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SmartWire-DT™.
Od jednoduché konektivity po jednoduchou automatizaci.
Hlídání

Pomocí dodatečné inteligence vzdálených přístrojů je dnes komplexní propojení
zbytečné, dochází tak ke zjednodušení zapojení při použití jednoduché
automatizace. Eaton zahájil se systémem SmartWire-DT novou éru
v propojení mezi individuálními spínacími prvky v rozváděči. SmartWire-DT

Ovládání &
monitorování

Ochrana

nahrazuje zdlouhavé zapojení řídicích prvků a umožňuje přímou a kontinuální
komunikaci mezi centrální řídicí jednotkou a řízenými úseky ve výrobě.

Spínání

Řízení

Darwin Technology

SmartWire-DT základem pro jednoduchou
konektivitu
SmartWire-DT snižuje úsilí a náklady spojené se zapojením
rozváděčových systémů až o 85% a pomáhá v celém rozsahu
projektu – od návrhu až po realizaci, při uvedení do provozu
a rozšiřování systému. SmartWire-DT spoléhá na osvědčené
a otestované průmyslové spínací přístroje Eaton a granty
inteligentních komunikačních funkcí.
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Snížení nákladů při
projektování až o 70%

Bezchybná montáž
a zapojení

Otevřeno pro každé „master“ zařízení
s různými komunikacemi
Společnost Eaton nabízí širokou škálu komunikačních bran do
standardních průmyslových sběrnic pro výměnu dat s vyšším
řídicím systémem. To umožňuje připojení SmartWire-DT do
řídicích systémů mnoha výrobců.

Easy800 se SmartWire-DT – dvakrát tak
jednoduché
Nové easy800 se SmartWire-DT kombinuje funkce ze
standardního řídicího relé easy800 s přímým napojením na
komunikační systém SmartWire-DT. Namísto připojení
individuálních fyzických vstupů a výstupů pro řízení, jsou akční
prvky rychle a snadno připojeny přes SmartWire-DT vedení
k nové easy802 nebo easy806. Programování se provádí
obvyklým způsobem v kontaktním schématu pomocí
easySoft-Pro. Nová easy800 se SmartWire-DT kombinuje
jednoduchost dvou systémů a tak nabízí dvojí výhody v oblasti
řízení.

HMI/PLC se SmartWire-DT – základ pro
jednoduché automatizační řešení
HMI/PLC kombinuje nejmodernější IT technologie s konvenční
PLC a HMI technologií. Řízení, vizualizace a správa dat jsou
v jednom zařízení – HMI/PLC. Dotykový displej s PLC řady
XV100 je nyní nabízen v jednoduché a přímočaré koncepci
s připojením na SmartWire-DT a s přímou komunikací
s účastníky SmartWire-DT.

Snížení času vyžadovaného
pro zapojení, testování a
oživení systému až o 85%

Komfortní a intuitivní
ovládání s minimální
ztrátou času

Údržba s přímou
diagnostikou

Jednoduché rozšíření
s rezervovanými místy
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SmartWire-DT™.
Propojení 99 přístrojů na vzdálenosti
až 600 m.
Jeden systém, nespočet možností: Nezávisle na zvolené komunikaci nadřazeného
řídicího systému, může být připojeno s novým vedením SmartWire-DT až 99 přístrojů
na celkové maximální délce 600 m. „Zelený“ kabel propojuje jednotlivá zařízení uvnitř
i vně průmyslového rozváděče.

1. Komunikační brána
SmartWire-DT
2. Datový konektor SUB-D,
9-pólový
3. SmartWire-DT HMI-PLC
4. Řídicí relé easy800 se
SmartWire-DT
5. SmartWire-DT koncový
konektor, 8-pólový
6. SmartWire-DT plochý kabel,
8-pólový
7. SmartWire-DT přístrojový
konektor, 8-pólový
8. SmartWire-DT modul vstupů/
výstupů
9. SmartWire-DT rozhraní pro
NZM
10. Výkonový jistič NZM
11. SmartWire-DT modul ke
stykačům
12. Stykače DILM
13. SmartWire-DT modul ke
stykačům s přepínačem
MAN-0-AUTO

Adresace každého jednotlivého
přístroje SmartWire-DT se provádí
automaticky při stisknutí tlačítka
na komunikační bráně v pořadí, ve
kterém jsou nainstalovány.

Kabel
Podstatou systému SmartWire-DT je „zelený“
osmižilový plochý nebo kruhový kabel, který
vzájemně propojuje přístroje od komunikační
brány až po zakončovací odpor. Kromě datových linek je v kabelu obsaženo napájecí napětí
pro přístroje (15 V DC) a ovládání stykačů
(24 V DC).

Plochý kabel má dvě
významné charakteristické vlastnosti:
Šipky ukazují směr
kabelu od brány k
zakončovacímu odporu a černé značení
ukazuje montážní
orientaci přístrojů a
plochého konektoru.
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Plochý kabel
Principem systému SmartWireDT je „zelený“ osmižilový
plochý kabel, který vzájemně
propojuje přístroje od brány až po
zakončovací odpor.

Koncový konektor
Koncový konektor slouží k připojení plochého kabelu k bráně,
zakončovacímu odporu, nebo také k příslušnému vazebnímu modulu.
Montáž s pomocí krimpovacích kleští je bezpečná a jednoduchá –
umístěte koncový konektor do krimpovacích kleští, vložte plochý kabel
a stiskněte – hotovo.

1
5

6
10
7

6

7

2

8

9

2

6
5

3

4

18
14

15

17

12

11

13
13

7

16

7
7
7

23

22
20

7

25

22

21

25

24
24
5

7

22

40

7

5

7

19

7
26

28

27

27

5

39

29

31

30
31
28

23

25

32

25

36

35

38

34

33

34

7

5

14. Spouštěč motorů PKZ
15. Spouštěčová kombinace MSC
16. SmartWire-DT modul pro spouštěče motorů
PKE
17. Motorový spouštěč PKE s elektronickou
spouští
18. Softstartér DS7 v kombinaci se spouštěčem
motorů PKE
19. SmartWire-DT napájecí modul
20. SmartWire-DT univerzální „slave“ modul, čelní
montáž
21. SmartWire-DT LED prvek, čelní montáž
22. RMQ-Titan upevňovací adaptér pro čelní
montáž
23. Signálka RMQ-Titan
24. SmartWire-DT funkční element pro čelní
montáž
25. Ovládací hlavice RMQ-Titan
26. SmartWire-DT adaptér pro přechod kabelu
plochý/kruhový
27. SmartWire-DT konektor kruhového kabelu
28. RMQ-Titan skříňka pro povrchovou montáž
29. SmartWire-DT karta pro funkční prvky, zadní
montáž
30. SmartWire-DT LED prvek, zadní montáž
31. SmartWire-DT funkční element pro zadní
montáž
32. SmartWire-DT univerzální modul, zadní montáž
33. SmartWire-DT adaptér pro přechod kabelu
kruhový/plochý
34. SmartWire-DT modul pro PKE
35. Elektronické motorové spouštěče PKE12,
PKE32
36. Elektronický motorový spouštěč PKE65
37. SmartWire-DT zakončovací odpor pro
osmižilový plochý kabel
38. Softstartér DS7
39. SmartWire-DT kruhový kabel
40. Software SWD-Assist pro podporu
projektování
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1. krok: nasazení přístrojového
konektoru
Umístěte osmižilový plochý kabel
do přístrojového konektoru a
jemně uzavřete kryt, ...

2. krok: umístění přístrojového
konektoru
... pak umístěte přístrojový konektor na správné místo a vyvinutím
lehkého tlaku ho upevněte...

3. krok: vytvoření kontaktu
... s použitím krimpovacích
kleští vytvořte kontakt mezi
přístrojovým konektorem a
plochým kabelem.

Zakončovací odpor
Zakončovací odpor je na konci
každého vedení SmartWire-DT.
Buď je umístěn v průmyslovém
rozváděči nebo ve skříňce pro
povrchovou montáž M22-...
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SmartWire-DT™.
Jednoduše geniální.
Tradiční zapojení řídicích obvodů znamená mnoho úsilí a nákladů – každý kontakt
nebo signálka se zapojuje jednotlivě, a zvlášť se připojí k I/O modulům řídicího
systému. To vyžaduje mnoho času a znamená to teoreticky mnoho chyb při
zapojování vodičů. SmartWire-DT je jednoduše geniální – plochý zelený kabel
připojuje přístroje řídicích obvodů jediným zacvaknutím. To šetří čas a snižuje
počet zdrojů chyb.

SmartWire-DT – jednoduše
geniální − pro ovládací přístroje

Montáž RMQ-Titan®
Ovládací přístroje RMQ-Titan se propojí
spolu s funkčními prvky SmartWire-DT.
Jednoduše nasuňte přístrojový konektor, a je
hotovo.

Funkční prvky pro čelní montáž
Funkční prvky se svými vlastnostmi liší podle přístrojů, se kterými se používají (tlačítka,
přepínače, signálky, atd.) a jsou k dispozici v následujících provedeních:

•	LED dioda
•	Kontaktní prvek se 2 pozicemi a LED
diodou
• Kontaktní prvek se 3 pozicemi a LED 		
diodou
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•	Kontaktní prvek se 3 pozicemi
•	Kontaktní prvek se 2 pozicemi

Zadní upevnění
Provedení ukázané vlevo je k dispozici také pro zadní
upevnění k základně.
Na obrázku: čelní a zadní pohled na kontaktní prvek
se 2 pozicemi.

Všechny funkční prvky technologie SmartWire-DT mají
svoji vlastní adresu a diagnostiku.
Výhoda: snadná a rychlá diagnostika

Tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ
Kontaktní prvek SmartWire-DT s dvěmi pozicemi byl zkonstruován tak, aby
mohl být použit se standardním kontaktním prvkem buď na levé nebo pravé
straně. Této vlastnosti využívá tlačítko NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ, které je
v obvodu NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ zapojeno jako funkční tlačítko pro odpojení zátěže od napájení a v obvodu SmartWire-DT slouží pro signalizaci stavu.

Skříňka RMQ-Titan pro povrchovou montáž se SmartWire-DT
Zelený kruhový kabel SmartWire-DT spojuje řídicí panel s periferiemi. Skříňky pro
povrchovou montáž M22-.. jsou připojeny pomocí kabelových průchodek nebo zásuvných
konektorů (volitelné příslušenství). Deska s plošnými spoji se jednoduše připojí s pomocí
barevně kódovaných zásuvných svorek. Nyní jednoduše připevníte funkční prvek na
vhodnou základnu – a je hotovo.

Od průmyslového rozváděče k periferiím
Průchodka na průmyslovém rozváděči má funkci
rozhraní mezi plochým kabelem a kruhovým
kabelem. Pro propojení mezi jednotlivými
průmyslovými rozváděči lze využít kruhový kabel
s konektory v krytí IP67.
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SmartWire-DT™.
Jednoduše inteligentní.
I tradiční zapojení vodičů řídicích obvodů, které zahrnuje spouštěče motorů
nebo stykače, vyžaduje značný čas a práci. Každý motorový spouštěč nebo
stykač je samostatně zapojen k jednotkám I/O řídicích obvodů. To vyžaduje
mnoho času a je zde možnost mnoha chybných zapojení a provozních poruch.
Doplnit spouštěče motorů a stykače řady xStart do systému SmartWire-DT je
opravdu geniální.

SmartWire-DT − jednoduše inteligentní
− pro spouštěče motorů nebo stykače

Spouštěče motorů ze standardních
komponent
Názorný příklad snížení pracnosti:
Modul SmartWire-DT pro stykače DILM do 38 A se
jednoduše zasune do přístroje jako pomocný kontakt. Pro
připojení motorového spouštěče se používá standardní
spouštěčová kombinace MSC, která může být doplněna
řadou příslušenství jako např. třífázovým propojovacím
systémem nebo sběrnicovým adaptérem.

Přímé a reverzační spouštěčové kombinace
Jednoduché sestavení přímé nebo reverzační spouštěčové kombinace
xStart až do 15 kW ze standardních komponent vhodně doplněné
o funkční prvky SmartWire-DT šetří místo v rozváděči. I v tomto případě
je možné využívat elektrické a mechanické blokování stykačů.
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NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
Řídicí napětí pro stykače (24 V DC) se dodává centrálně z brány. Toto
napájecí napětí je integrováno do obvodu nouzového zastavení a při
stisku tlačítka NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ vede k vypnutí stykačů.
V systému SmartWire-DT může být vytvořeno několik obvodů
NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ. Obvody NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ
mohou být snadno vytvořeny použitím napájecích modulů.

SmartWire-DT nabízí veškeré nezbytné
informace bez složitého zapojování.

Komfortní obsluha a optimální tok informací
Rychlejší uvedení do provozu díky snadnému testování: motorová spouštěčová kombinace xStart může být zapnuta a vypnuta přímo na funkčním prvku DIL/MSC (manuálně/automaticky)
systému SmartWire-DT pomocí šroubováku. V automatickém
režimu pak stykač přijímá spínací povel z PLC.
S pomocí SmartWire-DT je možné získávat přesná stavová
hlášení. Tímto způsobem je rozlišeno mezi vybavením z důvodu
zkratu nebo přetížením, čímž je zaručena transparentnost
systému.

Spínaní až 2200 A při použití pomocného stykače
Kromě velikostí stykačů 1 a 2 (do 38 A, AC-3), lze SmartWire-DT
moduly pro DILM kombinovat také s pomocnými stykači typu DILA.
To otevírá nové možnosti pro distribuované řízení AC zátěží, nebo distribuované řízení stykačů DILA jako pomocných relé pro stykače až do
2200 A. Stav sepnutí řízeného stykače je identifikováno pomocí dvou
digitálních vstupů SmartWire-DT.

Ovládání AC zátěží
Spouštěčové kombinace s AC ovládáním jsou do systému
SmartWire-DT integrovány přes moduly vstupů/výstupů s využitím
reléových výstupů. Pomocí digitálních vstupů lze určit spínací polohu
připojeného stykače a stav motorového spouštěče.
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SmartWire-DT™.
Jednoduše komunikativní.
SmartWire-DT umožňuje elektronickým spouštěčům motorů PKE jednoduchou
integraci do světa automatizace. Tímto způsobem lze získat a přenést do řídicího
systému všechny důležité informace o distribuci energie motorové zátěže.
Integrace může být jak pro individuální motorový spouštěč PKE, stejně jako pro
spouštěčovou kombinaci DILM a PKE.

SmartWire-DT – jednoduše komunikativní –
pro motorové spouštěče PKE
Komunikační možnosti motorových
spouštěčů PKE
Pomocí funkčního prvku PKE-SWD lze jednoduše integrovat
motorové spouštěče do systému SmartWire-DT. Využitím
funkčního prvku se otvírá možnost výčtu relevantních
informací týkajících se motorového spouštěče. Mezi tyto
informace patří spínací stav, nastavení spouště na přetížení,
nastavení třídy rozběhu CLASS, příčina vybavení, aktuální
proud motoru stejně jako tepelné zatížení motoru bez použití
dodatečných snímačů. Funkční prvek může být kombinován
se všemi základními jednotkami PKE (PKE12, PKE32, PKE65)
a nabízí tak univerzální síťové řešení pro proudové rozsahy
od 0,3 A až do 65 A.

Veškeré informace na první pohled
Prostřednictvím integrace motorového spouštěče PKE do systému SmartWireDT lze přenést do řídicí části všechny stavové a analogové informace, které byly
až doposud přístupné pouze pomocí dalších zařízení. Tím se snižuje kompletní
zapojení řídicí části motoru a poskytuje větší transparentnost. Přenos procesních dat, jako jsou skutečné hodnoty proudu motoru a tepelné zatížení motoru
naznačuje v předstihu možné procesní nedostatky. To zlepšuje servisní činnosti
a dostupnost systému.

Stavy
– Stav PKE a stykače
– Nastavená hodnota jmenovitého proudu
– Nastavená hodnota třídy rozběhu Class
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Spouštěčové kombinace s PKE v systému SmartWire-DT
Funkční prvek PKE-SWD-32 umožňuje integraci spouštěčových kombinací
s elektronickým motorovým spouštěčem PKE do systému SmartWire-DT až do
32 A. Funkční element je instalován přímo na stykač a přes dodávaný COM
modul připojen též ke spouštěči motorů PKE. Implementované rozhraní pro
připojení cívky stykače umožňuje jeho ovládání a identifikaci stavu. To eliminuje
značnou část řídicího vedení. Přes funkční prvek lze z elektronického motorového spouštěče PKE získat stavové a analogové hodnoty do systému SmartWireDT. Nastavitelná funkce prvku PKE-SWD-32 umožňuje automatické vypnutí
a zapnutí v případě informace o přetížení z motorového spouštěče PKE.
Následně není nutné manuální zapnutí motorového spouštěče, protože zůstává
zapnutý.

Zkrat
Přetížení
Ztráta fáze
Test

Kontrola motoru

Diagnostika

Další funkce

– Aktuální hodnota proudu motoru
– Aktuální teplotní obraz motoru

– Přetížení, zkrat, ztráta fáze, test

– Funkce ochranného relé (stykač
vypíná v případě přetížení)
– Manuální / automatické ovládání
pomocí přepínače

11

SmartWire-DT™.
Jednoduše efektivní.
Kromě spínacích přístrojů a motorových spouštěčů může systém SmartWire-DT
komunikovat přímo s kompaktními výkonovými jističi. Pro tento účel se používá
modul NZM-XSWD-704. Komunikační systém SmartWire-DT v tomto případě
prokazuje své komplexní schopnosti. K dispozici jsou nejen spínací přístroje
přenášející data o velikosti 1 bit, ale také výkonové jističe s daty až 32 byte. Přes
SmartWire-DT je možné získat důležité informace o výkonových jističích NZM.
Jsou to například fázové proudy nebo diagnostická data, jako jsou varování při
přetížení a diagnostické zprávy. K systému SmartWire-DT lze přes NZM modul
připojit všechny výkonové jističe NZM o velikostech 2, 3 a 4. Pod kontrolou tedy
mohou být veškeré proudy do 1600 A v oblasti energetiky distribuční soustavy.

SmartWIre-DT – vysoce výkonná
komunikace pro hospodaření
s energií
Varování při přetížení

NZM komunikace
Cílem tohoto řešení jsou preventivní varování,
která detekují chyby ještě před tím, než k nim
dojde. Jističe NZM hlásí přes SmartWire-DT
nadměrné aktuální hodnoty ve 3 varovných
úrovních. SmartWire-DT umožňuje také kontrolu nad motorovým pohonem jističe a eliminuje
tak další vyžadované zapojení.

Dálkové ovládání

Komplexní rozsah údajů
Vstupy

Všechny tři fáze a kontakt identifikující pozici jističe jsou

•
•
•
•
•
•

dostupné jako vstupní data. Pro diagnostické účely mohou

Proudy
Stavy
Diagnostika
Měřič spotřeby
Nastavené hodnoty
Identifikace

být odeslány informace o varování při přetížení a příčiny
vybavení. Kromě aktivní energie jsou k dispozici také
informace o typu jističe a nastavených parametrech spouště.
Jako ovládací signály lze odeslat zapnutí a vypnutí přes
motorový pohon, stejně jako reset měřiče energie.

Výstupy
• Dálkové ovládání
• Reset
• Měřič spotřeby
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Měření energie
SmartWire-DT modul NZM přenáší hodnotu spotřebované
činné energie v příslušném měřeném vstupu nebo výstupu
obvodu. Se SmartWire-DT lze kdykoli číst hodnotu
z elektroměru, což poskytuje předpoklad pro optimalizaci
spotřeby energie. NZM funkční modul má standardizované S0
rozhraní pro měření energie, ke kterému je připojen například
NZM-XMC-S0, jenž v reálu energii měří přes integrované měřicí
transformátory a potřebné měřicí obvody.
XMC-S0

Rozvoj systému SmartWire-DT

Pro snadný a flexibilní přenos dat je v přípravě SmartWire-DT připojení
frekvenčních měničů M-MAX.

Již brzy budou k dispozici softstartéry DS7 s komunikací SmartWire-DT,
což povede ke zjednodušení připojení a zlepšení funkčnosti přístroje.
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SmartWire-DT™.
Jednoduchá konfigurace a rychlé uvedení do provozu.
SmartWire-DT redukuje ve značné míře náklady na připojování vodičů a pomáhá
ušetřit náklady v celkovém výrobním řetězci, od návrhu přes konstrukci,
programování a zprovoznění až po opravy. SmartWire-DT vychází ze známých
a ověřených průmyslových spínacích přístrojů od firmy Eaton, ke kterým přidává
možnost komunikace.

Jednoduché připojení
ke standardním sběrnicím
Celosvětové standardy komunikací
v průmyslových aplikacích zjednodušují
použití systému SmartWire-DT. S využitím
komunikační brány SmartWire-DT může být
připojen řídicí systém libovolného výrobce.
Pro konfiguraci a parametrizaci zařízení
SmartWire-DT jsou používány standardní
postupy. Při přechodu ze standardních
systémů s distribuovanými I/O na systém
SmartWire-DT se pro vás konfigurace
a programování řídicího systému nemění.

Snadná konfigurace pomocí
SWD-Assist
Software SWD-Assist vám pomůže nastavit
SmartWire-DT jednoduše a rychle. Standardní
funkce známé z operačního systému Windows
usnadňují obsluhu a manipulaci. Vytvořenou
konfiguraci je možné uložit a libovolně použít
pro jiné projekty. Na konci konfigurace obdržíte
kompletní seznam položek pro objednání
s uvedeným množstvím a objednacími čísly
jednotlivých typů. K dispozici je také editor
formulářů vhodný pro tvorbu projektové
dokumentace. Pomocí SWD-Assist mohou být
přesně dle aplikace vytvořeny soubory
www.eaton.com/moellerproducts

GmbH. All Rights
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SmartWire-DT™

SWD-Assist V1.40
Planning tool for the SmartWire-DT
product range

SWD-Assist lze zdarma stáhnout z internetových
stránek:

©2

by
011

n
Eato

s
Industrie

http://downloadcenter.moeller.net/en/software.html

s popisem přístrojů pro použité komunikace
s nadřazeným systémem. Takto vytvořený
soubor jednoduše integrujete do celého
programu ve vašem standardním programovacím prostředí.
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CoDeSys: Jednoduchý výběr modulů v konfiguraci přístrojů

STEP7: Zde máte možnost využít obecný GSD soubor a

s automaticky generovanými odpovídajícími adresy vstupů /

samostatně volit moduly SmartWire-DT. Nebo můžete použít

výstupů.

GSD soubor vygenerovaný softwarem SWD-Assist pro
specifický projekt.

RSLogix5000: Po importu konfiguračních souborů
do programovacího prostředí, mohou být využity veškerá
vstupní / výstupní data modulu SmartWire-DT.

Rychlá a pohodlná on-line
diagnostika
Přes konfigurační rozhraní komunikační brány
nebo easy relé se SmartWire-DT lze přímo
přistoupit ke všem účastníkům systému
SmartWire-DT. Celá síť SmartWire-DT může
být kontrolována a sledována bez připojeného
PLC. K dispozici je jak čtení a editace aktuální
konfigurace, tak zobrazení stavů, parametrů a
diagnostických údajů. Konfigurátor umožňuje
zobrazení rozdílů mezi stávající a definovanou
konfigurací. Případné chyby jsou okamžitě
detekovány a mohou být rychle odstraněny.
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SmartWire-DT™.
Od průmyslového rozváděče k periferiím.
SmartWire-DT základem pro jednoduchou
konektivitu
Tradiční zapojení řídicích obvodů je nahrazeno technologií
1

SmartWire-DT. SmartWire-DT neposkytuje jen vzájemné propojení mezi komponentami v rozváděči, ale také vzájemné propojení jednotlivých rozváděčů, spojení přístrojů řídicích obvodů
nebo provozních rozváděčů, které jsou umístěny na stroji.
2

Jednoduchá automatizace – HMI/PLC XV100

3

Popis výrobku:
• Vedení SmartWire-DT může být konfigurováno jednoduše

7

přes CoDeSys nebo SWD-Assist

3
4

• Připojení až 99 přístrojů SmartWire-DT
• Vysoký výkon díky procesoru 400 MHz RISC
• Integrovaná paměť 64 MB, v případě rozšířitelná SD

5

paměťovou kartou
• Tvorba vizualizace pomocí SW Galileo nebo CoDeSys

6
8

Síť SmartWire-DT
1 Komunikační brána: Spojení
s vyšší úrovní řízení
2	Plochý kabel
3	Funkční prvek pro připojení
stykačů DIL nebo motorových
spouštěčových kombinací MSC
4	Napájecí modul 1 (volitelný
napájecí zdroj 24 V DC)
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5	Funkční prvek pro připojení
motorových spouštěčových
kombinací MSC s motorovými
spouštěči PKE
6	Funkční prvek pro připojení
výkonových jističů NZM
7	Funkční prvek: řídicí prvky
RMQ-Titan pro čelní montáž

10

11

15

14

9

7
12

13
17

16

8	Průchozí zásuvka pro řídicí
rozváděč
9	Kruhový kabel
10	Skříňka M22-I... pro povrchovou
montáž s PCB, 3 instalační pozice
11	M22-PV.. tlačítko nouzového
zastavení pro povrchovou montáž
s PCB, 1 instalační pozice

12 Průchozí zástrčka pro řídicí 		
rozváděč
13	Napájecí modul 2 (volitelný
napájecí zdroj 15 a 24 V DC)
14 Jednotka I/O: připojení digitálních
nebo analogových akčních členů /
senzorů
15 Frekvenční měnič M-MAX

16 Softstartér DS7
17	Zakončovací odpor
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Typ

Obj. číslo

XV-102-BE-35TQRC-10

153524

XV-102-E6-57TVRC-10

153525

SUB-D

XV-102-E8-57TVRC-10

153526

CAN, RS485

SUB-D

XV-102-E6-70TWRC-10

153527

800 x 480

Profibus Master, RS485

SUB-D

XV-102-E8-70TWRC-10

153528

5,7"

640 x 480

CAN, RS485

SUB-D

XV-152-E6-57TVRC-10

166700

5,7"

640 x 480

Profibus Master, RS485

SUB-D

XV-152-E8-57TVRC-10

166701

8,4"

640 x 480

CAN, RS485

SUB-D

XV-152-E6-84TVRC-10

166702

8,4"

640 x 480

Profibus Master, RS485

SUB-D

XV-152-E8-84TVRC-10

166703

10,4"

640 x 480

CAN, RS485

SUB-D

XV-152-E6-10TVRC-10

166704

10,4"

640 x 480

Profibus Master, RS485

SUB-D

XV-152-E8-10TVRC-10

166705

Typ

Obj. číslo

Velikost
displeje

Rozlišení

Rozhraní

Konektor

3,5"

320 x 240

-

5,7"

640 x 480

CAN, RS485

SUB-D

5,7"

640 x 480

Profibus Master, RS485

7"

800 x 480

7"

SmartWire-DT HMI-PLC
• HMI-PLC s integrovaným rozhraním SmartWire-DT
• Ethernet a USB rozhraní
• Rezistivní dotyková vrstva s TFT, 64K barev
Plastové provedení

Kovové provedení

Napájecí napětí

Popis

easy800 se SmartWire-DT
Řídicí relé s připojením na systém SmartWire-DT a zároveň napájecí modul přístrojů SmartWire-DT, jako jsou stykače a signalizační
přístroje.
24 V DC

Řídicí relé se SmartWire-DT		

EASY802-DC-SWD

152901

24 V DC

Řídicí relé se SmartWire-DT, 4 vstupy, 2 mohou být konfigu- EASY806-DC-SWD
rovány jako výstupy (tranzistor, 24 V DC, 0,1 A), integrovaný
easyNet

152902

Protokol

Přenosová
rychlost

Počet
účastníků
SWDT

Konektor

Typ

Obj. číslo

SmartWire-DT brány
• Komunikační brány pro připojení systému SmartWire-DT ke standardním průmyslovým sběrnicím
Profibus DP V1 Slave

až do 12 MBit/s

max. 58

SUB-D

EU5C-SWD-DP

116308

CANopen

až do 1 MBit/s

max. 99

SUB-D

EU5C-SWD-CAN

116307

Ethernet IP / Modbus-TCP

10/100 MBits/s

max. 99

2*RJ45

EU5C-SWD-EIP-MODTCP 153163

Ochrana proti
zkratu

Typ

Digitální vstupy

Digitální výstupy

Reléové výstupy

Obj. číslo

8

-

-

-

EU5E-SWD-8DX

116381

4 s napájením

-

-

-

EU5E-SWD-4DX

144060

SmartWire-DT I/O moduly
• SmartWire-DT moduly pro připojení digitálních I/O signálů.

4

4

-

•

EU5E-SWD-4D4D

116382

4

-

2

-

EU5E-SWD-4D2R

116383

-

8

-

•

EU5E-SWD-X8D

144061

Typ

Obj. číslo

EU5C-SWD-4AX

144062

EU5C-SWD-2A2A

144063

EU5C-SWD-EIP-4PT

144064

Analogové
vstupy

Typ vstupu/senzoru

Analogové
výstupy

Typ výstupu

• SmartWire-DT moduly pro připojení analogových I/O signálů.
4

0-10V, 0-20mA

-

2

0-10V, 0-20mA

2

4

PT100, PT1000,
Ni1000

-

0-10V, 0-20mA

Přepínač manuálněautomaticky

Digitální vstupy např. pro
připojení pomocných
kontaktů

Typ

Obj. číslo

•

-

2

DIL-SWD-32-001
(Balení = 5 ks)

118560

•

•

2

DIL-SWD-32-002
(Balení = 5 ks)

118561

Ovládání stykače,
signalizace o stavu

SmartWire-DT moduly ke stykačům
• SmartWire-DT moduly pro připojení ke stykačům
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Ovládání
stykače, signalizace stavu

Stavové zprávy, nastavení

Analogové
informace

Typ

•

Přetížení, zkrat, ztráta
fáze, nastavení spouště na
přetížení a třídy rozběhu
CLASS

Aktuální hodnota proudu,
teplotní obraz
motoru

PKE-SWD-32
(Balení = 4 ks)

126895

-

Přetížení, zkrat, ztráta fáze,
typ spouště, nastavení
spouště na přetížení a třídy
rozběhu CLASS

Aktuální hodnota proudu,
teplotní obraz
motoru

PKE-SWD-SP
(Balení = 1 ks)

150614

Přepínač
manuálně
automaticky

Obj. číslo

SmartWire-DT DIL/PKE modul
• SmartWire-DT modul pro spouštěčové kombinace s PKE12, 32.
•

SmartWire-DT PKE modul
• SmartWire-DT modul pro spouštěče motorů PKE12, 32, 65
-

Počet kontaktů

Barva LED

Typ
Čelní montáž

Obj. číslo Typ
Zadní montáž

Obj. číslo

SmartWire-DT funkční prvky RMQ
• SmartWire-DT funkční prvky pro ovládací a signalizační přístroje M22
1 přepínací kontakt
2 přepínací kontakty

-

M22-SWD-K11

115964

M22-SWD-KC11

115995

M22-SWD-K22

115965

M22-SWD-KC22

115996

1 přepínací kontakt

M22-SWD-K11-LED-W

115972

M22-SWD-K11-LEDC-W

116003

1 přepínací kontakt

M22-SWD-K11-LED-B

115973

M22-SWD-K11-LEDC-B

116004

1 přepínací kontakt

M22-SWD-K11-LED-G

115974

M22-SWD-K11-LEDC-G

116005

1 přepínací kontakt

M22-SWD-K11-LED-R

115975

M22-SWD-K11-LEDC-R

116006

2 přepínací kontakty

M22-SWD-K22-LED-W

115978

M22-SWD-K22-LEDC-W

116009

2 přepínací kontakty

M22-SWD-K22-LED-B

115979

M22-SWD-K22-LEDC-B

116010

2 přepínací kontakty

M22-SWD-K22-LED-G

115980

M22-SWD-K22-LEDC-G

116011

2 přepínací kontakty

M22-SWD-K22-LED-R

115981

M22-SWD-K22-LEDC-R

116012

-

M22-SWD-LED-W

115966

M22-SWD-LEDC-W

115997

-

M22-SWD-LED-B

115967

M22-SWD-LEDC-B

115998

-

M22-SWD-LED-G

115968

M22-SWD-LEDC-G

115999

-

M22-SWD-LED-R

115969

M22-SWD-LEDC-R

116000

Stavové zprávy,
nastavení

Analogové
informace

Výstupy

Měření energie

Typ

2 digitální výstupy
pro připojení
motorového
pohonu

Měření energie v
kombinaci s měřicím
modulem NZM…XMC (nebo jiným
elektroměrem s S0
výstupem)

NZM-XSWD-704

Obj. číslo

SmartWire-DT NZM modul
• SmartWire-DT komunikační modul pro výkonové jističe NZM2, 3, 4
Stav NZM (ON,
OFF, TRIP), varování o přetížení, typ
výkonového jističe

Aktuální hodnota
proudu, nastavené hodnoty
spouště

Typ

Popis

135530

Obj. číslo

SmartWire-DT příslušenství
Plochý kabel pro vytvoření SmartWire-DT
sítě uvnitř rozváděče

100 m
3m

Obsahuje 2 koncové
konektory
SWD4-8MF2

SWD4-100LF8-24

116026

SWD4-3LF8-24-2S

116027

SWD4-5LF8-24-2S

116028

SWD4-10LF8-24-2S

116029

Přístrojový konektor

SWD4-8SF2-5

116022

Koncový konektor pro připojení ke komunikační bráně (easy, XV), zakončovacímu
odporu nebo napájecímu modulu

SWD4-8MF2

116023

Propojka přístrojového konektoru

SWD4-SEL8-10

116021

Zakončovací odpor

SWD4-RC8-10

116020

Adaptér plochý kabel / kruhový kabel

SWD4-8FRF-10

121377

5m
10 m

Průchozí rozváděčová zásuvka / zástrčka

Připojení kruhového kabelu přes zásuvku

SWD4-SFL8-20

121380

Připojení kruhového kabelu přes zástrčku

SWD4-SM8-20

121381

50 m

SWD4-50LR8-24

116030

250 m

SWD4-250LR-24

144878

8-pólová zásuvka

SWD4-SF8-20

116031

8-pólová zástrčka

SWD4-SM8-20

116032

Krimpovací kleště pro přístrojový konektor SWD4-8SF2-5

SWD4-CRP-1

116025

Krimpovací kleště pro koncový konektor SWD4-8MF2

SWD4-CRP-2

116699

Čelní montáž

M22-SWD-NOP

147637

Zadní montáž

M22-SWD-NOPC

147638

Kruhový kabel pro vytvoření SmartWire-DT sítě mimo
rozváděč
Průchozí zásuvka / zástrčka pro instalaci do skříňky M22
s připravenými vodiči

Univerzální „slave“ modul pro konfiguraci SmartWire-DT bez
připojeného funkčního prvku
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Společnost Eaton zajišťuje, aby energie byla
vždy spolehllivě, bezpečně a hospodárně
přivedena tam, kde jí je právě potřeba.
Odborníci společnosti Eaton disponující
bezkonkurenčními znalostmi o hospodaření
s energií, dodávají konkrétní, integrovaná
řešení šitá na míru zákazníkům a splňující
jejich nejnaléhavější potřeby.
Naší snahou je dodávat správná aplikační
řešení dle potřeb zákazníků a požadavků trhu.
Pro lídry na trhu jsme optimální volbou, nejen
pro naše inovativní produkty, ale především
díky osobnímu přístupu, který představuje
nejvyšší prioritu pro dosažení jejich úspěchu.
Pro další informace navštivte webovou
stránku www.eaton.com/electrical.
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