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Obr. 1. Zjednodušené schéma vnitĜních obvodĤ digitálních vstupĤ.
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Obr. 2. Zjednodušené schéma vnitĜních obvodĤ digitálních výstupĤ.
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Základní popis
Moduly MU-473 jsou urþeny pro distribuované systémy monitorování a Ĝízení
technologických procesĤ a nabízejí následující funkce:
• jeden digitální vstup pro signály 24 V (stejnosmČrný nebo stĜídavý signál 50 Hz)
s navázaným þítaþem pro signály do 10 Hz; vstup je izolován od ostatních þástí
• tĜi digitální výstupy pro stejnosmČrné signály do 32 V (trvalý proud do 0,3 A);
výstupy jsou izolované od ostatních þástí i vzájemnČ
• komunikaþní linku RS-485 (bez izolace, GND spoleþná s napájecím zdrojem)

digitální vstupy a výstupy
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Podmínky použití
Moduly mohou být použity výhradnČ v souladu s doporuþeními výrobce uvedenými
v dokumentaci, obecnČ platnými normami þi standardy a pouze takovým zpĤsobem,
aby jejich selháním zavinČným jakoukoliv pĜíþinou se nemohly stát nebezpeþnými
osobám nebo majetku.

Instalace
Moduly jsou urþeny pro montáž na lištu DIN 35 mm a pracovní prostĜedí -10~60 °C
s relativní vlhkostí do 90 % bez kondenzace a bČžnou prašností. RozmístČní a
význam svorek jsou popsány na obrázku a v tabulkách.
PĜi zapojování napájecího zdroje (stejnosmČrné napČtí 10~30 V; pĜíkon 1,2 W max.)
je nutné dbát na správnou polaritu a toleranci napČtí; pĜi nedodržení povolených
mezí mĤže dojít k trvalému poškození obvodĤ modulu. RovnČž pĜipojení napájecího
napČtí na jinou svorku modulu mĤže zpĤsobit trvalé poškození.
PĜi zapojování kabelu komunikaþní linky (stínČná dvojlinka se standardními
požadavky RS-485) je nutné dbát na správnou polaritu signálĤ, jinak nebude
komunikace funkþní. StínČní kabelu je potĜeba zapojit na svorku 11.
Ostatní signály jsou pĜipojeny vhodnými vodiþi na šroubové svorky popsané a
vysvČtlené v navazujících tabulkách a obrázcích.
Délka vodiþĤ (s výjimkou linky RS-485) by nemČla pĜesáhnout 2 metry.

Konfigurace
Pro konfiguraci modulĤ je urþen program umožĖující nastavit komunikaþní
parametry, chování digitálních portĤ apod.
S konfigurací souvisí spínaþe umístČné pod krytem svorek na pozicích 18 a 19.
1. segment
v pozici ON blokuje zápis do konfiguraþní EEPROM pamČti
2. segment
v poloze OFF jsou pro komunikaci použity uživatelské parametry
uložené v EEPROM (adresa, pĜenosová rychlost, popĜ. i protokol);
polohou ON (resp. sekvencí ON-OFF) pĜi zapnutí nebo restartu
modulu jsou zvoleny defaultní parametry; viz samostatná pĜíruþka
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dva konfiguraþní spínaþe
umístČné pod krytem svorek
(pro uvolnČní krytu je potĜeba
opatrnČ zatlaþit na pouzdro
v místČ šipky)

Zapojení svorek pro napájecí napČtí a linku RS-485
11 PGND (napájecí napČtí, záporný pól) 13 TX/RX- (RS-485, signál A)
12 PWR (napájecí napČtí, kladný pól)
14 TX/RX+ (RS-485, signál B)
napájecí napČtí v rozsahu 10~30 V
stínČní kabelu RS-485 pĜipojit na 11
Zapojení svorek digitálních vstupĤ a výstupĤ
21 PGND (spojeno se svorkou 11)
22 DOUT0- (digitální výstup, záporný pól)
23 DOUT0+ (digitální výstup, kladný pól)
24 DOUT1- (digitální výstup, záporný pól)
25 DOUT1+ (digitální výstup, kladný pól)
26 DOUT2- (digitální výstup, záporný pól)
27 DOUT2+ (digitální výstup, kladný pól)
28 DIN0_A (digitální vstup, souþasnČ vstup CNT0)
29 DIN0_B (digitální vstup, souþasnČ vstup CNT0)
DOUTx: maximální napČtí 32 V a proud 0,3 A
DINx: maximální vstupní napČtí ±35 V (±60 V max. 1 s)

