EN
4x kombinovaný analogový vstup
s vysokou pøesností
(0..10V, 0..200R, -150..+260 0C)
Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2%
a rozliením a 0.001 V
Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností
±0.2% a rozliením 0.01 ohm
Mìøení èidel Pt100 a pøevod na teplotu s
pøesností ±1.00C a rozliením 0.1 0C
Snímání stavu pasívních kontaktù
Pouzdro MICROPEL M-OKTA pro snadné zaèlenìní do vech typù
elektroinstalací a s moností doplnìní dráku pro litu DIN35
Periferie EX10 nabízí ètyøi velmi univerzální analogové vstupy. Kterýkoliv z nich
je moné nezávisle nastavit na rùzné typy mìøení (napìtí, odpor, teplota, snímání stavu
pasívního kontaktu). Díky miniaturní konstrukci je moné instalovat periferii v maximální
blízkosti místa mìøení, nebo rozmístit periferie na rùzných místech a propojit je pouze
sbìrnicí RS485 a napájením. Pouzdro M-OKTA umoòuje umístìní do rozvádìèe, zástavbu
do zaøízení, nebo vloení periferie do instalaèní krabice pod omítku.

Pøipojení do systému
EX10 se pøipojuje miniaturní 4-pólovou odnímatelnou svorkovnicí se svorkami
pro napájení a svorkami pro vodièe A a B linky RS485 (zem je spoleèná). Oznaèení svorek je
zøetelnì natitìno na EX10.

Pouití zaøízení a poadavky na instalaci
Protoe se jedná o citlivé mìøicí zaøízení, je tøeba pøi jeho instalaci a pouití
respektovat následující:
Signály pøivádìné nestínìnými vodièi mohou zpùsobovat znaènou nestabilitu mìøení.
Velké výkyvy teplot okolí mohou posunout pøesnost mìøení mimo garantované meze.
Blízkost nebo soubìh silových vodièù s pøívody mìøených signálù (by i dobøe stínìnými),
mùe zpùsobit nestabilitu mìøení.
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Pøipojení vstupù
Pro pøipojení vstupních signálù je vyhrazeno 6 svorek v horní èásti periferie:
svorka

pouití

GND

spoleèná svorka pro mìøení napìtí (elektricky spojená na záporný pól napájení)

I0

kombinovaný analogový vstup I0

I1

kombinovaný analogový vstup I1

I2

kombinovaný analogový vstup I2

I3

kombinovaný analogový vstup I3

RA

spoleèná svorka pro mìøení odporu, èidel P100 a pasívních kontaktù

Vstupy mají ochranu proti vstupnímu napìtí a 30V DC, maximální trvale
pøipojené napìtí vak nesmí být vìtí ne 15V DC. Rovnì záporné napìtí (vztaeno ke
GND) nesmí být trvale pøipojeno na vstupy. Analogové signály musí být pøivádìny vdy
stínìnými vodièi, se stínìním zapojeným na záporný pól napájení periferie (svorka GND,
nebo záporná napájecí svorka - zem napájení). Pokud je stínìní vodièù pøipojeno na
ochranný vodiè elektrorozvodné soustavy (PE nebo PEN), pak je tøeba na PE (resp. PEN)
propojit i záporný pól napájení periferie. Pouze pøi velmi krátkých délkách vodièù (do 1m) a
v nezarueném prostøedí lze akceptovat i nestínìný pøívod.
Na vstupy se nesmí pøipojovat napìtí vìtí ne 15V, nebo záporné vùèi GND.

Ovládání a konfigurace periferie
EX10 má standardní ovládání øady PES-EX, vèetnì funkce pro dynamický výbìr
periferie. Tuto funkci není nutno pouít (staèí jen ponechat prázdné pole pro pøiøazení síové
promìnné k registru øízení pøístupu), periferie pak pracuje stále v "ON-LINE" reimu, tedy
bez omezení pøístupu k datovým registrùm (standardní stav).

Princip mìøení
Na kadém ze 4 analogových vstupù EX10 lze nastavit kteroukoliv dostupnou
mìøicí funkci. Dle vybrané funkce se lií i potøebná doba mìøení. Mìøení je sekvenèní,
vstupy se tedy zpracovávají jeden po druhém. U kadého typu mìøení je udávána i pøibliná
doba mìøení jednoho kanálu. Celková doba periody kompletního cyklu mìøení (tedy èasový
interval ve kterém jsou aktualizovány hodnoty jednotlivých vstupù) je dána souètem
jednotlivých èasù mìøení od vech 4 kanálù.
Kontrola doby cyklu mìøení
Aby bylo moné snadno zjistit délku periody mìøicího cyklu, vyhodnocuje si
periferie aktuální dobu celkové periody mìøení a její výstup (x 1ms) je v registru CycleTime.
Tento registr je sice rovnì moné namapovat na síovou promìnnou, jeho vyuití bude ale
spíe pouze pro úvodní kontrolu napø. ve StudioWin ve sledovaèi registrù periferie (a v
tomto pøípadì jej není vùbec nutné "pøipojovat" na síové promìnné).
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Nastavování mìøicích funkcí
Nastavení funkce pro jednotlivé vstupy se provádí parametrovými registry
(ukládanými do EEPROM) v nastavení periferie. Po zapnutí periferie se nastavení funkcí
pøenesou do datového registru Function pro souhrnné nastavování funkcí vech vstupù
I0..I3. Tento registr je moné pøipojit na síovou promìnnou a pak je moné kdykoliv za
bìhu prùbìnì mìnit i typy mìøicích funkcí na jednotlivých vstupech. Ve vìtinì aplikací
ovem není tøeba typ mìøení dynamicky mìnit, v tom pøípadì není nutno registr Function
vùbec vyuít, ani není nutno mu pøiøazovat síovou promìnnou.
Datový registr Function je 16-ti bitový a pro nastavení funkce kadého vstupu
jsou vyhrazeny 4 bity (nejnií 4 bity pro I0, atd. a po nejvyí 4 bity pro I3).
Nejpøehlednìjí je ètení a nastavování hodnoty registru Function v hexadecimálním tvaru,
protoe kadá èíslice pak odpovídá jednomu vstupu - napø.:
0x1436 (funkce 6 pro I0, funkce 3 pro I1, funkce 4 pro I2, funkce 1 pro I3)

Typy mìøení
Podrobný popis vech mìøicích funkcí.
Struèný pøehled mìøicích funkcí a jejich technických parametrù
èíslo
funkce

popis mìøení

rozsah

rozliení

abs.pøesnost
±0.02V (±0.2%)

0

napìtí rychle

0...+10V

0.01 V

1

napìtí pøesnì

0...+10V

2

pasívní kontakt

3
4

nejistota max.doba
/10minut mìøení
±0.02 V

80 ms

0.001 V ±0.02V (±0.2%)

±0.005 V

600 ms

práh 200R

0/1

±20R (±10%)

±10 R

80 ms

odpor rychle

0...200R

0.01 R

±0.6R (±0.3%)

±0.2 R

170 ms

odpor pøesnì

0...200R

0.01 R

±0.4R (±0.2%)

±0.1 R

1200 ms

0

0

0

0

5

Pt100 rychle

-150..+260 C

0.1 C

±1.5 C

±0.4 C

170 ms

6

Pt100 pøesnì

-150..+260 0C

0.1 0C

±1.0 0C

±0.2 0C

1200 ms

7

3-vod.odpor pøesnì

0...200R

0.01 R

±0.4R (±0.2%)

±0.1 R

1200 ms

8

3-vod.Pt100 pøesnì

0

-150..+260 C

0

0.1 C

0

±1.0 C

0

±0.2 C

1200 ms

Uvádìné absolutní pøesnosti mìøení platí pro rozsah provozních teplot
+15..+35 C. Zaøízení je samozøejmì schopné funkce ve standardním teplotním rozsahu
0..500C, ale absolutní odchylky mìøených hodnot pak mohou být vìtí ne výe uvedené
meze. Absolutní pøesností se rozumí prùmìrná odchylka mìøené velièiny od velièiny
skuteèné. Tato odchylka se dá kompenzovat dodateèným výpoètem napø. v PLC. V praxi je
asi dùleitìjí parametr "nejistota", který udává maximální monou nestabilitu mìøené
hodnoty v daném èasovém intervalu (zpùsobenou vlastním umem zaøízení, provozem
komunikaèní linky, nestabilitou napájení atd..).
0
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Funkce 0
napìtí 0..10V
Rychlejí mìøení s mení pøesností a mením rozliením.
Vstupnímu napìtí 0...10V èíselnì odpovídá výstupní hodnota 0...1000.
Mìøené napìtí musí být stejnosmìrné, max. 15V, záporný pól se pøipojí na svorku GND,
kladný pól na pøísluný vstup I0..I3.
Funkce 1
napìtí 0..10V
Pomalejí mìøení s vìtí pøesností a vìtím rozliením.
Vstupnímu napìtí 0...10V èíselnì odpovídá výstupní hodnota 0...10000.
Mìøené napìtí musí být stejnosmìrné, max. 15V, záporný pól se pøipojí na svorku GND,
kladný pól na pøísluný vstup I0..I3.
Funkce 2
pasívní kontakt
Rychlé, hrubé mìøení odporu s výstupem binárního výsledku 0/1. Pouívá se pro snímání
stavu beznapìových kontaktù. Protoe dává výsledek ve formì binární hodnoty, je moné i
praktické namapovat pøísluný datový registr I0..I3 na síovou promìnnou typu bit.
Hodnota: 0 = rozpojeno (namìøený odpor >220R), 1 = spojeno (namìøený odpor <180R)
Snímaný kontakt se zapojuje mezi svorku RA a pøísluný vstup Ix.
Pozor! Funkce je urèena pro snímání pasívních kontaktù bez pøiloeného napìtí. Pro
snímání aktivních napìových signálù jsou urèeny funkce 0 a 1!
Funkce 3
odpor 0..200R
Rychlejí mìøení s mení pøesností, resp. s vìtí nestabilitou namìøené hodnoty.
Mìøené velièinì 0...200R èíselnì odpovídá výstupní hodnota 0...20000.
Mìøený odpor se zapojuje mezi svorku RA a pøísluný vstup Ix.
Pozor! Funkce je urèena pro mìøení pasívních prvkù bez pøiloeného napìtí!
Funkce 4
odpor 0..200R
Pomalejí mìøení s vìtí pøesností a s mení nestabilitou namìøené hodnoty.
Mìøené velièinì 0...200R èíselnì odpovídá výstupní hodnota 0...20000.
Mìøený odpor se zapojuje mezi svorku RA a pøísluný vstup Ix.
Pozor! Funkce je urèena pro mìøení pasívních prvkù bez pøiloeného napìtí!
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Funkce 5
èidlo Pt100 (-150...+2600C)
Rychlejí mìøení s mení pøesností, resp. s vìtí nestabilitou namìøené hodnoty.
Mìøení probíhá podle funkce 3, s tím rozdílem, e zmìøená hodnota odporu pøipojeného
èidla je pøepoèítána podle køivky Pt100 na teplotu. Teplota je udávána v desetinách Kelvina
(tento formát je kompatibilní s mìøením teploty na vstupech PLC MICROPEL).
Namìøené teplotì 0.0 0C tedy odpovídá výstupní hodnota 2732.
Mìøené velièinì -150...260 0C èíselnì odpovídá výstupní hodnota 1232...5332.
Mìøené èidlo Pt100 se zapojuje mezi svorku RA a pøísluný vstup Ix.
Pozor! Funkce je urèena pro mìøení pasívních prvkù bez pøiloeného napìtí!
Funkce 6
èidlo Pt100 (-150...+2600C)
Pomalejí mìøení s vìtí pøesností a s mení nestabilitou namìøené hodnoty.
Mìøení probíhá podle funkce 3, s tím rozdílem, e zmìøená hodnota odporu pøipojeného
èidla je pøepoèítána podle køivky Pt100 na teplotu. Teplota je udávána v desetinách Kelvina
(tento formát je kompatibilní s mìøením teploty na vstupech PLC MICROPEL).
Namìøené teplotì 0.0 0C tedy odpovídá výstupní hodnota 2732.
Mìøené velièinì -150...260 0C èíselnì odpovídá výstupní hodnota 1232...5332.
Mìøené èidlo Pt100 se zapojuje mezi svorku RA a pøísluný vstup Ix.
Pozor! Funkce je urèena pro mìøení pasívních prvkù bez pøiloeného napìtí!
Funkce 7
odpor 0..200R, pøipojený 3-vodièovì
Pomalejí mìøení s vìtí pøesností, mení nestabilitou namìøené hodnoty a s automatickou
kompenzací odporu pøívodních vodièù. Pro toto mìøení se vdy pouívá dvojice sousedních
vstupù (tedy buï pár I0-I1 nebo pár I2-I3). Na jeden vstup se zapojí zpìtný pøívodní vodiè,
na druhý vstup potom pøívod od odporu (viz obr.), je jedno v jakém poøadí. Výstupní hodnota se pak poèítá jako rozdíl mìøení z obou vstupù.
Pozn.: U obou vstupù je nutné nastavit funkci mìøení odporu! Pokud má jeden vstup (napø.
I0) nastavenu funkci è.3 (obyè.mìøení odporu) a vstup I1 funkci è.7 (s kompenzací), pak
registr I0 ukazuje hodnotu pøísluného odporu mezi RA a I0 a registr I1 ukazuje rozdíl mezi
mìøením I0 a I1.
Mìøené velièinì 0...200R èíselnì odpovídá
výstupní hodnota 0...20000.
Mìøený odpor a pøívod se zapojují
mezi svorku RA a sousední vstupy Ix, Iy.
Pozor! Funkce je urèena pro mìøení
pasívních prvkù bez pøiloeného napìtí!



3-vodièové pøipojení
mìøeného odporu
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Funkce 8
èidlo Pt100 (-150...+2600C), pøipojené 3-vodièovì
Pomalejí mìøení s vìtí pøesností, mení nestabilitou namìøené hodnoty a s automatickou
kompenzací odporu pøívodních vodièù. Pro toto mìøení se vdy pouívá dvojice sousedních
vstupù (tedy buï pár I0-I1 nebo pár I2-I3). Princip mìøení a pøipojení - viz popis a obrázek k
pøedchozí funkci è.7.
Mìøení probíhá stejnì jako u funkce è.7, s tím rozdílem, e zmìøená hodnota odporu pøipojeného èidla je pøepoèítána podle køivky Pt100 na teplotu. Teplota je udávána v desetinách
Kelvina (tento formát je kompatibilní s mìøením teploty na vstupech PLC MICROPEL).
Namìøené teplotì 0.0 0C tedy odpovídá výstupní hodnota 2732.
Mìøené velièinì -150...260 0C èíselnì odpovídá výstupní hodnota 1232...5332.
Mìøené èidlo Pt100 se zapojuje mezi svorku RA a dvojici vstupù Ix, Iy.
Pozor! Funkce je urèena pro mìøení pasívních prvkù bez pøiloeného napìtí!

Konfigurace EX10 (parametrové registry)
Provádí se z vývojového prostøedí a zapisuje se do pamìti EEPROM v EX10.
pøedvolba pøístupového kódu SetAccID
Nastavuje èíslo, které je porovnáváno s registrem øízení pøístupu. Pokud je do
registru øízení pøístupu zapsána tato hodnota, periferie je vemi svými registry "propojena"
se sítí (je tzv. "ONLINE"). Pokud hodnota není shodná, je periferie ve stavu "OFFLINE"
(pøipojení jednotlivých registrù ve stavu OFFLINE viz dále - tabulka datových registrù.
nastavení funkce vstupù
Func_I0xI1, Func_I2xI3
Kadý registr nastavuje funkci dvìma vstupùm.
Func_I0xI1: vyí byte pro výbìr funkce I0, nií byte pro výbìr funkce I1.
Func_I2xI3: vyí byte pro výbìr funkce I2, nií byte pro výbìr funkce I3.
V prostøedí StudioWin se pøi výbìru tohoto registru v nastavovacím dialogu
periferie objeví okno se dvìma oddíly pro zadání èísla funkce (0..6) zvlá pro kadý vstup.
Obsah registrù Func_I0xI1 a Func_I2xI3 se po startu periferie pøenese do
jediného souhrnného datového registru Function, který je pak pøípadnì moné modifikovat i
za bìhu a mìnit tak dynamicky typ mìøení na jednotlivých vstupech.
SEZNAM PARAMETROVÝCH REGISTRÙ
velièina

typ

rozsah

abs.adresa

SetAccID pøístupový kód

WORD

0...255

word 195

Func_I0xI1 mìøicí funkce na I0 a I1

WORD

0...255

word 196

Func_I2xI3 mìøicí funkce na I2 a I3

WORD

0...255

word 197
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Ovládání EX10 po síti (datové registry)
øízení pøístupu - pøístupový kód
AccID
Je porovnáván s pøedvolbou pøístupového kódu a pøepíná periferii mezi reimy
ONLINE a OFFLINE (viz výe). Není-li namapován na konkrétní síovou promìnnou, pak je
periferie stále v reimu ONLINE.
mìøicí funkce pro I0,I1,I2,I3
Function
Souhrnný øídicí registr pro nastavení mìøicích funkcí na vech ètyøech
analogových vstupech. Popis registru viz výe - sta "Princip mìøení".
mìøené hodnoty
I0, I1, I2, I3
Ètyøi registry, pøísluející k jednotlivým analogovým vstupùm. Význam zde
zobrazovaných mìøených hodnot závisí na zvolené funkci daného analogového vstupu a je
popsán výe - sta "Typy mìøení".
doba cyklu mìøení
CycleTime
Udává momentální délku periody mìøení v milisekundách. Má spíe servisní a
informativní význam. Blíe viz sta - "Princip mìøení".
SEZNAM DATOVÝCH REGISTRÙ PRO KOMUNIKACI SE SÍTÍ
V posledním sloupci je uvedeno i chování kadého registru v reimu OFFLINE.
velièina

typ

rozsah

abs.adresa

v OFFLINE

I0 mìøená hodnota vstupu I0

výstup

WORD

0...65535

word 208

odpojen

I1 mìøená hodnota vstupu I1

výstup

WORD

0...65535

word 209

odpojen

I2 mìøená hodnota vstupu I2

výstup

WORD

0...65535

word 210

odpojen

I3 mìøená hodnota vstupu I3

výstup

WORD

0...65535

word 211

odpojen

Function nastavení mìøicích funkcí

vstup

WORD

0...65535

word 212

odpojen

CycleTime doba cyklu (ms)

výstup

WORD

0...65535

word 213

AccID øízení pøístupu

vstup

WORD

0...255

word 215

! pøipojen !

Pozn.: Pokud není registr "øízení pøístupu" namapován na síovou promìnnou, je
periferie stále pøipojena a neprovádí se øízení pøístupu.

Mechanická konstrukce
Periferie je umístìna ve speciálním pouzdøe MICROPEL M-OKTA. Periferii je
mono umístit do instalaèních krabic hranatých i kulatých, je mono pouít i víèka krabic se
støedovým trnem. Potøebný vnitøní prùmìr krabice je min. 65mm a vnitøní hloubka min.
25mm. Podrobnìjí popis, rozmìry a monosti jsou v dokumentu M-OKTA.PDF.
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Technické údaje
VSTUPY
Technické údaje vstupù viz úvodní pøehled funkcí
NAPÁJENÍ
Napájecí napìtí : od 12 do 30 V DC
Pøíkon z napájení : max. 0.6 W

Ukázky pøipojení signálù k EX10
pøipojení aktivního èidla
s napìovým výstupem 0-10V
na vstup I0
(funkce 0 a 1)
9'&

napájení aktivního èidla

2879
*1'

EX10
snímání stavu kontaktu
na vstupu I1
(funkce 2)

2-vodièové
mìøení odporu
na vstupu I3
(funkce 3 a 4)

*1'
,
,
,
,
5$

2-vodièové snímání
teplotního èidla Pt100
na vstupu I4
(funkce 5 a 6)

EX10 inteligentní periferie pro systém PLC MICROPEL
Technický list, edice 08.2007, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2007
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