5.2

Analogový vstupní modul 07 AI 91
8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové
nebo napěťové vstupy, napájení 24 V DC, CS31 - linie
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Obr. 5.2-1:

Analogový vstupní modul 07 AI 91
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Konektor CS-linie je galvanicky oddělen od zbytku modulu.
Modul nabízí řadu diagnostických funkcí (viz kapitolu "Diagnostika a její zobrazení"). Diagnostické funkce provádí
samokalibraci všech kanálů.

Zobrazovací a ovládací prvky na čelním
panelu

Analogový vstupní modul 07 AI 91 se používá jako vzdálený
modul na CS31-linii. Obsahuje 8 analogových vstupních
kanálů s následujícími vlastnostmi:

•

Kanály jsou konfigurovatelné po dvojicích pro
připojení následujících signálů:
• ± 10 V / ± 5 V / ± 500 mV / ± 50 mV
• 4...20 mA (s externím odporem 250 Ω )
• Pt100 / Pt1000 s linearizací
• Termočlánky typu J, K a S s linearizací
• Mohou se použít pouze elektricky izolované
senzory.
Rozsah ± 5 V může být s externím odporem 250 Ω
použit také jako 0..20 mA.
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Konfigurace analogových vstupů a volba adresy
celého modulu se provádí pomocí DIL přepínače.

07 AI 91 zabírá jednu adresu modulu (group number) v
rozsahu vstupů typu word. Každý z 8 kanálů užívá 16 bitů.
Modul pracuje s napájením 24 V DC.

Účel použití

•

4

1

8 zelených LED pro výběr kanálu a diagnostiku,
8 zelených LED pro zobrazení analogové hodnoty
jednoho vybraného kanálu

2

Seznam informací, které poskytuje LED pro
diagnostiku

3

Červená LED pro chybová hlášení

4

Tlačítko TEST

Elektrické zapojení
Modul se montuje na DIN lištu (s výškou 15 mm) nebo
pomocí 4 šroubů. Následující obrázek ukazuje příklad elektrického zapojení tohoto vstupního modulu.
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Příklad zapojení pro teplotní senzory
Svorky SHIELD
CS31-linie a PE
na konektoru
napájení nejsou
elektricky
propojeny.

Teplotně
závislé odpory

CS31- linie

V jediném
okamžiku
můžeme použít
jen jeden z
těchto
proudových
spotřebičů.
Může být
použit jen pro
kanály
EA 00...03.

CS31- linie
Galvanické
oddělení

Analogová
část a
napájecí
část (L+ a
M) nejsou
galvanicky
odděleny.

A/D převod a linearizace
Diagnostické funkce
Rozhraní CS31-linie
V jediném
okamžiku
můžeme použít
jen jeden z
těchto
proudových
spotřebičů.
Může být
použit jen pro
kanály
EA 04...07.

DC/DC
převod pro
napájení
analogové
části.

Termočlánky
Rozváděčová zem
Pozor:
Napájení musí být zapojeno v souladu
s koncepcí zemnění celého systému
(např.uzemnění minus svorky).

Obr. 5.2-2:

2

Nepoužité kanály se
musí propojit:
Pt100
120 Ω
Pt1000 1200 Ω
ostatní drátovou
propojkou

Napěťové senzory

Nepoužité kanály se
musí propojit:
Pt100
120 Ω
Pt1000 1200 Ω
ostatní drátovou
propojkou

Připojení všech zdrojů analogových signálů a senzorů musí
být elektricky izolováno od jejich instalačního okolí.
Stínění kabelů vedení analogových signálů musí být při vstupu do
rozváděče spojeno s rozváděčovou zemí.
Nastavení adresy modulu a konfigurace analogových kanálů se
provádí DIL přepínačem (viz další stranu).

Elektrické zapojení analogového vstupního modulu 07 AI 91

07 AI 91
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Konfigurace analogových kanálů a nastavení adresy modulu na CS31 - linii
Měřicí rozsahy analogových kanálů se nastavují po dvojicích (tzn. vždy pro dva kanály současně) pomocí DIL
přepínačů 1 a 2. Nastavením adresového DIL přepínače se určí adresa modulu, prezentace analogové hodnoty
a potlačení frekvence (50 Hz, 60 Hz nebo žádné).
Přepínače jsou umístěny pod krytem na pravé straně pouzdra modulu. Blíže popisuje nastavení následující
obrázek
DIL přepínač 1

DIL přepínač 2

Měřicí rozsah
kanály
kanály
0a1
2a3

Měřicí rozsah
kanály
kanály
4a5
6a7

Adresový DIL přepínač

Deska spojů
Adresa modulu,
analogová prezentace,
potlačení frekvence

+/- 10 V
+/- 5 V nebo 0...20 mA (s odporem 250 Ω)
+/- 500 mV

OFF: Číslo kanálu < 7
ON: Číslo kanálu > 7

+/- 50 mV

Bit s významem 1 Adresa
Bit s významem 2 modulu;
Bit s významem. 4 význam bitu
Bit s významem 8
Prezentace analogové hodnoty
ON=CS31 OFF=T200
Potlačení frekvence

Pt100 s linearizací
Pt1000 s linearizací
rezervováno
J-typ termočlánek s linearizací
K-typ termočlánek s linearizací
S-typ termočlánek s linearizací
rezervováno
rezervováno
rezervováno
rezervováno

50 Hz
60 Hz
žádné
rezervováno (nepoužívejte !)

4...20 mA (s odporem 250 Ω)
Nepoužitý kanál. Vzhledem k tomu, že rychlost
převodu je závislá na počtu kanálů, je toto nastavení
vhodné pro nepoužívané kanály.

Specifikace pro platinové odporové teplotní senzory:
Pt100
= platinum 100 Ω při 0 °C
měřicí rozsah
Pt1000 = platinum 1000 Ω při 0 °C měřicí rozsah

Adresa modulu se vypočte jako suma
významů bitů nastavených na ON.
Příklad: přepínač 6 a 7 na ON
adresa = 2 + 1 = 3

-50...400 °C konstantní proud 2 mA
-50...400 °C konstantní proud 0.2 mA

Specifikace pro termočlánky:
Typ J = Fe-CuNi
0...1200 °C železo/ měď-nikl
Typ K = NiCr-NiAl
0...1372 °C nikl-chrom / nikl-hliník
Typ S = Pt10Rh-Pt
0...1600 °C platina-10% rhodium / platina

Obr. 5.2-3:

+ = Fe
+ = NiCr
+ = Pt10Rh

- = CuNi
- = NiAl
- = Pt

Konfigurace analogových kanálů a nastavení adresy na CS3-linii
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Měřicí rozsahy vstupních kanálů
Všechny vstupní signály se berou jako diferenční signály.
Senzor je připojen dvěma póly na vstupy U+ a U- (příklad
viz Obr. 5.2-2). Vztah mezi vstupním signálem a výstupní
numerickou hodnotou ukazují Obr. 5.2-7 a 5.2-8. Všechny nepoužité kanály se musí zkratovat (viz spojka
nepoužitých kanálů na Pt100/Pt1000 kanálech).

Nastavení pro Pt100 s linearizací:

± 10 V / ± 5 V / ± 500 mV / ± 50 mV
Nastavení tohoto měřicího rozsahu dává po A/D převodu
následující výsledky.
-32760 ... 0 ... +32760

0.2 mA

Při překročení rozsahu vstupního napětí je na výstupu hodnota +32767. Při podkročení rozsahu vstupního napětí je
na výstupu hodnota -32767. V obou případech vzniká
chybové hlášení odeslané po CS31 - linii.
Všechny nepoužité kanály se musí zkratovat.
4...20 mA / 0...20 mA
Pro použití tohoto rozsahu se musí nastavit následující:
Měřicí rozsah

Nastavení

4...20 mA
0...20 mA

4...20 mA
±5V

V jednom okamžiku se může použít jen jeden
z těchto proudových spotřebičů. Používá se
pouze pro kanály EA 00...03.

Vstupní svorky obou kanálů musí být přemostěny externím
odporem 250 Ω.
Nepoužité vstupy pro 0...20 mA musí být spojeny nakrátko. V tomto případě není odpor potřebný. Nepoužité
vstupy pro 4...20 mA mohou být spojeny paralelně s
jiným 4...20 mA kanálem bez nutnosti použít další odpor.
Tím se zamezí chybovému hlášení o podtečení.

Obr. 5.2-4:

Zapojení senzorů Pt100

Nastavení pro Pt1000 s linearizací:

Pt 100 / Pt 1000
Při použití odporových teploměrů musí přes měřicí odpor
téct konstantní proud, aby se dosáhlo pro měření potřebného úbytku napětí. Pro tyto účely nabízí modul dva spotřebiče s konstantním proudem.

0.2 mA

Následující dva obrázky ukazují připojení odporových
teploměrů Pt100 a Pt1000. V této konfiguraci modul
provádí linearizaci charakteristik Pt100/Pt1000. V měřicích
okruzích se využívají zabudované proudové spotřebiče 2
mA a 0.2mA. Tak je kompenzována jejich tolerance.
Pro proudové spotřebiče platí následující rozvržení:
Pro odporové teploměry zapojené na svorky 5 až 15 (kanály EA n,00 až EA n,03) se může použít jen jeden ze dvou
proudových spotřebičů na svorce 16 nebo 17 (2 mA
nebo 0.2 mA).

V jednom okamžiku se může použít jen jeden
z těchto proudových spotřebičů. Používá se
pouze pro kanály EA 00...03.
Obr. 5.2-5:

2
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Zapojení senzorů Pt1000

Hardware

Advant Controller 31 / Vydáno: 10.2003

Pro odporové teploměry zapojené na svorky 24 až 36
(kanály EA n,04 až EA n,07) se může použít jen jeden ze
dvou proudových spotřebičů na svorce 35 nebo 36 (2 mA
nebo 0.2 mA).
Současná činnost Pt100 a Pt1000 senzorů je možná jen
tak, že jedna skupina (např. Pt100) je připojena k horní a
druhá (např. Pt1000) je připojena ke spodní řadě svorek.

Termočlánky typu J, K, a S
Termočlánky se zapojují na svorky U+ a U- buď přímo
nebo přes kompenzační vedení. Dodržení polarity je nutné.
Čidlo srovnávací teploty je vestavěno v modulu blízko vstupních svorek. Pro výpočet absolutní teploty se považují
svorky modulu za srovnávací (referenční).

Svorky 7, 10, 13, 26, 29 a 32 (označené NC) se mohou
použít jako společné body pro proudovou smyčku (viz např.
Obr. 5.2-2).
Konfigurace (viz Obr. 5.2.5-3)

Měřicí rozsah -50°C...400°C je převeden lineárně do číselného rozsahu -1022...+8190 (viz Obr. 5.2-7 a 5.2-8).

Typ J s linearizací

Při překročení rozsahu vstupního napětí je na výstupu
hodnota +32767. Při podkročení rozsahu vstupního napětí
je na výstupu hodnota -32767. V obou případech vzniká
chybové hlášení odeslané na CS31 - linii.

Typ K s linearizací
Typ S s linearizací

V případě detekce otevřeného obvodu (přerušení vodiče v
proudové smyčce) je zobrazena hodnota -32767. V případě přerušení vodiče v obvodu čidla je zobrazena hodnota +32767. V obou případech vzniká chybové hlášení
odeslané na CS31 - linii.

Typ J

Typ J

Typ K

Typ K

Když jsou nepoužité Pt100/Pt1000 kanály přemostěny,
tato propojka simuluje 0 Ω, tedy měření velmi nízké teploty. Tím vznikne chybové hlášení "rozsah podkročen". Pro
zamezení tomuto hlášení použijte následující přemostění
nepoužitých Pt100/Pt1000 kanálů:
Pt 100 odporem 120 Ω
Pt 1000 odporem 1200 Ω
Připojení jiných teplotně závislých odporů

-

0.2 mA

V zásadě můžeme nahradit Pt100/Pt1000 senzory libovolnými teplotně závislými odpory. Pro tento případ užijte
konfiguraci ± 5 V, ± 500 mV a ± 50 mV. Pokud je nutná
linearizace, musí se provést v PLC programu. Integrované
proudové spotřebiče se mohou použít takto:
Úbytek napětí na všech odporech zapojených v sérii
nesmí překročit
Obr. 5.2-6:

7 V (při použití proudového spotřebiče 0.2 mA),

Zapojení dvou čidel typu J
a dvou čidel typu K

2,5 V (při použití proudového spotřebiče 2 mA)
-

Tolerance integrovaných proudových spotřebičů je
± 1.5 % a musí být započtena do kalkulace přesnosti
měření (není kompenzace jako pro Pt100/Pt1000).

Termoelektrické napětí generované termočlánkem je
převedeno na číselnou hodnotu a linearizováno v modulu
dle typu termočlánku. Pro získání absolutní hodnoty teploty
se k měřené hodnotě přičítá referenční hodnota.
Měřená hodnota je převedena lineárně na numerickou takto: (viz Obr. 5.2-7 a 5.2-8):
Typ J:
Typ K:
Typ S:

Advant Controller 31 / Vydáno: 10.2003
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0°C...1200°C na číselný rozsah 0...24576
0°C...1372°C na číselný rozsah 0...28096
0°C...1600°C na číselný rozsah 0...32760
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Při překročení vstupního napětí je na výstupu hodnota
+32767. Při podkročení vstupního napětí je na výstupu hodnota -32767. V obou případech vzniká chybové hlášení
odeslané na CS31 - linii. Teploty pod 0°C se berou jako
"podtečení".
Přerušení obvodu způsobí numerický výstup-32767 a chybové hlášení na CS31 - linii.

Konfigurace nepoužitých kanálů
Pokud se kanály (po dvojicích) nevyužívají, doporučujeme
je vyřadit z převodu. Převod ostatních kanálů je potom
rychlejší. Nepoužité kanály musí být zkratovány.

Všechny nepoužité kanály se musí zkratovat.
Poznámka:
Z důvodu podobnosti termočlánků (železo/konstantan,
Fe-CuNi dle DIN 43710) s typem L se tyto mohou používat
také. Měřicí rozsah je přitom 0...900 °C. Protože dávají
trochu vyšší termoelektrické napětí než typ L, musí se
odchylka korigovat dle následující tabulky (data jsou
vztažena k referenční teplotě 0 °C):
Teplota
měřeného
bodu
25 °C
50 °C
100 °C
200 °C
400 °C
600 °C
900 °C

2

Kanály, které se nepřevádějí
Srovnej s konfigurací dle Obr. 5.2-3

Teplota hlášena modulem,
jež používá termočlánek typu L místo
typu J
25.63 °C
51.23 °C
101.89 °C
203.13 °C
405.69 °C
609.78 °C
920.41 °C
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je výsledek prezentován jako hodnota +32767 nebo -32767.

Vztah mezi měřenou hodnotou a umístěním
výsledku převodu v 16 bitovém wordu
Měřicí rozsahy analogových kanálů jsou konfigurovatelné
po dvojicích (tzn. vždy pro dva kanály shodně, viz
Obr. 5.2-3). Při překročení nebo podkročení měřicího
rozsahu nebo při zjištění přerušení měřicího okruhu
15

14

13

-100
%

50
%

25
%

Následující dva obrázky ukazují přehled převodových funkcí
modulu.

2

1

0

12.5 6.25 3.13 1.56 0.78 0.39 0.20 0.10 0.05 0.02
%
%
%
%
%
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%
%
%
%

0

0

0

1.25V 625mV 313mV 156mV 78mV 39mV 20mV 10mV

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

znaménko

±10 V
±5 V
±0.5 V
±50 mV
Bit hodn.

-10V

5V

-5V

2.5V

2.5V

1.25V 625mV 313mV 156mV 78mV 39mV 20mV 10mV

-500mV 250mV 125mV 63mV 31mV 16mV 7.8mV 3.9mV 2mV
-50mV

5mV

4096

2048

1024

512

256

128

2mV

0

0

0

2mV

1mV

0

0

0

0

0

0

1mV 0.5mV 0.2mV 0.1mV

25mV 12.5mV 6.3V 3.1mV 1.6mV 0.8mV 0.4mV 0.2mV 0.1mV 50µV

-32768 16384 8192

5mV

64

32

20µV

10µV

0

0

0

16

8

4

2

1

2

1

0

Měřicí rozsahy ±10 V, ±5 V, ±500 mV, ±50 mV, 12 bitů rozlišení se znaménkem:
Měřicí rozsah -100...+100 % odpovídá číselné hodnotě 8008H...7FF8H (-32760...+32760),
přetečení: 7FFFH (32767), podtečení: 8001H (-32767)

15

14

13

-100
%

50
%

25
%

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

12.5 6.25 3.13 1.56 0.78 0.39 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.005
0
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Sign

Pt100
Pt1000
Termočlánek
Bit. hodn.

-1600°C 800°C 400°C 200°C 100°C
0

800°C 400°C 200°C 100°C

-32768 16384 8192

4096

2048

50°C

25°C 12.5°C 6.25°C 3.13°C 1.56°C 0.78°C 0.39°C 0.2°C

50°C

25°C 12.5°C 6.25°C 3.13°C 1.56°C 0.78°C 0.39°C

1024

512

256

128

64

32

16

8

0.1°C

0

0

0

0

4

2

1

Měřicí rozsahy Pt100/Pt1000, 12 bitů rozlišení se znaménkem:
Měřicí rozsah -50...+400 °C odpovídá číselné hodnotě FC02H...1FFEH (-1022...+8190),
přetečení / přerušení vodiče k senzoru: 7FFFH (32767),
podtečení / přerušení spoje v senzoru: 8001H (-32767)
Měřicí rozsahy termočlánků, 12 bitů rozlišení bez znaménka:
Měřicí rozsah 0...+1600 °C odpovídá číselné hodnotě 0H...7FF8H (0...+32760),
přetečení : 7FFFH (32767), podtečení / přerušení vodiče: 8001H (-32767)

Obr. 5.2-7:

Vztah mezi měřenou hodnotou a umístěním výsledku v 16 bitovém wordu
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Vztah mezi měřenou hodnotou a číselným výsledkem pro napěťové a teplotní
vstupy

+32767
+32760

7FFF
7FF8

Chyba
+1600°C

Teplota 1600 °C se převede na
hodnotu 32760,
tzn. změna o + 1 K zvýší
číselný výsledek o 20.48.

+28096
+24576

6DC0
6000

+1372°C
+1200°C

+16384

4000

+800°C

+8192

2000

+400°C

0
-1022

0000
FC02

0°C
-50°C

-16384

C000

-32760
-32767

8008
8001

Číselný výsledek =
ϑ / °C x 20.48
Převodní vzorec
pro napěťové vstupy:

4...20 mA

Převodní vzorec
pro teploty:

100 % vstupního napětí se
převede na hodnotu 32760,
tzn. změna o +1 % vyšší
vstupní napětí zvýší číselný
výsledek o 327.6.

-100 %

-50 %

0%

+25 % +50 %

+100 %

-10 V

-5 V

0V

+5 V

+10 V

+/-10 V

-5 V

-2.5 V

0V

+2.5 V

+5 V

+/-5 V

-500 mV

-250 mV

0V

+250 mV

+500 mV

+/-500 mV

-50 mV

-25 mV

0V

+25 mV

+50 mV

+/-50 mV

-20 mA

-10 mA

0 mA

+10 mA

+20 mA

0...20 mA (+/- 20 mA)

4 mA

12 mA

20 mA

-50°C

0°C

+400°C

-50°C

0°C

+400°C

0°C

+800°C

+1200°C

0°C

+800°C

+1372°C

0°C

+800°C

+1600°C

Specifikace pro platinové odporové teplotní senzory:
Pt100
= platinum 100 Ω při 0 °C
měřicí rozsah
Pt1000 = platinum 1000 Ω při 0 °C měřicí rozsah

Obr. 5.2-8:

Měřicí rozsah

4...20 mA
(< 2 mA = otevřený
obvod)
Pt100

-50...+400°C

Pt1000

-50...+400°C

Typ J

0...1200°C

Typ K

0...1372°C

Typ S

0...1600°C

-50...400 °C konstantní proud 2 mA
-50...400 °C konstantní proud 0.2 mA

Specifikace pro termočlánky:
Typ J = Fe-CuNi
0...1200 °C železo/ měď-nikl
Typ K = NiCr-NiAl
0...1372 °C nikl-chrom / nikl-hliník
Typ S = Pt10Rh-Pt
0...1600 °C platina-10% rhodium / platina

2

Chyba

+ = Fe
+ = NiCr
+ = Pt10Rh

- = CuNi
- = NiAl
- = Pt

Vztah mezi měřenou hodnotou a číselným výsledkem

07 AI 91
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Adresace

Běžný provoz

Adresy musí být nastaveny pro všechny moduly správně.
Jen tak je umožněn správný přístup procesorového modulu ke všem vstupům a výstupům

•

Modul je automaticky inicializován po připojení
napájení. Během inicializace všechny LED svítí.

•

Pokud se vyskytne chyba na CS-linii nebo CS-linie
neběží, červená chybová LED bliká. Při chybě
během inicializace červená chybová LED svítí.

Detailní popis adresace je v kapitole "Adresace" pro
procesorový modul nebo kopler.
Nastavení adresy se provádí pomocí DIL přepínače, který
je umístěn pod krytem na pravé straně modulu. (viz Obr.
5.2-3). Při použití procesorových modulů 07 KR 91 nebo
07 KT 9x jako Master na CS-linii, platí pro adresaci
následující:

Procesorové moduly 07 KR 91 / 07 KT 9x
Adresový DIL přepínač č. 8 v pozici OFF:

Diagnostika a její zobrazení
Modul 07 AI 91 nabízí následující diagnostické funkce:

•

Detekce přerušení obvodu pro odporové teploměry
Pt100/Pt1000 a termočlánky

•

Uložení této informace (druh a místo výskytu chyby)

•

Rozpoznání interní chyby modulu

•

Rozpoznání chyby při komunikaci

Kanál

Adresa v
PLC
programu

Kanál

Adresa v
PLC
programu

Když dojde k chybě, rozsvítí se červená LED. Chybová
zpráva se současně odesílá a hlásí v procesorovém
modulu nebo v kopleru.

EA n,00
EA n,01
EA n,02
EA n,03

EW n,00
EW n,01
EW n,02
EW n,03

EA n,04
EA n,05
EA n,06
EA n,07

EW n,04
EW n,05
EW n,06
EW n,07

V procesorovém modulu 07 KR 91 / 07 KT 9x je tato
zpráva zobrazena následovně:

•

Chyba třídy 4
Číslo chyby:
Typ modulu:
Adresa modulu:
Číslo kanálu:

Adresový DIL přepínač č. 8 v pozici ON:
Kanál

Adresa v
PLC
programu

Kanál

Adresa v
PLC
programu

EA n,00
EA n,01
EA n,02
EA n,03

EW n,08
EW n,09
EW n,10
EW n,11

EA n,04
EA n,05
EA n,06
EA n,07

EW n,12
EW n,13
EW n,14
EW n,15

Přerušení obvodu

•

->
->
->
->

M 255.14
MW 255.08
MW 255.09
MW 255.10
MW 255.11

->
->
->
->

M 255.14
MW 255.08
MW 255.09
MW 255.10
MW 255.11

Mimo rozsah
Chyba třídy 4
Číslo chyby:
Typ modulu:
Adresa modulu:
Číslo kanálu:

n: Adresa modulu (Group number), nastavená
adresovým přepínačem DIL přepínači 5...8.
Adresy pro 07 KR 91 / 07 KT 92 /
07 KT 93 jako bus master: 00...05, pro
ostatní také 08...15.

(FK4)
09
01

LED

0

(FK4)
10 dec.
01

1

2

3

4

5

6

7

Channel selection / Diagnosis

Modul zabírá 8 analogových vstupů na CS31 - linii.
Obr. 5.2-9:

Když je adresový DIL přepínač č. 8 nastaven na ON, jsou
všechna čísla kanálů zvednuta o 8, tzn.adresa EW n,00
se změní na EW n,08, atd.

LED pro zobrazení výběru
kanálu a diagnostiku

Diagnostické funkce mohou být vybrány individuálně pro
každý kanál pomocí tlačítka TEST. Jedním stiskem tlačítka TEST se vybere kanál 0 a LED 0 bude blikat.
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Po uvolnění TEST tlačítka se zobrazí diagnostické informace tohoto kanálu a jsou zobrazeny cca 3 sekundy v
poli LED 00 až 07.
Význam LED:
0
1
2
3
4
5
6
7

Minimální a maximální hodnoty jsou:
Konfigurace

Min. hodnota
LED OFF

+/- 10 V
+/- 5 V
+/- 500 mV
+/- 50 mV
+/- 20 mA

-10 V
-5 V
-500 mV
-50 mV
-20 mA

nepoužito
nepoužito
nepoužito
Přerušení obvodu
Mimo rozsah
nepoužito
nepoužito
nepoužito

Potvrzení (kvitace) chyby po jejím odstranění:
-

stiskem tlačítka TEST na cca 5 sekund nebo

-

prostřednictvím PLC programu nebo

-

prostřednictvím PC.

+10 V
+5 V
+500 mV
+50 mV
+20 mA

0 V / 0 mA = 4 LED ON

Význam LED je také natištěn anglicky na čelním panelu.
Chybová zpráva na I/O modulu a v procesorovém modulu
zmizí, jakmile je chyba odstraněna, není nová chyba a je
provedeno potvrzení (kvitace) chyby.

Max. hodnota
LED ON

4...20 mA

4 mA

20 mA

12 mA = 4 LED ON
Pt100
Pt1000

-50 °C
-50 °C

+400 °C
+400 °C

0 °C = 1 LED ON

Proces se opakuje pro každý další kanál dalším stiskem
a uvolněním tlačítka TEST.
Po dosažení posledního kanálu se dalším stiskem spouští
test všech LED. Všechny LED musí svítit. Po uvolnění
tlačítka je v poli LED 00 až 07 zobrazena na cca 3 sekundy
kopie platného stavu modulu 07 AC 91, což jest stav
adresového DIP přepínače. (LED 0...7 jsou přiřazeny
přepínačům 1...8 ).

Termočlánek typ J
Termočlánek typ K
Termočlánek typ S

0 °C
0 °C
0 °C

+1600 °C
+1600 °C
+1600 °C

800 °C = 4 LED ON
Obr. 5.2-11:

Minimální a maximální hodnoty
na analogovém displeji

Zobrazení stavu analogové veličiny
Při nestisknutém tlačítku TEST se zobrazuje analogová
hodnota vybraného kanálu pomocí 8 LED.
Vysvětlení:
všechny LED OFF-> minimální hodnota
všechny LED ON -> maximální hodnota

LEDs
Analog value

Obr. 5.2-10:

2

Zobrazení hodnoty analogové
veličiny
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Technická data 07 AI 91
Platná technická data celého systému lze nalézt v "Systémová a konfigurační data" v kapitole 1 části 2 příručky
"Advant Controller 31". Další údaje nebo data, která jsou odlišná od systémových dat jsou popsána dále.
Technická data celé jednotky
Povolený rozsah pracovních teplot

0...55 °C

Jmenovité napájecí napětí modulu

24 V DC

Max. odběr proudu

max. 0.15 A

Max. proudová zátěž napájecích konektorů

3W

Ochrana proti přepólování připojeného napájení

ano

Připojení

odnímatelné konektory se šroubovacími svorkami
max. 2.5 mm2

Počet analogových vstupů

8

Galvanické oddělení

CS31-linie od zbytku modulu

Nastavení adres a konfigurace

DIL přepínačem pod krytem na pravé straně modulu

Diagnostika

viz kapitolu "Diagnostika a její zobrazení"

Stavové a chybové hlášení

pomocí celkem 17LED

Technická data analogových vstupů (pro všechna nastavení)
Počet kanálů na modulu

8 (konfigurovatelných po dvojicích)

Galvanické oddělení

od CS31-linie

Potlačení frekvence

50 Hz, 60 Hz, nebo žádné

Časová konstanta vstupního filtru

0 (žádný RC filtr)

Potlačení frekvence sítě (software filtr)

20.0 ms při 50-Hz nastavení
16.7 ms při 60-Hz nastavení

Povolení přepětí vstupu

max. +/- 30 V

Doba aktualizace dat pro kanál
včetně filtrace a doby převodu
- potlačení 50/60 Hz
- bez potlačení
- při použití termočlánku
a potlačení 50/60 Hz

typ. 100 ms
typ. 30 ms
typ. 150 ms

Celková doba je snížena když se
nepoužívají všechny kanály
dle Obr. 5.2-3.
Napěťové vstupy
Vstupní odpor

> 1 MΩ

Měřicí rozsahy (nominální hodnoty)

+/- 10 V, +/- 5 V, +/- 500 mV, +/- 50 mV

Rozlišení

12 bitů + znaménko

Celková chyba

< ±0.5 % z celého rozsahu

Nepoužité kanály

musí být přemostěny
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Proudové vstupy 0...20 mA / 4...20 mA
Po přemostění vstupních svorek odporem můžeme použít vstupy jako proudové. Platí přitom následující:
Proudový rozsah

0...20 mA

4...20 mA

Vybraný měřicí rozsah

+/- 5 V

4...20 mA

Nutný externí odpor

250 Ω

250 Ω

Destrukční limit odporu

závisí na jeho zatížitelnosti

Celková chyba

< ±0.5 % z celého rozsahu ± tolerance odporu

Nepoužité kanály

musí být přemostěny

Pt100/Pt1000 vstup
Vyhodnocovaný rozsah s linearizací

-50°C...+400°C

Odpor senzoru v tomto rozsahu
Pt100
Pt1000

80.31 Ω...247.04 Ω
803.1 Ω...2470.4 Ω

Rozlišení

12 bitů + znaménko (1 LSB = 0.1°C)

Dovolený celkový odpor vedení
(tam i zpět)

max. 50 Ω na senzor (ve 4-vodièovém zapojení)

Chyba měření při rozsahu -50...+400°C
(linearita, linearizace, teplotní rozsah,
rozlišení, seřízení)

Pt100:
Pt1000:

Konstantní proud protékající senzorem
Pt100
Pt1000

2 mA
0.2 mA

Ztrátový výkon senzoru
Pt100
měř. hodnota = 0°C
měř. hodnota = 400°C
Pt1000
měř. hodnota = 0°C
měř. hodnota = 400°C

0.4 mW
1.0 mW
0.04 mW
0.1 mW

Chod proudového výstupu naprázdno

< +15 V

Dovolená celkový úbytek napětí na senzorech a vedení
při zapojení v sérii
Délka vedení při paralelním položení kabelů
stíněné
dvoužilové stíněné s průřezem > 0.5 mm2

+/- 0.5 % z celého rozsahu
+/- 1.0 % z celého rozsahu

max. 7.0 V (použit proudový odběr 0.2 mA)
max. 2.5 V (použit proudový odběr 2.0 mA)
max. 50 m
max. 200 m

Nepoužité vstupní kanály:
Pokud jsou vstupní Pt100/Pt1000 kanály přemostěny, drátová spojka simuluje odpor 0 Ω a hlásí velmi nízkou teplotu.
Toto je vyhodnoceno jako "podtečení rozsahu" a vznikají chybová hlášení. Proto přemostěte nepoužité kanály Pt100/
Pt1000 takto:
Pt 100
odporem 120 Ω
Pt 1000
odporem 1200 Ω
Připojení jiných teplotně závislých odporů:
V zásadě můžeme nahradit Pt100/Pt1000 senzory libovolnými teplotně závislými odpory (PTC, NTC).Pro tento
případ užijte konfiguraci ± 5 V, ± 500 mV a ± 50 mV. Pokud je nutná linearizace, musí se provést v PLC programu.
Integrované proudové spotřebiče se mohou použít takto:

2
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-

Úbytek napětí na všech odporech zapojených v sérii nesmí překročit
7 V (při použití proudového spotřebiče 0.2 mA),
2,5 V (při použití proudového spotřebiče 2 mA)

-

Tolerance integrovaného proudového spotřebiče je ± 1.5 % a musí být započtena do kalkulace přesnosti
měření (není kompenzace jako pro Pt100/Pt1000).

Vstup z termočlánků
Termočlánky

Typu J, K a S

Vyhodnocovaný rozsah s linearizací
Typ J
Fe-CuNi
0...1200 °C
Typ K
NiCr-NiAl
0...1372 °C
Typ S
Pt10Rh-Pt 0...1600 °C

železo/ měď-nikl
při 0....57.942 mV
nikl-chrom / nikl-hliník
při 0....41.269 mV
platina-10% rhodium / platina při 0.... 9.585 mV

Čidlo srovnávací teploty je vestavěno v modulu blízko vstupních svorek. Pro výpočet absolutní teploty se považují
svorky modulu za srovnávací (referenční).
Rozlišení

12 bitů + znaménko(1 LSB = 0.4°C)

Chyba měření při rozsahu 0...+1600°C
(linearita, linearizace, teplotní rozsah,
rozlišení, seřízení)

+/- 0.5 % z celého rozsahu

Délka vedení při paralelním položení kabelů
stíněné
dvoužilové stíněné s průřezem > 0.5 mm2

max. 50 m
max. 200 m

Nepoužité kanály

musí být přemostěny

Připojení na CS31-linii
Standard rozhraní

EIA RS-485

Galvanické oddělení

od napájecího napětí a vstupů

Mechanická data
Montáž na DIN lištu

v souladu s DIN EN 50022-35, 15 mm hluboká.
DIN lišta je umístěna centrálně mezi horní a spodní
hranu modulu.

Montáž pomocí šroubů

4 šrouby M4

Šířka x výška x hloubka

120 x 140 x 85 mm

Připojení signálů a ostatních vodičů
průřez vodičů

zásuvné konektory se šroubovacími svorkami
max. 2.5 mm2 (rozteč pinů 5.08 mm)

Hmotnost

450 g

Rozměry pro instalaci

viz Obr. 5.2-13

Instalační pokyny
Instalační pozice

vertikálně s konektory nahoře a dole

Chlazení

Přirozeným prouděním vzduchu, nesmí být omezeno
kabeláží nebo jinými komponenty umístěnými
ve skříni.
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Objednací údaje
Modul 07 AI 91

Objednací číslo GJR5 2516 00 R0202

Obsah dodávky

Analogový vstupní modul 07 AI 91
1 3-pinový konektor (rozteč pinů 5.08 mm)
3 5-pinový konektor (rozteč pinů 5.08 mm)
2 9-pinový konektor (rozteč pinů 5.08 mm)
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85

120
94

65

130

140

65

111

102

5
94

Všechny míry v mm.

Hloubka modulu je 85 mm. Při použití DIN lišty se instalační hloubka zvětšuje o hloubku DIN lišty.

Obr. 5.2-13:

07 AI 91, čelní panel a vnější rozměry.
Rozměry otvorů pro instalaci jsou tučným tiskem.
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