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základní modul pro PLC øady MPC300
pøipojení komunikaèní linky
pøívod napájení automatu
4 univerzální digitální/analogové vstupy (0..10V)
8 digitálních tranzistorových výstupù
s galvanickým oddìlením
Modul zajiuje kromì vstupù a výstupù základní funkce pro
automat - tj. pøipojení napájení a komunikaèní linky RS485. Musí
být umístìn na 0. pozici, tedy v automatu mùe být pouze jeden!
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Univerzální digitální - analogové vstupy I0 ... I3
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Umoòují pøipojení jakéhokoliv signálu od 0 do +35V (kladné polarity vùèi zemi
napájení). Vstupy je mono èíst jednak jako digitální (tedy jako bity "X"), jednak jako analogové
(tedy jako wordy "I"). Analogové zobrazení pracuje pouze v rozsahu 0...10V.
Rychlé èítání pulzù, pøipojení inkrementálního snímaèe
Na vstupech I0..I3 lze vyuít vestavìnou softwarovou podporu MPC300 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.
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
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Analogová funkce (16-ti bitové zobrazení - vstup I) :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :

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)

Kalibrace
Ke vem analogovým vstupùm I0...I3 náleejí jetì kalibraèní registry:
analogové vstupy :
kalibraèní registry :

I0
CALIB0

I1
CALIB1

I2
CALIB2

I3
CALIB3

Digitální výstupy Y0 ... Y7
Jsou opticky oddìlené, tranzistorové (typu NPN), s jednou spoleènou svorkou SY
a svorkami pro výstupy (Y). Jsou zapojené se spoleèným kolektorem a s vyvedenými emitory.
Na svorku SY je tøeba pøipojit kladné napájení a svorky Y zapojit na výstupní zátìe zapojené
proti zemi napájení. 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 :

max. ±30V
max. 2V
250 mA
min. 1500VDC

( Y proti SY - vypnutý výstup)
( Y proti SY - zapnutý výstup)
(výstupy vùèi ostatním obvodùm)

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

V+
GND
I0
I1
I2
I3
G
B

POWER - kladný pól napájení
POWER - zem napájení
univerzální vstup I0 - dig./analog.
univerzální vstup I1 - dig./analog.
univerzální vstup I2 - dig./analog.
univerzální vstup I3 - dig./analog.
linka RS485 - zem
linka RS485 - vodiè B (invert.)

A

linka RS485 - vodiè A (neinvert.)

DOLNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SY
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6

spol. svorka výstupù - kladný pól
výstup Y0 - emitor tranzistoru
výstup Y1 - emitor tranzistoru
výstup Y2 - emitor tranzistoru
výstup Y3 - emitor tranzistoru
výstup Y4 - emitor tranzistoru
výstup Y5 - emitor tranzistoru
výstup Y6 - emitor tranzistoru

Y7

výstup Y7 - emitor tranzistoru

Z - základní modul pro PLC øady MPC300
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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základní modul pro PLC øady MPC300
pøipojení komunikaèní linky
pøívod napájení automatu
2 univerzální digitální/analogové vstupy (0..10V)
s moností rychlého èítání pulzù a s moností
pøipojení inkrementálního snímaèe
3 analogové vstupy (0..10V)
3 analogové vstupy pro èidla Pt100 (-50..+1500C)
4 digitální tranzistorové výstupy (neoddìlené)
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Modul zajiuje i základní funkce pro automat (napájení a pøípoj linky RS485). Musí být
umístìn na 0. pozici, tedy v automatu mùe být pouze jeden!

Univerzální digitální/analogové vstupy I0,I1 (0..10V)

/

Umoòují pøipojení jakéhokoliv signálu od 0 do +30V (kladné polarity vùèi zemi
napájení). Vstupy je mono èíst jednak jako digitální (tedy jako bity "X"), jednak jako analogové
(tedy jako wordy "I"). Analogové zobrazení pracuje pouze v rozsahu 0...10V.
Na tìchto dvou vstupech zároveò funguje vestavìná softwarová podpora MPC300
pro rychlé èítání pulsù - je tedy moné èítat pulzy ze 2 signálù, nebo vyhodnocovat jeden inkrementální snímaè. Podrobný popis pouití rychlých èítaèù a ètení inkrementálních snímaèù
je uveden v dokumentu FAST.PDF.
Univerzální vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Technické údaje :
Impedance vstupu :min. 15 kΩ, max. 20 kΩ
Max. pøepìtí na vstupu : ±40V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
Max. pracovní napìtí : +30V
Digitální funkce (bitové zobrazení - vstup X0, X1) :
Definovaná úroveò log.0 : napìtí na vstupu proti zemi napájení 0 ... +2 V
Definovaná úroveò log.1 : napìtí na vstupu proti zemi napájení +8 ... +30 V
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Analogová funkce (16-ti bitové zobrazení - vstup I0, I1) :
Rozliení : 0.01 V (odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
Nominální rozsah : 10.00 V
(zobrazovaná hodnota = 1000)
Maximální rozsah : 10.91 V
(zobrazovaná hodnota = 1091)
Pøesnost : ±1% rozsahu
(tedy z rozsahu 10 V je to ±0.1 V)

Analogové vstupy (0..10V) I2 ... I4

/

Vstupní signály se pøipojují na svorky I2 a I4, mìøené napìtí musí mít kladnou polaritu vùèi zemi napájení. Svorku SI (spoleèná svorka vstupù) je nutné spojit se zemí napájení
automatu. Vstupy mají pøepìovou ochranu. Tyto vstupy ji nelze pouívat i jako digitální (tak
jako I0, I1), zobrazují se jako 16-ti bitová èísla v registrech I2..I4.
Univerzální vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

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

min. 18 kΩ, max. 19 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)
typ. 1.3 sec.

Analogové vstupy pro Pt100 I5 ... I7

/

Pøedpokládá se dvouvodièové zapojení èidel vdy mezi spoleènou svorku SI a
pøísluný vstup I5...I7. Je tøeba pouívat stínìné vodièe, stínìní se pøipojuje vdy jen na jednom konci (u automatu) a to na spoleènou zemní svorku napájení (minus pól). Maximální
mìøicí rozsah je -50...+150 0C. Vstupy jsou vybaveny funkcí jemného mìøení v úseku zhruba
odpovídajícímu teplotì -15...+60 0C. V tomto rozsahu je pøesnost mìøení asi 2x vyí.
Vstupy se zobrazují v registrech I5...I7 rovnou ve formì teploty udávané v 0.1K (v
desetinách Kelvina, 0 0C má hodnotu 273.2K - tedy napø. èíslo 2737 znamená +0.5 0C).
Pozn.: Vstupy jsou svojí pøesností vhodné do ménì nároèných aplikací, pro
pøesnìjí mìøení a v irím rozsahu jsou urèeny moduly D a E.
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 vè.pøevodu :

max. 2.6 mA trvalý
typ. 1.3 s
0.1 K
(odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
223.2K (-50.0 0C) ..... 423.2K (+150 0C)
(zobrazovaná hodnota = 2232 .... 4232)
zobrazovaná hodnota = 65536, pøi pøíli vysoké teplotì
min. ±1.0 K v celém mìøicím rozsahu
min. ±0.4 K v úseku -15..+60 0C (258.2 ... 333.2 K)

Kalibrace
Ke vem vstupùm I0...I7 náleejí jetì kalibraèní registry:
analogové vstupy :
kalibraèní registry :

I0
CALIB0

.....
.....

I7
CALIB7

Kalibrace vstupù I5...I7 (vstupy pro èidla Pt100)
Mìøení èidel Pt100 je pøevádìno pøímo na teplotu a kalibraèní konstantou z registru CALIB je tedy násobena tato výsledná teplota. Protoe závislost odporu èidla Pt100 na teplotì není lineární, je dokalibrování vstupu úplnì pøesné jen v jednom bodì (v teplotì
kalibrace). S rostoucím rozdílem teploty se pak zvyuje chyba výsledné hodnoty. Pokud je v
registru CALIB implicitní hodnota 10000 (nebo jen málo rozdílná od této hodnoty, zhruba
9990...10010), k ádné dodateèné chybì nedochází.

Digitální výstupy Y0 ... Y3

/

Jsou tranzistorové, spojené pøímo s napájením automatu. Nemají tedy zvlátní
napájecí svorku, jen výstupní svorky (Y). Pro správnou funkci je nutné, aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátìe zapojené proti zemi.
Výstupy mají ochranu proti pøepólování, nemají ochranu proti zkratu.
Univerzální vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Technické údaje
Pracovní napìtí (log.0) :
Úbytek napìtí (log.1) :
Max. spínaný proud :



max. ±30V
max. 2V
250 mA

( Y proti zemi napájení - vypnutý výstup)
( Y proti +pólu napájení - zapnutý výstup)
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Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK

DOLNÍ ØADA SVOREK

1

POWER - kladný pól napájení

1

POWER - zem napájení
dig. výstup Y0
dig. výstup Y1
dig. výstup Y2
dig. výstup Y3
linka RS485 - zem
linka RS485 - vodiè B (invert.)
linka RS485 - vodiè A (neinvert.)

2
3
4
5

2
3
4
5
6
7
8
9

V+
GND
Y0
Y1
Y2
Y3
G
B
A

6
7
8
9

SI
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

spol. svorka vstupù - uzemnit !
univerzální dig./anal. vstup I0/X0
univerzální dig./anal. vstup I1/X1
analogový vstup I2 (0..10V)
analogový vstup I3 (0..10V)
analogový vstup I4 (0..10V)
analogový vstup I5 (Pt100)
analogový vstup I6 (Pt100)
analogový vstup I7 (Pt100)

Y - základní modul pro PLC øady MPC300
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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volitelný modul pro PLC øady MPC300
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8 digitálních bipolárních vstupù
s galvanickým oddìlením
8 digitálních tranzistorových výstupù
s galvanickým oddìlením
Modul vstupù/výstupù - je volitelný do sestav PLC øady MPC300
a mùe být umístìn na 1. nebo 2. pozici.



; ; 5;

) ±

5: : : :



INPUTS

:! :" :# :$ :%

! " # $ % & '

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)

Digitální výstupy Y0 ... Y7
Jsou opticky oddìlené, tranzistorové, s jednou spoleènou svorkou (SY) a svorkami
pro výstupy (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 .
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Technické údaje
Pracovní napìtí (log.0) :
Úbytek napìtí (log.1) :
Max. spínaný proud :
Pevnost galv. oddìlení :

max. ±30V ( Y proti SY - vypnutý výstup)
max. 2V
( Y proti SY - zapnutý výstup)
250 mA
min. 1500VDC (výstupy vùèi ostatním obvodùm)

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SY
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

spol. svorka výstupù - kladný pól
výstup Y0 - emitor tranzistoru
výstup Y1 - emitor tranzistoru
výstup Y2 - emitor tranzistoru
výstup Y3 - emitor tranzistoru
výstup Y4 - emitor tranzistoru
výstup Y5 - emitor tranzistoru
výstup Y6 - emitor tranzistoru
výstup Y7 - emitor tranzistoru

DOLNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SX
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

spol. svorka vstupù
bipolární vstup X0
bipolární vstup X1
bipolární vstup X2
bipolární vstup X3
bipolární vstup X4
bipolární vstup X5
bipolární vstup X6
bipolární vstup X7

Modul A pro PLC øady MPC300
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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volitelný modul pro PLC øady MPC300
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OUTPUTS

Analogové vstupy I0 ... I7

+



8 analogových napìových vstupù (0...10 V)
8 digitálních tranzistorových výstupù
s galvanickým oddìlením
Modul vstupù/výstupù - je volitelný do sestav PLC øady MPC300
a mùe být umístìn na 1. nebo 2. pozici.
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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 výstupy Y0 ... Y7
Jsou opticky oddìlené, tranzistorové, s jednou spoleènou svorkou (SY) a svorkami
pro výstupy (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 :

max. ±30V
max. 2V
250 mA
min. 1500VDC

( Y proti SY - vypnutý výstup)
( Y proti SY - zapnutý výstup)
(výstupy vùèi ostatním obvodùm)

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK

DOLNÍ ØADA SVOREK

1

SY

spol. svorka výstupù - kladný pól

1

SI

spol. svorka I - propojit na zem !

2
3

Y0
Y1

výstup Y0 - emitor tranzistoru
výstup Y1 - emitor tranzistoru

2
3

I0
I1

analogový vstup I0 (0..10V)
analogový vstup I1 (0..10V)

4
5

Y2
Y3

výstup Y2 - emitor tranzistoru
výstup Y3 - emitor tranzistoru

4
5

I2
I3

analogový vstup I2 (0..10V)
analogový vstup I3 (0..10V)

6
7

Y4
Y5

výstup Y4 - emitor tranzistoru
výstup Y5 - emitor tranzistoru

6
7

I4
I5

analogový vstup I4 (0..10V)
analogový vstup I5 (0..10V)

8
9

Y6
Y7

výstup Y6 - emitor tranzistoru
výstup Y7 - emitor tranzistoru

8
9

I6
I7

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

Modul B pro PLC øady MPC300
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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volitelný modul pro PLC øady MPC300
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OUTPUTS

8 analogových proudových vstupù (0...25 mA)
8 digitálních tranzistorových výstupù
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 a mìøený proud teèe do spoleèné
zemnící svorky SI. Svorku SI je nutné spojit se zemí napájení automatu, tedy i zdroj mìøeného
proudu musí pracovat proti zemi napájení. Vstupy mají nadproudovou 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. 150 Ω, max. 200 Ω
±30V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
0.01 mA (odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
25.00 mA (zobrazovaná hodnota = 2500)
27.32 mA (zobrazovaná hodnota = 2732)
±1% pro 0-20 mA (±0.2 mA), ±2% pro 0-25 mA
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Digitální výstupy Y0 ... Y7
Jsou opticky oddìlené, tranzistorové, s jednou spoleènou svorkou (SY) a svorkami
pro výstupy (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 :

max. ±30V
max. 2V
250 mA
min. 1500VDC

( Y proti SY - vypnutý výstup)
( Y proti SY - zapnutý výstup)
(výstupy vùèi ostatním obvodùm)

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK

DOLNÍ ØADA SVOREK

1

SY

spol. svorka výstupù - kladný pól

1

SI

spol. svorka I - propojit na zem !

2
3
4
5

Y0
Y1
Y2

výstup Y0 - emitor tranzistoru
výstup Y1 - emitor tranzistoru
výstup Y2 - emitor tranzistoru
výstup Y3 - emitor tranzistoru

2
3
4
5

I0
I1
I2

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

6

Y4
Y5
Y6
Y7

výstup Y4 - emitor tranzistoru

6

výstup Y5 - emitor tranzistoru
výstup Y6 - emitor tranzistoru
výstup Y7 - emitor tranzistoru

7
8
9

I4
I5
I6
I7

7
8
9

Y3

I3

(0..25 mA)
(0..25 mA)
(0..25 mA)
(0..25 mA)

analogový vstup I4 (0..25 mA)
analogový vstup I5 (0..25 mA)
analogový vstup I6 (0..25 mA)
analogový vstup I7 (0..25 mA)

Modul C pro PLC øady MPC300
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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6 analogových vstupù
pro mìøení odporu

: 0..500R, Pt100 apod.
: 0..5000R, Pt1000,Ni1000..

, ANALOG RESIST. INPUTS 0..500R

8 digitálních
tranzistorových výstupù
s galvanickým oddìlením



4) 4 4 4

4! 4" 4#

! " # $ % & '

- ANALOG RESIST. INPUTS 0..5000R


4) 4 4 4

4! 4" 4#

! " # $ % & '

Moduly jsou urèeny pro mìøení teploty pomocí odporových teplotních èidel, resp.
pro pøímé mìøení odporu.
Protoe se moduly D a E lií pouze rozsahem mìøeného odporu (500ohm pro D
a 5000ohm pro E), mají spoleèný popis a pøípadné rozdíly jsou v textu vdy vyznaèeny.

Digitální výstupy Y0 ... Y7
Jsou opticky oddìlené, tranzistorové, s jednou spoleènou svorkou (SY) a svorkami
pro výstupy (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 :



max. ±30V
max. 2V
250 mA
min. 1500VDC

( Y proti SY - vypnutý výstup)
( Y proti SY - zapnutý výstup)
(výstupy vùèi ostatním obvodùm)
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Analogové vstupy R0 ... R5

G

Urèeny pro pøipojení pasivních odporových teplotních èidel nebo mìøení odporù.
Jednotlivé odpory se zapojují mezi svorky R a spoleènou zdrojovou svorku RA. Zemnící
svorky èíslo 1 a 2 jsou urèeny pro pøipojení stínìní pøívodního kabelu. 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 pøívodù).
Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !
Na vstupy se nesmí pøipojovat ádné externí napìtí !

Technické údaje :
mìøící proud :
interval mìøení :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :
Pøesnost pøevodu R/T :
Rozsah pøevodu R/T :

D: max. 4 mA pulsní, (prùm. støední hodnota max. 0.8 mA)
E:
max. 0.6 mA pulsní, (prùm. støední hodnota max. 0.2 mA)
max. 6 s / vechny kanály (typicky do 3 s)
D: 0.01 Ω
(odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
E:
0.1 Ω
(odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
D: 500.00 Ω (zobrazovaná hodnota = 50000)
E:
5000.0 Ω (zobrazovaná hodnota = 50000)
D: 655.00 Ω (zobrazovaná hodnota = 65500)
E:
6550.0 Ω (zobrazovaná hodnota = 65500)
±0.02% krátkodobì, ±0.2% absolutnì
±0.2 K + chyba mìøení odporu
73.2K ... 1123.2K (tedy -200 0C ... +850 0C) pro udanou pøesnost

Mód èinnosti - registr ADCMODE
Registr ADCMODE nastavuje globální konfiguraci analogových vstupù na modulu.
Protoe modul mùe být na 1. nebo 2. pozici, konkrétní umístìní registru ADCMODE v prostoru speciálních funkèních registrù W je uvedeno na výpisu pøiøazení vstupù/výstupù s dodanou
konfigurací automatu. Registr ADCMODE ovládá následující funkce :
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/Pt1000 (W 100 = 1.385). Teplota je udávána od absolutní nuly (-273.2 0C) v desetinách
Kelvina. Maximum pøevodní tabulky je na 1123.2K, tedy 850 0C. Po zapnutí automatu není stav
registru ADCMODE definován, je tøeba jej nastavit dle potøeby. Pøevod R/T je pro D i E stejný a
funguje pro èidla Pt100 na modulu D, resp. èidla Pt1000 na modulu E.
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Výèet moných kombinací je uveden v následující tabulce:
MONOSTI NASTAVENÍ ANALOGOVÝCH VSTUPÙ
ADCMODE

mìøicí rozsah

zobrazovaná hodnota

konfigurace vstupù

0

500Ω (D), 5kΩ (E) odpor s rozliením 0.01Ω (D) / 0.1Ω (E) 3 vstupy 3-vodièovì

8

500Ω (D), 5kΩ (E) teplota s rozliením 0.1K

16

500Ω (D), 5kΩ (E) odpor s rozliením 0.01Ω (D) / 0.1Ω (E) 6 vstupù 2-vodièovì

24

500Ω (D), 5kΩ (E) teplota s rozliením 0.1K

3 vstupy 3-vodièovì
6 vstupù 2-vodièovì

Konfigurace 6 vstupù 2-drátovì
Kadý z esti mìøených odporù se zapojí jedním koncem na RA a druhým koncem
na pøíslunou svorku R0 ... R5. Analogovým vstupùm I0 ... I5 v programu pak pøísluejí odpory mìøené na svorkách R0 ... R5.
Kalibraèní registry:
CALIB8...CALIB13 pro modul na 1. pozici, resp.
CALIB16...CALIB21 pro modul na 2. pozici.

Konfigurace 3 vstupy 3-drátovì
Kadý ze tøí mìøených odporù se zapojí jedním bodem na RA a dalími dvìma
body mezi sousední svorky R. V tomto pøípadì platí pouze tøi analogové vstupy I0 ... I2.
Kalibraèní registry:
CALIB8...CALIB10 pro modul na 1. pozici, resp.
CALIB16...CALIB18 pro modul na 2. pozici.
Pøiøazení fyzických svorek je v tomto pøípadì toto :
I0 = RA, R0, R1
I1 = RA, R2, R3
I2 = RA, R4, R5

Moné zpùsoby 3-vodièového pøipojení mìøeného odporu
Rx
pøíklad pøipojení odporu
na vstup I1

R3

Rx
R2

RA

R3

R2

RA

V pøíkladu na obrázku automat mìøí odpor mezi svorkami RA a R2, a odpor mezi
svorkami RA a R3. Jako výsledná hodnota odporu se pouije rozdíl 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 R2 a R3
(tak jak je naznaèeno na obrázku), ani by se tím ovlivnil výsledek mìøení.
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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
Zde je s výhodou vyuita kalibrace násobnou konstantou (podrobnosti viz dokument "PLC øady MPC300"). Na rozdíl od justovacích odporù pouívaných pro dokalibrování
odporových teplotních èidel, tato metoda drí soubìh v celém teplotním rozsahu (kdeto metoda justovacích odporù je pøesná jen v jednom bodì). Kadý analogový vstup má svùj kalibraèní registr.
Protoe modul mùe být na 1. nebo 2. pozici, je umístìní kalibraèních registrù
rùzné a je uvedeno ve výpisu pøiøazení konkrétní konfigurace (stejnì pro registr ADCMODE).

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK

DOLNÍ ØADA SVOREK

1

SX

spol. svorka vstupù

1

GND

zem vstupù - propojit na zem !

2

X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

bipolární vstup X0

2

zem vstupù - propojit na zem !

bipolární vstup X1
bipolární vstup X2
bipolární vstup X3
bipolární vstup X4
bipolární vstup X5
bipolární vstup X6
bipolární vstup X7

3
4
5

GND
RA
R0
R1
R2
R3
R4
R5

3
4
5
6
7
8
9

6
7
8
9

mìøící svorka pro R0 - R5
analogový vstup R0 (0..500 ohm)
analogový vstup R1 (0..500 ohm)
analogový vstup R2 (0..500 ohm)
analogový vstup R3 (0..500 ohm)
analogový vstup R4 (0..500 ohm)
analogový vstup R5 (0..500 ohm)

Moduly D a E pro PLC øady MPC300
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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volitelný modul pro PLC øady MPC300

.

O5 O4 O3 O2 O1 O0

ANALOG OUTPUTS 0..10V



+

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.

. ±

INPUTS

SX X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7



! " # $ % & '

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
1
2
3
4
5
6
7

+
GND

O3

8
9

O4
O5

GND
O0
O1
O2

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
5
6
7

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
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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volitelný modul pro PLC øady MPC300
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/

INPUTS

/ ±

INPUTS

±

16 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.

Digitální vstupy X0 ... X15

5: : : :
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Bipolární vstupy, rozdìlené do dvou skupin (X0...X7
a X8...X15). Kadá skupina je zvlá galvanicky oddìlena a má
svou spoleènou svorku SX. Vstupy X umoòují pøipojení signálu kladné i záporné pol arity vùèi
svorce SX. Rozhodující pro sepnutí je proud 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)

Omezení pøi pouití modulu G na 1. volitelné pozici !
Je-li modul G instalován na 1. volitelné pozici, tedy v konfiguracích MPC300-xGx
(napø. ZG, YG, YGA..), nejsou jeho vstupy èíslovány od indexu 8 (tak jako u ostatních I/O modulù), ale od 0 - tedy X0...X15. V tìchto konfiguracích pak nejsou na základním modulu dostupné bitové stavy univerzálních vstupù (X0..X3 u modulu Z a X0..X1 u modulu Y). Tyto
vstupy lze v programu èíst jen jako analogové (I0..I3, resp. I0..I1) a pokud mají být pouity
jako logické, je tøeba vyhodnotit jejich stav napø. porovnávací podmínkou:
LI,!WKHQ,B/2* HOVH,B/2* 
Pozn.: Na funkce rychlého èítání (FAST) a ètení inkrementálních snímaèù na univerzálních vstupech základního modulu se toto omezení nikterak nevztahuje.
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Pozn.: Modul G instalovaný na 2. pozici má èíslování vstupù X16..X31 a pøístup ke
vstupùm základního modulu tedy nijak neomezuje.

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SX
X8
X9

spol. svorka vstupù
bipolární vstup X8
bipolární vstup X9

X10
X11

bipolární vstup X10
bipolární vstup X11

X12
X13

bipolární vstup X12
bipolární vstup X13

X14
X15

bipolární vstup X14
bipolární vstup X15

DOLNÍ ØADA SVOREK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SX
X0
X1

spol. svorka vstupù
bipolární vstup X0
bipolární vstup X1

X2
X3

bipolární vstup X2
bipolární vstup X3

X4
X5

bipolární vstup X4
bipolární vstup X5

X6
X7

bipolární vstup X6
bipolární vstup X7

Modul G pro PLC øady MPC300
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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volitelný modul pro PLC øady MPC300

:% :$ :# :" :! :

0

INPUTS



: : 5:

±

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

0

51



1

ANALOG INPUTS
1

1

1!

1"

1#

0..10V
1$

1%

! " # $ % & '

/

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
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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volitelný modul pro PLC øady MPC300

1

:% :$ :# :" :! :

INPUTS



: : 5:

±

8 analogových proudových vstupù (0...25 mA)
8 digitálních tranzistorových výstupù
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

1

51



1

ANALOG INPUTS
1

1

1!

1"

0..25 mA

1#

1$

1%

! " # $ % &+ '

/

Vstupní signály se pøipojují na svorky I0 a I7 a mìøený proud teèe do spoleèné
zemnící svorky SI. Svorku SI je nutné spojit se zemí napájení automatu, tedy i zdroj mìøeného
proudu musí pracovat proti zemi napájení. Vstupy mají nadproudovou 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. 150 Ω, max. 200 Ω
±30V (krátkodobé pøímé pøipojení napìtí na vstup)
0.01 mA (odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
25.00 mA (zobrazovaná hodnota = 2500)
27.32 mA (zobrazovaná hodnota = 2732)
±1% pro 0-20 mA (±0.2 mA), ±2% pro 0-25 mA
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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

DOLNÍ ØADA SVOREK

1
2

SX
X0

spol. svorka vstupù
bipolární vstup X0

1
2

SI
I0

spol. svorka I - propojit na zem !
analogový vstup I0 (0..25 mA)

3
4
5
6
7

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

bipolární vstup X1
bipolární vstup X2
bipolární vstup X3
bipolární vstup X4
bipolární vstup X5
bipolární vstup X6
bipolární vstup X7

3
4
5
6
7

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

analogový vstup I1
analogový vstup I2
analogový vstup I3
analogový vstup I4
analogový vstup I5
analogový vstup I6
analogový vstup I7

8
9

8
9

(0..25 mA)
(0..25 mA)
(0..25 mA)
(0..25 mA)
(0..25 mA)
(0..25 mA)
(0..25 mA)

Modul I pro PLC øady MPC300
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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X

volitelné moduly
pro PLC øady MPC300
6 analogových vstupù
pro mìøení odporu

: 0..500R, Pt100 apod.
: 0..5000R, Pt1000,Ni1000..

8 digitálních bipolárních vstupù
s galvanickým oddìlením
Moduly jsou urèeny pro mìøení teploty pomocí odporových teplotních èidel, resp. pro mìøení odporu. Konstrukènì vycházejí z modulù D a E, od
kterých se lií jen tím, e obsahují 8 digitálních vstupù namísto osmi digitálních výstupù a dovolují tedy mnohem lépe pøizpùsobit konfigurace automatù øady MPC300 pro rùzné aplikace s
rùzným pomìrem digitálních vstupù a výstupù.
Protoe se moduly J a K lií pouze rozsahem mìøeného odporu (500ohm pro J
a 5000ohm pro K), mají spoleèný popis a pøípadné rozdíly jsou v textu vdy vyznaèeny.

Digitální vstupy X0 ... X7
Bipolární, galvanicky oddìlené vstupy X0...X7 se spoleènou svorkou SX. Na vstupy
X lze pøipojit signál kladné i záporné polarity vùèi svorce SX. Rozhodující pro funkci vstupu je
proud tekoucí mezi X a SX (libovolným smìrem). Vstupy jsou identické na modulu J i K.

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)
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Analogové vstupy R0 ... R5

G

Urèeny pro pøipojení pasivních odporových teplotních èidel nebo mìøení odporù.
Jednotlivé odpory se zapojují mezi svorky R a spoleènou zdrojovou svorku RA. Zemnící
svorky èíslo 1 a 2 jsou urèeny pro pøipojení stínìní pøívodního kabelu. 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 pøívodù).
Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !
Na vstupy se nesmí pøipojovat ádné externí napìtí !

Technické údaje :
mìøící proud :
interval mìøení :
Rozliení :
Nominální rozsah :
Maximální rozsah :
Pøesnost :
Pøesnost pøevodu R/T :
Rozsah pøevodu R/T :

max. 4 mA pulsní, (prùm. støední hodnota max. 0.8 mA)
J:
K:
max. 0.6 mA pulsní, (prùm. støední hodnota max. 0.2 mA)
max. 6 s / vechny kanály (typicky do 3 s)
J:
0.01 Ω
(odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
K:
0.1 Ω
(odpovídá jednotkám zobrazovaného èísla)
J:
500.00 Ω (zobrazovaná hodnota = 50000)
K:
5000.0 Ω (zobrazovaná hodnota = 50000)
J:
655.00 Ω (zobrazovaná hodnota = 65500)
K:
6550.0 Ω (zobrazovaná hodnota = 65500)
±0.02% krátkodobì, ±0.2% absolutnì
±0.2 K + chyba mìøení odporu
73.2K ... 1123.2K (tedy -200 0C ... +850 0C) pro udanou pøesnost

Mód èinnosti - registr ADCMODE
Registr ADCMODE nastavuje globální konfiguraci analogových vstupù na modulu.
Protoe modul mùe být na 1. nebo 2. pozici, konkrétní umístìní registru ADCMODE v prostoru speciálních funkèních registrù W je uvedeno na výpisu pøiøazení vstupù/výstupù s dodanou
konfigurací automatu. Registr ADCMODE ovládá následující funkce :
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/Pt1000 (W 100 = 1.385). Teplota je udávána od absolutní nuly (-273.2 0C) v desetinách
Kelvina. Maximum pøevodní tabulky je na 1123.2K, tedy 850 0C. Po zapnutí automatu není stav
registru ADCMODE definován, je tøeba jej nastavit dle potøeby. Pøevod R/T je pro J i K stejný a
funguje pro èidla Pt100 na modulu J, resp. èidla Pt1000 na modulu K.
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Výèet moných kombinací je uveden v následující tabulce:
MONOSTI NASTAVENÍ ANALOGOVÝCH VSTUPÙ
ADCMODE

mìøicí rozsah

zobrazovaná hodnota

konfigurace vstupù

0

500Ω (J), 5kΩ (K) odpor s rozliením 0.01Ω (J) / 0.1Ω (K)

3 vstupy 3-vodièovì

8

500Ω (J), 5kΩ (K) teplota s rozliením 0.1K

3 vstupy 3-vodièovì

16

500Ω (J), 5kΩ (K) odpor s rozliením 0.01Ω (J) / 0.1Ω (K)

6 vstupù 2-vodièovì

24

500Ω (J), 5kΩ (K) teplota s rozliením 0.1K

6 vstupù 2-vodièovì

Konfigurace 6 vstupù 2-drátovì
Kadý z esti mìøených odporù se zapojí jedním koncem na RA a druhým koncem
na pøíslunou svorku R0 ... R5. Analogovým vstupùm I0 ... I5 v programu pak pøísluejí odpory mìøené na svorkách R0 ... R5.
Kalibraèní registry:
CALIB8...CALIB13 pro modul na 1. pozici, resp.
CALIB16...CALIB21 pro modul na 2. pozici.

Konfigurace 3 vstupy 3-drátovì
Kadý ze tøí mìøených odporù se zapojí jedním bodem na RA a dalími dvìma
body mezi sousední svorky R. V tomto pøípadì platí pouze tøi analogové vstupy I0 ... I2.
Kalibraèní registry:
CALIB8...CALIB10 pro modul na 1. pozici, resp.
CALIB16...CALIB18 pro modul na 2. pozici.
Pøiøazení fyzických svorek je v tomto pøípadì toto :
I0 = RA, R0, R1
I1 = RA, R2, R3
I2 = RA, R4, R5

Moné zpùsoby 3-vodièového pøipojení mìøeného odporu
Rx
pøíklad pøipojení odporu
na vstup I1

R3

Rx
R2

RA

R3

R2

RA

V pøíkladu na obrázku automat mìøí odpor mezi svorkami RA a R2, a odpor mezi
svorkami RA a R3. Jako výsledná hodnota odporu se pouije rozdíl 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 R2 a R3
(tak jak je naznaèeno na obrázku), ani by se tím ovlivnil výsledek mìøení.
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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
Zde je s výhodou vyuita kalibrace násobnou konstantou (podrobnosti viz dokument "PLC øady MPC300"). Na rozdíl od justovacích odporù pouívaných pro dokalibrování
odporových teplotních èidel, tato metoda drí soubìh v celém teplotním rozsahu (kdeto metoda justovacích odporù je pøesná jen v jednom bodì). Kadý analogový vstup má svùj kalibraèní registr.
Jeliko modul mùe být na 1. nebo 2. pozici, je umístìní kalibraèních registrù
uvedeno ve výpisu pøiøazení konkrétní konfigurace (stejnì jako u registru ADCMODE).

Zapojení svorek modulu
HORNÍ ØADA SVOREK

DOLNÍ ØADA SVOREK

1

SX

spol. svorka vstupù

1

GND

zem vstupù - propojit na zem !

2

X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

bipolární vstup X0

2

zem vstupù - propojit na zem !

bipolární vstup X1
bipolární vstup X2
bipolární vstup X3
bipolární vstup X4
bipolární vstup X5
bipolární vstup X6
bipolární vstup X7

3
4
5

GND
RA
R0
R1
R2
R3
R4
R5

3
4
5
6
7
8
9

6
7
8
9

mìøící svorka pro R0 - R5
analogový vstup R0 (0..5000 ohm)
analogový vstup R1 (0..5000 ohm)
analogový vstup R2 (0..5000 ohm)
analogový vstup R3 (0..5000 ohm)
analogový vstup R4 (0..5000 ohm)
analogový vstup R5 (0..5000 ohm)

Moduly J a K pro PLC øady MPC300
Technický list, edice 12.2006, 1. verze dokumentu, © MICROPEL s.r.o. 2006
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