
Obr. 1. Zjednodušené schéma zapojení izolovaných výstup .

Obr. 2. Zjednodušené schéma zapojení izolovaných vstup .

Poznámka: Kondenzátory 1 µF umož ující zpracování st ídavých signál
s frekvencí 50 Hz (nebo vyšší) nejsou standardn  osazeny a lze je

doplnit na zakázku.
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Základní popis
Deska PCE-1602 slouží k p ipojení digitálních port  multifunk ních PC karet
TEDIA k za ízením s technologickými úrovn mi signál  a obsahuje osm vstupních
a osm výstupních kanál .

Vstupní kanály jsou v základním provedení desky ur ené pro stejnosm rné signály
do 32 V obou polarit, po dopln ní kondenzátor  však mohou zpracovávat i st ídavé
signály s frekvencí 50 Hz.

Výstupní kanály jsou ešeny polovodi ovými spína i chrán nými transily proti
indukovanému p ep tí a nap tí opa né polarity.

Všechny kanály pracují jako neinvertující; p ítomnost vstupního nap tí je
reprezentována úrovní "H", práv  tak úrove  "H" na výstupu karty aktivuje výstup.

Podmínky použití
Deska PCE-1602 m že být použita výhradn  v souladu s doporu eními výrobce,
obecn  platnými normami i standardy a pouze takovým zp sobem, aby selháním
zavin ným jakoukoliv p í inou se nemohla stát nebezpe nou osobám nebo majetku.

Instalace
Deska PCE-1602 je ur ena pro umíst ní do volné pozice pro rozši ující desky
po íta e, délka propojovacích kabel  vyžaduje pozici sousedící s ídicí PC kartou.

Provozována m že být v pracovním prost edí 0~60 °C s relativní vlhkostí do 90%
bez kondenzace a b žnou prašností.

Technické parametry
Vstupní kanály:
vstupní nap tí - úrove  L: < 3 VDC (tzn. L na signálu PC karty)

vstupní nap tí - úrove  H: > 10 VDC (tzn. H na signálu PC karty)

maximální vstupní nap tí: ±32 VDC (±50 VDC max. 10 ms)

vstupní impedance: cca 10 kOhm

asové zpožd ní: < 0,1 ms

izola ní nap tí: 1000 VDC (vstupy proti portu PC karty)

Výstupní kanály:
pracovní nap tí: 32 VDC max.

pracovní proud: 500 mA max.

p etížení spína e: 1 A (max. 100 ms; max. 1x za 10 s)

nap tí v sepnutém stavu: < 1,2 V (typ. 0,7~0,9 V)

asové zpožd ní: < 0,2 ms

izola ní nap tí: 1000 VDC (výstupy proti portu PC karty)

Ostatní:
doporu ená délka vodi : 10 m max. (izolované vstupy/výstupy)

rozm ry desky: cca 80 x 60 mm

napájecí nap tí: 5 V (z DIO portu PC karty)

proudový odb r: 60 mA max.

Zapojení konektor  KX1 a KX2, resp. propojovacích kabel  DIO port

odpovídá zapojení konektor  DIO port  všech PC karet TEDIA

Zapojení konektoru K1 (D-Sub 9, vidlice), funkce ízeny signály KX1

DOUT00 (výstupní signál kanálu 0) C1
C6 DOUT01 (výstupní signál kanálu 1)

DOUT02 (výstupní signál kanálu 2) C2
C7 DOUT03 (výstupní signál kanálu 3)

DOUT04 (výstupní signál kanálu 4) C3
C8 DOUT05 (výstupní signál kanálu 5)

DOUT06 (výstupní signál kanálu 6) C4
C9 DOUT07 (výstupní signál kanálu 7)

I_PWR0 (spole ný signál výstup ) C5

Poznámka: Signál I_PWR0 je ur en pro napájecí nap tí výstup  (typicky +24 V).

Zapojení konektoru K2 (D-Sub 9, vidlice), funkce ízeny signály KX2

DIN00 (vstupní signál kanálu 0) C1
C6 DIN01 (vstupní signál kanálu 1)

DIN02 (vstupní signál kanálu 2) C2
C7 DIN03 (vstupní signál kanálu 3)

DIN04 (vstupní signál kanálu 4) C3
C8 DIN05 (vstupní signál kanálu 5)

DIN06 (vstupní signál kanálu 6) C4
C9 DIN07 (vstupní signál kanálu 7)

I_COM0 (spole ný signál vstup ) C5

Poznámka: Jelikož vstupy zpracovávají signál obou polarit, signál I_COM0 m že být
p ipojen k GND (pro výstupy typu "PNP") nebo +24 V (pro výstupy typu "NPN").

K1

K2

KX1

KX2
DIN port PC karty

DOUT port PC karty




