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volitelný modul pro PLC øady MPC300
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ANALOG OUTPUTS 0..10V
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8 digitálních bipolárních vstupù
s galvanickým oddìlením
6 analogových napìových výstupù 0..10 V
bez galvanického oddìlení
Modul vstupù/výstupù - je volitelný do sestav PLC øady MPC300
a mùe být umístìn na 1. nebo 2. pozici.
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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)

Analogové výstupy O0 ... O5

/

Napìové, s rozsahem 0..10V. 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.
Analogové výstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !
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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 napájení analogových výstupù propojené s napájením automatu (tedy propojení zemì a kladného pólu napájení automatu na
napájení analogových výstupù). Záporný pól je nutné propojit externím vodièem zejména
proto, aby proud výstupních obvodù (pokud pracují do zátìe proti kladnému pólu napájení)
neprotékal vnitøními 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 aby nezatìoval analogový výstup nadmìrným odbìrem 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, proti obìma pólùm napájecího napìtí.

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK
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GND
O0
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DOLNÍ ØADA SVOREK
SX
X0

spol. svorka vstupù
bipolární vstup X0

X1
X2
X3
X4

bipolární vstup X1
bipolární vstup X2
bipolární vstup X3
bipolární vstup X4

analogový výstup O3 (0..10V)

1
2
3
4
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X5

bipolární vstup X5

analogový výstup O4 (0..10V)
analogový výstup O5 (0..10V)

8
9

X6
X7

bipolární vstup X6
bipolární vstup X7

+ pól napájení analog. výstupù
zem analogových výstupù
(nutno propojit se zemí napájení !)
analogový výstup O0 (0..10V)
analogový výstup O1 (0..10V)
analogový výstup O2 (0..10V)

Modul F pro PLC øady MPC300
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