NEXNE
elegantní vícefunkèní ovladaè
vhodný napø. pro systémy vytápìní a klimatizace
vestavìné èidlo teploty prostoru
dálkové ovládání a nastavování hodnoty
(otoèný knoflík a tlaèítko)
design, rozmìry a odstíny shodné s vypínaèi
øady TANGO výrobce ABB Elektro Praga®

EX01 mùe mít mnohostranné vyuití. Do síových promìnných poskytuje údaj o
nastavení otoèného knoflíku, údaj o stisku tlaèítka a mìøenou teplotu prostoru. Ze sítì je
pak mono ovládat dvì signalizaèní LED diody. EX01 se dodává ve dvou modifikacích: EX01
a EX01A (s moností dynamického výbìru periferie - viz popis periferií PES-EX).

Mechanické ro zmìry
Stejné jako u bìných vypínaèù a ovladaèù do krabic pod omítku nebo na litu. Výka
zástavby souèástek na desce ploného spoje
(potøebná hloubka instalaèní krabice) je 12 mm.

Montá 
Na instalaèní krabici (pro klasický
vypínaè) pøiloíme obvodový okrasný rámeèek a
provlékneme jím vodièe linky a napájení. Ty zapojíme do svorkovnice EX01 podle tab. a obrázku
výe. Vloíme desku s elektronikou do rámeèku
(svorkovnicí dovnitø). Lehce pøiroubujeme do
krabice. Høídelku natoèíme tak, aby záøez byl
svisle. Nasadíme kryt se stupnicí, na høídelku distanèní kruhovou vloku. Nakonec nasuneme na høídelku knoflík ryskou vzhùru a zatlaèíme na doraz.

Demontá
Nejprve je tøeba stáhnout z høídelky otoèný knoflík (tahem za nìj nebo tahem za
kryt se stupnicí). Sejmeme kruhovou distanèní vloku a kryt se stupnicí. Potom je ji mono
odmontovat základní desku s elektronikou od instalaèní krabice.
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Zapojení svorek
Ovladaè je pøipojen k okolí pouze napájením a linkou RS485 (ta není galvanicky
oddìlena, pøedpokládá se, e napájení bude pøivádìno soubìnì s RS485).
Svorky 3 a 4 jsou navzájem propojeny !
svorka

signál

popis

1

A

RS485 - vodiè A

2

B

RS485 - vodiè B

3

G

RS485 - zem

4

-

zem napájení

5

+

+ pól napájení 12-30V

pohled
zezadu

1 2 3 4 5

Technické údaje
Napájecí napìtí :
Pøíkon z napájení :
Teplota prostoru :
Otoèný knoflík :

od 12 do 30 V stejnosmìrných
max. 0.5 W
rozsah mìøení -10...+70 0C (2631...3431 x 0.1K), rel. ±0.5 0C
hodnoty 0...20 (mezi krajními ryskami), chyba max. ±10%

Funkce ovladaèe
Mìøení teploty (výstup do sítì)
Èidlo je umístìno uvnitø ovladaèe nad spodní tìrbinou a mìøí teplotu vzduchu.
Teplota je udávána v 0.1 x Kelvin, stejnì jako u vstupù Pt100 v MPC300 a K1,K10. Vzhledem k pomìrnì uzavøené montái a typickému umístìní (do zdi) je tøeba poèítat s velkou
setrvaèností (øádovì minuty, podle konkrétních podmínek) a s jistou nepøesností mìøení
teploty (abs. odchylka a ±1.5 0C, lze dokalibrovat napø. pøi vyhodnocování v automatu).
Stisk tlaèítka (výstup do sítì)
Po stisknutí tlaèítka se výstupní promìnná "stisk tlaèítka" nastaví na 1 a zùstane
tak po dobu danou parametrovým registrem "prodleva tlaèítka" x 10ms (napø. 45=450ms).
Maximální nastavitelná prodleva je 255, tedy 2.55 s.
Nastavení knoflíku (výstup do sítì)
Registr "nastavení knoflíku" poskytuje hodnoty 0..20 (max.21) v závislosti na poloze otoèného knoflíku (levá krajní ryska = 0). Pozn.: Bìhem pohybu knoflíku se jeho
výstupní hodnota v pøísluném registru nemìní !
Signalizaèní LED (vstup ze sítì)
Kadá signalizaèní LED má svùj registr, 0=vypnuto, 1=zapnuto.
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NE
Funkce pøesnì dle výe uvedeného popisu. V následujících tabulkách je uvedeno
umístìní vech datových a konfiguraèních registrù.

DATOVÉ REGISTRY PRO KOMUNIKACI SE SÍTÍ :
velièina

typ

rozsah

abs.adresa

signálka LED1 (horní)

vstup

BIT

0/1

word 213

signálka LED2 (spodní)

vstup

BIT

0/1

word 212

stisk tlaèítka

výstup

BIT

0/1

word 210

nastavení knoflíku

výstup

WORD

0 ... 20

word 209

teplota prostoru

výstup

WORD

0 ... 3999

word 208

PARAMETROVÉ REGISTRY :
velièina

typ

prodleva tlaèítka



WORD

rozsah

abs.adresa

0...255

word 199
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NE
S moností dynamického výbìru periferie
Proti EX01 zde pøibývá registr øízení pøístupu a parametrový registr s hodnotou
pøístupového kódu. Funkce obou registrù jsou popsány v centrálním popisu periferií.
Kompatibilita s EX01
Není-li registr "øízení pøístupu" namapován na síovou promìnnou (a takto se
EX01A dodává), chová se EX01A jako standardní EX01, lze ji tedy pouít namísto EX01.
Stisk tlaèítka v reimu OFFLINE
Datový registr "stisk tlaèítka" je stále zapojen na pøíslunou síovou promìnnou
i v reimu OFFLINE! Tato anomálie je tu proto, aby PLC zpracovávající data z periferií byl
schopen rychle reagovat na stisk tlaèítka u libovolné periferie (protoe obsluha periferií s
dynamickým výbìrem v èasovém multiplexu je pomìrnì pomalá, nìkolikasekundová odezva
na stisk tlaèítka by byla neúnosná). Je tedy tøeba registry "stisk tlaèítka" ve vech periferiích
EX01A pouitých v síti namapovat na rùzné síové promìnné (vechny ostatní registry se ji
mohou sdílet).

DATOVÉ REGISTRY PRO KOMUNIKACI SE SÍTÍ :
V posledním sloupci je uvedeno i chování kadého registru v reimu OFFLINE.
velièina

typ

rozsah

abs.adresa

v OFFLINE

øízení pøístupu

vstup

WORD

0 ... 255

word 215

! pøipojen !

signálka LED1 (horní)

vstup

BIT

0/1

word 213

odpojen

signálka LED2 (spodní)

vstup

BIT

0/1

word 212

odpojen

stisk tlaèítka

výstup

BIT

0/1

word 210

! pøipojen !

nastavení knoflíku

výstup

WORD

0 ... 20

word 209

odpojen

teplota prostoru

výstup

WORD

0 ... 3999

word 208

odpojen

PARAMETROVÉ REGISTRY :
velièina

typ

rozsah

abs.adresa

pøístupový kód

WORD

0...255

word 195

prodleva tlaèítka

WORD

0...255

word 199

EX01, EX01A inteligentní periferie pro systém PLC MICROPEL
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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