NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA AUTOMATYKI

Konwerter transmisji głowic KT-16

Układ konwertera transmisji głowic KT-16 przystosowany jest do podłączenia, od strony wejścia, do 16 głowic pomiarowodetekcyjnych MGX-70 lub GDX-70 łączonych w sposób szeregowy.Wyjście konwertera wyposażone jest w dwuprzewodowy
interfejs RS-485 (half duplex)z zaimplementowanym protokołem Modbus RTU („slave”). Do wyjścia konwertera można
podłączyć dowolne urządzenie nadrzędne („master”) wyposażone w kompatybilne łącze i protokół transmisji. Interfejs RS-485
posiada separację galwaniczną od reszty układu. Urządzenie nadrzędne może za pośrednictwem konwertera odczytywać
wszystkie parametry podłączonych głowic pomiarowo-detekcyjnych, zmienić niektóre z nich (adresy, progi alarmowe) a także
konfigurować parametry pracy samego konwertera.
Stan transmisji od strony wejścia i wyjścia konwertera przedstawiany jest za pomocą diod LED. Oddzielną opcją pracy
konwertera jest możliwość podlączenia do jego wyjścia analogowych modułów wyjść prądowych 4-20mA. Moduły wyjść
prądowych są zamiast urządzenia nadrzędnego (nie mogą być podłączone
jednocześnie) i na ich wyjściach przedstawiane są wskazania podłączonych
głowic pomiarowo-detekcyjnych.
Układ konwertera przystosowany jest do zasilania z zewnętrznego zasilacza
o napięciu wyjściowym 15-25VDC/60W.
Dodatkowo konwerter posiada zaciski zasilania awaryjnego (akumulatora)
o parametrach 12VDC/2,2Ah.
Całość układu konwertera KT-16 zabudowana została w typowej obudowie na
szynę DIN.
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Konwerter KT-16
Konwerter KT-16 jest urządzeniem dostosowującym
komunikację z głowicami pomiarowo-detekcyjnymi MGX-70
oraz GDX-70 do standardu dwuprzewodowego interfejsu
RS-485 z zaimplementowanym protokołem transmisji Modbus RTU. Do
wejścia konwertera można podłączyć do 16 głowic
pomiarowo-detekcyjnych, natomiast wyjście wyposażone jest
w dwuprzewodowy interfejs RS-485. Od strony wyjścia
konwerter jest typowym urządzeniem typu „slave” z zaimplementowanym protokołem Modbus RTU. Konwerter może także
współpracować z modułami wyjść analogowych 4-20mA,
odwzorowującymi wskazania głowic pomiarowo-detekcyjnych za
pomocą sygnału prądowego.

Parametry techniczne głowic MGX-70 i GDX-70

PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI SYSTEMU SĄ:
• Głowice pomiarowo-detekcyjne MGX-70 lub GDX-70;
• Konwerter transmisji głowic KT-16;
• Urządzenie nadrzędne (komputer, sterownik PLC, itp.)
z łączem RS-485 i zaimplementowanym protokołem
Modbus RTU („master”). Dodatkowym elementem
systemu, zamiast urządzenia nadrzędnego, mogą być
moduły wyjść prądowych 4-20.mA

Innowacyjne elementy systemu:
• Szeregowe łączenie głowic z centralą
(jeden przewód dwużyłowy służący
jednocześnie do zasilania i komunikacji
wszystkich podłączonych głowic).
• Dodatkowa sygnalizacja LED
na głowicach pomiarowych.
• Wymienny moduł sensora.
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Głowice pomiarowe zasilane są falą prostokątną o f = 50 Hz.
Napięcie zasilające zmienia się w przedziałach 0 i 30 V

MONTAŻ i URUCHAMIANIE SYSTEMU

