

' & % $ # " !

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

Analogové vstupy I0 ... I7
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Vstupní signály se pøipojují na svorky I0 a I7, mìøené napìtí musí mít kladnou polaritu vùèi spoleèné zemnící svorce SI. Svorku SI je nutné spojit se zemí napájení automatu,
tedy i zdroj mìøeného napìtí musí pracovat proti zemi napájení. Vstupy mají pøepìovou ochranu.
Univerzální vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Technické údaje :
Impedance vstupu :
Max. pøepìtí na vstupu :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :



min. 15 kΩ, max. 20 kΩ
±40V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
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)
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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)

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5

SX

spol. svorka vstupù

X0
X1
X2
X3

6

X4
X5
X6
X7

7
8
9

DOLNÍ ØADA SVOREK
SI

spol. svorka I - propojit na zem !

bipolární vstup X0
bipolární vstup X1
bipolární vstup X2
bipolární vstup X3

1
2
3
4
5

I0
I1
I2
I3

analogový vstup I0
analogový vstup I1
analogový vstup I2
analogový vstup I3

bipolární vstup X4

6

analogový vstup I4 (0..10V)

bipolární vstup X5

7

bipolární vstup X6
bipolární vstup X7

8
9

I4
I5
I6
I7

(0..10V)
(0..10V)
(0..10V)
(0..10V)

analogový vstup I5 (0..10V)
analogový vstup I6 (0..10V)
analogový vstup I7 (0..10V)

Modul H pro PLC øady MPC300
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