TRANS-I/O
GÝRÝÞ-ÇIKIÞ MODÜLÜ

Tanýmlama
Trans-I/O giriþ-çýkýþ modülü 8 adet konfigüre edilebilir lojik giriþ ve 8 adet konfigüre edilebilir
röle çýkýþýndan oluþur. Konfigüre edilebilir lojik giriþlerin donaným tipi pcb üzerindeki jumper’ lar
ile “-Ve” ya da “+Ve” giriþ seçilebilir. Detaylý bilgi için Þekil-1’ e bakýnýz.
Konfigürasyon
Trans serisi jeneratör kontrol cihazýnda Trans-I/O geniþleme modülünü kullanabilmek için
cihazýn program parametreleri bölümünden Trans-I/O geniþleme modülü aktif edilmelidir. Yani
“Program->Teknisyen bolumu->Genisleme modulleri->IO (1-8)->Aktif/Pasif secimi”
parametresi “Aktif” seçilmelidir.
Bu parametre aktif edildikten sonra cihazýn beslemesi kesilip tekrar verilmelidir. Artýk cihazýn
program parametreleri bölümünde Trans-I/O geniþleme modülünün giriþleri ve çýkýþlarýnýn
parametreleri gözlenebilir ve ayarlanabilir.
Detaylý bilgi için lütfen ilgili Trans serisi cihazýn manueline bakýnýz.
Spesifikasyonlar
Besleme Gerilimi

: 8 - 32 V Z. Trans serisi cihazdan.

Güç Tüketimi
Boyutlar
Aðýrlýk

: 200 mA @12V Z.
: 175 mm x 108 mm x 28 mm. (konnektörler dahil).
: Yaklaþýk olarak 236 gr.

Ortam Þartlarý
Stoklama / Ortam Sýcaklýðý
Stoklama / Ortam Nem Oraný
Önerilen Montaj Tipi
Önerilen Çalýþma Ortamý
Haberleþme Arayüzü
Haberleþme Hýzý

: Deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliðe kadar, yoðun
nem olmayan ortamlarda.
: 0°C ile +70°C / -30°C ile +80°C.
: Maksimum %90. (yoðunlaþma olmayan ortamlarda).
: II, Sabit montaj kategorisi.
: II, Ofis veye iþ ortamýnda, iletken olmayan kirlenmelerde.
: CAN 2.0A (ISO-11898).
: 250 Kbps.

Sonlandýrma Direnci

: 120 W. (pcb üzerindeki jumper ile seçilir).
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Tüm lojik giriþlerin “Donaným tipi” bu jumper’ lar kullanýlarak “-Ve” ya da “+Ve” olarak konfigüre
edilebilir. Jumper ile “-Ve” ya da “+Ve” olarak ayarlanan giriþin ayrýca cihazýn program
parametreleri bölümünden “Donaným tipi” parametresi de “-Ve” ya da “+Ve” olarak seçilmelidir.
Yani “Program->Teknisyen bolumu->Girisler->Konf. exp. giris-1->Donaným tipi” parametresi
ayarlanmalýdýr.
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