

I3
CALIB3
X3

I4
CALIB4
X4

I5
CALIB5
X5

G

Tyto výstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !
Nejsou opticky oddìlené, jsou napájené pøímo z napájení automatu. Nemají tudí
svoji separátní napájecí svorku, pouze svorky pro výstupy (Y0 a Y1). Jsou tranzistorové,
zapojené se spoleèným kolektorem a s vyvedenými emitory, tranzistory jsou typu NPN.
Výstupní svorky Y0 a Y1 pracují do zátìí zapojených proti zemi. Výstupy mají ochranu proti
pøepólování i proti zkratu. Tyto dva výstupy se nacházejí na svorkovnici spolu s esticí univerzálních digitálních/analogových vstupù.

Technické údaje
Úbytek napìtí (log.1) :
Max. spínaný proud :

60

max. 2.5 V
250 mA

( Y proti napájení - zapnutý výstup)
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Slepé výstupy Y2 ... Y20
Nemají fyzický výstup na svorky, jsou vyvedeny jen na indikaèní LED diody na
zadním panelu a jsou libovolnì programovì vyuitelné jako uivatelská indikace. Indikaèní
diody tìchto výstupù jsou umístìny na zadním panelu bez popisek.

Popis indikaèních LED diod na zadním panelu
Jsou umístìny ve 4 sloupcích a zprostøedkovávají hlavnì informace o provozním
stavu automatu a stavu digitálních vstupù a výstupù. Zbytek tvoøí uivatelské indikace
ovládané slepými výstupy.
1. sloupec

2. sloupec

3. sloupec

4. sloupec

POWER - napájení automatu

X0 - dig. vstup

slepý výstup Y2

slepý výstup Y10

RUN

- bìh uiv. programu

X1 - dig. vstup

slepý výstup Y3

slepý výstup Y11

LINE

- komunikace na síti

X2 - dig. vstup

slepý výstup Y4

slepý výstup Y12

ERROR - není zataen program

X3 - dig. vstup

slepý výstup Y5

slepý výstup Y13

slepý výstup Y18

X4 - dig. vstup

slepý výstup Y6

slepý výstup Y14

slepý výstup Y19

X5 - dig. vstup

slepý výstup Y7

slepý výstup Y15

slepý výstup Y20

Y0 - dig. výstup

slepý výstup Y8

slepý výstup Y16

slepý výstup Y21

Y1 - dig. výstup

slepý výstup Y9

slepý výstup Y17

Klávesnice
Má celkem 21 kláves. Detailní popis obsluhy klávesnice a s tím souvisejících
funkèních registrù je uveden v kapitole OBSLUHA DISPLEJE A KLÁVESNICE. V následující
tabulce je výpis èíselných kódù jednotlivých tlaèítek, jak se zobrazují v promìnné KBCODE.
V klidovém stavu (ádná klávesa není stisknuta) je KBCODE=0. Èíslice a desetinná teèka
mají èíselný kód zvolen tak, aby pøesnì odpovídal znakové tabulce ASCII, lze je tedy pod
tímto kódem pøímo vytisknout na displej (s formátem 120 - ASCII).
klávesa

klávesa

KBCODE

ASCII

8

4

52

"4"

F2

9

5

53

"5"

5

F3

10

6

54

"6"

6

0

48

"0"

7

55

"7"

ESC

3

1

49

"1"

8

56

"8"

ENT

4

2

50

"2"

9

57

"9"

+/-

7

3

51

"3"

.

46

"."

61

KBCODE

ASCII

klávesa

KBCODE

1

F1

2

ASCII
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Akustický výstup
Jeho aktivováním se zapíná vestavìný bzuèák. Mùe fungovat i jako odezva na
stisk klávesy (zapnutí/vypnutí této funkce viz kap. OBSLUHA DISPLEJE A KLÁVESNICE)
Akustický výstup :

Y29

Øízení kontrastu a jasu
Je øeeno pøesnì stejnì jako u automatu PES-K10 pomocí digitálních výstupù,
které nejsou vyvedeny na svorky, ale ovládají dotyèné funkce. Blíe viz tabulka :
Pøiøazení výstupù pro programy v SIMPLE V2.x
uivatelská akustická indikace

Y29

podsvìtlení displeje (0=vypnuto, 1=zapnuto)

Y30

kontrast displeje

Y31

(0=vyí, 1=nií)

Zapojení svorek automatu PES-K1
Svorky jsou dìleny do 3 odnímatelných konektorových svorkovnic, umístìných
vzadu na levé stranì automatu. Pozice svorkovnic jsou stejné jako na K10 (viz PES-K10).
è.

symbol

popis

NAPÁJENÍ
1

+

2

GND

kladný pól napájení automatu (+12 ... +30 V stejnosmìrných)
zem napájení automatu

LINKA RS485
3

GND

zem

4

B

komunikaèní linka RS485 - vodiè B

5

A

komunikaèní linka RS485 - vodiè A

UNIVERZÁLNÍ VSTUPY, DIG. VÝSTUPY - GALVANICKY NEODDÌLENÉ
6

GND

7

I0

univerzální digitální (0 / 30V) nebo analogový (0..10V) vstup

8

I1

univerzální digitální (0 / 30V) nebo analogový (0..10V) vstup

9

I2

univerzální digitální (0 / 30V) nebo analogový (0..10V) vstup

10

I3

univerzální digitální (0 / 30V) nebo analogový (0..10V) vstup

11

I4

univerzální digitální (0 / 30V) nebo analogový (0..10V) vstup

12

I5

univerzální digitální (0 / 30V) nebo analogový (0..10V) vstup

13

Y0

digitální výstup napájený pøímo z napájení automatu

14

Y1

digitální výstup napájený pøímo z napájení automatu

62
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6.

NAPÁJENÍ

6.1.

 g
GN

PES-PWR30

PES-PWR30 je stejnosmìrný nestabilizovaný síový zdroj, urèený pro napájení automatù a pøípadných dalích elementù (relé, èidla,
pøevodníky...). Je vybaven vratnou ochranou
proti pøetíení, proti zkratu a proti pøehøátí. Ochrana má indikaci na èelním panelu a reaguje
pomìrnì pomalu, take zdroj bez problémù
pøeklene proudové pièky pøi zapínání zátìe.
Zdroj se pøipevòuje na instalaèní lity DIN35, má stejný boèní profil i podobný
design jako automaty øady MPC300, lze jej tedy zastavìt do rozvodnic stejným stylem jako
MPC300. íøka krabièky zdroje je 6 instalaèních modulù.

Technické údaje :
napájecí napìtí:
pøíkon:
výstupní napìtí zdroje:
jmenovitý trvalý proud:
pièkový odbìr (do 10 s):
zotavení ochrany:
mechanické rozmìry:

230V, 50-60 Hz
max. 30VA pøi jmenovitém výstupním proudu
24V (max. 31V naprázdno)
0.9A
1.1A
do 30 s po zkratu na 50% jmenovitého proudu
do 180 s po zkratu na 100% jmenovitého proudu
107mm íøka, 91 mm výka, 58 mm hloubka

Zapojení svorek
Svorky pro pøipojení pøívodních vodièù 230V mají rozteè 7.5 mm a jsou
umístìny v pravém horním rohu. Výstupní svorky stejnosmìrného napìtí jsou v levém
horním rohu. Kladný i záporný pól výstupního napìtí mají po 4 svorkách (aby bylo jednodue moné bez dalích svorkovnic rozvádìt napájení k více spotøebièùm).
Svorky jsou pøehlednì znaèeny títky.
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PROSTØEDKY PRO KOMUNIKACI

Hlavním komunikaèním rozhraním automatù systému PES fy MICROPEL je jejich
sériová linka RS485. Na ní standardnì bìí síový protokol PESnet, zprostøedkovávající
rychlou výmìnu dat mezi automaty navzájem. Níe popsané prostøedky øeí jednak galvanické oddìlení linky pøi delích vzdálenostech nebo potenciálových rozdílech mezi automaty, jednak napojení sítì automatù PES do okolního svìta.
PES-CA1 komunikaèní adaptér
Pøevodník rozhraní RS232 na RS485. Nejjednoduí a nejlevnìjí prostøedek na
propojení automatu nebo sítì automatù s osobním poèítaèem (pøes sériový port
COM1 - COM4). Je schopen provozu i bez externího napájení, napájí se ze
signálù rozhraní RS232 (samozøejmì pro korektní buzení linky je napájení
nutné).
PES-CA44G komunikaèní adaptér
Oddìlovaè / opakovaè pro linku RS485. Pouívá se buï na posílení linky vdy po
urèité délce vedení pøi dlouhých vzdálenostech, pro galvanické oddìlení èástí
systému s rùzným potenciálem, nebo v situacích, kdy hrozí vznik neádoucích
zemních smyèek. Je schopen automaticky pøepínat smìr pøenosu podle momentálního stavu na pøipojených linkách.
PES-CP24 komunikaèní procesor
Má rozhraní RS232 a RS485 podobnì jako PES-CA1, ale svojí funkcí se výraznì
lií. Obsahuje vlastní mikroprocesor a pamì 32 KB a umoòuje øeit sloité
komunikaèní úlohy (napø. pøipojení na sí GSM pomocí speciálního GSM modemu, pøevod protokolu sítì PESnet na textovou komunikaci vhodnou pro PC atd.).
Vnitøní kódovou pamì mikroprocesoru lze pøeprogramovat po sériové lince a
pouít tak CP24 pro rùznorodé úlohy. CP24 disponuje navíc 2 vstupy a 2
výstupy, aby mohl i samostatnì vykonávat jednoduché funkce.
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pøevodník RS232 na RS485, bez galvanického oddìlení
Je urèen pro download aplikaèních programù z PC do automatù PES, MPC300.
Pøevodník je mono samozøejmì vyuít i kdekoli jinde pro pøevod úrovní RS232 na RS485.
PES-CA1 pouívá standardní signál RTS na otevírání tøístavového výstupu vysílaèe RS485.
Pøevodník je vyrábìn ve formì 2.5 m dlouhého propojovacího kabelu. Na stranì
RS232 je konektor CANNON25 (v jeho krytce je umístìna vlastní elektronika pøevodníku), na
stranì RS485 je konektor CANNON9 - zde jsou kromì pinù se signály RS485 i piny pro
napájení pøevodníku z externího zdroje ss napìtí +5 ... +10 V.
Pøevodník PES-CA1 je schopen pracovat i bez externího napájení pøi splnìní
tìchto podmínek :
a)

Sériový COM port poèítaèe PC dává proud alespoò 5 mA na pin.

b)

Vedení RS485 má pull-up a pull-down 2K nebo vìtí, zakonèovací odpory 2 x
120R nebo vìtí.

Pokud tyto podmínky splnìny nejsou, je vhodné i tak nejprve funkci vyzkouet a potom
pøípadnì pøivést externí napájení (mono od +5 do +9V) na konektor CANNON9 pro RS485.
Pro dosaení korektních úrovní na lince RS485 kadopádnì doporuèujeme
pouít externí napájení pøevodníku.

Zapojení konektorù
RS232 - CANNON 25
pin symbol

popis

pin symbol

2

TXD

3

RXD pøijímaná data

3

4

RTS

5

7

GND zem

20

DTR napájení pøevodníku (log.0 - RS232)

65

vysílaná data

RS485 - CANNON 9

otevøení vysílaèe (pøi log.0 - RS232)

9

popis

EXVCC externí napájení
A

linka RS485, neinvert. vodiè

GND zem

8
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Technické údaje
Max. pøenosová rychlost
Externí napájení
Pøípustné pøepìtí na lince RS485
Pøípustné úrovnì na RS232

115 200 Bd
min. +5V, max. +12V
min. -7V, max. +12V
min. -13V, max. +13V

Ovládání
Následující øádky jsou podstatné víceménì pouze pro ty, kteøí chtìjí pøevodník
programovì ovládat a vyuívat ve svých zaøízeních. Vekeré podpùrné programové vybavení
k automatùm MICROPEL ovládání pøevodníku øeí a jejich uivatel se tímto problémem
vùbec nezabývá.
Jak ji bylo øeèeno výe, pøevodník pouívá pro øízení smìru pøenosu signál
RTS. Je tedy tøeba vdy pøed vysíláním aktivovat signál RTS a ihned po vysílání RTS deaktivovat, aby nedocházelo ke kolizím na lince. Pøi ovládání je tøeba poèítat s tím, e obvody
RS232 sériového portu poèítaèe mají jisté prùchozí zpodìní a po aktivaci signálu RTS je
tedy tøeba vyèkat alespoò 50-100 µs pøed zapoèetím vysílání.
Pokud je pøevodník provozován bez externího napájení, je NUTNÉ po celou dobu
komunikace udrovat signál DTR v aktivním stavu (napø. pøi pøíjmu je to jediný signál z
kterého pøevodník odebírá kladné napájení). Pokud bude vinou patné softwarové obsluhy
DTR na èas deaktivován, bude po tuto dobu èinnost pøevodníku ochromena. Je tedy vhodné
pøi zápisu hodnot do registru MODEM-CONTROL sériového portu udrovat hodnotu bitu
DTR stále na jednièce. Tato omezení neplatí pøi externím napájení.
Aktivováním signálu se rozumí logická nula na RS232, co je kladná úroveò
napìtí (záporná úroveò napìtí odpovídá log.1 - RS232). U sériového portu PC se signály
DTR a RTS ovládají pøes MODEM CONTROL REGISTER v invertované podobì - take zápis
jednièky napø. na pozici DTR zpùsobí aktivaci -DTR, tedy log. 0 na RS232-DTR.
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oddìlovaè / opakovaè pro linku RS485
galvanické oddìlení linky,
izolace 1000 V DC
Komunikaèní adaptér CA44G slouí ke
galvanickému oddìlení sítì PESnet. Roziøuje tak
vlastnosti stávajících automatù øady MPC300 a PESK o monost galvanického oddìlení linky.
Adaptér je mono napájet stejnosmìrným
napìtím od 12 do 30V.

Indikace
Aktivní provoz na galvanicky oddìlených linkách signalizují svítivé diody s oznaèením LINE1 a LINE2. Napájení indikuje svítivá dioda POWER.

Svorkovnice LINE1 - ISOL
Je urèena k propojení na linku RS485, která má být galvanicky oddìlena.

Svorkovnice LINE2
Je urèena k propojení na sí s protokolem PESnet a pøipojujeme ji na linku
systému jeho rozvod napájení vyuijeme k napájení komunikaèního adaptéru CA44G.
POZOR ! Napájení automatu musí být spoleèné
se systémem vyuívajícím galvanicky neoddìlenou linku LINE2.

Nastavení komunikaèní rychlosti
Spínaèem umístìným pod horní krytkou nastavíme rychlost stejnou nebo vìtí,
ne bude maximální komunikaèní rychlost. Komunikaèní rychlost nemusí být pevná.
K nastavení komunikaèní
rychlosti pouijeme nìkterou
z moných konfigurací z tabulky (údaje ve sloupci rychlost a pouitelné pro jsou v
[Bd]).
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on

on

2400

1200-2400

on

off

9600

2400-9600

off

off

57600

9600-57600
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Technické údaje
Pevnost galv. oddìlení:
Rychlost komunikace :
Napájení :
Odbìr ze zdroje :

min. 1000 V DC (vstupy sbìrnice RS485 LINE1-ISOL)
min. 1200 Bd, max. 57600 Bd
12 - 30 V DC
typ. 40 mA, max. 100 mA

Zapojení svorek
DOLNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8

68

G
B
A
G
B
A
GND
+

linka 1 - izolovaná - spoleèný vodiè
linka 1 - izolovaná - invertující vodiè
linka 1 - izolovaná - neinvertující vodiè
linka 2 - spoleèný vodiè
linka 2 - invertující vodiè
linka 2 - neinvertující vodiè
zem napájení
+ pól napájení 12 - 30 V DC
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52 mm

èelní pohled

spínaè pro nastavení
komunikaèní rychlosti
je umístìn pod krytkou

RS485 REPEATER
1000V DC

LINE1-ISOL
G B
A

1

2 3

ISOLATED

LINE2
G B

POWER

A

4 5 6

+

7 8

ovládání úchytu
pro lity DIN 35mm

boèní pohled

90
62
45.5

115 mm reserva na manipulaci se svorkami
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KOMUNIKAÈNÍ PROCESOR
pøipojení komunikaèní linky RS485
pro PESnet
pøipojení komunikaèní linky RS232
2 digitální vstupy
2 digitální výstupy
Je kvalitativnì novým nástrojem pro
øeení komunikace jednak v samotném systému
PES, jednak mezi sítí automatù systému PES a
systémy jinými. Komunikaèní procesor má dvì
sériové komunikaèní linky. RS485 pro pøipojení do
sítì automatù a RS232 pro pøipojení k osobnímu
poèítaèi, modemu, nebo obecnì libovolnému
zaøízení se sériovým rozhraním RS232.
Komunikaèní procesor se vyrábí ve dvou modifikacích :
PES-CP24

s linkou RS485 bez galvanického oddìlení

PES-CP24G

s linkou RS485 galavanicky oddìlenou na 1000 V DC.

Celé programové vybavení komunikaèního procesoru je ve FLASH-EPROM
pamìti mikroprocesoru a tu je mono po pøipojení k osobnímu poèítaèi po RS232 kdykoliv
pøeprogramovat. Tak bude moci stále tentý CP24 pracovat mnoha rùznými zpùsoby
(typicky jako konvertor protokolù nebo jako komunikaèní brána mezi rùznými systémy,
nebo jako interface pro pøipojování periferních zaøízení do sítì automatù s protokolem
PESnet). Funkce komunikaèního procesoru se zmìní prostým pøeprogramováním po
sériové lince.
Komunikaèní procesor CP24 disponuje sám o sobì kromì sériové linky RS232 a
RS485 jetì dvìma digitálními vstupy a dvìma digitálními výstupy. Nìkteré nejjednoduí
funkce tedy mùe zastat komunikaèní procesor i sám.

Digitální vstupy X0 a X1

G

Jsou galvanicky spojené se zemí napájení komunikaèního procesoru.
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Technické údaje :
Impedance vstupu :
Pracovní napìtí :
Definovaná úroveò log. 0 :
Definovaná úroveò log. 1 :

min. 12 kΩ
max. +30 V
napìtí na vstupu proti zemi napájení 0...+2 V
napìtí na vstupu proti zemi napájení +8...+30 V

Digitální výstupy Y0 a Y1

G

Jsou galvanicky spojené se zemí napájení komunikaèního procesoru. Jsou realizovány tranzistory NMOS, spínajícími na výstupy zem napájení. Pro správnou funkci výstupu je nutné pøipojit na zátì kladný pól napájení, druhý vývod zátìe pøipojit na výstup.

Technické údaje :
Pracovní napìtí (log. 0) :
Úbytek napìtí (pro log. 1) :
Spínaný proud :

max. +30 V ( Y proti zemi )
max. 1 V ( úbytek napìtí vùèi zemi na sepnutém spínaèi )
max. 300mA

Konektor RS232

VÝVOD

NÁZEV

1

---

2

RX

3

TX

4

---

5

GND

6

DSR

7

RTS

8

CTS

9

---

Je typu CANNON9 (vidlice) a je urèen pro pøipojení
periferií a systémù, komunikujících pøes rozhraní RS232.
Souèasnì slouí pro pøipojení k poèítaèi standardu IBM PC z
nìho se komunikaèní procesor programuje. Pro spojení s
poèítaèem PC je tøeba pouít køíený propojovací kabel pro
RS232, pro spojení napø. s modemem, modulem
SIEMENS-M1, nebo jinou periferií je tøeba pouít nekøíený
prodluovací kabel pro RS232.

Svorkovnice RS485

Je urèena k propojení na komunikaèní linku RS485 s protokolem PESnet. Vstupy
pro pøipojení na linku jsou u modifikace CP24G galvanicky oddìleny s izolaèní pevností
1000 V DC. Zapojení svorkovnice je kompatibilní s automaty PES-K a MPC300.

Dostupné typy komunikaèních aplikací
Komunikaèní procesor umoòuje realizovat irokou kálu konverzí rùzných
komunikaèních protokolù, komunikaèních rozhraní pro pøipojování periferních zaøízení do
sítì automatù PES. Aplikace se zatahují do CP24 buï postupem uvedeným níe, nebo
mohou být v CP24 ji pøi dodání. CP24 se zataenou aplikací je tøeba objednávat s oznaèením aplikace, napø. takto CP24/COM nebo CP24/GSM nebo CP24/PRINT.
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GSM brána (aplikace GSM)
Napojení sítì PLC PES na GSM. Povelování a monitorování pøipojené sítì automatù mobilním telefonem pomocí SMS zpráv. K funkci je tøeba jetì GSM modem (napø.
SIEMENS M20, TC35T, apod.) a aktivace slueb GSM (SIM karta).
Pøipojení modemu, textová komunikace (aplikace COM)
Konvertor síového protokolu PESnet na textový protokol s osmibitovými znaky
dle tabulky ASCII. Komunikace na RS232 stylem pøíkaz - odpovìï. Aplikace mùe slouit
jako rozhraní mezi PC a sítí automatù. Kromì toho dokáe aplikace i ovládat standardní telefonní modem a dokáe propojit takto navzájem po telefonní síti nìkolik sítí PLC a automaticky mezi nimi pøenáet data, nebo aktualizovat síové promìnné.
Tisková brána (aplikace PRINT)
Pøipojení tiskárny (po sériové lince RS232) k síti PLC PES. Monost tiskových
výstupù ovládaných z PLC na síti. Formátování textù a èíselných hodnot je velmi podobné
aplikaci GSM.
Podrobnìjí informace jsou obsaeny v manuálech k tìmto aplikacím.

Pøeprogramování FLASH-EPROM
Provádí se pomocí servisního programu, který je souèástí pøísluné aplikace.
Poèítaè musí být propojen pøes nìkterý COM-port na RS232 komunikaèního procesoru
(køíeným kabelem). Pøed vlastním pøeprogramováním je tøeba sejmout krytku horní svorkovnice a pøehodit programovací propojku z pozice 2-3 do pozice 1-2. Pak lze spustit program na zataení nového firmware do procesoru. Propojku je nutné po programování opìt
pøehodit do pozice 2-3 (viz obrázek).

Zapojení svorek
POPIS SVOREK
1

V+

+ pól napájení

2

GND

zem napájení

3

GND

spoleèná zem výstupù Y a vstupù X

4

Y0

digitální výstup

5

Y1

digitální výstup

6

X0

digitální vstup

7

X1

digitální vstup

8

G

linka RS485 - nulový vodiè

9

B

linka RS485 - vodiè B

10

A

linka RS485 - vodiè A

72

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

1 2 3

76 stran

03. 2003

72

PROSTŘEDKY PRO KOMUNIKACI

52 mm

èelní pohled

1

RS232

2

COM PORT

POWER

MODEM/COMPUTER/GSM

+

POWER

RUN
LIN E
ERROR

FH

INPUTS / OUTPUTS
Y0 Y1 X0 X1

3 4 5 6 7

RS485-ISOL
A
B
G

8

9 10

ovládání úchytu
pro lity DIN 35mm

boèní pohled

130 mm

73

90
62
45.5

reserva na manipulaci se svorkami
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8.

PROGRAMOVÁNÍ

Automaty se programují velmi jednoduchým a snadno pochopitelným jazykem
SIMPLE. Pro vývoj aplikací slouí integrované vývojové prostøedí PESpro (jeho souèástí je
kromì jiného i jazyk SIMPLE). Prostøedí obsahuje textový editor na psaní zdrojového textu,
rùzné typy sledovacích oken pro monitorování promìnných v automatech a slouí zároveò
jako manaer pro spoutìní dalích vývojových nástrojù (pro tvorbu jednoduchých vizualizací, pro tvorbu systémù oken a menu na displejích automatù apod.). Prostøedí PESpro
umoòuje práci s projekty kde je více automatù spojených v síti, dokáe zobrazovat najednou promìnné z rùzných automatù. Promìnné lze z prostøedí PESpro i za chodu automatu
mìnit a tím jednodue a rychle ladit aplikace.
Postup programování je zhruba tento:
a)

napsat v prostøedí PESpro základní kostru programu

b)

pøeloit program

c)

hlásí-li pøekladaè chyby, pak odstranit chyby a znovu pøekládat a bude program
bez chyb

d)

pøipojit automat k nìkterému sériovému portu PC a zapnout

e)

pøíkazem "Program" zatáhnout pøeloený program do automatu

f)

vyzkouet funkci programu na automatu (tady lze vyuít monost sledování a
editace promìnných v automatu pøímo z prostøedí)

g)

postupnì psát dalí èásti programu, pøekládat a zatahovat do automatu, zkouet
jak fungují a tak stále dokola, a je celá aplikace hotová a funkèní

V mnoha pøípadech nevystaèíme s pouhým vyzkouením "na sucho" na pracovním stole, ale je nutné provést finální doladìní parametrù programu a na místì s automatem reálnì fungujícím v zaøízení. S moností sledování a editace promìnných za bìhu v
prostøedí PESpro jde tato závìreèná fáze finálního doladìní velmi rychle. PESpro nemá velké
nároky na výkonnost poèítaèe, lze jej nainstalovat i na ji "obnoený" notebebook.
POZN.:
Podrobný popis vech konstrukcí jazyka, syntaxe zápisù a adresy promìnných
nalezne zájemce buï v integrované nápovìdì v prostøedí PESpro, nebo v titìném manuálu
dodávaném s plnou verzí prostøedí PESpro.
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8.1.

Filosofie programování

Kadý program napsaný v jazyce SIMPLE obsahuje obecnì øadu podprogramù a
nakonec jeden hlavní program ukonèený pøíkazem END - tzv. " hlavní smyèku". Z hlavní
smyèky je moné volat podprogramy a z tìch volat dalí podprogramy, maximálnì do 5
úrovní vnoøení. Tak je program dokonale pøehledný a strukturovaný.
Sputìním programu v automatu se spustí tato hlavní smyèka, po jejím
dobìhnutí na konec se provede pøepis hodnot z výstupních promìnných na fyzické výstupy,
naètení vstupù do vstupních promìnných a jde se opìt se na zaèátek smyèky. Tak neustále
dokola. Smyèka se takto otáèí rychlostí zhruba od 10 do 500 obrátek za sekundu, konkrétní
rychlost záleí na rozsáhlosti a stavbì uivatelského programu. Momentální rychlost automat neustále mìøí a programátorovi je k dispozici ve speciálním funkèním registru SPEED.
.Jazyk umoòuje podmínìné vìtvení programu (pøíkazem IF - THEN ...), neumoòuje vak ádné cykly ani ádné skoky. Tím je stoprocentnì odolný proti známé a èasté
programátorské chybì, tzv. "zacyklení" nebo "zatuhnutí" programu. Vekeré pøíkazy
provádìné v hlavní smyèce vèetnì volání vekerých podprogramù tak nemají jinou
monost, ne bez jakéhokoliv èekání nebo prodlev neustále "propadávat" dolù a tak stále v
nekoneèném cyklu. Ve výsledku (díky tomu e celý proces probíhá velmi rychle) vechny
pøíkazy, podprogramy a procesy napsané v hlavní smyèce za sebou, bìí jakoby naráz,
paralelnì. Automat tak umoòuje realizovat libovolné mnoství procesù.

8.2.

Pamìové prostory, promìnné

Automat pracuje s promìnnými binárními (typ BIT, s hodnotou 0 nebo 1), nebo
celoèíselnými (16-ti bitová èísla, typ WORD, hodnoty 0...65535). Digitální vstupy a výstupy
jsou z pohledu jazyka chápány jako jedna z oblastí promìnných typu BIT a analogové vstupy/výstupy zase jako jedna z oblastí promìnných typu WORD. Programovací jazyk dále obsluhuje takzvané speciální funkèní promìnné. Jsou to napø. registry kalendáøe a reálného
èasu, èasovaèe, kalibraèní registry pro analogové vstupy atd. atd. Vechny tyto promìnné
jsou z jazyka dostupné opìt jako oblasti promìnných typu BIT nebo WORD. Pøes tyto
promìnné má programátor pøístup k periferiím a k hardware automatu. Kromì toho je v
automatech jetì k dispozici kontinuální pamìový prostor ve formì pole poloek typu
WORD - tzv. STACK (zásobník). V tomto poli mùeme adresovat jednotlivé poloky pomocí
registru POINTER (ukazatel do zásobníku). STACK je vhodný zejména na ukládání sloitých
pøedpisù, receptur, databází, nebo na hromadìní a archivaci dat v automatu atd. atd.
Velikost pamìových prostor na program a data SIMPLE v PLC MPC300 a PES-K :
prostor pro uivatelský program, pamì

2x 31 kB

ve FLASH EPROM

promìnné BIT, spec. funkèní, uivatelské, síové

320 x BIT

v CMOS RAM

promìnné WORD, spec. funkèní, uivatelské, síové

256 x WORD

v CMOS RAM

STACK, pole hodnot typu WORD pro libovolné pouití

11776 x WORD v CMOS RAM

75

PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ AUTOMATY

76 stran

03. 2003

75

ZÁSADY PRO INSTALACI AUTOMATŮ

9.

ZÁSADY PRO INSTALACI AUTOMATÙ

Automaty jsou urèeny do prùmyslového prostøedí a splòují poadavky na
výrobky pouívané v takovémto prostøedí dle ÈSN EN 50082-2. Aby automaty plnily bezchybnì vechny své funkce a splòovaly vechny uvádìné technické parametry, musí být do
systému korektnì instalovány. Zde jsou uvedeny zásady, které je tøeba dodrovat:

Zemnìní
Správné zemnìní je dùleité jednak pro stabilní a pøesnou funkci analogových
vstupù, jednak pro zajitìní dobré odolnosti proti ruení. V rozvádìèi by poblí automatu
mìla být svorka (nulový bod) kam je pøivedena zem napájecího zdroje a která je zároveò
(pokud to okolnosti dovolují) pøipojena na zem rozvodné soustavy (typicky vodiè PE nebo
PEN). Zem napájení automatu je pak pøivádìna z této svorky. Vechny tyto vodièe by mìly
mít prùøez alespoò 2.5 mm 2. Vechny svorky a pøípojná místa na automatu, která jsou propojena se zemí a kam je pøipojení zemì napájení vyadováno, je nutné seperátnì propojit na
nulový bod (princip zemnìní do jednoho bodu).
Na nulový bod se propojují :
1)

zem napájení automatu (alespoò 2.5 mm 2)

2)

zemnící svorka u automatù PES-K (na krytu dole)

3)

vekeré svorky na svorkovnicích, kde je vyadováno propojení na zem napájení

4)

stínìní vech stínìných pøívodù (pokud mají být pouity a vedou ke
vstupùm/výstupùm, galvanicky spojeným se zemí napájení)
UPOZORNÌNÍ

Je nepøípustné pouívat svorky na automatu navzájem propojené jako rozboèovací svorkovnici pro napájení dalích spotøebièù !!
Typickým pøíkladem jsou svorky pro pøipojení zemì napájení, kterých mùe být
na automatu nìkolik - zem napájení, zem linky RS485, zem na svorkovnici analogových
vstupù atd. atd. Vechny signálové i napájecí vodièe by mìly na automatu konèit a pokud je
tøeba je rozboèit, je tøeba to provést tak, aby proudy které souvisí s cizími zaøízeními nemohly protékat skrz automat. To platí i o ostatním pøísluenství k systému PES.

Kabelá
Vechny analogové vstupy/výstupy (týká se samozøejmì i univerzálních digitálnì/analogových vstupù) musí být pøipojeny stínìným kabelem. Stínìní kabelu se pøipojuje na nulový bod. Na druhém konci kabelu se stínìní nepøipojuje, aby nevznikla smyèka.
Komunikaèní linka musí být vedena rovnì stínìným kabelem, pro topologii vedení RS485 pak platí zásady uvedené v kapitole SPOJOVÁNÍ AUTOMATÙ DO SÍTÌ.
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