M-8D

Modu³ wejœæ dwustanowych
z funkcj¹ zliczania impulsów
• 8 wejœæ dwustanowych
• Separacja galwaniczna wejœæ w dwóch grupach (2x4)
• Port komunikacyjny RS-485, protokó³ Modbus RTU
• Sygnalizacja stanu wejœæ, zasilania i komunikacji
(9 diod LED)
• zasilanie 24V AC/DC
ZASTOSOWANIE
• Œledzenie stanów sygna³ów dwustanowych
• Pomiar strumienia przep³ywu i przep³ywu, mo¿liwoœæ
pod³¹czenia do oœmiu przep³ywomierzy
• Zliczanie impulsów w ró¿nych uk³adach automatyki
• Praca jako element rozproszonego systemu
pomiarowego i sterowania

M-8D jest modu³em wejœæ dwustanowych przeznaczonym
do pracy w rozproszonych systemach pomiarowych i steruj¹cych. Komunikacja z systemem nadrzêdnym – z komputerem
lub sterownikiem – odbywa siê przez sieæ RS-485, zgodnie
z protoko³em Modbus RTU. Modu³ ma 8 wejœæ separowanych
galwanicznie w dwóch grupach po 4 wejœcia.
Modu³ realizuje funkcje:
•œledzenie stanu wejœæ,
•zliczanie impulsów z zaprogramowan¹ wag¹ impulsu (po 2
liczniki dla ka¿dego wejœcia),
•pomiar iloœci impulsów w jednostce czasu z uwzglêdnieniem
wagi impulsu (/s, /min, /h, /dobê).
Modu³ przeznaczony jest do zastosowañ przemys³owych.
Wymaga zasilania 24V AC lub DC. Obudowa umo¿liwia monta¿
na szynie TS-35 w obiektowych szafkach pomiarowych.
Za pomoc¹ modu³u mo¿na zrealizowaæ œledzenie stanów
wejœæ dwustanowych ró¿nego typu elementów automatyki,
wy³¹czników krañcowych, stanów za³¹czenia elementów
wykonawczych, pomiaru poziomu za pomoc¹ elementów
dwustanowych. Liczniki impulsów mog¹ pracowaæ w uk³adach
zwyk³ego zliczania elementów lub jako pomiar przep³ywu

z programowan¹ wag¹ impulsów. Do modu³u mo¿na pod³¹czyæ
do oœmiu przep³ywomierzy z wyjœciem impulsowym (np. 8 wodomierzy). Ka¿de wejœcie ma dwa niezale¿ne liczniki przep³ywu.
Stany liczników zapisywane s¹ do nieulotnej pamiêci i nie zeruj¹
siê w przypadku zaniku zasilania. Dodatkowo wyliczany jest
przep³yw chwilowy (strumieñ przep³ywu), który mo¿e byæ
odczytywany przez system nadrzêdny. Dla systemu nadrzêdnego dostêpne s¹ dla ka¿dego kana³u w rejestrach zawsze
cztery wielkoœci: stan wejœcia, licznik 1, licznik 2, iloœæ impulsów
w jednostce czasu. Modu³ mo¿e pracowaæ w dowolnej
konfiguracji mieszanej, np. pomiar 5 przep³ywów i œledzenie 3
stanów. 9 diod LED sygnalizuje stan ka¿dego wejœcia oraz
obecnoœæ napiêcia zasilania i komunikacjê z systemem
nadrzêdnym.
Parametry modu³u programuje siê z komputera PC za
pomoc¹ dostarczonego oprogramowania. Program umo¿liwia
równie¿ kontrolny odczyt zmierzonych wartoœci.
W zale¿noœci od wersji zamówienia, wejœcia przystosowane
s¹ do ró¿nego poziomu napiêcia. Mo¿liwa jest równie¿
konfiguracja specjalna, na zamówienie odbiorcy.

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA
Warianty kodu

XXX

8 kana³owy modu³ wejœæ dwustanowych

M-8D

-X

Typ wejœæ
Wejœcia przystosowane do wspó³pracy z sygna³ami o napiêciu 0/5 VDC

5

Wejœcia przystosowane do wspó³pracy z sygna³ami o napiêciu 0/5 VDC
+ wyjœcie 5 VDC / 100 mA do zasilania uk³adów wejœciowych

5Z

Wejœcia przystosowane do wspó³pracy z sygna³ami o napiêciu 24 VDC

24

Konfiguracja wg specjalnego zamówienia

S
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M-8D

Modu³ wejœæ dwustanowych
z funkcj¹ zliczania impulsów
DANE TECHNICZNE

WEJŒCIA
8 (2 grupy po 4 wejœcia, wspólny zacisk dla ka¿dej grupy)
Tak, 500 V AC/DC pomiêdzy grupami wejœæ
Tak, 500 V AC/DC
Dla wersji M-8D-5x: 2 kW
Dla wersji M-8D-24: 10 kW
Maksymalne napiêcie wejœciowe
Dla wersji M-8D-5x: 20 VDC (ci¹g³e przekroczenie) (1)
Dla wersji M-8D-24: 30 VDC (ci¹g³e przekroczenie) (1)
Napiêcie wejœciowe definiuj¹ce stan nieaktywny wejœcia
Dla wersji M-8D-5x <3 VDC (1)
Dla wersji M-8D-24 <6 VDC (1)
Napiêcie wejœciowe definiuj¹ce stan aktywny wejœcia
Dla wersji M-8D-5x >4.2 VDC (1)
Dla wersji M-8D-24 >7 VDC (1)
Zakres pomiaru
0.001 Hz ÷ 500 Hz
Minimalna szerokoœæ impulsu
0.2 ms, 0.3 ms, 0.4 ms – programowana indywidualnie dla ka¿dego
wejœcia
Stan aktywny wejœcia
Programowany indywidualnie dla ka¿dego wejœcia
Zasilanie przetworników z przyrz¹du
Tylko dla wersji M-8D-5Z, wspólne dla wszystkich 8 wejœæ, 5 VDC,
max 100 mA, brak zabezpieczenia zwarciowego.
POMIAR
Czêstoœæ pomiaru
0.5 s
Rodzaj pomiaru
Detekcja stanu wejœcia i/lub pomiar przep³ywu chwilowego i/lub zliczanie
impulsów – indywidualnie dla ka¿dego wejœcia
Iloœæ liczników
16 (po dwa dla ka¿dego wejœcia)
Maksymalna liczba zsumowanych impulsów
1099511627775 – dla ka¿dego licznika osobno
Czêstoœæ zapisu stanów liczników do nielotnej pamiêci
2.5 s
PORT SZEREGOWY RS-485
Sygna³y wyprowadzone na ³¹czówce
A(+), B(-)
Separacja galwaniczna
Tak, 500 V AC/DC
Maksymalne obci¹¿enie
32 odbiorniki/nadajniki
Protokó³ transmisji
Modus RTU
Maksymalna d³ugoœæ linii
1200 m
Prêdkoœæ transmisji
2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps – programowana
Kontrola parzystoœci
Even, Odd, None – programowana
Ramka
1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit stopu (1 lub 2 bity stopu dla None)
Minimalne opóŸnienie odpowiedzi
0 ÷ 255 ms – programowane
Maksymalne napiêcie ró¿nicowe A(+) – B(-)
±14 V
Minimalny sygna³ wyjœciowy nadajnika
1.5 V (przy R0=27 W
)
Minimalna czu³oœæ odbiornika
200mV / RWE=12 kW
Minimalna impedancja linii transmisji danych
27 W
Zabezpieczenie zwarciowe / termiczne
Tak
Wewnêtrzne rezystory terminuj¹ce
Zwory wewn¹trz obudowy, ustawienie fabryczne – rezystory od³¹czone
ZASILANIE
Napiêcie zasilania
24 VAC (+5% / -10%)
20 … 30 VDC (biegunowoœæ obojêtna)
Pobór pr¹du
Max 2 W (typowo 0.8 W)
WARUNKI PRACY
Temperatura pracy
-20° C ÷ +60° C
Temperatura przechowywania
-30° C ÷ +70° C
Wilgotnoœæ wzglêdna podczas pracy
5…90% bez kondensacji
Stopieñ ochrony
IP20
WYMIARY MECHANICZNE - OBUDOWA
Typ obudowy
Do zabudowy wewn¹trz szaf pomiarowych na szynie TS-35, tworzywo
termoutwardzalne
Wymiary
79 mm X 90.5 mm X 25 mm
Liczba wejœæ
Separacja galwaniczna miêdzy wejœciami
Separacja galwaniczna od pozosta³ych obwodów
Rezystancja wejœciowa

Masa
1)

Wejœcia przystosowane s¹ do dowolnej polaryzacji sygna³u
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Ok. 0.2 kg

