EX05 / EX05H

interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr
INTELIGENTNÍ
PERIFERIE PES-EX
Technický list - 06.2005
Pro mìøení a zobrazování
teploty prostoru, relativní
vlhkosti, rosného bodu
a dalích informací
S moností nastavení
a zobrazení ádané teploty
a dalích voleb
K dispozici v plné i
jednoduí verzi
(pouze s mìøením teploty)
Rozmìry uzpùsobeny pro
vloení do rámeèkù pro prvky
TIME a ELEMENT
firmy ABB Elektro Praga
Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích:
s mìøením teploty
EX05

EX05H

s mìøením teploty, relativní vlhkosti a rosného bodu

Periferie umoòuje zobrazování mìøených i dalích hodnot a volbu poadovaného
zobrazení. Pomocí jednoduché klávesnice se ètyømi tlaèítky lze nastavovat ádanou teplotu a
dalí volby. Význam jednotlivých kláves je vdy zobrazen na spodním øádku displeje.
UPOZORNÌNÍ !
Proti prvotní technické informaci 04.2005 dolo jetì v prùbìhu dalího vývoje k
mnoha vylepením a zmìnám nìkterých funkcí i dokumentace. Úvodní technická informace
04.2005 se tedy tímto stává neplatnou !

1

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr

06 . 2005

8 stran

1

Funkce a obsluha periferie
Periferie mìøí, zobrazuje a pøedává do sítì mìøenou teplotu a modifikace EX05H
navíc jetì relativní vlhkost a vypoèítaný rosný bod. Kromì toho mùe zobrazovat jetì jednu
externí hodnotu (resp. teplotu) pøedávanou ze sítì a dalích nìkolik informací soustøedìných
v tzv. informaèním poli. Zobrazení externí hodnoty lze s výhodou vyuít napø. pro zobrazení
venkovní teploty, pøedávané po síti.
EX05 poskytuje mnoho rùzných zobrazení hodnot na displeji. Lií se velikostí
písma, výbìrem a uspoøádáním poloek. Jedno zobrazení je pøehledové, se vemi polokami
na displeji a s drobným písmem, dále jsou k dispozici zobrazení dvoupoloková se støedním
písmem a jednopoloková s velkým písmem.
Na spodním øádku displeje se v klidu zobrazuje stavová lita - øada dalích
informaèních symbolù (zobrazování poloek lze jednotlivì zapnout v konfiguraci periferie).
Stav jednotlivých poloek je dán datovým registrem "informaèní pole". Po stisku libovolné
klávesy stavová lita zmizí a objeví se popis tlaèítek.
Pravým tlaèítkem lze vybírat vhodné zobrazení, levým tlaèítkem se aktivuje
nastavovací reim s editací poloek (editovatelnost poloek lze jednotlivì nastavit v
konfiguraci periferie). Po urèité dobì neèinnosti obsluhy se zobrazení vrací do klidového
stavu, tj. zmizí popisy tlaèítek a místo nich se objeví informaèní stavová lita. Vybrané
zobrazení je zapsáno do pamìti a je automaticky nastaveno pøi pøítím zapnutí periferie.
Nastavovací reim
Pravým tlaèítkem lze pøecházet mezi jednotlivými editovatelnými polokami, levé
tlaèítko vrací obsluhu zpìt na výbìr zobrazení.
Prostøedními tlaèítky lze vybranou poloku mìnit. V takovém pøípadì pak dostane
pravé tlaèítko smysl potvrzení zmìny a levé tlaèítko stornování zmìny hodnoty poloky. Pøi
editaci poloky se zároveò zobrazuje posuvný jezdec, informující obsluhu o moném rozsahu
nastavení dané poloky.
Po urèité dobì neèinnosti obsluhy se displej vrací do klidového stavu, tj. na
pøedelé zobrazení s informaèní stavovou litou. Naposledy editovaná poloka je zapsána do
pamìti a pøi pøítím nastavování je nabízena jako první.

Komunikace s periferií
EX05 má standardní ovládání shodné s øadou PES-EX s rozíøením o øízení
pøístupu - modifikace A (detailní popis viz manuál k periferiím PES-EX).
Øízení pøístupu je vyøazeno z èinnosti, pokud není registr "øízení pøístupu"
namapován na ádnou síovou promìnnou (periferie pak pracuje stále v reimu "ONLINE").
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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

teplota prostoru

výstup

WORD 0 ... 3999

word 208

odpojen

ádaná hodnota/teplota

vstup/výstup

WORD 0 ... 3999

word 209

odpojen

relativní vlhkost **

výstup

WORD 0 ... 1000

word 210

odpojen

rosný bod **

výstup

WORD 0 ... 3999

word 211

odpojen

informaèní pole

vstup/výstup

WORD 0...65535

word 212

! pøipojen !

externí hodnota/teplota

vstup

WORD 0...65535

word 213

odpojen

øízení pøístupu

vstup

WORD 0 ... 255

word 215

! pøipojen !

** - tyto registy existují jen u typu EX05H
Pozn.: Pokud není registr "øízení pøístupu" namapován na síovou promìnnou, je
periferie stále pøipojena a neprovádí se øízení pøístupu.
Pozn.: ádný datový registr není pro funkci periferie nezbytný, kterýkoliv z nich lze
tedy dle potøeby nenamapovat na síovou promìnnou (odpojit od sítì).
Registry typu vstup/výstup ("ádaná hodnota/teplota" a "informaèní pole")
Jejich hodnoty je moné nastavovat v nastavovacím reimu. Po kadé zmìnì je
jejich hodnota uloena do pamìti a po vypnutí /zapnutí periferie se opìt nastaví. Hodnota
tìchto registrù je vysílána do sítì a zároveò pøijímána ze sítì. Je tedy moné je mìnit i ze sítì
prostøednictvím pøísluných pøipojených síových promìnných.
Teplota prostoru
Velièina mìøená vestavìným senzorem. Udávána v 0.1 Kelvina, tak jak je obvyklé u
teplotních vstupù PLC MICROPEL (tedy teplota 0.0 0C je reprezentována hodnotou 2732).
Rozsah mìøené teploty:
-30...+70 0C
Rozliení:
0.10C
Abs. pøesnost v rozsahu 5...40 0C:
±0.50C
Abs. pøesnost v rozsahu -30...70 0C:
±1.250C
ádaná hodnota/teplota
Hodnota nastavitelná pomocí klávesnice. Je chápána rovnì v 0.1 Kelvina (tedy
0
teplota 0.0 C je reprezentována hodnotou 2732). Na displeji se vak edituje i zobrazuje ve
srozumitelnìjí formì - po 0.1 0C. V konfiguraci lze zvolit monost "ádaná hodnota není
teplota" - potom není k editované hodnotì pøidávána konstanta 2732 a není zobrazována s
desetinným místem, je tedy pøedávána do sítì pøesnì tak, jak je. V konfiguraci periferie lze
nastavit pomocí registrù minimum a maximum pro editaci dolní a horní mez pro editaci této
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hodnoty. Registry minima a maxima mají rozliení v 0.1 0C (jde-li o teplotu), lze je tedy nastavit
i do záporných hodnot (minimum = -250 znamená tedy -25.0 0C). Pokud je nastaveno, e se
nejedná o teplotu, pak i registry minima a maxima nemají rozliení 0.1, ale 1).
Relativní vlhkost
Velièina mìøená vestavìným senzorem. Udávána v 0.1 % (tedy vlhkost 32.5% je
reprezentována hodnotou 325).
Rozsah mìøené vlhkosti:
1... 99 % r.v.
Abs. pøesnost v rozsahu 10...90% :
±2 %
Abs. pøesnost v rozsahu 1...99% :
±4 %
Rosný bod
Teplota rosného bodu, vypoèítávaná z mìøené teploty a vlhkosti. Udávána opìt v
0.1 Kelvina (tedy teplota 0.0 0C je reprezentována hodnotou 2732).
Rozsah vypoètených teplot:
-200...+100 0C
Rozliení:
0.10C
Pøesnost v rozsahu 40...90% r.v. a 25 0C: ±1 0C
Pøesnost v rozsahu 10...99% r.v. a 25 0C: ±3 0C

Informaèní pole
Registr, obsahující nìkolik sekcí. Pro vechny sekce (kromì stavového hláení) lze
jednotlivì povolit monost jejich editace v nastavovacím menu. Pro vechny sekce lze
jednotlivì vybrat i monost jejich zobrazování na displeji. Tím je mono z øady prvkù vybrat jen
ty, které v dané aplikaci najdou vyuití. Celé informaèní pole se pak jako jeden 16-ti bitový
registr vysílá do sítì a mùe být zároveò ze sítì pøijímáno. Jednotlivé prvky pole se zobrazují
na stavové litì ve formì zkratek nebo symbolù. Stavové hláení mùe být kromì toho
zobrazeno i jako poloka hlavního zobrazení na displeji (pod názvem "INFORMACE O STAVU").
Struktura informaèního pole po jednotlivých bitech:
bit

15

14

13

12

11

CH

T

O

M

10

9

8

PROG

7

6
VYK

5

4

3

VENT

2

1

0

STAV

STAV
Stavové hláení
Není editovatelné v EX05, lze jej tedy pøedávat pouze ze sítì. Slouí k pøedávání
informací smìrem z centra. Hláení se zobrazují na stavové litì ve formì tøípísmenné zkratky,
v zobrazeních poloek pak i v delí, sedmipísmenné podobì. Pomocí 4 bitù lze tedy vyvolat
na EX05 celkem 16 rùzných hláení.
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Výèet pøeddefinovaných hláení:
STAV

zkratka

celý název

0

STAV

zkratka

celý název

8

L

LETO

1

POR

PORUCHA

9

Z

ZIMA

2

ALR

ALARM

10

BEH

V BEHU

3

HAV

HAVARIE

11

STP

STOP

4

AUT

AUTOMAT

12

TOP

TOPI

5

MAN

MANUAL

13

CHL

CHLADI

6

VYP

VYPNUTO

14

7

ZAP

ZAPNUTO

15

VENT
Rychlost ventilace
Pole 2 bitù dovoluje nastavení stavù 0,1,2,3. Stavy jsou znázoròovány symbolem
ventilátoru a vodorovných èar.
VYK
Velikost výkonu
Pole 2 bitù dovoluje nastavení stavù 0,1,2,3. Stavy jsou znázoròovány symbolem
obdélníku s rùzným stupnìm zaplnìní.
PROG
Volba programu
Pole 3 bitù dovoluje nastavení stavù 0...7. Zvolený program je indikován zkratkou
Px, kde x je zvolené èíslo programu. Vhodné pro výbìr napø. rùzných funkcí regulace.
M
Pøepínaè MANUAL / AUTOMAT
Bit znázornìný symbolem A (bit=0) nebo M (bit=1).
O
Pøepínaè OBSZENO / PRÁZDNO
Bit znázornìný symbolem prázného (bit=0) nebo obsazeného (bit=1) objektu.
T
Vypínaè TOPENÍ
Bit znázornìný ádným symbolem (bit=0) nebo symbolem topení (bit=1).
CH
Pøepínaè TEPLO / ZIMA
Bit znázornìný symbolem topení (bit=0) nebo chlazení (bit=1). Vhodný napø. pro
pøepínání reimù LÉTO/ZIMA nebo TOPENÍ/CHLAZENÍ u klimatizací apod.
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Externí hodnota/teplota
Dalí alternativní hodnota, kterou je mono na displeji zobrazovat. Tuto hodnotu
nelze editovat, je pouze vstupní. Zobrazení je implicitnì nastaveno na formát teploty (tedy v
0.10C), vlastní hodnota je pak v 0.1 Kelvina (tedy teplota 0.0 0C je reprezentována hodnotou
2732). Hodnota je na displeji pojmenována jako "VENKOVNI TEPLOTA" (moné vyuití této
funkce ve vìtinì aplikací TZB). V konfiguraci lze zvolit monost "externí hodnota není teplota"
- potom není hodnota transformována na jednotky 0.1K, ale je zobrazována bez desetinného
místa, pøesnì tak, jak je. V tomto pøípadì má na displeji název "EXTERNI HODNOTA".
Øízení pøístupu
Obsah tohoto datového registru porovnává EX05 s parametrem pøístupového kódu
pøeddefinovaného pøi konfiguraci. Jsou-li tato èísla stejná, je periferie pøipojena ("ONLINE"), v
opaèné pøípadì je "OFFLINE" a pøipojen zùstává jen registr øízení pøístupu (aby bylo mono
periferii opìt "pøipojit") a registr informaèního pole (pro zajitìní rychlé reakce na zmìny
stavu). Není-li registr øízení pøístupu pouit (není pøipojen k ádné síové promìnné), je
periferie v normálním bìném reimu (tedy "ONLINE").

Konfigurace
Provádí se standardním zpùsobem v integrovaném vývojovém prostøedí
StudioWin, po poklepání na symbol periferie EX05 v levém pracovním oknì (s aktivovanou
zálokou SÍ).

PARAMETROVÉ REGISTRY
velièina

typ

rozsah

abs.adresa

pøístupový kód

WORD

0...255

word 195

pøedvolba zobrazení

WORD

0...65535

word 196

pøedvolba editace

WORD

0...65535

word 197

minimum poad.hodnoty

INT

-32768...32767

word 198

maximum poad.hodnoty

INT

-32768...32767

word 199

Pøístupový kód
Kód pro vyhodnocení zapnutí/vypnutí pøístupu k periferii (viz øízení pøístupu). Má
smysl jen tehdy, pouívá-li se registr øízení pøístupu.
Pøedvolba zobrazení
Povolení zobrazení pro jednotlivé prvky informaèního pole a dalí volby. Ve
StudioWin se nastavuje pomocí zakrtávacího formuláøe.

6

EX05 - interiérový ovladaè, teplomìr, vlhkomìr

06 . 2005

8 stran

6

Struktura konfiguraèního registru po jednotlivých bitech:
bit

prvek/funkce

popis

0

ádaná hodnota/teplota

zap. zobrazení v sestavách na displeji

1

Rychlost ventilace

zap. zobrazení na stavové litì

2

Velikost výkonu

zap. zobrazení na stavové litì

3

Volba programu

zap. zobrazení na stavové litì

4

Pøepínaè MANUAL / AUTOMAT

zap. zobrazení na stavové litì

5

Pøepínaè OBSZENO / PRÁZDNO

zap. zobrazení na stavové litì

6

Vypínaè TOPENÍ

zap. zobrazení na stavové litì

7

Pøepínaè TEPLO / ZIMA

zap. zobrazení na stavové litì

8

Externí hodnota/teplota

zap. zobrazení v sestavách na displeji

9

Stavové hláení

zap. zobrazení v sestavách na displeji i na litì

10

ádaná hodnota není teplota

zruí interpretaci této hodnoty jako teploty

11

Externí hodnota není teplota

zruí interpretaci této hodnoty jako teploty

Pøedvolba editace
Povolení editace pro jednotlivé prvky informaèního pole. Ve StudioWin se
nastavuje pomocí zakrtávacího formuláøe. Podle nastavení se mìní i poèet nabízených
poloek v nastavovacím menu EX05. Není-li povolena editace pro ádný prvek, není
nastavovací menu vùbec aktivní.
Struktura konfiguraèního registru po jednotlivých bitech:
bit

prvek/funkce

popis

0

ádaná hodnota/teplota

zap. editace v nastavovacím menu

1

Rychlost ventilace

zap. editace v nastavovacím menu

2

Velikost výkonu

zap. editace v nastavovacím menu

3

Volba programu

zap. editace v nastavovacím menu

4

Pøepínaè MANUAL / AUTOMAT

zap. editace v nastavovacím menu

5

Pøepínaè OBSZENO / PRÁZDNO

zap. editace v nastavovacím menu

6

Vypínaè TOPENÍ

zap. editace v nastavovacím menu

7

Pøepínaè TEPLO / ZIMA

zap. editace v nastavovacím menu

Minimum a maximum poadované hodnoty
Limity pro editaci ádané hodnoty. Standardnì mají rozmìr 0.1 0C (a udávají se jako
znaménková èísla), po zapnutí volby "ádaná hodnota není teplota" mají rozmìr 1. Blíe viz
popis datového registru "ádaná hodnota/teplota".
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Pøipojení do systému a napájení
EX05 se pøipojuje miniaturní 4-pólovou
odnímatelnou svorkovnicí se svorkami pro napájení a
svorkami pro vodièe A a B linky RS485 (zem je spoleèná).
Svorky:
1
Kladný pól napájení
2
Zem napájení
3
Linka RS485, vodiè A
4
Linka RS485, vodiè B
Napájení:
Max. pøíkon:

Pøipojovací svorkovnice

A B

1

2

3

4

stejnosmìrné, 12..30V DC
0.3 W

UPOZORNÌNÍ
Linka RS485 je galvanicky spojená s napájením automatu. V aplikacích, kde je
tøeba galvanicky oddìlit komunikaèní linku, je tøeba pouít opakovaè/oddìlovaè CA44G.

Umístìní a montá
Pro pøesné mìøení teploty je tøeba urèité doby ustálení po zapnutí (zhruba 3-5
minut). Protoe mìøicí èidlo je umístìno uvnitø pøístroje, je tøeba vzít v úvahu fakt, e pøi delí
manipulaci s klávesnicí nebo pøiloením ruky na pøístroj dochází k ohøívání krytu pøístroje a
tím i ke zkreslování mìøené hodnoty. Pøístroj by mìl být umístìn tak, aby snímal pokud
mono vìrnì teplotu prostoru. Nemìl by tedy být montován poblí trvalých ani pøechodných
zdrojù tepla, poblí oken nebo na místech s moností ohøevu sluneèním svitem. Mìl by být
pøednostnì montován na vnitøní a ne obvodové zdi. Pøi pøípadné montái do vícenásobných
sdruených rámeèkù s dalími elektroinstalaèními prvky je vhodnìjí pouít horizontální
sestavy, aby bylo zajitìno snadné vertikální proudìní vzduchu vìtracími otvory EX05.
Vechny tyto faktory významnì ovlivòují míru zkreslení mìøených velièin.
Montá
EX05/EX05H je standardnì dodáván s montání podlokou se ètyømi roubky a
rámeèkem bílé barvy. Na pøipravené vývody kabeláe v instalaèní krabici pøipojíme
snímatelnou ètyøpólovou svorkovnici. Na instalaèní krabici pøipevníme montání podloku, na
ni pøiloíme rámeèek, zasuneme vnitøní lem rámeèku pod ètyøi rouby v podloce,
vycentrujeme jej a rouby dotáhneme. Vlastní EX05 se pak pøipojí do svorkovnice a natìsno
zasune do pøipraveného rámeèku.

EX05 / EX05H
Technický list, návod k instalaci a pouití
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