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1.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
Operátorské rozhraní
Automaty K1, K10 jsou standardnì vybaveny velkým podsvíceným LCD displejem 4x20 znakù a fóliovou klávesnicí s 21 klávesami pro uivatelskou obsluhu
naprogramované aplikace. Klávesnice obsahuje numerické klávesy pro zadávání
èísel a tøi funkèní klávesy s libovolným vyuitím. Výpisy na displej i pouití kláves
jsou volnì programovatelné.
Kompaktní konstrukce
Automaty K1, K10 nejsou modulární jako øada MPC300, nabízejí nicménì lepí
operátorské rozhraní, robustní konstrukci a mají pøíznivý pomìr cena/výkon.
Jsou ideální pro realizaci malých a støedních aplikací, nebo pro pøímou integraci
do cílového zaøízení.
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. Odnímatelné svorky navíc usnadòují zástavbu do výøezu v panelu.
Reálný èas, zálohování pamìti dat
Automaty K1, K10 mají obvod reálného èasu (poskytující aktuální informaci o
datu a èase). Obvod reálného èasu a rovnì pamì vekerých pracovních dat
mají zálohování vestavìným miniaturním akumulátorem a zùstávají funkèní i pøi
odpojeném napájení.
Ukládání programu v pamìti FLASH-EPROM.
Aplikaèní program je zatahován do pamìti FLASH-EPROM, elektricky mazatelné
a programovatelné, která nepotøebuje pro uchování dat ádné napájení.
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.
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2.

PROVEDENÍ AUTOMATÙ

Automaty mají stejný pøední panel s operátorským rozhraním, stejný vzhled a
design, lií se pouze skladbou a poètem vstupù/výstupù. Vechny indikace a pøipojovací
svorkovnice jsou na zadní stranì.
Vekerá zobrazení na displeji a ètení klávesnice jsou plnì v rukou programátora.
Pro snadnou a rychlou tvorbu uivatelského rozhraní ve formì ovládacího menu nabízí
vývojové prostøedí pro automaty MICROPEL knihovnu s mnoha uiteènými funkcemi.
Pozn.: Operátorské rozhraní neslouí k vytváøení programu pro automat! To se
provádí vdy výhradnì ve vývojovém prostøedí na osobním poèítaèi.

2.1.

Indikace

Na zadním panelu automatu je pole svítivých diod pro indikaci stavu vstupù a
výstupù automatu. Na zaèátku tohoto pole je nìkolik indikací provozních stavù :
POWER
RUN
LINE
ERROR

indikuje zapnuté a správné napájení automatu
program, zataený v automatu, je v poøádku a bìí
aktivita síové komunikaèní linky RS485
chybný, nezataený, nebo neúplnì zataený program
(vypnout/zapnout PLC a pak znovu naprogramovat)
ALARM uivatelská, volnì vyuitelná indikace
(je k dispozici programátorovi jako jeden z výstupù)

Kromì indikace svítivými diodami je tu jetì indikace akustická (drobnou
sirénkou uvnitø pøístroje). V programu je mono zvolit, zda bude k dispozici z programu jako
uivatelský výstup anebo bude krátkým pípnutím slouit jako odezva na stisk klávesy.

2.2.

Svorkovnice a èíslování svorek

Svorky jsou rozdìlené do rùznì velkých celistvých blokù podle svého urèení.
Jsou umístìné zezadu a na 3 bocích automatu. Skládají se ze dvou èástí: z konektoru, který
je souèástí automatu a z vlastní svorkovnice, která se do konektoru zasunuje. Svorky se
zasunují po zamontování automatu do panelu zaøízení.
Pozn.: Svorky jsou èíslovány vzestupnì, pøiøazení svorek i vstupù/výstupù je
pevné, není tu ádný posun èíslování jako u øady MPC300.



...203$.71Ë$8720$7<VWUDQ



63(&,),.$&(

3.

SPECIFIKACE

3.1.

Mechanická konstrukce , zástavba do zaøízení

Automaty K1, K10 jsou umístìny v celokovovém krytu. Montují se zepøedu na
panel zaøízení nebo dveøí rozvádìèe, do vyøíznutého otvoru. Upevòují se pomocí svorníkù
M4 s matkami do pøipravených otvorù (viz náèrt). Na pøedním panelu je fóliová klávesnice,
odolná proti støíkající vodì. Pøi dobøe provedené montái na pevný podklad lze docílit u
pøedního panelu krytí IP65.
Pohled
zezadu

K1,K10 rozmìrový náèrt

Pohled
z boku

184

40
16

SVORKOVNICE

200

9.0

svorníky M4 x 16

Úprava panelu rozvádìèe pro zástavbu automatu
(rozmìry v mm)

vyøíznutý otvor v panelu

184
4 otvory 4,2 mm pro rouby M4
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3.2.

Napájení
Automaty se napájejí stejnosmìrným napìtím od 12 do 30V.

Napájecí napìtí není nutno stabilizovat, ale musí být stejnosmìrné a vyhlazené !
Pro napájení tedy nestaèí prostý usmìròovaè, je nutný i filtraèní kondenzátor.
Pøi poklesu napájecího napìtí pod hranici zhruba 11V automat korektnì ukonèí
chod programu a èeká na správnou úroveò napájecího napìtí.
Napájecí svorky jsou na automatech znaèeny jako "GND" (zem napájení, záporný
pól) a "+" (kladný pól). Automat má svùj spínaný stabilizátor, pøi niím napájecím napìtí je
odbìr proudu vyí a se zvyujícím se napájecím napìtí se sniuje.
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 -orientaèní hodnoty

napájení 12V

napájení 24V

typ.

typ.

max.

max.

základní odbìr (zhasnutý displej, vypnuté výstupy)

130 mA 160 mA

maximální odbìr (rozsvícený displej, zap. výstupy)

320 mA 400 mA 170 mA 210 mA

3.3.

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 (resp. pøi výpadcích napájení). Jako
zdroj energie tu slouí dobíjitelný vana dium-lithiový èlánek (Li-Al-V 2O5), spojující výhody
akumulátoru (monost dobíjení) a lithiového èlánku (dlouhá ivotnost). Není nutné jej po
celou dobu ivotnosti automatu mìnit, staèí jen zajistit, aby automat byl èas od èasu zapojen na napájení, aby se mohl dobít. Èlánek vydrí zálohovat data a reálný èas minimálnì
10 mìsícù. Po této dobì je tøeba PLC alespoò na 1 den pøipojit k napájení, aby se mohl
dobít, jinak hrozí ztráta dat.
Pozn.: Ztráta dat hrozí pouze u pamìti na promìnné a registry, nikoliv u pamìti
pro uivatelský program. Ten je pøi zatahování po sériové lince vdy programován do stabilní pamìti typu FLASH-EPROM, která ádné zálohování nepotøebuje.

3.4.

Klimatická odolnost

Provozní teplota pro správnou funkci je od 0 0C do 500C. Rozsah 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 uvedeno v jeho technických
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údajích. 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.
Relativní vlhkost by nemìla dlouhodobì pøesahovat 80%, prostøedí nesmí obsahovat ádné agresívní látky (soli, slané výpary apod.), na automatu nesmí kondenzovat
vzduná vlhkost. Rozsah skladovacích teplot je -25 0C...+700C, rel. 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).

3.5.

Pamìové prostory, promìnné

Automaty K1, K10 mají celkem 128 kB pamìti FLASH-EPROM a 128 kB pamìti
CMOS RAM (zálohované). Programová pamì FLASH-EPROM je trvanlivá a nezávislá na
napájení, Je v ním uloen základní obsluný firmware automatu a ukládá se do ní pøi
kadém programování automatu i pøeloený kód uivatelské aplikace. Datová pamì CMOS
RAM je zálohovaná a tedy té nezávislá na napájení (po urèitou dobu). Je pouívána na
základní chod automatu a jsou v ní umístìna vechna data s kterými pracuje program uivatelské aplikace.
Automaty je mono programovat jazykem SIMPLE V2 i V4 z vývojového prostøedí StudioWin, nebo jinými vývojovými nástroji. V tabulce jsou uvedeny vyuitelné
kapacity pamìti pro aplikaèní programy vytváøené v jazycích SIMPLE V2 a SIMPLE V4:

Vyuitelné pamìové prostory v automatech K1, K10
pamì

oblast pouití

kapacita
SIMPLE2

Flash-EPROM

uivatelský program

31 kB (2x31kB) 64 kB

CMOS RAM

funkèní registry, bit & word: I,O,D,W,X,Y...

1,5 kB

2,5 kB

CMOS RAM

STACK - pole poloek 11776 x word

23 kB

23 kB

CMOS RAM

prostor pro uivatelské promìnné

--

32 kB

3.6.

kapacita
SIMPLE4

Klidový stav po zapnutí automatu

PLC jsou konstruovány tak, aby pøi zapnutí automatu zùstaly vechny výstupy
vypnuté, bez pøechodových jevù.
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3.7.

Vstupy a výstupy

Mohou být digitální (vypnuto/zapnuto) nebo analogové (mìøící nebo generující
spojitou velièinu). Vìtinou je pravidlem, e digitální vstupy a výstupy jsou (a na výjimky)
galvanicky oddìlené (optoèlenem) od napájení automatu a vekeré analogové vstupy a
výstupy jsou galvanicky spojené s napájením. Speciální univerzální digitální-analogové
vstupy, umoòující detekci signálu binárnì (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.
Popisy jednotlivých vstupù/výstupù jsou v technických listech k jednotlivým typùm.
Vstupy/výstupy galvanicky spojené s napájením PLC mají v popisech znaèku:

G

Pøevod hodnot a pøesnost analogových vstupù/výstupù
V dokumentaci k jednotlivým typùm automatù je vdy uvedeno rozliení, nominální rozsah a maximální rozsah. Zobrazovaná hodnota je vdy násobkem základního rozliení a je pøepoèítána tak, aby nominálnì odpovídala vstupní / výstupní velièinì. Jestlie
napø. napìový vstup má rozliení 0.01V, potom èíslo 1 odpovídá hodnotì 0.01V, èíslo 1000
hodnotì 1OV atd. Nominální rozsah udává mìøicí rozsah s garantovanou pøesností a maximální rozsah udává nejvyí monou hodnotu, kterou mùe vstup nebo výstup zpracovat a
zobrazit. Skuteèná reálná pøesnost je vdy uvedena v technických údajích.
Typicky se pro napìové vstupy pouívá 10-ti bitový A/D pøevod, vstupy pro
mìøení odporu (resp. pro odporová teplotní èidla) pouívají speciální pøevod s pøesností
zhruba 14-15 bitù. Analogové výstupy mají pøevod 8-mi bitový.

Monost kalibrace analogových vstupù/výstupù
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.
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
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4.

KLÁVESNICE A FUNKÈNÍ VÝSTUPY

Detailní popis obsluhy displeje a klávesnice a s tím souvisejících funkèních registrù je uveden v pøíruèce k programovacímu jazyku v kap. "OBSLUHA DISPLEJE A
KLÁVESNICE". Zde je jen pøehled pøiøazení hodnot a funkèních výstupù.

4.1.

Klávesnice

Má celkem 21 kláves. Na obrázku je výpis èíselných kódù jednotlivých tlaèítek,
jak se zobrazují ve spec. funkèním registru KBCODE. V klidovém stavu (ádná klávesa není
stisknuta) je KBCODE=0. Hodnota v KBCODE je platná pøesnì a právì jen po dobu jednoho
prùchodu programovou smyèkou, pøi dalím prùchodu je opìt nulová.
Pozn.: Èíslice a desetinná teèka mají èíselný kód zvolen tak, aby pøesnì odpovídal znakové tabulce ASCII. Napøíklad klávesa "1" má hodnotu KBCODE=49. Po tisku této
hodnoty na displej formátem è. 120 (tisk podle ASCII kódu) se na displeji zobrazí "1".

4.2.

Funkèní výstupy - indikace a podsvìtlení displeje

K ovládání indikací a podsvícení displeje na K1, K10 slouí "virtuální" výstupy
Y28..Y31. Jejich nastavením se ovládají následující funkce:

Speciální funkèní výstupy
Funkce

Výstup

uivatelská indikace "ALARM"

Y28

uivatelská akustická indikace - vestavìná sirénka

Y29

podsvìtlení displeje (0=vypnuto, 1=zapnuto)

Y30

kontrast displeje

Y31



(0=vyí, 1=nií)
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Pozn.: Ovládání kontrastu displeje má význam hlavnì u automatù dodaných pøed
rokem 2003. Od roku 2003 jsou PLC dodávány s automatickým nastavením kontrastu v
závislosti na teplotì a není tudí nutné kontrast nijak dostavovat.
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5.

EN

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 s podsvícením

5.1.

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 :

5.2.

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 lze v programu èíst jednak jako "X", tedy digitálnì jako bity a jednak jako
"I", tedy analogovì jako estnáctibitová èísla. Analogové zobrazení pracuje pouze v rozsahu
0...10V. Ke vstupùm I0 ... I5 náleejí jetì kalibraèní registry CALIB0..CALIB5 .
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Rychlé èítání pulzù, pøipojení inkrementálního snímaèe
Na vstupech I0..I3 lze vyuít vestavìnou softwarovou podporu pro rychlé èítání
pulsù (nezávislé èítání a ze 4 vstupù najednou), nebo vyhodnocovat jeden inkrementální
snímaè (pøipojený na I0 a I1). Podrobný popis pouití rychlých èítaèù a ètení inkrementálních snímaèù je uveden v dokumentu FAST.PDF.
Vzájemné pøiøazení registrù vstupù - vstup analogovì, binárnì a kalibrace :
analogové vstupy :
kalibraèní registry :
vstupy digitálnì :

I0
CALIB0
X8

I1
CALIB1
X9

I2
CALIB2
X10

I3
CALIB3
X11

I4
CALIB4
X12

I5
CALIB5
X13

Upozornìní: Analogová hodnota vstupù je v I0..I5, digitálnì ale v X8..X13 !!
Univerzální 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 :

5.3.

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)

Analogové vstupy pro mìøení odporu I6..I11

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 celkovou analogových vstupù:
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. Kalibraèní registry pro vstupy I6..I11 jsou: W40..W45.
Vzájemné pøiøazení registrù analogových vstupù a kalibrací :
analogové vstupy :
odpor zapojen na svorky :
kalibraèní registry :



I6
I6-RTA
W40

I7
I7-RTA
W41

I8
I8-RTA
W42

I9
I9-RTA
W43

I10
I10-RTA
W44
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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
Vzájemné pøiøazení registrù analogových vstupù a kalibrací :
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
Kadý analogový vstup má svùj kalibraèní registr.
Protoe umístìní kalibraèních registrù ke vstupùm I6...I11 se mírnì lií od standardního pøiøazení v jazyce SIMPLE, je nutné pouívat kalibraèní registry s pøímým fyzickým
oznaèením W40...W45 (takto je tøeba je zapisovat i v programu).



...203$.71Ë$8720$7<VWUDQ



.

5.4.

Digitální výstupy Y0..Y1

G

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.
Výstupy Y0, Y1 jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

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

5.5.

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 :

5.6.

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.

5.7.

Analogové výstupy O0..O3

G

Napìové, 0-10V, neoddìlené, napájené pøímo z napájení automatu.
POZOR !! Pro správnou funkci a do jejich maxima (+10V) je nutné napájení automatu
napìtím minimálnì +14V. Dále je nutné propojit externím vodièem zem analogových
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výstupù na jejich svorkovnici se zemí napájení nejlépe do spoleèného zemnícího bodu, aby
proud výstupních obvodù neprotékal vnitøními zemními spoji uvnitø automatu.
Protoe výstupy mají výstupní impedanci zhruba okolo 1 k Ω, je tøeba na nì
pohlíet jako na vysokoimpedanèní. Napìový vstup pøipojeného zaøízení nesmí zatìoval
analogový výstup nadmìrným odbìrem a vedení musí být realizováno stínìným kabelem.
Analogové výstupy jsou galvanicky spojeny s napájením automatu !

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.

5.8.

Popis indikaèních LED diod na zadním panelu

Jsou umístìny ve 4 sloupcích, indikují provozní stavy automatu a stavy 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

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

Rozloení indikaèních diod je patrné z následujícího nákresu.



...203$.71Ë$8720$7<VWUDQ



.

Nákres zadního panelu K10 s umístìním indikací a èíslováním svorek

Svorkovnice
Na obrázku je naznaèeno rozloení svorek a svorkovnic okolo zadního panelu
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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5.9.

Zapojení svorek automatu 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
zem

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)

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



...203$.71Ë$8720$7<VWUDQ



.

6.

E

6 univerzálních vstupù
digitálních/analogových (0..10V)
2 digitální tranzistorové výstupy
fóliová klávesnice 21 tlaèítek
LCD displej 4 x 20 znakù,
s podsvícením

6.1.

Pøíbuznost s K10

Automat K1 je (co se týèe vstupù a výstupù) podmnoinou automatu K10. Z
celého souboru vstupù/výstupù na automatu K10 jsou na automatu K1 pouze univerzální
analogové/digitální vstupy a dva digitální výstupy bez galvanického oddìlení (de-facto u K1
zùstává pouze levá øada svorek pøi pohledu zezadu - svorky 1 a 14).
K1 má díky jednoduí konstrukci nií cenu ne automat 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
K1 mapují do promìnných X0-X5.
Dalí zmìna proti typu K10 je v indikaèním zadním panelu. U typu K1 je indikován stav vstupù I0-I5 (tedy jejich digitálních reprezentací). Výstupy Y2-Y15, které na 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 K10 mírnì lií.

6.2.

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 digitálnì jako bity a jednak jako "I", tedy analogovì jako estnáctibitová èísla. Analogové zobrazení pracuje pouze v rozsahu 0...10V. Ke vstupùm I0 ... I5 náleejí jetì kalibraèní
registry CALIB0..CALIB5.
Rychlé èítání pulzù, pøipojení inkrementálního snímaèe
Na vstupech I0..I3 lze vyuít vestavìnou softwarovou podporu pro rychlé èítání
pulsù (nezávislé èítání a ze 4 vstupù najednou), nebo vyhodnocovat jeden inkrementální
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snímaè (pøipojený na I0 a I1). Podrobný popis pouití rychlých èítaèù a ètení inkrementálních snímaèù je uveden v dokumentu FAST.PDF.
Vzájemné pøiøazení registrù vstupù - vstup analogovì, binárnì a kalibrace :
analogové vstupy :
kalibraèní registry :
vstupy digitálnì :

I0
CALIB0
X0

I1
CALIB1
X1

I2
CALIB2
X2

I3
CALIB3
X3

I4
CALIB4
X4

I5
CALIB5
X5

Analogovì se vstupy zobrazují v promìnných I0 - I5, digitálnì v promìnných X0 - X5 !

Univerzální 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 :

6.3.

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..Y1

G

Nejsou opticky oddìlené, jsou napájené pøímo z napájení automatu a nemají
tudí svoji separátní napájecí svorku. Jsou tranzistorové, typu NPN, zapojené se spoleèným
kolektorem a s vyvedenými emitory. Zátìe výstupù Y0 a Y1 je tøeba zapojovat proti zemi
napájení. Výstupy mají ochranu proti pøepólování i zkratu.
Výstupy Y0, Y1 jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

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



max. 2.5 V
250 mA

( Y proti napájení - zapnutý výstup)
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6.4.

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.

6.5.

Popis indikaèních LED diod na zadním panelu

Jsou umístìny ve 4 sloupcích, indikují provozní stavy automatu a stavy 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

Nákres zadního panelu K1 s umístìním indikací a èíslováním svorek
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6.6.

Zapojení svorek automatu K1

Svorky jsou dìleny do 3 odnímatelných konektorových svorkovnic, umístìných
vzadu na levé stranì automatu.
Pozn.:
Pozice svorkovnic jsou stejné jako na K10.
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
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