
Obr. 1. Schéma p ipojení nap ových signál  (S.E. a dif. vstup) a termo lánk .
Není-li analogový signál p ipojený k diferenciálnímu vstupu potenciálov
vázán ke GND, je nutné propojit svorku AINx- s AGND. Termo lánek je
zpravidla bezpotenciálový a proto je propojení AINx- s AGND nezbytné.

Obr.2. Schéma p ipojení odporových idel (dvou, t í a ty vodi ová topologie;
rezistory Rv znázor ují odpor p ívodních vodi ).

Obr. 3. Zjednodušené schéma vnit ních obvod  digitálních vstup .

Obr. 4. Zjednodušené schéma vnit ních obvod  digitálních výstup .
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Základní popis
Moduly MU-416 jsou ur eny pro distribuované systémy monitorování a ízení
technologických proces  a nabízejí následující funkce:
• ty i analogové vstupy pro nap ové signály s rozsahy ±40 mV až ±1,2 V,

termo lánky (linearizace v tšiny používaných typ  v etn  kompenzace
studeného konce) a odporové sníma e (dvou, t í a ty vodi ové zapojení,
linearizace v tšiny používaných typ  teplom r ); analogové vstupy jsou
izolované od ostatních ástí, ne však vzájemn

• dva digitální vstupy pro signály 24 V (stejnosm rný nebo st ídavý signál 50 Hz)
s navázanými íta i pro stejnosm rné signály do 10 Hz; vstupy jsou izolované od
ostatních ástí i vzájemn

• ty i digitální výstupy pro stejnosm rné signály do 32 V (trvalý proud do 0,3 A);
výstupy jsou izolované od ostatních ástí, ne však vzájemn

• komunika ní linku RS-485 (bez izolace, GND spole ná s napájecím zdrojem)

Podmínky použití
Moduly mohou být použity výhradn  v souladu s doporu eními výrobce uvedenými
v dokumentaci, obecn  platnými normami i standardy a pouze takovým zp sobem,
aby jejich selháním zavin ným jakoukoliv p í inou se nemohly stát nebezpe nými
osobám nebo majetku.

Instalace
Moduly jsou ur eny pro montáž na lištu DIN 35 mm a pracovní prost edí -10~60 °C
s relativní vlhkostí do 90 % bez kondenzace a b žnou prašností. Rozmíst ní a
význam svorek jsou popsány na obrázku a v tabulkách.
P i zapojování napájecího zdroje (stejnosm rné nap tí 10~30 V; p íkon 2,2 W max.)
je nutné dbát na správnou polaritu a toleranci nap tí; p i nedodržení povolených
mezí m že dojít k trvalému poškození obvod  modulu. Rovn ž p ipojení napájecího
nap tí na jinou svorku modulu m že zp sobit trvalé poškození.
P i zapojování kabelu komunika ní linky (stín ná dvojlinka se standardními
požadavky RS-485) je nutné dbát na správnou polaritu signál , jinak nebude
komunikace funk ní. Stín ní kabelu je pot eba zapojit na svorku 11.
Ostatní signály jsou p ipojeny vhodnými vodi i na šroubové svorky popsané a
vysv tlené v navazujících tabulkách a obrázcích.
Délka vodi  (s výjimkou linky RS-485) by nem la p esáhnout 2 metry.

Konfigurace
Pro konfiguraci modul  je ur en program umož ující nastavit komunika ní
parametry, rozsahy analogových vstup , chování digitálních port  apod.
S konfigurací souvisí spína e umíst né pod krytem svorek na pozicích 18 a 19.
1. segment v pozici ON blokuje zápis do konfigura ní EEPROM pam ti
2. segment v poloze OFF jsou pro komunikaci použity uživatelské parametry

uložené v EEPROM (adresa, p enosová rychlost, pop . i protokol);
polohou ON (resp. sekvencí ON-OFF) p i zapnutí nebo restartu
modulu jsou zvoleny defaultní parametry; viz samostatná p íru ka

Zapojení svorek pro napájecí nap tí a linku RS-485
11 PGND (napájecí nap tí, záporný pól) 13 TX/RX- (RS-485, signál A)
12 PWR (napájecí nap tí, kladný pól) 14 TX/RX+ (RS-485, signál B)
napájecí nap tí v rozsahu 10~30 V stín ní kabelu RS-485 p ipojit na 11

Zapojení svorek digitálních vstup  a výstup
31 DOUT+ (spole ná svorka výstup ) 36 DIN0_A (sou asn  vstup CNT0)
32 DOUT0- (výstup) 37 DIN0_B (sou asn  vstup CNT0)
33 DOUT1- (výstup) 38 DIN1_A (sou asn  vstup CNT1)
34 DOUT2- (výstup) 39 DIN1_B (sou asn  vstup CNT1)
35 DOUT3- (výstup) maximální nap tí ±35 V (±60 V max. 1 s)
maximální nap tí 32 V a proud 0,3 A

Zapojení svorek analogových vstup
21 AGND (spole ná svorka AINx, rezerva) 41 AGND (spole ná svorka AINx, rezerva)
22 AIN0+ (diferenciální vstup) 42 AIN2+ (diferenciální vstup)
23 AIN0- (diferenciální vstup) 43 AIN2- (diferenciální vstup)
24 AIN0_EXC (S.E. vstup + zdroj proudu) 44 AIN2_EXC (S.E. vstup + zdroj proudu)
25 AGND (spole ná svorka AINx) 45 AGND (spole ná svorka AINx)
26 AIN1+ (diferenciální vstup) 46 AIN3+ (diferenciální vstup)
27 AIN1- (diferenciální vstup) 47 AIN3- (diferenciální vstup)
28 AIN1_EXC (S.E. vstup + zdroj proudu) 48 AIN3_EXC (S.E. vstup + zdroj proudu)
29 AGND (spole ná svorka AINx) 49 AGND (spole ná svorka AINx)
maximální vstupní nap tí ±2 V pro m ení, odolnost proti p ep tí ±15 V (±20 V max. 1 s)
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