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Pozor!
Nebezpečné elektrické napětí!

Před zahájením instalačních prací
• Odpojte přístroj od napětí.
• Zabezpečte jej proti opětovnému zapnutí.
• Zkontrolujte nepřítomnost napětí.
• Uzemněte a zkratujte
• Sousední části pod napětím zakryjte nebo
k nim zamezte přístup.
• Dodržujte montážní pokyny (AWA)
uvedené pro přístroj.
• Zásahy do tohoto přístroje/systému smí
provádět pouze kvalifikovaný personál dle
EN 50100-1/2 (VDE 0105 část 100).
• Při instalaci dbejte na to, abyste nebyli
nabiti statickou elektřinou při dotyku
přístroje.
• Funkční uzemnění (FE) musí být připojeno
na ochranné uzemnění (PE) nebo na potenciálové vyrovnání. Provedení tohoto
spojení spadá do zodpovědnosti
zřizovatele.
• Přívodní a signálové kabely musí být instalovány tak, aby induktivní a kapacitní interference nezpůsobovaly ovlivnění automatizačních funkcí.

• Aby přerušení kabelu nebo žíly nemohlo
vést k nedefinovaným stavům v automatizačním zařízení, je nutno u vstup/výstupní
vazby provést bezpečnostní opatření na
straně hardwaru i softwaru.
• Při napájení 24 V je nutno dbát na
bezpečné elektrické oddělení nízkého
napětí. Smí se používat pouze ty síťové
přístroje, které splňují požadavky
IEC 60364-4-41.
• Kolísání resp. odchylky síťového napětí od
jmenovité hodnoty nesmí překročit toleranční meze uvedené v technických datech,
v opačném případě nelze vyloučit výpadky
funkce a nebezpečné stavy.
• Zařízení pro nouzové vypnutí dle
IEC/EN 60204-1 musí zůstat funkční ve
všech režimech automatizačního zařízení.
Odblokování zařízení pro nouzové vypnutí
nesmí způsobit opětovné zapnutí.
• Vestavné přístroje do pouzder nebo skříní
lze provozovat nebo obsluhovat pouze
v namontovaném stavu, stolní nebo
přenosné přístroje pouze v uzavřených
pouzdrech.

• Automatizační přístroje a jejich ovládací
prvky se musí instalovat tak, aby byly
chráněny proti nechtěné manipulaci.

I

• Je nutno provést opatření, aby po
poklesech a výpadcích napětí přerušený
program mohl opět řádně pokračovat
v práci. Přitom nesmí ani krátkodobě
nastat nebezpečné provozní stavy.
Případně je nutné použít přístroje pro
nouzové vypnutí.

II

• Na místech, na kterých mohou chyby
vzniklé v automatizačních zařízeních
způsobit poškození osob nebo věcí, je
nutno provést externí opatření, která
mohou i v případě závady nebo poruchy
zaručit resp. vynutit bezpečný provozní
stav (např. pomocí nezávislých mezních
spínačů, mechanických zablokování atd.).
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K této pøíruèce
Pøedloená pøíruèka popisuje instalaci, uvedení do provozu
a programování (tvorba kontaktních schémat) øídicího relé
EASY500 a EASY700.
Pøedpokladem pro uvedení do provozu a pro tvrobu
kontaktních schémat jsou odborné znalosti elektrotechniky. Pøi øízení aktivních komponent jako jsou motory nebo
tlakové válce, mùe dojít k pokození èástí zaøízení a k
ohroení osob, pokud by bylo EASY nesprávnì zapojeno
nebo chybnì naprogramováno.

Oznaèení pøístroje

V pøíruèce jsou k oznaèení typù pøístrjù pouita následující
zkrácená oznaèení, pokud se popis týká vech tìchto typù:
EASY412 pro vechny pøístroje EASY412- ..- ...
EASY512- ..- ..., EASY7..- ..- ...
Typové oznaèení øídicího relé, teèka je namísto jednoho
místa pro vechny pouívané znaky
EASY500 pro
EASY512- AB..., EASY512- AC..., EASY512- DA... a
EASY512- DC...
EASY600 pro vechny EASY61.- AC- RC(X), EASY62.- DCTC(X)
EASY700 pro
EASY719- AB..., EASY719- AC..., EASY719- DA...,
EASY719- DC... a EASY721- DC...
EASY- AB pro
EASY512- AB...
EASY719- AB...
EASY- AC pro
EASY512- AC...
EASY618- AC- RE a EASY719- AC...

9
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K této pøíruèce

EASY- DA pro
EASY512- DA...
EASY719- DA...
EASY- DC pro
EASY512- DC...
EASY6..- DC..., EASY719- DC... a EASY721- DC...
EASY- E pro
EASY2.., EASY618- AC- RE, EASY618- DC- RE a EASY620DC- TE

Konvence ètení

V této pøíruèce jsou pouity symboly, které mají tento
význam:
: ukazuje

pokyn pro jednání.

Pozor!
varuje pøed lehkou vìcnou kodou.
Pozor!
varuje pøed velkou vìcnou kodou a drobnými
poranìními.
Výstraha!
varuje pøed závanými vìcnými kodami a závanými
poranìními nebo pøed smrtí.

D

upozoròuje Vás na zajímavé tipy a doplòkové informace
Pro dobrou pøehlednost naleznete na vdy na levé stránce
v hlavièce nadpis kapitoly a vdy na pravé stránce aktuální
odstavec. Výjimkou jsou poèáteèní strany kapitol a prázdné
stránky na konci kapitol.

10
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Cílová skupina

EASY

EASY mùe instalovat a pøipojit pouze elektrodotechnik
nebo osoba, která dùvìrnì zná elektrotechnické instalace.
Pøedpokladá se, e uvedení do provozu a vytvoøení
kontaktního schématu provede osoba s odbornými
elektrotechnickými znalostmi. Pøi øízení aktivních komponent jako jsou motory nebo tlakové válce mùe dojít k
pokození èásti zaøízení a k ohroení osob, pokud by bylo
EASY nesprávnì pøipojeno nebo chybnì naprogramováno.

Øádné pouití

EASY je programovatelný spínací a øídicí pøístroj, který se
pouívá jako náhrada za reléová a stykaèová øízení. EASY
lze provozovat jen pokud bylo øádnì nainstalováno.
 EASY je vestavný pøístroj a je nutno ho namontovat do
krabièky, spínací skøínì nebo do instalaèního rozvádìèe.
Napájecí a signálové svorky musí být zakrytovány z
dùvodu ochranou proti dotyku.
 Instalace musí splòovat pravidla elektromagnetické
kompatibility EMC.
 Po zapojení EASY nesmí vzniknout ádné nebezpeèí od
øízených pøístrojù jako napø. nepøedvídaný rozbìh
motoru nebo neèekané pøipojení napìtí.
Nesprávné pouití
EASY nesmí být pouito jako náhrada za bezpeènostní
øízení jako napø. øízení hoøáku, jeøábu, nouzové vypínání
nebo obouruèní bezpeènostní ovládání.

11
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EASY

Pøehled
2

3

4
1
2

5

10

POW

6

BUS

POWER
COM-ERR

7

ADR

ERR

8

MS

NS

Obrázek 1:
12

Základní pøístroje a rozíøení EASY
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Pøehled

Legenda k Obrázek 1:
a Základní pøístroj EASY500
b Vstupní/výstupní rozíøení EASY600
c Výstupní rozíøení EASY202- RE
d Komunikaèní pøístroj EASY200- EASY
e Datový konektor EASY- LINK- DS
f Komunikaèní modul pro ASi- slave EASY205- ASI
g Komunikaèní modul pro PROFIBUS- DP- slave EASY204- DP
h Komunikaèní modul pro CANopen EASY221- CO
i Komunikaèní modul pro DeviceNet EASY222- DN
j Základní pøístroj EASY700

EASY je elektronické øídicí relé s logickými, èasovými,
èítacími funkcemi a spínacími hodinami. EASY je øídicí a
vstupní zaøízení v jednom. Pomocí EASY vyøeíte úkoly
domovní techniky i konstrukce strojù a pøístrojù.
Spínací schéma se propojuje technikou kontaktních
schémat. Kontaktní schéma pøitom zadáte pøímo na
displeji EASY. Mùete
 propojovat spínací a vypínací kontakty do série i
paralelnì,
 spínat výstupní a pomocná relé,
 pouívat výstupy jako cívky, impulzní relé nebo jako relé
s funkcí samodre,
 pouívat multifunkèní èasová relé s rùznými funkcemi,
 èítat vzestupnì u sestupnì,
 èítat rychlé impulzy
 mìøit kmitoèet
 zpracovávat analogové sugnály, EASY- AB, EASY- DA,
EASY- DC, (EASY512..: dva analogové vstupy,
EASY700..: ètyøi analogové vstupy)
 zobrazovat libovolné texty s promìnnými a zadávat
hodnoty na displeji
 pouívat roèní spínací hodiny, týdenní spínací hodiny,
EASY - ..- .C(X),
 èítat provozní hodiny (integrovány jsou ètyøi remanentní
èítaèe provozních hodin)
13
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 sledovat prùchod proudu ve spínacím schématu,
 nahrávat spínací schémata, ukládat je a zabezpeèovat
pomocí hesla.
Chcete- li EASY naprogramovat pomocí Vaeho PC,
pouijte EASY- SOFT- BASIC. Pomocí EASY- SOFT- BASIC
vytvoøíte a otestujete Vae kontaktní schéma na PC. EASYSOFT- BASIC vytiskne Vae kontaktní schéma podle DIN,
ANSI nebo ve formátu EASY.

14
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Pøehled pøístrojù

Pøehled

Pøehled základních pøístrojù EASY
햲

DEL

햳

ALT

햸

햴
햵

ESC
DEL

OK

ALT

햶
ESC

Obrázek 2:
a
b
c
d
e
f
g

OK

햷

Pøehled pøístrojù

Napájecí napìtí
Vstupy
Stavové LED
Tlaèítka
Rozhraní pro pamìtovou kartu nebo pro pøipojení PC
Výstupy
Displej
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EASY

Základní pøístroje EASY se samostatnou zobrazovací a
ovládací jednotkou MFD- 80.., MFD- CP4- 500

1

2

3
4
3

Obrázek 3:
a
b
c
d
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Pøehled pøístrojù se samostatnou zobrazovací a
ovládací jednotkou

Základní pøístroje EASY500
Základní pøístroje EASY700
Zobrazovací a ovládací jednotka MFD
Napájecí/komunikaèní modul s kabelem rozhraní MFD- CP4500

05/04 AWB2528- 1508CZ

Pøehled

Typový klíè
EASY- x x x - x x - x x x

displej LCD: X = bezdispleje
Èasové spínací hodiny: C = jsou k dispozici; E = rozíøení
Druh výstupù:
R = Relé (maximálnì 8 A)
T = Tranzistory (0,5 A, pøi paralelním zapojení a 2 A)
Napájecí napìtí, pøístroj a vstupy
AB = 24 V AC (2, (4) vstupy lze vyuít také jako analogové 0 a
10 V)
AC = 100, 120, 230, 240 V AC
DC = 24 V DC (2, (4) vstupy lze vyuít také jako analogové 0 a
10 V)
DA = 12 V DC (2, (4) vstupy lze vyuít také jako analogové 0 a
10 V)
Poèet vstupù/výstupù (+ rozíøení)
12 = 8 I/4 O
18 = 12 I/6 O
19 = 12 I/6 O + rozíøení
20 = 12 I/8 O
21 = 12 I/8 O + rozíøení
Øada pøístrojù, resp. íøka pøístrojù (TE)
2 TE = 35,5 mm
4, 5 = 71,5 mm (4 TE)
6, 7= 107,5 mm (6TE)
Øídicí relé EASY

Tabulka 1: Pøehled srovnávaných typù EASY400 s EASY500 a
EASY600 s EASY700 - náhrady
EASY400,
EASY600

EASY500, EASY700



EASY512- AB- RC



EASY512- AB- RCX

EASY412- AC- R

EASY512- AC- R

EASY412- AC- RC

EASY512- AC- RC

EASY412- AC- RCX

EASY512- AC- RCX

EASY412- DA- RC

EASY512- DA- RC

EASY412- DA- RCX

EASY512- DA- RCX
17
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EASY
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EASY400,
EASY600

EASY500, EASY700

EASY412- DC- R

EASY512- DC- R

EASY412- DC- RC

EASY512- DC- RC

EASY412- DC- RCX

EASY512- DC- RCX

EASY412- DC- TC

EASY512- DC- TC

EASY412- DC- TCX

EASY512- DC- TCX



EASY719- AB- RC



EASY719- AB- RCX

EASY619- AC- RC

EASY719- AC- RC

EASY619- AC- RCX

EASY719- AC- RCX



EASY719- DA- RC



EASY719- DA- RCX

EASY619- DC- RC

EASY719- DC- RC

EASY619- DC- RCX

EASY719- DC- RCX

EASY621- DC- TC

EASY721- DC- TC

EASY621- DC- TCX

EASY721- DC- TCX
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Ovládání EASY

Pøehled

Tlaèítka
ALT

DEL

DEL: Mazání v kontaktním schématu
ALT: Speciální funkce v kontaktním schématu, stavový
displej

OK

ESC

Kurzorová tlaèítka ú í ÍÚ:
Pohyb kurzorem
Volba poloek menu
Nastavení èísel operandù, kontaktù a hodnot
OK: Volba poloek mene, potvrzovaní vloených údajù
ESC: Návrat zpìt v menu, zruení
Navigace v menu a výbìr hodnot

a

Vyvolání systémového menu
Skok na dalí úroveò menu
Výbìr poloky menu
Uloení zadaných údajù
Skok na pøedcházející úroveò menu
Zruení zadaných údajù a do posledního OK
ÍÚ
ú í

Zmìna poloky menu
zmìna hodnoty
zmìna pozice

Funkce tlaèítek P (pokud jsou aktivována):
ú
í

vstup P1,
vstup P3,

Í vstup P2
Ú vstup P4

19
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EASY

Volba hlavního a systémového menu
Stavový displej
EASY500: 8 vstupù, 4 výstupy
I .2..5.....
P1.2
PO 02:00
RS
..34 .
RUN
PO

a

.2 6..

ádné heslo

Aktuální volba
v
menu EASY bliká
Menu pro nastavení èasu
na pøístroji

PROGRAM...

BEZPECNOST..

STOP a RUN
PARAMETR

SYSTEM...
JAZYK...

INFO...
NAST. CASU..

1. Úroveò menu
Hlavní menu

1. Úroveò menu
Systémové menu
EASY500 nebo
EASY700

BEZPECNOST..
SYSTEM...
JAZYK...
CONFIGURATOR

Menu CONFIGURATOR se objeví,
jakmile je pøipojeno konfigurovatelné rozíøení, napø.:
EASY204- DP (Komunikace po
sbìrnici Profibus- DP)

20
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Pøehled

Zmìna zobrazení den v týdnu a hodina na zobrazení data
(Pouze u pøístrojù s hodinami)
.2..5.......
PPO 11:50
..34
RUN

.2..5.......
P01.04.2004
..34
RUN

Stavový displej EASY
.2..5.......
PPO 11:50

.2..5......

Q ..34..STOP

P01.04.2002
Q ..34..STOP

EASY500: vstup 1 a 8,
EASY700: vstup 1 a 12
Vstupy

1.......9...
RS

Den v týdnu/èas
Výstupy

AC P-

PO 10:42
1.....7. RUN

Zapnuto: 1, 2, 3, 4/
Vypnuto:

nebo datum
Reim èinnosti RUN/STOP
EASY500: Výstup 1 a 4,
EASY700: Výstup 1 a 6 nebo 8

Stavový displej pro lokální rozíøení
Vstupy
Rozíøení
Den v týdnu/èas
Výstupy

1.......9...
RS

AC

P-

PO 10:42

nebo èas

1.....7. RUN

Zapnuto: 1, 2, 3, 4/
Vypnuto:
RS = Rozíøení pracuje správnì
21
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EASY

Rozíøený stavový displej
12...6.89...

Remanence/zpodìní vstupù

RE

I

AC P-

17.03.04

ST

AC- Rozíøení ok/tlaèítka P
Chování pøi startu

123.5.78 RUN

RE
I
AC
DC
GW

ST

:
:
:
:
:

Remanence zapnuta
zpodìní vstupù zapnuto zapnut
Rozíøení AC pracuje správnì
Rozíøení DC pracuje správnì
Detekován komunikaèní modul
GW bliká: Rozpoznáno pouze EASY200- EASY. Vstupní/výstupní rozíøení nebylo rozpoznáno.
17.03.04 Zobrazení aktuálního data pøístroje
: EASY po zapnutí napájecího napìtí pøejde do provozního reimu STOP

Stavová LED na EASY
EASY512- ..- ..X, EASY700 a EASY- E mají na èelní stranì
jednu LED, která signalizuje stav napájecího napìtí a také
provozní reim RUN nebo STOP (Obrázek 2, strana15)
(= Obrázek 2, Strana 15).

22

LED nesvítí

Není pøítomno napájecí napìtí

LED trvale svítí

Napájecí napìtí je pøipojeno,
provozní reim STOP

LED bliká

Napájecí napìtí je pøipojeno,
provozní reim RUN
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Pøehled

Struktura menu
Hlavní menu není chránìno heslem
dostanete do hlavního menu.

: Stisknutím OK se

STOP: Zobrazení
spínacího schématu

Hlavní menu
PROGRAM...Æ

PROGRAM...

STOP a RUN
PARAMETR

MAZANI PROG.
KARTA..

Spínací schéma
Zobrazení parametrù

INFO...
æ
NAST.CASU..

ipky
znamenají, e
existuje
více ne
ètyøi
poloky v
menu.

ULOZENI
ZRUSENI

PROGRAM...
MAZANI PROG.

Parametry

VYMAZAT?

KARTA..

PROGRAM...
VYMENIT?
KARTA...

PRISTR-KARTA
KARTA-PRISTR

VYMENIT?

VYMAZ KARTY
PRISTR-KARTAE

VYMENIT?

KARTA-PRISTR
VYMAZ KARTY
PØÍSTROJKARTE
KARTAPØÍSTROJ

VYMAZAT?

23
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EASY

Hlavní menu

PROGRAM...Æ
STOP a RUN
PARAMETR
INFO...
æ
NAST. CASU..

PROGRAM...Æ
STOP a RUN
PARAMETR...
INFO...
æ
NAST. CASU..

PROGRAM...Æ
STOP a RUN
PARAMETR...
INFO...
æ
NAST.CASU..

Zobrazení parametrù
T1 X
T2 Ü
C1 N

S

+

M:S +
+

O1

+

T1 X
S1
S2

S

+

10.000
+0
T:

Zobrazení informací o pøístroji
DC TC LCD
OS: 1.00.027
CRC: 02752

PROGRAM...
STOP a RUN Æ

Displej pro nastavení data
a èasu

PARAMETR
INFO...
NAST.

24

NAST.CASU...
LETNI CAS...

HH:MM
DD.MM

--:---.--

HH:MM
DD.MM

14:23
17.03

ROK

____

ROK

2004
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Pøehled

Hlavní menu
Je moná pouze jedna volba.
PROGRAM...
STOP
RUN Æ
PARAMETR..
INFO...

NAST.CASU..

NAST.CASU..æ

LETNI CAS..

ZADNA
åÆ
PRAVIDLO...
EU
GB

æ

US

NAST.CAS..
LETNI CAS..

ZADNA

Æ

PRAVIDLO...
EU
GB
US

LETNI START
LETNI KONEC

æ
DEN

--Æ

WD:

---

DD.MM:00.00æ
HH:MM:00:00
ROZDIL 0:00

NAST.CAS..

ZADNA

LETNI CAS..

PRAVIDLO...
å

NAST.CAS..
LETNI CAS..

Æ
LETNI START
LETNI KONEC

EU
GB

æ

ZADNA

Æ

PRAVIDLO...
å
EU
GB

LETNI START
LETNI KONEC

æ
DEN

--Æ

WD:

---

DD.MM:00.00æ
HH:MM:00:00
ROZDIL 0:00
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EASY

Hlavní menu chránìné heslem
Hlavní menu
HESLO.. Æ

Odheslování
EASY
Pøíklad:
Heslován
pouze
PROGRAM

STOP a RUN
PARAMETR...
INFO...
æ
NAST.CAS..

Zadání hesla
VYMAZAT?

Heslo

ètyøi nesprávná zadání
(je- li povoleno)

Stavový displej

správné zadání

HESLO...
STOP

RUN å

Systémové menu EASY
Souèasným stisknutím DEL a ALT se dostanete do systémového menu.
Nastavení hesla

Systémové
BEZPECNOST..
SYSTEM...

Zadání hesla

HESLO...
ROZSAH...

ZADANI HESLA
XXXX

ZMENA HESLA
AKTIV.HESLA

AKTIV.HESLA
ZMENA HESLA

ZADANI HESLA
XXXX

ZMENA HESLA
AKTIV.HESLA

HESLO...

SPINACI SCå
Æ

SPINACI

JAZYK...
CONFIGURATOR

Zmìna/
vymazání
hesla

ROZSAH...

PARAMETRY
CAS
MOD CINN. æ
ROZHRANI

26

SCå Æ
PARAMETRY å
CAS
å
MOD CONN. æ
ROZHRANI

å
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Pøehled

Systémové menu
BEZPECNOST..
SYSTEM...

ENGLISH
DEUTSCH

JAZYK...
CONFIGURATOR

FRANCAIS
ESPANOL

Æ
å

ITALIANO
PORTUGUES

æ

Je moná pouze jedna volba.

NEDERLANDS
SVENSKA
POLSKI
TURKCE
CESKY
MAGYAR

BEZPECNOST...
SYSTEM...
JAZYK...

Dalí menu závisí na pøipojeném
roziøujícím pøístroji.

27
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EASY

Volba nebo pøepnutí poloek menu
Kurzor Í

PROGRAM...
STOP
RUN

Ú

PARAMETR
INFO

volba nebo pøepnutí

Zobrazení kurzoru
HH:MM
DD.MM

'4:23
17.03

ROK

2004

HH:MM

14:23

DD.MM
ROK

17.03
2004

Kurzor bliká.
Plný kurzor Ê/:
 Pohyb kurzorem pomocí ú í,
 ve spínacím schématu také pomocí

ÕÚ

hodnota M/ M
 Zmìna pozice pomocí ú í
 Zmìna hodnoty pomocí Í Ú
Blikající hodnoty a menu jsou v pøíruèce znázornìny edì.
Nastavení hodnoty

HH:MM

14:23

DD.MM
ROK

17.03
2004

Hodnoty
Pozice
Aktuální hodnota na
pozici (pozici lze
zmìnit, kurzor = 3)

28

Volba hodnoty Í Ú
Volba pozice ú í
Zmìna hodnoty na pozici Í
Potvrzení zadáníí
Zachování pùvodní hodnoty

Ú
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Pøehled
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Instalace

EASY mùe namontovat a pøipojit pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací.
Ohroení ivota elektrickým úrazem!
Pøi zapnutém napájení neprovádìjte na pøístroji ádné
elektromontání práce.
Dodrujte pravidla bezpeènosti:





Odpojit zaøízení
Zajistit proti znovuzapnutí
Ujistit se o stavu bez napìtí
Zakrýt sousední èásti pod napìtím

Instalace EASY bude provedena v následném poøadí:






Montá

Spojit pøístroje, je- li pouito rozíøení
Montá
Propojit vstupù
Propojit výstupù
Pøipojit napájecího napìtí

Namontujte EASY do rozvadìèe nebo do svorkovnicové
skøínì tak, aby pøívody a svorky napájecího napìtí byly za
provozu chránìny proti pøímému dotyku.
Zaklapnìte EASY na litu DIN EN 50022 nebo jej upevnìte
pomocí pøístrojových drákù. EASY lze namontovat svisle
nebo vodorovnì.

D

Pouíváte- li EASY s rozíøením, pøipojte pøed montáí
nejprve rozíøení (= strana 34).

31
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Chcete- li EASY bez problémù propojit, dodrte na stranì
svorek odstup od stìny nebo od sousedních pøístrojù
alespoò 30 mm.

30

30

30

Obrázek 4:

Montání mezery pro EASY

1
Montá na DIN litu
: Nasaïte EASY zeikma na horní hranu DIN lity. Zlehka na
pøístroj zatlaète smìrem dolù a k DIN litì, a zaklapne pøes
dolní hranu DIN lity.
Díky pruinovému mechanismu EASY automaticky zaklapne.
: Zkuste rukou,

zda je pøístroj dobøe uchycen.
Svislá montá na DIN litu se provede obdobným
zpùsobem.

2
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Montá

Montá pomocí roubù
Pro montá pomocí roubù potøebujete pøístrojové dráky,
které se nasadí na zadní stranì EASY. Pøístrojové dráky
obdríte v pøísluenství.
Pro EASY600 a EASY700 platí: Kadý pøístroj upevnìte
pomocí alespoò tøí pøístrojových noek!
EASY200- EASY:

EASY500:

EASY600, EASY700:

Obrázek 5:

Montá pomocí roubù
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Pøipojení rozíøení

1
2

4

3

Obrázek 6:

34

Pøipojení rozíøení
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Pøívodní svorky

: Otevøete

u obou pøístrojù EASY dvíøka boèních konektorù
EASY- LINK.
: Zasuòte datový konektor EASY- LINK EASY- LINK- DS do
pøipraveného otvoru roziøujícího pøístroje.
: Spojte pøístroje dohromady.
: Pøi demontái postupujte v opaèném poøadí.

Pøívodní svorky

Náøadí
roubovák s plochým bøitem, íøka bøitu 3,5 mm, utahovací
moment 0,6 Nm.
Prùøezy pøívodních kabelù
 tvrdý vodiè: 0,2 a 4 mm2
 jemnì slanìný s dutinkami: 0,2 a 2,5 mm2

Pøipojení napájecího
napìtí

D

Potøebné údaje o pøipojení ke kadému typu pøístroje
EASY- AB s napìtím 24 V AC, EASY- AC s
normovaným napìtím 100 V a 240 V AC, EASY- DA s
napìtím 12 V DC a EASY- DC s napìtím 24 V DC
naleznete v Abschnitt Technische Daten, Seite 262.
Základní pøístroje EASY500 a EASY700 provádí po
pøiloení napájecího napìtí po dobu 2 sekund systémový
test. Po tìchto 2 sekundách bude  podle pøedchozího
nastavení  zaveden provozní reim RUN nebo STOP.
Jitìní vedení
K EASY pøipojte jistiè vedení (F1) alespoò 1 A (T).
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Napájení pøístrojù na støídavý proud
Napájení základních pøístrojù na støídavý proud
EASY - AB- RC(RCX), EASY - AC- R(RC, RCX)
L
N
F1

L

Obrázek 7:

N

N

Napájecí napìtí základních pøístrojù na støídavý
proud

Napájení roziøujících pøístrojù na støídavý proud
EASY - AC- .E
L
N
F1

E+ E-

Obrázek 8:
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R1

...

R12 L

N

N

Napájecí napìtí roziøujících pøístrojù na støídavý
proud

05/04 AWB2528- 1508D

j

Pøipojení napájecího napìtí

Platí pro pøístroje EASY na støídavý proud s
napájecím napìtím vyím ne 24 V AC:
 Napìtové pøívody fáze L a neutrálního vodièe N jsou
zamìnìny.
 Rozhraní EASY tak má (pro pamìtovou kartu nebo pro
pøipojení PC) plné pøívodní napìtí fáze L (100 a 240 V
AC).
 Pøi neodborném pøipojení k rozhraní EASY nebo vinou
zavedení vodivých pøedmìtù do achty vzniká nebezpeèí úrazu elektrickým proudem.
Pozor!
V prvním momentu po zapnutí vzniká krátký proudový
ráz. Nezapínejte EASY pomocí jazýèkových kontaktù,
protoe se tyto mohou spálit nebo slepit.
Napájení pøístrojù na stejnosmìrný proud
Napájení základních pøístrojù na stejnosmìrný
proud
EASY - DA- RC(X), EASY - DC- R(RC,RCX)
L01⫹
L01⫺

F1

+...V 0 V

0V

DC : +24 V
DA : +12 V

Obrázek 9:

Napájecí napìtí základních pøístrojù na stejnosmìrný proud
37
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Napájení roziøujících pøístrojù na stejnosmìrný
proud
EASY - DC- .E
L01+
L01F1

E+ E-

Obrázek 10:

D

R1

...

R12 24V 0V 0V
24 V

Napájecí napìtí roziøujících pøístrojù na stejnosmìrný proud

EASY- DC a EASY- DA jsou chránìny proti pøepólování.
Aby EASY fungovalo, dbejte na správnou polaritu
pøívodù.
Jitìní vedení
Pøipojte k EASY jistiè vedení (F1) alespoò 1 A (T).

D
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Pøi prvním zapnutí se napìtové napájení EASY chová
kapacitnì. Proto musí být pøipraven spínací pøístroj pro
zapínání napájecího napìtí; tzn. ádné jazýèkové
kontakty, ádné pøibliovací snímaèe.
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Pøipojení vstupù

Pøipojení vstupù

Vstupy EASY spínají elektronicky. Kontakt, který jste ji
pøipojili pøes vstupní svorky, mùete pouít libovolnìkrát
jako spínací kontakt v spínacím schématu EASY.
L
+24 V
S1

N
0V

I1
I1

Obrázek 11:

i1

Pøipojení vstupù

Pøipojte na vstupní svorky EASY kontakty, napø. tlaèítka,
spínaèe, reléové nebo stykaèové kontakty, pøibliovací
snímaèe (tøívodièové).
Pøipojení digitálních støídavých vstupù
Pozor!
U pøístrojù na støídavý proud pøipojte vstupy podle
bezpeènostních opatøení VDE, IEC, UL a CSA. Pro
napájení vstupù pouijte stejnou fázi, ke které je také
pøipojeno napájecí napìtí pøístroje. EASY jinak nemùe
rozpoznat spínací úroveò nebo mùe být pøepìtím
znièeno.
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Pøipojení digitálních støídavých vstupù u základního pøístroje
L
N

F1

L

Obrázek 12:

N

N

l1

I2

I7

Pøipojení digitálních vstupù EASY- AC a EASY- AB

Pøipojení digitálních støídavých vstupù u
roziøujícího pøístroje
L
N

F1

E+ E-

R1 R2 R3 R4

Obrázek 13:
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R5

R6

R7 R8 R9

R10 R11 R12

Pøipojení digitálních vstupù EASY

L

N

- AC- .E

N
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Pøipojení vstupù

Tabulka 2: Vstupní velièiny EASY- AB
Napìtový rozsah vstupních signálù

Vstupní proud

Signál VYP

Signál ZAP

0 a 6 V AC

14 a 26,4 V AC

4 mA pøi 24 V AC

EASY500/
EASY700

I1 a I6
I7, I8

vìtí ne 7 V AC
nebo vìtí ne
9,5 V DC

2 mA pøi 24 V AC resp.
24 V DC

EASY700

I9, I10

14 a 26,4 V AC

4 mA pøi 24 V AC

I11, I12

vìtí ne 7 V AC
nebo vìtí ne
9,5 V DC

2 mA pøi 24 V AC resp.
24 V DC

Tabulka 3: Vstupní velièiny EASY- AC
Napìtový rozsah vstupních signálù

EASY500/
EASY700

I1 a I6

Signál VYP

Signál ZAP

0 a 40 V

79 a 264 V

Vstupní proud

0,5 mA pøi 230 V AC/
0,25 mA pøi 115 V AC

I7, I8

6 mA pøi 230 V AC/
4 mA 115 V

EASY700

I9 a I12

EASY600

R1 a
R12

0,5 mA pøi 230 V AC/
0,25 mA pøi 115 V AC

Délky kabelù
V dùsledku silného zaruení na vedení mohou vstupy
signalizovat stav 1 bez pøiloení signálu. Proto
pouívejte tyto maximální délky kabelù:
I1 a I6

40 m bez doplòkového obvodu

I7, I8

100 m bez doplòkového obvodu

I9 a I12

40 m bez doplòkového obvodu

R1 a R12
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U delích kabelù mùete vloit diodu (napø. 1N4007) - 1 A,
závìrné napìtí 1000 V, v sérii se vstupem EASY. Dbejte na
to, aby byla zvolena polarita diody ve shodì se schématem
zapojení, katodou do vstupu EASY; jinak EASY nerozpozná
stav 1.
L
N

F1

L

Obrázek 14:

N

N

I1

AC- Vstup s odruovací diodou EASY- AC a EASYAB

Pro EASY- AC platí:
Vstupy I7 a I8 mají u EASY- AC vyí vstupní proud. Na I7 a
I8 mùete pøipojit doutnavky s maximálním zbytkovým
proudem 2 mA/1 mA pøi 230 V/115 V.

D

Pouijte doutnavky, které lze provozovat se
samostatným pøívodem N.
Pozor!
Na I7, I8 nepouívejte ádné jazýèkové kontakty. Ty se
mohou na základì vysokého zapínacího proudu I7, I8
spéci resp. slepit.
Dvouvodièové pøibliovací snímaèe mají zbytkový proud za
stavu 0. Je- li tento zbytkový proud pøíli vysoký, mùe
vstup EASY rozpoznat pouze stav 1.
Proto pouívejte vstupy I7, I8. Budete- li potøebovat více
vstupù, musí být vytvoøeno jedno vstupní zapojení navíc.
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Zvýení vstupního proudu
Pro vylouèení ruivých vlivù a pouití dvouvodièových
pøibliovacích snímaèù, lze pouít následující vstupní zapojení:
L
N

F1
100 nF/275 V h

L

Obrázek 15:

D

N

N

I1

Zvýení vstupního proudu

Doba odpadu vstupu se prodluuje zapojením kondenzátoru 100 nF o 80 (66,6) ms pøi 50 (60) Hz.
Pro omezení zapínacího proudu u zapojení uvedeného
výe, mùete do série zapojit odpor.
L
N

F1
1 kO

L

Obrázek 16:

N

N

100 nF/275 V h

I1

Omezení vstupního proudu pomocí odporu
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Hotové pøístroje pro zvýení vstupního proudu získáte pod
typovým oznaèením EASY256- HCI.
L
N

F1

L

N

N

Obrázek 17:

D

1

I1

N

EASY s EASY256- HCI

Díky vysoké kapacitì se zvýí doba odpadu o cca. 40 ms.

Pøipojení digitálních stejnosmìrných vstupù
Tlaèítka, spínaèe, 3- nebo 4- vodièové pøibliovací snímaèe
pøipojte na vstupní svorky I1 a I12 resp. R1 a R12.
Z dùvodu vysokého zbytkového proudu nepouívejte
2- vodièové pøibliovací snímaèe .
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Pøipojení digitálních stejnosmìrných vstupù k
základnímu pøístroji
L01⫹
L01⫺

F1

+...V

0V

l1

I2

I7

DC : +24 V
DA : +12 V

Obrázek 18:

Pøipojení digitálních vstupù EASY- DC, EASY- DA

Pøipojení digitálních stejnosmìrných vstupù k
roziøujícímu pøístroji
+24 V
0V

F1

E+ E-

R1 R2 R3 R4

R5

R6

Input 24 V

EASY

R7 R8 R9

R10 R11 R12 +24V 0V 0V
24 V

- DC- .D

Obrázek 19:

Pøipojení digitálních vstupù EASY...- DC- .E

45

05/04 AWB2528- 1508D

Instalace

Tabulka 4: Vstupní velièiny EASY- DC
Napìtový rozsah vstupníchsignálù

Vstupní proud

Signál VYP

Signál ZAP

0 a 5 V

15 a 28,8 V

3,3 mA pøi 24 V DC

EASY500/
EASY700

I1 a I6
I7, I8

vìtí ne 8 V DC

2,2 mA pøi 24 V

EASY700

I9, I10

15 a 28,8 V

3,3 mA pøi 24 V DC

I11, I12

vìtí ne 8 V DC

2,2 mA pøi 24 V

R1 a
R12

15 a 28,8 V

3,3 mA pøi 24 V DC

EASY600

Tabulka 5: Vstupní velièiny EASY- DA
Napìtový rozsah vstupníchsignálù
Signál VYP

Signál ZAP

0 a 4 V DC

8 a 15,6 V DC

Vstupní proud

EASY500/
EASY700

I1 a I6

3,3 mA pøi 12 V

I7, I8

1,1 mA pøi 12 V

EASY700

I9, I10

3,3 mA pøi 12 V

I11, I12

1,1 mA pøi 12 V

Pøipojení analogových stejnosmìrných vstupù
Základní pøístroje EASY- AB, EASY- DA a EASY- DC mají
analogové vstupy. Vstupy I7 a I8 stejnì jako I11 a I12,
pokud jsou k dispozici, jsou schopny vyhodnocovat analogová napìtí v rozsahu 0 a 10 V. Pomocí jednoduchého
doplòkového obvodu lze analogovì vyhodnocovat také
proudy 0 a 20 mA. Analogové vstupní signály se
pøemìòují na 10- bitové digitální signály.
Platí:
 0 V DC odpovídá èíselnì nule.
 5 V DC odpovídá dekadické hodnotì 512.
 10 V DC
dává dekadickou hodnotu 1 023.
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Pozor!
Analogové signály jsou citlivé na poruchy jako digitální
signály, take je nutno signálové kabely pokládat a
pøipojovat peèlivì.
Nesprávné pøipojení mùe vést k neádoucím spínacím
stavùm.
Bezpeènostní opatøení u analogových signálù
: Pouívejte stínìné kabely s kroucenými páry, abyste
zabránili vzniku ruivých vstupních vazeb na analogové
signály.
: Uzemnìte stínìní kabelù u krátkých kabelù na obou
stranách a po celé ploe. Od urèité délky kabelù, zhruba
30 m, mùe vést oboustranné uzemnìní ke vzniku
vyrovnávacích proudù mezi obìmi zemnicími místy a tím k
ruení analogových signálù. V tomto pøípadì uzemnìte
kabely pouze jednostrannì.
: Signálové kabely nepokládejte soubìnì s
výkonovýmikabely.
: Pøipojte induktivní zátì, kterou spínáte pøes výstupy
EASY, k samostatnému napájecímu napìtí nebo pouijte
pro motory a ventily ochranné zapojení. Pøi provozování
zátìí jako jsou motory, magnetické ventily nebo stykaèe
na stejném napájecím napìtí s EASY mùe jejich spínání
vést k ruení analogových vstupních signálù.
Následující zapojení pøedstavují pøíklady zpracování analogových signálù.
Pozor!
Zajistìte galvanické propojení vztaného potenciálu.
Spojte 0 V sí?ové èásti snímaèù ádané hodnoty, resp.
rùzných snímaèù uvedených v pøíkladech s 0 V resp.
pøívodem neutrálního vodièe (EASY- AB) napájecího
napìtí EASY. Jinak by mohlo docházet k neádoucím
spínacím stavùm.
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Napìtové napájení pøístrojù EASY- AB a analogových vstupù
U pøístrojù EASY- AB, které zpracovávají analogové
signály, musí být pøístroj napájen pomocí transformátoru,
aby bylo zajitìno galvanické oddìlení od sítì. Neutrální
vodiè a vztaný potenciál stejnosmìrného napìtí analogových snímaèù je nutno galvanicky propojit.

D

Dbejte na to, aby spoleèný vztaný potenciál byl
uzemnìn nebo hlídán pomocí pøípstroje na hlídání
zemního spojení. Dbejte na platné pøedpisy.
L1
N

~
0V

+12 V

L01h

F1

N01 h

L

Obrázek 20:

48

N

N

I1

I7

I8

Analogový vstup EASY- AB, spojení vztaných
potenciálù
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Analogový snímaè ádané hodnoty, EASY- AB,
EASY- DA, EASY- DC

~

F1

0V

+...V
L

0V
N

Obrázek 21:

+12 V

I7

0V
N

Analogový snímaè s vlastním napájením

Pouijte potenciometr s hodnotou odporu % 1 kV, napø.
1 kV, 0,25 W.
Analogový snímaè ádané hodnoty EASY- DC
L01⫹
L01⫺
1.3 kO/0

F1

1 kO/0.2

+...V 0 V

0V

I7

DC : +24 V
DA : +12 V

Obrázek 22:

Analogový snímaè s napájením 24 V DC
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Snímaè jasu EASY- AB, EASY- DA, EASY- DC

~

12 V
0...10 V

F1

0V

0V

+...V
L

0V
N

I7

0V
N

Obrázek 23:

+12 V

Pøipojení snímaèe jasu, analogový vstup

Teplotní èidlo, EASY- DA, EASY- DC
+24 V
–0 V
Out
0...10 V

F1

+...V
L

Obrázek 24:
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0V
N

–35...55 ˚C

I7

Pøipojení teplotního èidla, analogový vstup
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Snímaè 20 mA
Pøipojení snímaèe 4 a 20 mA (0 a 20 mA) lze bez problémù provést pomocí externího odporu 500 V .
L01⫹
L01⫺

햲
F1

4...20 mA

500

+...V

0V

0V

I7

DC : +24 V
DA : +12 V

Obrázek 25:

Pøipojení 0 (4) a 20 mA výstup ze snímaèe, analogový vstup

Analogový snímaè
Pak obdríme tyto hodnoty:
 4 mA = 1,9 V
 10 mA = 4,8 V
 20 mA = 9,5 V
(Dle 7 = 4 3 1 = 478 V 3 10 mA | 4,8 V).
Pøipojení rychlých èítaèù a frekvenèního snímaèe
EASY- DA a EASY- DC umoòují na vstupech I1 a I4 pøesnì
poèítat rychlé impulzy a kmitoèty nezávisle na dobì cyklu.
Tyto vstupy jsou s èítaèi trvale propojeny.
Platí:





I1 = C13 rychlý èítaè vpøedu a vzad
I2 = C14 rychlý èítaè vpøedu a vzad
I3 = C15 Mìøiè kmitoètu
I4 = C16 Mìøiè kmitoètu
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Impulzní tvar signálù èítaèù :
EASY zpracovává pravoúhlé signály.
Pomìr impuls- mezera signálù èítaèù:
Doporuèujeme, aby pomìr impuls- mezera byl 1:1.
Pokud tomu tak není, platí:
Minimální doba impulzu resp. mezery je 0,5 ms.
J min = 0,5 N (1/Bmax)
J min = minimální doba impulzu nebo délka mezery
Bmax = maximální èítací kmitoèet (1 kHz)
L01 +
L01 –
L02 +
F1

...V

0V

0V

I1

I2

I3

I4

I5

I6

24 V H

Obrázek 26:

D

Pøipojení rychlého èítaèe a frekvenèního snímaèe

Vstupy, které budou pouity pro rychlé èítaèe, by nemìly
být ve spínacím schématu pouity jako kontakty. Pokud
je poèítací kmitoèet vysoký, platí:
Ne vechny logické stavy rychlých èítaèù mohou být
monitorovány. EASY ve spínacím schématu zpracuje
pouze náhodnì zaregistrovaný stav.
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Pøipojení výstupù

Výstupy Q pracují internì v EASY jako bezpotenciálové
kontakty.

Q1
1

Obrázek 27:

2

VýstupQ

Pøísluné reléové cívky jsou ve spínacím schématu EASY
øízeny pøes tyto výstupy.
 Q1 a Q4 resp. Q1 a Q8 (Q6), základní pøístroje
 S1 a S8 (S6), Roziøující pøístroje
Stavysignálù výstupù, mùete ve spínacím schématu
EASYpouít jako zapínací nebo vypínací kontakt pro dalí
spínací podmínky.
Pomocí reléových nebo tranzistorových výstupù lze spínat
zátìe jako napø. záøivky, árovky, stykaèe, relé nebo
motory. Pøed instalací dbejte na mezní technické hodnoty
a údaje výstupù (= strana 262)

53

05/04 AWB2528- 1508D

Instalace

Pøipojení reléových výstupù
EASY512- ..- R..
1

2

Q1

1

2

1

2

Q3

Q2

1

2

L

R

Q4

24 V H 8 A
115 V h 8 A
230 V h 8 A

10 000 000

2A
2A
2A

1000 W
0 V H, N

10 x 58 W

25 000

F 8 A/B 16
L1, L2, L3 (115/230 V h)
+ 24 V H

Obrázek 28:

Reléové výstupy EASY512- ..- R..

EASY7..- ..- R.. a
1 2
Q1

1 2
Q2

1 2
Q3

1 2
Q4

1 2
Q5

EASY202- RE

1 2

1

Q6

10 000 000

1 2

10 000 000

0 V H, N

0 V H, N

F 8 A/B 16

F 8 A/B 16

L1, L2, L3 (115/230 V h)
+ 24 V H

L1, L2, L3 (115/230 V h)
+ 24 V H

Obrázek 29:

54

2

S1

Reléové výstupy EASY7..- ..- R.. a EASY202- RE
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EASY618- ..- RE
1 2
S1

1 2
S2

1 2
S3

1 2

1 2
S4

10 000 000

S5

1 2
S6

R
24 V H 8 A
115 V h 8 A
230 V h 8 A

2A
2A
2A

1000 W
0 V H, N

10 x 58 W

25 000

F 8 A/B 16
L1, L2, L3 (115/230 V h)
+ 24 V H

Obrázek 30:

Reléové výstupy EASY618- ..- RE

Na rozdíl od vstupù mùete výstupy pøipojit rùzné fáze.
Varování!
Dodrujte horní hranici napìtí 250 V AC na kontaktu
relé.
Vyí napìtí mùe vést k pøeskokùm na kontaktu a tím ke
znièení pøístroje nebo pøipojené zátìe.
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Pøipojení tranzistorových výstupù
EASY512- ..- T..

+24 VQ

0 VQ

Q1 Q2

Q3 Q4

F10 A

0VH

f 2.5 A
+ 24 V H
20.4 – 28.8 V H

24 V

R

L

0.5 A

0.5 A

5 W/24 V

Obrázek 31:

Tranzistorové výstupy EASY512- ..- T..

EASY7..- ..- T..

+24 VQ

0 VQ

Q1 Q2

Q3 Q4

Q5 Q6

Q7 Q8

F10 A

0VH

R
f 2.5 A

+ 24 V H
(20.4 – 28.8 V H)

24 V H

0.5 A

0.5 A
5 W/24 V

Obrázek 32:
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EASY620- ..- TE

+24 VQ

0 VQ

Q1 Q2

Q3 Q4

Q5 Q6

Q7 Q8

F10 A

0VH

R
f 2.5 A

+ 24 V H
(20.4 – 28.8 V H)

24 V H

0.5 A

0.5 A
5 W/24 V

Obrázek 33:

Tranzistorové výstupy EASY620- ..- TE

Paralelní zapojení:
Pro zvýení výkonu lze zapojit a maximálnì ètyøi výstupy
paralelnì. Pøitom se sèítá výstupní proud na maximálnì
2 A.
Pozor!
V rámci jedné skupiny (Q1 a Q4 nebo Q5 a Q8, S1 a
S4 nebo S5 a S8) se smí paralelnì zapojovat výstupy;
napø. Q1 a Q3 nebo Q5, Q7 a Q8. Paralelnì zapojené
výstupy musí být øízeny souèasnì.
Pozor!
Pøi odpojování indukèních zátìí je nutno dbát na
následující:
Indukènosti s ochranným obvodem zpùsobují ménì
poruch v celém elektrickém systému. Obecnì se
doporuèuje, pøipojit ochranný obvod co nejblíe
k indukènosti .
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Nebudou- li indukènosti opatøeny ochranným obvodem,
platí:
Souèasnì se nesmí odpojovat více indukèností, aby se
v nejnepøíznivìjím pøípadì nepøehøívaly øídicí prvky.
Bude- li v pøípadì nouzového vypnutí odpojeno napájecí
napìtí +24- V- DC kontaktem a pokud by tím byl odpojen
víc ne jeden øízený výstup s indukèností, musí být tyto
indukènosti vybaveny ochrannými obvody (viz následující
obrázky).
+ 24 V H

Q..
Uemax < Uz < 33 V
Q..

0VH

0VH

Obrázek 34:

Indukènost s ochranným obvodem

Chování pøi zkratu/pøetíení
Nastane- li na nìkterém tranzistorovém výstupu zkrat nebo
pøetíení, pak se tento výstup vypne. Po ochlazení závislém
na okolní teplotì a výi proudu se výstup znovu zapne a
do maximální teploty. Pokud chyba trvá dál, bude se
výstup tak dlouho zapínat a vypínat, a bude chyba
odstranìna, resp. bude vypnuto napájecí napìtí
(= Abschnitt Abfrage von Kurzschluss/Überlast bei
EASY..- D.- T.., Seite 242).
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Rozíøení vstupù/
výstupù

Aby bylo mono zvýit poèet vstupù/výstupù, mùete k
následujícím typùm EASY pøipojit roziøující pøístroje:

Roziøitelné
základní
pøístroje EASY

Roziøující pøístroje

EASY7..- ..- R..
EASY7..- ..- T..

EASY618- ..- RE

115/230 V AC Napájecí napìtí
 12 vstupù AC,
 6 reléových výstupù
24 V DC Napájecí napìtí
 12 vstupù DC,
 6 reléových výstupù

EASY620- ..- TE

 12 vstupù DC,
 8 tranzistorových výstupù

EASY202- RE

2 reléové výstupy

speciální roziøující pøístroje
viz také aktuální katalog

Lokální rozíøení
U lokálního rozíøení je roziøující pøístroj umístìn pøímo
vedle základního pøístroje.
: Rozíøení EASY

propojte konektorem EASY- LINK.
EASY- LINK

EASY719EASY721-

Obrázek 35:

EASY6 - TE
EASY6 - RE
EASY200- EASY

Spojení lokálního rozíøení s EASY
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Varování!
Mezi základním pøístrojem EASY7..- ..- .C. a roziøujícím
pøístrojem existuje následující elektrické oddìlení
(oddìlení vdy v lokálním pøipojení rozíøení)
 jednoduché oddìlení 400 V AC (+10 %)
 bezpeèné oddìlení 240 V AC (+10 %)
Bude- li pøekroèena hodnota 400 V AC +10 %, mùe to
vést ke znièení pøístroje a k chybné èinnosti zaøízení nebo
stroje!

D

Základní a roziøující pøístroj mohou být napájeny
rozdílnými stejnosmìrnými napájecími napìtími.
Decentrální rozíøení
U decentrálního rozíøení mùete nainstalovat a provozovat roziøující pøístroje a 30 m vzdálené od základního
pøístroje.
Varování!
Dvouvodièový nebo víceilový kabel mezi pøístroji musí
být dimenzován na stejné izolaèní napìtí, které je
zapotøebí pro jeho okolí; v opaèném pøípadì to mùe pøi
výskytu chyby (zemní spojení, zkrat) vést ke znièení
pøístroje nebo ke zranìní osob.
Kabel, napø. NYM- 0 s provozním dovoleným napìtím Ue
= 300/500 V AC v normálním pøípadì dostaèuje.
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Rozíøení vstupù/výstupù

E+ E–

EASY6 - RE
EASY6 - TE

EASY719EASY721EASY200EASY
E+ E–

Ue = 300/500 V
EASY - ACObrázek 36:

D

Pøipojení decentrálního rozíøení k EASY

Svorky E+ a E-  u EASY200- EASY jsou zajitìny
proti zkratu i pøepólování.
Funkènost je zajitìna pouze tehdy, pokud je spojeno
E+ s E+ a E-  s E- .
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Instalace

Pøipojení sbìrnicových
systémù

Spojka EASY- LINK je uzpùsobena tak, aby bylo mono
kromì výstupních rozíøení pouít také sbìrnicová pøipojení. Pro jednotlivé sbìrnicové systémy jsou k dispozici
pøísluná speciální sbìrnicová pøipojení.

D

Na konektor EASY- LINK lze pøipojit pouze jeden pøístroj
(roziøující pøístroj nebo sbìrnicové pøipojení).
V souèasné dobì mùe EASY700 komunikovat s tìmito
sbìrnicovými nebo sí?ovými systémy:





AS- Interface (Interface akèní èlen- snímaè)
Profibus- DP
CANopen
DeviceNET

Funkènost sbìrnicových sytémù je rùzná.
Obecnì platí:
 Pøi minimální výmìnì dat, v pøípadì e to sbìrnicový
systém podporuje, lze vymìòovat vstupní data R1 a R16
a výstupní data S1 a S8.
 Je- li toho sbìrnicový systém resp. sbìrnicový modul
(rozhraní) schopen, lze pøes sbìrnici naèítat a zapisovat
parametry funkèních prvkù, datum, èas. Lze èíst stavy
vstupù, výstupù, markerù.

D

Sortiment a funkce sbìrnicových pøipojení se neustále
vyvíjí.
Aktuální sortimentový katalog resp. internetový Onlinekatalog fy Moeller obsahuje sbìrnicové spojky, které jsou
platné a jsou k dispozici.
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Zapnutí

Uvedení do provozu

Pøed zapnutím zkontrolujte, jestli jsou napájecí pøívody
a vstupy správnì pøipojeny:
 Verze EASY 24 V- AC
 Svorka L: Fáze L
 Svorka N: Neutrální vodiè N
 Svorky I1 a I12:
Øízení shodnou fází L
 Verze EASY- AC 230 V- AC
 Svorka L: Fáze L
 Svorka N: Neutrální vodiè N
 Svorky I1 a I12, R1 a R12:
Øízení shodnou fází L
 Verze 12 V- DC:
 Svorka +12 V: Napìtí +12 V
 Svorka 0 V: Napìtí 0 V
 Svorky I1 a I12:
Øízení shodným potenciálem +12 V
 Verze 24 V- DC:
 Svorka +24 V: Napìtí +24 V
 Svorka 0 V: Napìtí 0 V
 Svorky I1 a I12, R1 a R12:
Øízení shodným potenciálem +24 V
Pokud jste EASY ji do nìjakého zaøízení namontovali,
zabezpeète pracovitì s ji zapojenými èástmi zaøízení proti
pøístupu, aby nedolo k ohroení osob napø. neèekaným
rozbìhem motorù.

63

05/04 AWB2528- 1508D

Uvedení do provozu

Nastavení jazyka menu

ENGLISH

å

DEUTSCH
FRANCAIS
ESPANOL

Pokud zapínáte EASY poprvé, bude Vám nabídnut
uivatelský jazyk.
X Pomocí














kurzorových tlaèítek si vyberte jazyk Í nebo Ú.
Englisch
Deutsch
Französisch
Spanisch
Italienisch
Portugiesisch
Niederländisch
Schwedisch
Polnisch
Türkisch
Tschechisch
Ungarisch

X Vai volbu potvrïte pomocí OK a opus?te menu pomocí

ESC.
Zobrazení se zmìní na stavový displej.

D

Nastavení jazyka mùete zmìnit také dodateènì
(a Abschnitt Menüsprache ändern, Seite 209).
Pokud jazyk nenastavíte, pøejde EASY po kadém zapnutí
do menu jazyka a bude èekat na Vae zadání.
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Provozní reimy EASY

Nastavení jazyka menu

EASY zná provozní reimy RUN a STOP.
V provozním reimu RUN zpracovává EASY uloené spínací
schéma nepøetritì, dokud nezvolíte STOP nebo neodpojíte
napájecí napìtí. Spínací schéma, parametry a nastavení
EASY zùstávají pøi výpadku proudu zachovány. Pouze
hodiny reálného èasu je nutno znovu nastavit po uplynutí
doby zálohování. Zadání spínacího schématu je moné
pouze v provozním reimu STOP.
Pozor!
Po zapnutí napájecího napìtí EASY okamitì zpracovává
uloené spínací schéma v provozním reimu RUN. Není
tomu tak, pokud bylo chování pøi nábìhu nastaveno na
Nábìh do provozního reimu STOP. V provozním
reimu RUN jsou výstupy øízeny podle logických
spínacích funkcí.
U variant EASY s LCD displejem se spínací schéma nezpracovává na zasunuté pamì?ové kartì automaticky, obsahuje- li ji EASY spínací schéma. Pøeneste proto spínací
schéma z pamì?ové karty do EASY.
Varianty EASY- X naèítají spínací schéma z pamì?ové karty
automaticky a v reimu RUN ho okamitì zpracovávají.
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Uvedení do provozu

Zadání prvního spínacího V následujícím logickém schématu budete krok za krokem
schématu
propojovat Vae první spínací schéma EASY. Pøitom
poznáte vechna pravidla, abyste EASY ji po krátkém èase
mohli nasadit na Vae vlastní projekty.
Stejnì jako u bìného zapojení pouíváte ve spínacím
schématu EASY kontakty a relé. S pomocí EASY u ale
nemusíte komponenty jednotlivì propojovat. Nìkolika
málo stisky tlaèítek pøevezme EASY kompletní spínací
schéma. Pouze spínaèe, snímaèe, svítidla nebo stykaèe
musíte jetì pøipojit.
L01+
F1

S1

K1

S2

K1

H1
L01-

Obrázek 37:

Øízení svìtel pomocí relé

V následujícím pøíkladu pøebírá EASY zadrátování a plní
úlohu níe uvedeného zapojení.
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Nastavení jazyka menu

L01+
L01F1

S1

+24V 0V

S2

I1 I2

Q1
1

2

H1
L01-

Obrázek 38:

...........
I

Øízení svìtel pomocí EASY

Místo startu: stavový displej
EASY rozsvítí po zapnutí stavovýdisplej. Stavový displej
informuje o logickém stavu vstupù a výstupù a ukazuje, zda
EASY právì zpracovává spínací schéma.

MO 02:00
.......STOP

D

Pøíklady byly vytvoøeny bez roíøení. Je- li pøipojeno
rozíøení, ukazuje stavový displej nejprve stav základního
pøístroje, potom stav roziøujícího pøístroje a potom první
výbìrové menu.
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Uvedení do provozu

PROGRAM...
STOP RUN
PARAMETRY...

X Pomocí OK

pøejdìte do hlavního menu.

Pomocí OK nalistujte následující úroveò menu, pomocí
ESC se vra?te o úroveò zpìt.

INFO...

D

OK má jetì dvì dalí Funkce:
 Pomocí OK uloíte zmìnìné hodnoty nastavení.
 Ve spínacím schématu mùete pomocí OK vkládat
a mìnit kontakty a cívky relé.
EASY se nachází v provozním reimu STOP.
2 3 OK, abyste se pøes poloky menu
PROGRAM r PROGRAM. Zde vytváøíte logické spínací
schéma.

X Stisnìte

Zobrazení spínacího schématu
Zobrazení logického spínacího schématu je v tomto
okamiku jetì prázdné. Nahoøe vlevo bliká kurzor; tam
zahájíte Vae propojování. EASY Vám automaticky nabídne
jako první kontakt vstup I1 .

Â

êêM êê êê êêê

m l
êêL êê

êê êê êê êêê
êê êêê

êê êê êê êêê

I1-I2----ÄQ1
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Kurzorem pohybujete pomocí kurzorových tlaèítek ÍÚ ú
pøes neviditelný rastrspínacího schématu.

í

První tøi dvojité sloupeèky jsou pole kontaktù, pravé
sloupeèky vytváøí pole cívek. Kadý øádek je logický spínací
obvod. EASY pøiloí první kontakt automaticky k napìtí.
X Nyní propojte dalí

spíanací schéma EASY.
Na vstupy jsou pøipojeny spínaèe S1 a S2. I1 a I2jsou
spínací kontakty ke vstupních svorek. Relé K1 bude tvoøeno
reléovou cívkou ÄQ1. Znaèka Ä oznaèuje funkci cívky, zde
reléové cívky se stykaèovou funkcí. Q1 je jedno z max. osmi
výstupních relé EASY v základním pøístroji.
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Nastavení jazyka menu

Od prvního kontaktu k výstupní cívce
Pomocí EASY propojujete od vstupu k výstupu. První
vstupní kontakt je I1.
X Stisknìte OK.

I1 êê êê êêê

EASY umístí první kontakt I1 na pozici kurzoru.
bliká a lze ho zmìnit pomocí kurzorových tlaèítekÍ
nebo Ú, napøíklad na P pro tlaèítkový vstup. Na
nastavení se vak nemusí nic mìnit.
X Stisknìte 2 3 OK, aby kurzor zmìnil pozici pøes 1 do
druhého kontaktního pole.
XI

Alternativnì mùete pohnout kurzorem také pomocí
kurzorových tlaèítek í do následujícího kontaktního pole.
I1 I1 êê êêê

X Stisknìte OK.

EASY vytvoøí znovu kontakt I1 na pozici kurzoru. Zmìòte
kontakt na I2, protoe rozpínací kontakt S2 je pøipojen na
vstupní svorce I2.
X Stisknìte OK,

aby kurzor pøeskoèil na dalí místo a
kurzorovými tlaèítky Í nebo Ú nastavte èíslo2.

D
I1-I2 Â

Pomocí DEL vymate kontakt na pozici kurzoru.
X Stisknìte OK, aby kurzor pøeskoèil do tøetího kontakt-

ního pole.
Protoe není zapotøebí ádný tøetí spínací kontakt, mùete
nyní kontakty propojit pøímo a poli cívek.
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Propojení

EASY ve spínacím schématu dává k dispozici vlastní
nástroj, propojovací pero.
Pomocí ALT pero aktivujete a pomocí kurzorových tlaèítek
ÍÚ ú í jím pohybujete.

D

êêM êê

êêê

êê

êêê

m ll
L

D

ALT má podle pozice kurzoru jetì dvì dalí funkce:
 Z levého pole kontaktù vloíte pomocí ALT nový
prázdný spínací obvod.
 Spínací kontakt pod kurzorem se pomocí ALT mìní
mezi zapínacím a rozpínacím kontaktem.
Propojovací pero funguje mezi kontakty a relé. Pohnete- li
perem na kontakt nebo reléovou cívku, zmìní se zpìt na
kurzor a lze ho znovu zapnout.

Sousední kontakty v jednom proudovém obvodu propojí
EASY a k cívce automaticky.
X Stisknìte ALT,

cívek.

I1-I2l
êê êê êê êêê
êê êê êê êêê
êê êê êê êêê

D

abyste kurzor od I2 propojili a k poli

Kurzor se zmìní na blikající pero a skoèí automaticky na
následující smysluplnou propojovací pozici.
X Stisknìte kurzorové tlaèítko í. Kontakt I2 bude

propojen a k poli cívek.

Pomocí DEL vymaete propojení na pozici kurzoru nebo
pera. U køíících se spojù budou nejdøíve vymazány svislé
spoje, pøi dalím stisknutí DEL vodorovné.
X Stisknìte jetì jednou kurzorové tlaèítko í.

Kurzor pøejde na pole cívek.
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Nastavení jazyka menu

I1-I2----ÄQ1

X Stisknìte OK.

EASY zadává dopøedu reléovou cívku Q1 . Pøedem zadanou
funkci cívky Ä a výstupní relé Q1 jsou správné a není nutno
je ji mìnit.
I1-I2----ÄQ1

Vae první kompletnì propojené funkèní spínací schéma
EASY vypadá takto:
Pomocí ESC opustíte displej spínacího schématu.
Objeví se menu podle obrázku

ULOZENÍ

X Stisknìte OK.

ZRUSENÍ

Spínací logické schéma je nyní uloeno v pamìti. Pomocí
ZRUENÍ opustíte spínací schéma. Zmìny provedené ve
spínacím logickém schématu nebudou uloeny.

D

EASY ukládá vekerá dùleitá data spínacích schémat a
programù do interní datové pamìti zabezpeèené proti
výpadku napájecího napìtí.
Po pøipojení tlaèítek S1 a S2 mùete spínací schéma
okamitì otestovat.
Testování spínacího schématu

PROGRAM...Æ
STOP



RUN

PARAMETRY...
INFO...

æ

X Pomocí ESC pøejdìte do hlavního menu a zvolte poloku

menu STOP

å RUN.

RUN  a STOP RUN pøepínáte
Pomocí STOP
provozní reimy RUN nebo STOP.

EASY se nachází v provozním reimu RUN, kdy je poloka
RUN å
.
menu zatrena STOP

D

Zatrení poloky menu ukazuje, který provozní reim je
aktivován resp. která funkce je aktivována.
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Uvedení do provozu

PROGRAM...Æ
RUN

STOP
å

PARAMETRY...

12..........
I

X Stisknìte OK.

Zatrení poloky se pøesune ke STOP

RUN å


Nastavený provozní reim a logické stavy vstupù a výstupù
mùete vyèíst ze stavového displeje.
X Pomocí ESC

tlaèítko S1

pøejdìte do stavového displeje a stisknìte

MO 02:00

Kontakty vstupù I1, I2 jsou zapnuté, relé Q1 pøitáhne.

1....... RUN

Zobrazení toku proudu
EASY Vám nabízí monost kontroly logických øádkových
schémat v reimu RUN. Zatímco EASY zpracovává logické
spínací schéma, kontrolujete logické øádky schématu
pomocí integrovaného zobrazení toku proudu.

I1 I2

ÄQ1

X Pøejdìte do

zobrazení logických spínacích schémat
(menu PROGRAM pomocí OK potvrïte) a stisknìte
tlaèítko S1.

Relé pøitáhne. EASY ukáe tok proudu.
I1 I2----ÄQ1

X Stisknìte tlaèítko

kontakt.

S2, které je zapojeno jako rozpínací

Tok proudu bude pøeruen a relé Q1 odpadne.
Pomocí ESC se vra?te zpìt do stavového displeje.

D

Pro otestování èástí spínacího schématu pomocí EASY
nemusí být spínací schéma hotové celé.
EASY jednodue ignoruje otevøené, jetì nefunkèní
propojení a vykonává jen hotová propojení.
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Vymazání spínacího schématu
X Zapnìte EASY do

provozního reimu STOP.

Zobrazí se bod menu STOPå RUN.

D
PROGRAM...
MAZANI PROG.

Chcete- li logické spínací schéma rozíøit, vymazat nebo
zmìnit, musí být EASY v provozním reimu STOP.
X Pøejdìte

z hlavního menu pøes PROGRAM... na
následující úroveò menu.
X Zvolte VYMAZ PROG.
EASY rozbliká dotaz VYMAZAT? .
X Stisknìte OK,

chcete- li program vymazat nebo ESC,
chcte- li mazání zruit.

Pomocí ESC se vrátíte zpìt do stavového displeje.
Rychlé zadání spínacího schématu
Spínací logické schéma mùete vytvoøit více rùznými
zpùsoby: Buï do spínacího schématu nejprve vloíte prvky
a nakonec vechny prvky mezi sebou propojíte. Nebo
vyuijete optimalizovanou navigaci menu EASY a vytvoøíte
spínací schéma od prvního kontaktu a po poslední cívku v
jednom kroku.
Pøi první monosti musíte navolit nìkolik zadávacích pozic
pro tvorbu a propojení.
Druhou, rychlejí monost zadání jste poznali v pøíkladu.
Logické øádkové schéma tak vypracujete kompletnì zleva
doprava.
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Propojování liniového
schématu EASY

Z pøíkladu z Kapitel 3 jste si udìlali první dojem o tom, jak
snadno lze liniové logické schéma do EASY vloit. Tato
kapitola Vás informuje o celkovém rozsahu funkcí EASY a
ukazuje Vám na pøíkladech, jakým zpùsobem mùete EASY
pouít.

Ovládání EASY

Tlaèítka pro zpracování liniového logického schématu a funkèních relé
Vymazání spojù, kontaktù, relé nebo prázdných
proudových obvodù
Pøepnutí liniového a rozpínacího kontaktu
Propojení kontaktù, relé a proudových obvodù
Vkládání proudových obvodù,
ÍÚ
ú í

Zmìna hodnoty
Kurzor nahoru, dolù
Zmìna polohy znaku
Kurzor doleva, doprava

Kurzorová tlaèítka ve funkci P- Tlaèítek:
ú
í

Vstup P1,
Vstup P3,

Í
Ú

Vstup P2
Vstup P4

Nastavení od posledního OK vrácení zpìt
Aktuální zobrazení, oputìní menu
Zmìna kontaktu/relé, nové vloení
Uloení nastavení
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Systémové ovládání
Kurzorová tlaèítka mají v liniovém logickém schématu
EASY tøi funkce. Aktuální mód poznáte podle vzhledu
blikajícího kurzoru.
 Pohyb kurzorem
 Vkládání
 Spojování

â V reimu Pohyb kurzorem umístíte kurzor pomocí ÍÚ

ú í na liniové schéma, abyste mohli navolit øádek logického

schématu, kontakt nebo cívku relé.

Pomocí OK pøepnete do reimu Vkládání, take na pozici

I 1 kurzoru mùete vloit nebo zmìnit hodnotu. Stisknete- li

ESC v módu Vkládání, vrátí EASY poslední zmìny zadání
zase zpìt.

ALT pøepnete do Spojování, abyste mohli
l Pomocí
ALT
propojit kontakty a relé; jetì jednou
Pohyb kurzorem.

pøepne zpìt na

Pomocí ESC opustíte zobrazení liniového schématu a
parametrù.

D

EASY provádí velkou èást tìchto kurzorových zmìn
automaticky. EASY tak pøepne kurzor do reimu Pohyb
kurzorem, kdy není vloení nebo spojování na zvolené
pozici ji moné.
Zobrazení parametrù funkèního relé s kontaktem
nebo cívkou
Pokud v reimu Vkládání vkládáte kontakt nebo cívku
funkèního relé, pøejde EASY pomocí OK automaticky z
kontaktního èísla na zobrazení parametrù funkèního relé.
Pomocí í pøejdete k dalímu poli kontaktù nebo cívek, ani
byste zadávali parametry.

76

05/04 AWB2528- 1508D

Ovládání EASY

Program
Program je sled pøíkazù, které EASY cyklicky zpracovává v
reimu RUN. Program EASY se skládá z potøebných
nastavení pøístroje, hesla, systémových nastavení, liniového logického schématu, a/nebo funkèních relé.
Liniové logické schéma
Liniové logické schéma je èást programu, ve které jsou
kontaktní prvky navzájem propojeny. V provozním reimu
RUN se podle toku proudu a cívkové funkce cívka zapne
nebo vypne.
Funkèní relé
Funkèní relé jsou prvky se speciálními funkcemi. Pøíklad:
èasové relé, spínací hodiny, èítaèe. Funkèní relé jsou buï s
kontakty a cívkami nebo bez nich. V provozním reimu RUN
se zpracovávají stavy funkèních relé podle liniového schématu a výsledky jsou patøiènì aktualizovány.
Pøíklady:
èasové relé= funkèní relé s kontakty a cívkami spínací
hodiny= funkèní relé s kontakty a cívkami
Relé
Relé jsou spínací pøístroje vytvoøené v EASY elektronicky,
které podle své funkce ovládají své kontakty. Relé se skládá
alespoò z jedné cívky a jednoho kontaktu.
Kontakty
Pomocí kontaktù zmìníte tok proudu ve liniovém logickém
schématu EASY. Kontakty, napø. zapínací, mají logický stav
1, kdy jsou spojené a 0, kdy jsou rozpojené. Ve
liniovém logickém schématu EASY propojíte kontakty jako
spínací nebo rozpínací kontakt.
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Cívky
Cívky jsou pohony relé. Cívky v reimu RUN pøedají
výsledky logického propojení a podle stavu zapnou nebo
vypnou. Cívky mohou mít sedm rùzných cívkových funkcí.
Tabulka 6: Pouitelné kontakty
Kontakt

Zobrazení EASY

Spínací kontakt,
v klidovém stavu otevøený

I , Q, M, N, A, Ö, Y, C, T, O, P, :,

Rozpínací kontakt,
v klidovém stavu zavøený

i, q, m, N, a, ö, Y, c, t, O, p, D,
S, R, Z

D, S, R, Z

EASY pracuje s rùznými kontakty, které mùete pouít v
libovolném poøadí kontaktních polí liniového logického
schématu.

D

Z dùvodù kompatibility s pøístroji EASY400 a EASY600
má kadé EASY500 a EASY700 logicky vechny moné
kontakty. Pokud pøístroj kontakty nepodporuje, je
sepnutý stav vdy nula, napø.: pøístroje bez hodin.
Kontakty (spínací) spínacích hodin jsou vdy logická 0.
Výhodou tohoto chování je, e mùete stejné liniové
logické schéma pouít na vech pøístrojích: EASY500,
EASY700, EASY- AB, EASY- AC, EASY- DA und EASY- DC.
Tabulka 7: Kontakty
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Spínací kontakt

Spínací
kontakt

Rozpínací
kontakt

EASY500

EASY700

Strana

Funkèní relé komparátor
analogové hodnoty

A

a

A1

A16

A1

A16

104

Funkèní relé Èítaè

C

c

C1

C16

C1

C16

117

Funkèní relé Textový marker

D

D

D1

D16

D1

D16

139

Funkèní relé Týdenní spínací
hodiny

Ö

ö

Ö1

Ö8

Ö1

Ö8

145
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Spínací kontakt

Spínací
kontakt

Rozpínací
kontakt

EASY500

EASY700

Strana

Vstupní svorka EASY

I

i

I1

I1

83

I8

Stav 0

I13

I13

Rozíøení stavu



I14

Zkrat/pøetíení

I16

I15

I12

245
I16

245

Marker, (pomocné relé)

M

m

M1

M16

M1

M16

91

Marker, (pomocné relé)

N

N

N1

N16

N1

N16

91

Poèítadlo provozních hodin

O

O

O1

O4

O1

O4

151

Kurzorové tlaèítko

P

p

P1

P4

P1

P4

89

Výstup EASY

Q

q

Q1

Q4

Q1

Q8

83

Vstupní svorka Rozíøení

R

R



R1

R12

83

Zkrat/pøetíení u rozíøení

R

R



R15

Výstup EASY
(rozíøení nebo pomocný
marker S)

S

S

funkèní relé èasové relé

T

t

T1

Návìtí skoku

:



roèní spínací hodiny

Y

Master reset, (centrální vynulování)

Z

R16

245

S1

S8

91

T16

T1

T16

156

:1

:8

:1

:8

173

Y

Y1

Y8

Y1

Y8

176

Z

Z1

Z3

Z1

Z3

185

S1

S8

(jako
marker)

Relé, funkèní relé
EASY Vám dává k dispozici rùzné typy relé pro zapojení
v liniovém logickém schématu.
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D

Z dùvodù kompatibility s pøístroji EASY400 a EASY600
má internì kadé EASY500 a EASY700 vechny typy relé.
Není- li nìkterý typ relé pøístrojem podporován, je
logický stav kontaktù vdy nula. napø.: pøístroje bez
hodin. Kontakty (spínací) spínacích hodin jsou vdy
logická 0.
Výhodou tohoto chování je, e mùete stejné liniové
schéma pouít na vech pøístrojích, EASY500, EASY700,
EASY- AB, EASY- AC, EASY- DA a EASY- DC. Nadále
mùete výstupy, které fyzicky nejsou k dispozici pouívat
jako markery.

Relé

Displej
EASY

EASY500

EASY700

Cívková
funkce

Parametr

Funkèní relé Komparátor
analogových hodnot

A

A1

A16

A1

A16



j

Funkèní relé èítaè

C

C1

C16

C1

C16

j

j

Funkèní relé textový marker

D

D1

D16

D1

D16

j

j

Funkèní relé týdenní spínací
hodiny

Ö

Ö1

Ö4

Ö1

Ö4



j

Marker, (pomocné relé)

M

M1

M16

M1

M16

j



Marker, (pomocné relé)

N

N1

N16

N1

N16

j



poèítadlo provozních hodin

O

O1

O4

O1

O4

j

j

výstupní relé EASY

Q

Q1

Q8

Q1

Q8

j



výstupní relé EASY
rozíøení, pomocné relé

S

S1

S8

S1

S8

j



Funkèní relé èasové relé

T

T1

T16

T1

T16

j

j

Podmínìný skok

:

:1

:8

:1

:8

j



Roèní spínací hodiny

Y

Y1

Y8

Y1

Y8



j

Master reset, (centrální
vynulování)

Z

Z1

Z3

Z1

Z3

j



(Jako
marker)

Spínací chování tìchto relé nastavíte pomocí funkcí cívek
a zvolených parametrù.
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Monosti nastavení výstupních a pomocných relé se
popisují pomocí funkcí cívek.
Funkce cívek a parametry funkèních relé poznáte z popisu
daného funkèního relé.
Zobrazení liniového logického schématu
Spínací kontakty a cívky relé propojujete v liniovém
logickém schématu EASY zleva doprava, od kontaktu k
cívce. Liniové schéma se zadává a propojuje v neviditelné
propojovací møíce s poli kontaktù, poli cívek a øádcích
proudových obvodù.
 Spínací kontakty vkládáte do tøí polí kontaktù. První
pole kontaktù leí automaticky u napìtí.
 V poli cívek se øízená cívka relé zadává se svou funkcí
a oznaèením relé.
 Kadý øádek v liniovém schématu tvoøí proudový
obvod. V liniovém logickém schématu mùete propojit
maximálnì 128 øádkù proudových obvodù.
Pole kontaktù Pole cívek
I1-I2uT1-ÄQ1

Proudové
obvody

Q1-Ö1kêê êêê
êê êê êê êêê
êê êê êê êêê

Spoje

 Pomocí spojù vytvoøíte elektrický kontakt mezi
logickými kontakty a cívkami. Spoje mùete vytvoøit pøes
více øádkù proudových obvodù. Kadý uzlový bod je
jeden spoj.
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Zobrazení liniového logického schématu má dvojí funkci:
 V reimu STOP editujete liniové schéma.
 V reimu RUN kontrolujete liniové schéma pomocí
zobrazení toku proudu.
Ukládání a naèítání liniových schémat
EASY Vám nabízí dvì externí monosti uloení liniových
schémat:
 Uloení pomocí pamìtové karty
 Uloení na PC pomocí EASY- SOFT- BASIC.
Uloené programy lze v EASY znovu naèíst, zpracovávat a
provádìt.
Vekeré údaje liniového schématu se v EASY ukládají. Pøi
výpadku napìtí zùstávají data bezpeènì uloena a do
pøítího pøepsání nebo vymazání.
Pamìtová karta
Kadá pamìtová karta EASY- M- 32K pojme jedno liniové
logické schéma a zasunuje se do rozhraní EASY. Celý
program je proti výpadku napájecího napìtí zabezpeèen
uloením na pamìtové kartì.
Jak to funguje a jak program pøenesete, si mùete pøeèíst v
Abschnitt Speicherkarte, Seite 248.

D

Pamìtové karty EASY- M- 8K pøístrojù EASY400 lze do
EASY500 naèíst. Pamìtové karty pøístrojù EASY400
EASY- M- 8K a EASY600 EASY- M16K lze naèíst do
EASY700.
Operace zápisu jsou u EASY500 a EASY700 moné pouze
s pamìtovou kartou EASY- M32K.
EASY- SOFT- BASIC
EASY- SOFT- BASIC je poèítaèový program, jeho pomocí
mùete vytváøet, testovat a spravovat liniová logická
schémata EASY.
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Hotová liniová schémata se mezi PC a EASY posílají po
spojovacím kabelu. Po pøenesení liniového schématu
mùete EASY spustit pøímo z PC.
Detaily k programu a k pøenosu naleznete v Abschnitt
EASY- SOFT- BASIC, Seite 252.

Práce s kontakty a relé

Spínaèe, tlaèítka a relé z bìného liniového schématu
zapojíte v liniovém logickém schématu EASY z kontaktùvstupù a reléových cívek.
Pevné propojení

Propojení pomocí EASY
Pøipojení EASY

S1

S2

K1

Zapínací kontakt S1 ke vstupní svorce I2
Zapínací kontakt S2 ke vstupní svorce I3
Zátì H1 k výstupní svorce Q4
S1 nebo S2 zapíná H1.
Liniové schéma EASY

K1

H1

I2u------ÄQ4
I3k

Vstupní a výstupní kontakty
Nejprve stanovte, které vstupní a výstupní svorky pouijete
pro Vae zapojení.
EASY má podle typu a konfigurace 8, 12 resp. 24 vstupních
svorek a 4, 6, 8, 10 resp. 16 výstupù. Stavy signálù na
vstupních svorkách se pøenesou do liniového logického
schématu pomocí vstupních kontaktù I1 a I12. R1 a R12
jsou vstupní kontakty rozíøení. Výstupy se v liniovém
schématu zapojují pomocí výstupních relé Q1 a Q8 resp.
S1 a S8 (rozíøení).
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Vloení a zmìna kontaktu a reléové cívky
Spínací kontakt zvolíte v EASY pomocí oznaèení kontaktu
I2 a èísla kontaktu.
Oznaèení kontaktu
Èíslo kontaktu

U reléové cívky zvolíte funkci cívky, oznaèení relé a èíslo

ÄQ4 relé.
Funkce cívky
Oznaèení relé
èíslo relé

D

Úplný seznam vech spínacích kontaktù a relé naleznete
v pøehledu od Strana 78.
Hodnoty polí kontaktù a polí cívek zmìníte v reimu

I1 Vkládání. Hodnota, která má být zmìnìna, bliká.

D

EASY vloí pøi vkládání do prázdného pole kontakt I1
nebo cívku ÄQ1.
kurzorem pomocí ú í ÍÚ na pole kontaktù
nebo na pole cívek.
X Pomocí OK pøejdìte do reimu Vkládání.
X Pomocí ú í zvolte místo, které chcete zmìnit nebo
pomocí OK pøejdìte na dalí místo.
X Pomocí ÍÚ zmìòte na místì hodnotu.
X Pohnìte
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V poli kontaktù zmìòte
na I2

V poli cívek zmìòte
ÄQ1 na ÄQ8

I1

I1

I1

ÄQ1

Í

Å ú

ÄQ1

ÄQ1

Q í
M nebo

3

è

M í
N nebo

3

N

4

È

C

4

OK

2

I2

OK

2

A

5

ä

T

5

Ö

.

S

O

.

Y

.

:

.

C

.

D

.

T

.

S

.

Z

1

R

O
P

1

ÄQ8
Ú

2

2

:
D
S
R
Z

í

nebo
OK

í

nebo
OK

EASY ukonèí reim vkládání, jakmile opustíte pole kontaktù
nebo pole cívek pomocí ú í nebo OK .
Vymazání kontaktù a reléových cívek
X Pohnìte kurzorem pomocí ú í ÍÚ na pole kontaktù
nebo pole cívek.
X Stisknìte DEL.
Kontakt nebo reléová cívka budou se spojem vymazány.
Zmìna spínacího kontaktu na rozpínací kontakt
Kadý logický kontakt v logickém liniovém schématu
EASYmùete vloit jako spínací nebo rozpínací.

85

05/04 AWB2528- 1508D

Propojování liniového schématu EASY

X Pøejdìte do

reimu Vkládání a umístìte kurzor na
symbol kontaktu.
X Stisknìte ALT. Spínací kontakt se zmìní na rozpínací.
X Stisknìte 2 X OK, abyste zmìnu potvrdili.

I2u------ÄQ4

I2u------ÄQ4

I2u------ÄQ4

I3k

i3k

i3kê

2X

Obrázek 39:

l

Zmìna kontaktu I3 ze spínacího na rozpínací

Vytvoøení a zmìna spojení
Logické kontakty a reléové cívky spojíte pomocí propojovací tuky v reimu Vkládání. EASY v tomto reimu
znázoròuje kurzor jako tuku.
kurzorem pomocí ú í ÍÚ na pole kontaktù
nebo cívek, ze kterého chcete spoj vytvoøit.

X Pohnìte

D

Neumis?ujte kurzor na první pole kontaktù. Tlaèítko
ALTzde má jinou funkci (vloení øádku proudového
obvodu).
ALT do reimu Spojování.
X posuòte tuku pomocí ú í mezi pole kontaktù a cívek a
pomocí ÍÚ mezi øádky proudových obvodù.
X Reim Spojování ukonèíte pomocí ALT.
X Pøejdìte pomocí

EASY ukonèí reim automaticky, jakmile tukou pohnete na
obsazené pole kontaktù nebo cívek.

D
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V øádku proudového obvodu spojuje EASY spínací
kontakty a pøívod k reléové cívce automaticky, kdy mezi
nimi neleí ádné prázdné pole.
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Neprovádìjte spojení nazpátek. Proè zpìtné propojení
nefunguje, se dozvíte v Abschnitt Beispiel: Nicht rückwärts verdrahten na Seite 237.

I1-Q4-i3o
z-----k
hI2-I4-ÄQ2

I1-Q4-i3-ÄM1
I2-I4-M1-ÄQ2

U více ne tøí kontaktù v sérii pouívejte marker M nebo N.
Vymazání spojù
X Pohnìte kurzorem na pole kontaktù nebo pole cívek
vpravo od spoje, který chcete vymazat. Zapnìte reim
Spojování pomocí ALT.
X Stisknìte DEL.
EASY vymae spojovací vìtev. Sousední uzavøené spoje
zùstanou zachovány.
Je- li navzájem spojeno více proudových obvodù, vymae
EASY nejprve svislý spoj. Stisknìte jetì jednou DEL,
abyste vymazali také vodorovný spoj.

D

Spoje, které EASY vytvoøilo automaticky, vymazat nelze.
Funkci vymazání ukonèíte pomocí ALT nebo tak, e
pohnete kurzorem na pole kontaktù nebo cívek.
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Vloení a vymazání øádku proudového obvodu
Zobrazení liniového schématu v EASY znázoròuje ètyøi ze
128 proudových obvodù souèasnì na displeji. Proudové
obvody mimo displej  i prázdné  EASY automaticky
zobrazí v liniovém schématu, kdy rolujete kurzorem pøes
horní nebo dolní hranici displeje.
Nový proudový obvod zavìsíte pod posledním. Nebo ho
vloíte nad kurzorovou pozici:
I2u------ÄQ4

X Umístìte kurzor na první

pole kontaktù proudového

I3k

obvodu.
X Stisknìte ALT.

I2u------ÄQ4

Stávající prodouvý obvod se se vemi spoji pøesune dolù.
Kurzor stojí pøímo v novém proudovém obvodu.

Â n
I3k

Vymazání øádku proudového obvodu
EASY odstraní pouze prázdné proudové obvody (bez
kontaktù nebo cívek).
X Vymate

z proudového obvodu vechny kontakty
a reléové cívky.
X Umístìte kurzor na první pole kontaktù prázdného proudového obvodu.
X Stisknìte DEL.
Následující proudový obvod resp. následující proudové
obvody budou vytaeny nahoru, stávající spoje mezi
proudovými obvody zùstanou zachovány.
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Spínání pomocí kurzorových tlaèítek
EASY navíc nabízí monost pouít v liniovém logickém
schématu ètyøi kurzorová tlaèítka jako pevnì propojené
vstupy.
P2
P1

P3
P4

Tlaèítka budou ve liniovém schématu propojena jako
kontakty P1 a P4. Tlaèítka P lze aktivovat a deaktivovat v
systémovém menu.
Tlaèítka P mùete pouít k otestování zapojení nebo pro
ruèní provoz. Pro servis a uvádìní do provozu je tato
funkce kursorových tlaèítek ikovným doplòkem .

I1u------SQ1
P2k
I2u------RQ1

Pøíklad 1:
Svìtlo, zapojené na výstupním relé Q1, se volitelnì zapíná
a vypíná pomocí vstupù I1 a I2 nebo kurzorovými tlaèítky Í
Ú.

P4k
I5-------ÄM1
I1-m1u---ÄQ1
P1-M1k

D

............
I

P2

FR 15:59
........STOP

Pøíklad 2
Ze vstupu I1 je øízeno výstupní relé Q1. I5 pøepíná ovládání
na kurzorové tlaèítko a oddìluje pomocí M1 proudový
obvod I1.
Tlaèítka P jsou jako spínaèe rozpoznávána pouze ve
stavovém zobrazení. V menu, v øádkovém schématu toku
proudu, pøi zobrazení textu se kurzorová tlaèítka
pouívají pro jiné funkce.
Pøes zobrazení ve stavovém menu poznáte, zda jsou
tlaèítka P ve liniovém schématu pouívána.
 P: Tlaèítková funkce je zapojena a aktivní.
 P2: Tlaèítková funkce je zapojena, aktivní a je stisknuto
tlaèítko P2 Í.
 P: Tlaèítková funkce je zapojena, není aktivní.
 prázdné pole: Tlaèítka P nejsou pouívána.
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Kontrola liniového logického schématu
V EASY je integrován mìøicí pøístroj, jeho prostøednictvím
mùete sledovat spínací stavy kontaktù a reléových cívek
za provozu.
I2---u---ÄQ4
I3---k

X Vytvoøte

malé paralelní zapojení a zapnìte EASY pøes
hlavní menu do provozního reimu RUN.
X Vra?te se zpìt do zobrazení liniového schématu.
Nyní mùete liniové schéma zpracovávat.

D

Kdy editujete liniové schéma, ale nedokáete schéma
zmìnit, zkontrolujte nejprve, zda je EASY v provozním
reimu STOP.
Zobrazení liniového schématu má v závislosti na provozním
reimu dvì funkce:
 STOP: Vytvoøení liniového logického schématu
 RUN: Zobrazení toku proudu

I2---

ÄQ4

X Zapnìte

I3.

Zobrazení toku proudu vykreslí tuènì spoje, vedoucí proud,
ve srovnání s tìmi, které proud nevedou.

I3

Spoj vedoucí proud mùete sledovat vemi øádky
proudových obvodù pomocí rolování zobrazením.

D

90

Zmìny stavu v øádu millisekund zobrazení toku proudu
z dùvodù technicky podmínìné setrvaènosti displejù LCD
neukazuje.
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Funkce cívek
Spínací chování reléových cívek urèujete pomocí cívkových
funkcí. Pro relé Q, M, S, D, : platí tyto funkce cívek:
Tabulka 8: Funkce cívek
Liniové
schémaznázornìní

Zobrazení
EASY

Funkce cívek

Pøíklad

Ä

Stykaèová
funkce

ÄQ1 , ÄD2 , ÄS4,

Å

Stykaèová
funkce s
negovaným
výsledkem

Å
Q1 , Å
D2, ÅS4

è

Pøepínací impulz
pøi sestupné
hranì

è
Q3, è
M4, èD8,

Pøepínací impulz
pøi vzestupné
hranì

È
Q4, È
M5, ÈD7,

Impulzní funkce

äQ3, äM4 , äD8,

È

ä

Ä:1 , ÄM7

è
S7

È
S3

äS7

S

R

Nastavení
(zamykání)

SQ8, SM2 , SD3,

Nulování
(odemykání)

RQ4, RM5 , RD7,

SS4

RS3

Pomocná relé M a N budou pouita jako markery. Relé S
mùe být pouito jako výstup rozíøení nebo jako marker,
není- li ádné rozíøení k dispozici. Toto se pak od výstupního relé Q odliuje pouze tím, e nemá ádné výstupní
svorky.
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D

Funkce cívek funkèních relé jsou popsány u pøísluných
relé.

D

Funkce cívek Ä, Å, è, È, (stykaè, negovaný stykaè, negativní pøepínací impulz, vzestupná nábìhová hrana) smí
být pouity pro jednu reléovou cívku jen jednou. Platí:
Poslední cívka ve spínacím schématu urèuje stav relé.
Øídíte- li stykaè nebo relé, existuje øídící cívka jen jednou.
Vytvoøte paralelní zapojení nebo pouijte nastavení,
nulování jako cívkové funkce.
Pravidla propojování reléových cívek
Abyste si zachovali pøehled o stavech relé, øídíte relé jen
jednou se stejnou cívkovou funkcí ( ä, S, R). Vícenásobná
pouití ukládajících cívek jako ä, S, R vak jsou pøípustná,
pokud to vyaduje logika spínacího schématu.
Výjimka: Budou- li pro vytvoøení struktury pouity skoky, je
moné i tuto cívkovou funkci pouít smysluplnì vícekrát.
Relé se stykaèovou funkcíÄ
Výstupní signál sleduje pøímo vstupní signál, relé pracuje
jako stykaè.
on

on

Obrázek 40:

Princip stykaèové funkce

Znázornìní v EASY:
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Výstupní relé Q: ÄQ1a ÄQ8 (podle typu)
Marker M, N: ÄM1a ÄM16, ÄN1a ÄN16
Funkèní relé (Text) D: ÄD1a ÄD16
Výstupní relé S: ÄS1a ÄS8
Skoky: Ä:1 a Ä:8
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Stykaèová funkce s negovaným výsledkem
(inverzní stykaèová funkce) Å
Invertovaný výstupní signál následuje vstupní signál, relé
pracuje jako stykaè, jeho kontakty jsou negovány. Je- li
cívka øízena se stavem 1, pøepne cívka své spínací
kontakty do stavu 0.
on

on

Obrázek 41:

Princip inverzní stykaèové funkce

Znázornìní v EASY






Výstupní relé Q: ÅQ1 a ÅQ8 (podle typu)
Marker M, N: ÅM1a ÅM16, ÅN1 a ÅN16
Funkèní relé (Text) D: ÅD1a ÅD16
Výstupní relé S: ÅS1a ÅS8
Skoky: Å:1a Å:8

Vyhodnocení sestupné nábìhové hrany (pøepínací
impulz) è
má- li cívka spínat jen pøi sestupné nábìhové hranì, pak
bude pouita tato funkce. Pøi zmìnì cívkového stavu z 1
na 0 pøepne cívka na dobu jednoho cyklu své zapínací
kontakty do stavu 1.
on

on

Obrázek 42:

Princip funkce pøepínacího impulzu pøi sestupné
nábìhové hranì
93

05/04 AWB2528- 1508D

Propojování liniového schématu EASY

Znázornìní v EASY:
 Marker M, N: èM1a èM16, èN1a èN16
 Skoky: è:1a è:8

D

Protoe byl vytvoøen pøepínací impulz, nemìli by se
pouívat ádné fyzické výstupy.
Vyhodnocení vzestupné nábìhové hrany
(pøepínací impulz) È
Má- li cívka spínat pouze pøi vzestupné nábìhové hranì,
pak se pouije tato funkce. Pøi zmìnì cívkového stavu z
0 na 1 pøepne cívka na dobu cyklu své zapínací
kontakty do stavu 1.
on

on

Obrázek 43:

Princip funkce pøepínacího impulzu pøi vzestupné
nábìhové hranì

Znázornìní v EASY:
 Marker M, N: ÈM1a ÈM16, ÈN1a ÈN16
 Skoky: È:1a È:8

D
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Protoe byl vytvoøen pøepínací impulz, nemìly by se
pouít ádné fyzické výstupy.
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Impulzní relé ä
Reléová cívka pøepne pøi kadé zmìnì vstupního signálu z
0 na 1. Relé se chová jako impulzní relé.
on

on

Obrázek 44:

Princip funkce impulzního relé

Znázornìní v EASY:





D

Výstupní relé Q: äQ1a äQ8 (podle typu)
Marker M: äM1a äM16
Funkèní relé (Text) D: äD1a äD8
Relé S: äS1 a äS8
Pøi výpadku napìtí a v provozním reimu STOP bude
cívka automaticky vypnuta. Výjimka: Remanentní cívky
zùstávají logicky ve stavu 1 (a Abschnitt
Remanenz (Nullspannungssichere Daten), Seite 230).
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Uzamèené relé
Cívkové funkce Uzamèení a zruení uzamèení se
pouívají v párech. Bude- li nastaveno uzamèení, relé
pøitáhne a zùstane ve stavu, ne bude moci býti pomocí
cívkové funkce Zruení uzamèení vynulováno.
:

on
S

on
R

on

A

Obrázek 45:

B

C

Princip funkce uzamèeného relé

 Oblast A: Nastavovací cívka a cívka relé jsou øízeny oddìlenì v
èase
 Oblast B: Resetovací cívka je øízena souèasnì s nastavovací
cívkou
 Oblast C: Napájecí napìtí vypnuto

Znázornìní v EASY:





Výstupní relé Q: SQ1a SQ8, RQ1a RQ8 (je nach Typ)
Pomocné relé M: SM1a SM16, RM1a RM16
Funkèní relé (Text) D: SD1a SD8, RD1a RD8
Relé S:SS1a SS8, RS1a RS8

Pouijte kadou z obou cívkových funkcí S a R na jedno
relé pouze jednou.
I1-I2----SQ1

I2-------RQ1
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Jsou- li obì cívky øízeny souèasnì, jak je vidìt z principu
funkce pod B, pak má pøednost ta cívka, která je ve
spínacím schématu zapojena více dole.
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D

Funkèní relé

Uzamèené relé bude pøi výpadku napìtí a v provozním
reimu STOP automaticky vypnuto. Výjimka: Remanentní
cívky zùstávají logicky ve stavu 1 (a Abschnitt
Remanenz (Nullspannungssichere Daten), Seite 230).

Pomocí funkèního relé mùete ve spínacím schématu
vytvoøit rùzné pøístroje známé z bìné tradièní øídicí techniky. EASY dává k dispozici tato funkèní relé :
Tabulka 9: Funkèní relé
Znázornìní ve
spínacím schématu
EASY

Funkèní relé

A1, A2

Komparátor analogových hodnot,
spínaè mezní hodnoty (smysluplné
pouze u pøístrojù s analogovým
vstupem)

C1, CC1, DC1, RC1

Èítaèové relé, èítaè vzestupný/
sestupný, rychlý èítaè, mìøiè
kmitoètu

D2, ÄD2

Text, výstup volnì editovatelných
textù, zobrazení a vkládání hodnot

Ö1, Ö2

Spínací hodiny, den v týdnu/èas

O1, ÄO2

Poèítadlo provozních hodin se
zadáním mezní hodnoty

T1,

Èasové relé, se zpodìným pøítahem
Èasové relé, se zpodìným pøítahem
a náhodným spínáním

TT1, RT1, HT1
X, ?X
T1,

TT1, RT1, HT1
â, ?â
T6,

TT6, RT6, HT6
Xâ, ?Xâ

Èasové relé, se zpodìným odpadem
Èasové relé, se zpodìným odpadem
a náhodným spínáním
Èasové relé, se zpodìným
pøítahem- odpadem
Èasové relé, se zpodìným
pøítahem- odpadem a náhodným
spínáním
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Znázornìní ve
spínacím schématu
EASY

Funkèní relé

T2,

Èasové relé, monostabilní impulz

TT2, RT2, HT2
ü
T3,

TT3, RT3, HT3

Èasové relé, astabilní generátor,
blikaè

Ü
:2,

Skok

Ä:2
Y3

Roèní spínací hodiny, datum

Z1, Z3

Master reset, centrální vynulování
výstupù, markerù

Funkèní relé je spoutìno svou reléovou cívkou nebo na
základì vyhodnocení svých parametrù. Podle své funkce a
nastavených parametrù sepne kontakt funkèního relé.

D

Aktuální skuteèné hodnoty budou vymazány pøi vypnutí
napájecího napìtí nebo pøi pøepnutí EASY do provozního
reimu STOP.
Výjimka: Remanentní cívky si zachovávají svùj logický
stav (a Abschnitt Remanenz (Nullspannungssichere
Daten), Seite 230).
Pozor!
Pro provoz RUN platí: EASY zpracovává funkèní relé
podle prùchodu spínacím schématem. Pøitom bere v
úvahu poslední stav cívek.
Cívku funkèního relé pouijte pouze jednou. Výjimka:
Pouíváte- li skoky, mùe být smysluplné, pouít cívky
vícekrát.
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Pøíklad funkèního relé s èasovým a èítaèovým relé
Výstrané svìtlo bliká, jakmile èítaè dosáhne hodnoty 10. V
pøíkladu jsou propojena obì funkèní relé C1 a T1. Tlaèítko
S1 zapíná poèítací signál. Tlaèítko S2 nuluje P1.
L01+

P1

S2

S1

K1T

R

C
P1

H1

K1T

L01–
2s

Zähler
Wert 10

Obrázek 46:

I5-------CC1

Pevné propojení s relé

Propojení øídicího relé EASY vypadá následovnì.

I6-------RC1

L01+

C1-------TT1

L01–

T1-------ÄQ1

S1

+24 V 0 V
1

S2

I5 I6
2

Q1
H1
L01–

Obrázek 47:

Propojení EASY a liniové schéma

Èítaè P1 je v EASY oznaèován C1.
Èasové relé K1T je EASY oznaèováno T1.
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I5-------CC1

X Zadejte liniové schéma
CC1

D

po CC1.

je poèítací cívka funkèního relé Èítaè 1.

EASY vyvolá zobrazení parametrù pomocí OK.
X Umístìte kurzor na 1 od CC1

a stisknìte OK.

Zobrazí se sada parametrù èítaèe.
C1 N
S

+
+0

C1 N
S

+

+

100

X Stisknìte tlaèítko í.

X Pohnìte

kurzorem pomocí í na desítkové místo.

00010

C1 N
S

kurzorovým tlaèítkem a se kurzor zastaví na
znaménku plus vpravo od S (ádaná hodnota).
X Stisknìte tlaèítko OK

00000

C1 N
S

X Pohnìte

+
00010

X Pomocí Í Ú
X Pomocí OK

zmìníte hodnotu na místì.
ukonèíte zadávání hodnoty.
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I5-------CC1
ê

D

I5-------CC1
I6-------RC1

X Pomocí ESC

se vrátíte zpìt do liniového schématu,
ádaná hodnota 0010 bude uloena.

Pro funkèní relé pøedstavuje EASY speciální zobrazení
parametrù. Význam parametrù je popsán u funkèních
relé.
X Vlote

liniové schéma a po cívku TT1 èasového relé.
Nastavte parametr pro T1.

C1-------TT1

T1 X
I1

+0

I2

+0

S

+

S

+

S

+

S

+

Èasové relé pracuje jako blikající relé. Symbol EASY pro
blikající relé je Ü a nastavuje se nahoøe v zobrazení parametrù. S zde znamená èasovou základnu v sekundách.

T:
T1 Ü
I1

X Zvolte symbol Ü pomocí tlaèítka Ú.

+0

I2

+0
T:

T1 Ü
I1

+0

I2

+0

X Pøejdìte

pomocí tlaèítka í na první ádanou hodnotu
èasu I1.

T:

T1 Ü
I1

00.000

I2

+0

tlaèítko OK.
X Stisknìte tlaèítko í .
X Stisknìte

T:
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T1 Ü
I1

S

+

01.000

I2

X Zadejte pomocí tlaèítek Í Ú ú í

hodnotu 01.000.

X Potvrïte pomocí OK.

ádaná hodnota èasu I1 pro dobu pauzy èiní 1 s

+0
T:

T1 Ü

S

+

I1

01.000

I2

00.500

X Pøejdìte pomocí tlaèítka Ú

k zadání druhé ádané
hodnoty I2.
X Nastavte tuto hodnotu na 0,5 s.
To je èasová hodnota pro délku impulzu.

T:

X Opus?te zadání parametrù pomocí ESC.

Hodnoty budou nyní uloeny.
I5-------CC1

X Zkompletujte liniové schéma.

I6-------RC1
C1-------TT1
T1-------ÄQ1

ESC.
X Ulote liniové schéma pomocí OK.
X Otestujte liniové schéma pomocí zobrazení toku proudu.
X Zapnìte EASY do provozního reimu RUN a vra?te se
zpìt do liniového schématu.
X Stisknìte tlaèítko

ULOZENO
ZRUSENO

Pomocí zobrazení toku proudu si mùete nechat ukázat
kadou sadu parametrù.
X Umístìte kurzor na C1

C1 N
S

+
0010

# C:0000ß
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a stisknìte OK.

Sada parametrù èítaèe bude zobrazena jako skuteèná a
ádaná hodnoty.
X Zapnìte

I5. Skuteèná hodnota se mìní.
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C1 N
S

+

EASY to znázorní ve zobrazení parametrù. V posledním
øádku C: 0007 je uvedena aktuální ádaná hodnota
èítaèe = 7.

+

Je- li skuteèná hodnota vìtí nebo rovna ádané hodnotì
(10), zmìní se levý znak ve spodní øadì na â. Kontakt èítaèe
C1 sepne.

0010

# C:0007
C1 N
S

0010

Kontakt èítaèe øídí èasové relé. To bliká výstranými svìtly
na výstupu Q1.

â C:0010

I5-------CC1

tok proudu v liniovém schématu

I6-------RC1
C1=======TT1
T1=======ÄQ1
T1 Ü

S

+

S1

00.500

S2

00.250

â T:00.200

Zdvojnásobení frekvence blikání:
X Zvolte v

zobrazení toku proudu T1.
X Potvrïte pomocí OK.
X Zmìòte poadovanou dobu I1 na 00.500 a I2 na
00.250 (0,5 a 0,25 s).
X Jakmile stisknìte tlaèítko OK, bude nastavená doba
pøevzata.
Na znaku vlevo ve spodním øádku poznáte, jestli kontakt
sepnul nebo ne.



Kontakt nesepnul (spínací kontakt je rozepnut).
â Kontakt sepnul (spínací kontakt je sepnut).
#

Nastavení parametrù mùete také zmìnit pøes bod menu
PARAMETRY.

D

Pokud nechcete, aby nìkdo parametry zmìnil, nastavte
pøi tvorbì liniového schématu a pøi zadávání parametrù
znaménko povolení vstupu z + na  a liniové schéma
chraòte heslem.
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Komparátor
analogových hodnot /
Spínaè mezní hodnoty

EASY dává k dispozici 16 komparátorù analogových
hodnot A1 a A16. Mùete je pouít také jako spínaèe
mezní hodnoty nebo komparátory.
Pomocí komparátoru analogových hodnot nebo spínaèe mezní
hodnoty lze porovnávat analogové vstupní hodnoty s ádanou
hodnotou, se skuteènou hodnotou jiného funkèního relé nebo
s jiným analogovým vstupem. Drobné regulaèní úlohy jako
dvoubodový regulátor se realizují velice snadno.
Analogové vstupy mají vechny pøístroje EASY- AB, EASYDA i EASY- DC.
 Analogové vstupy EASY500 jsou I7 a I8.
 Analogové vstupy EASY700 jsou I7, I8, I11 a I12

D

Kompatibilita s EASY400 a EASY600
Pokud naèítáte stávající liniové schéma EASY400 nebo
EASY600, zùstanou stávající porovnávací funkce a
hodnoty zachovány. Funkèní relé Komparátor analogových hodnot pracuje v EASY500 a EASY700 jako v
EASY400, EASY600. ádané hodnoty budou pøepoèteny
na nové rozliení analogových vstupù. Z ádané hodnoty
5.0 (EASY400, EASY600) se stane ádaná hodnota 512
(EASY500, EASY700).
Jsou moná následující porovnání:

Hodnota na
vstupu hodnot I1
funkèního relé
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Porovnávací funkce
Volba provozního
reimu funkèního
relé

Hodnota na
vstupu hodnot I2
funkèního relé

Analogový vstup I7,
I8, I11, I12

Analogový vstup I7,
I8, I11, I12

ádaná hodnota
0000 a 9999

ádaná hodnota
0000 a 9999

Skuteèná hodnota
èítaèového relé C1
a C16

Skuteèná hodnota
èítaèového relé C1
a C16

05/04 AWB2528- 1508D

Hodnota na
vstupu hodnot I1
funkèního relé

Komparátor analogových
hodnot / Spínaè mezní
hodnoty

Porovnávací funkce
Volba provozního
reimu funkèního
relé

Skuteèná hodnota
èasového relé T1 a
T16

Hodnota na
vstupu hodnot I2
funkèního relé

Skuteèná hodnota
èasového relé T1 a
T16
mení ne

LT

mení nebo rovno

LE

rovno

EQ

vìtí nebo rovno

GE

vìtí ne

GT

Tabulka 10: Pøíklady porovnání:
Funkèní relé A1
Vstup hodnot I1

Funkèní relé A1
Vstup hodnot I2

I7

GE
(vìtí nebo rovno)

I8

I7

LE
(mení nebo rovno)

I8

I7

GE
(vìtí nebo rovno)

ádaná hodnota

I7

LE
(mení nebo rovno)

ádaná hodnota

I8

GE
(vìtí nebo rovno)

ádaná hodnota

I8

LE
(mení nebo rovno)

ádaná hodnota

I1uA1----SQ1
hA2----RQ1
A3-------ÄM1

Znázornìní liniového schématu s komparátorem
analogových hodnot
Komparátory analogových hodnot se vkládají do liniového
schématu jako kontakty.
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V horním liniovém schématu uvolòuje I1 oba komparátory
analogových hodnot. Nebude- li hodnota dosaena, zapne
A1 výstup Q1. Bude- li jiná hodnota pøekroèena, vypne A2
výstup Q1. A3 zapíná a vypíná marker M1.
A1 EQ

+

I1

+0

Æ

F1

+0

I2

+0

F2

+0

OS

+0

HY

+0

æ

Tabulka 11: Zobrazení parametrù a sada parametrù komparátoru
analogových hodnot:
A1

Funkèní relé komparátor analogových hodnot 1

EQ

Provozní reim libovolný
Funkèní relé má tyto provozní reimy:
 LT: mení ne
 LE: mení nebo rovno
 EQ: rovno
 GE: vìtí nebo rovno
 GT: vìtí ne

+

+
-

D
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Objeví se v menu PARAMETRY.
Neobjeví se v menu PARAMETRY

I1

Porovnávací hodnota 1 (kladná hodnota, I7, I8, I11,
I12, skuteèná hodnota T1 a T16, C1 a C16)

F1

Èinitel zesílení I1 ( I1 = F1 x skuteèná hodnota na
I1); F1 = kladné èíslo 0 a 9999

I2

Porovnávací hodnota 2 (kladná hodnota, I7, I8, I11,
I12, skuteèná hodnota T1 a T16, C1 a C16)

F2

Èinitel zesílení I2 ( I2 = F2 x skuteèná hodnota na
I2); F2 = kladné èíslo 0 a 9999

OS

Offset k hodnotì I1 (I1 = OS + skuteèná hodnota na
I1); OS = kladné èíslo 0 a 9999

HY

Spínací hystereze k hodnotì I2
Hodnota HY platí stejnì pro kladnou jako pro
zápornou hysterezi.
 I2 = skuteèná hodnota na I2 + HY;
 I2 = skuteèná hodnota na I2 - HY;
 HY= kladné èíslo 0 a 9999

V normálním pøípadì pracujte s analogovými vstupy a
ádanými hodnotami jako s parametry pro komparátor
analogových hodnot.

05/04 AWB2528- 1508D
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Kompatibilita EASY400 s EASY500 a eay600
s EASY700
Zobrazení parametrù v EASY500 a EASY700 bylo rozíøeno
o nové funkce. Parametry EASY400 a EASY600 pod
následujícími body.

ANALOG
AAw
n
BBy

$

Parametry
EASY400, EASY600

Parametry
EASY500, EASY700

+

=
=
=
=

$

=

g

AA

dA1

BB

b +

A1

D

A1 GE

+

I1 AA

I1

AA

Æ

I2 BB

F1

+0

A1
+
GE

I2

BB

F2

+0

OS

+0

HY

+0

æ

U komparátoru analogových hodnot poèítá EASY500 a
EASY700 internì v èíselném rozsahu:
2 147483648 a +2 147483647
Tím je zajitìno, e bude vdy vypoèítána správná
hodnota. Je to dùleité u násobení (I1 x F1 nebo I2 x
F2).
Pøíklad:
I1 = 9999, F1 = 9999
I1 x F1 = 99980 001
Výsledek leí uvnitø èíselného rozsahu.

D

Nebude- li u F1 nebo F2 zadána ádná hodnota, pak
bude pouita pouze hodnota na I1 a I2 (bez násobení).
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Pøekroèí- li hodnota èítaèového relé hodnotu 9999,
zobrazí se na displeji komparátoru analogových hodnot
hodnota èítaèe mínus 10000.
Pøíklad: Skuteèná hodnota èítaèe =10233
displej komparátoru analogových hodnot: 233 (10000
bude zobrazeno jako 0).
Zobrazení parametrù v provozním reimu RUN
Zobrazení parametrù a sada parametrù komparátoru analogových hodnot v provozním reimu RUN se zobrazením
aktuálních skuteèných hodnot:

A1 EQ

+

I1

0249

Æ

F1

0000

I2

0350

F2

0000

OS

0000

HY

0025

æ

Aktuální skuteèná hodnota , napø.: Analogový vstup
Èinitel nebude pouit
Aktuální porovnávací hodnota, napø.: konstanta
Èinitel nebude pouit
Offset nebude pouit
Spínací hystereze èiní +/ 25

Rozliení analogových vstupù
Analogové vstupy I7, I8, a u EASY700 I11, I12 mají
následující rozliení.
Analogový signál 0 a 10 V DC bude pøeveden na 10
bitovou digitální hodnotu 0 a 1 023. Hodnota 100 digitální
znamená hodnotu 1,0 V analogovì (pøesnì 0,98 V).
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U [V]
10.0

5.0

0

Obrázek 48:

512

1023

Rozliení analogových vstupù

Princip funkce funkèního relé Komparátor analogových hodnot

D

Porovnání GT, GE ale i LT, LE se lií pouze v tom, e GE a
LE spínají ji pøi shodì s ádanou hodnotou. Aby vechny
komparátory analogových hodnot EASY400 a EASY800
byly kompatibilní, má EASY500 a EASY700 pìt moností
porovnání.
Pozor!
Analogové signály jsou citlivìjí na poruchy ne digitální
signály, take signální kabely musí být poloeny a pøipojeny peèlivìji.
Nastavte spínací hysterezi tak velkou, aby ruivé signály
nemohly vést k neádoucímu spínání. Jako bezpeènostní
odstup je nutno dodret hodnotu 0,2 V (hodnota 20 bez
zesílení).
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A1 LT

+

I1

I7

Æ

F1

+0

I2

0100

F2

+0

OS

+0

HY

0025

Princip funkce komparátoru mení ne
Zobrazení parametrù a sada parametrù pro provozní reim
komparátor analogových hodnot mení ne.

æ

A1-------ÄQ1

D

Liniové schéma s komparátorem analogových hodnot.

Hodnoty F1 +0, F2 +0 a OS +0 nebyly parametrizovány. ádné hodnoty nejsou zesíleny. Není k dispozici
ádný Offset.
1
2
3
4

on
off

Obrázek 49:

Princip funkce provozního reimu komparátoru
analogových hodnot mení ne

1: Skuteèná hodnota na I7
2: ádaná hodnota plus hodnota hystereze
3: ádaná hodnota
4: ádaná hodnota mínus hystereze

Spínací kontakt rozepne, jakmile bude pøekroèena
skuteèná hodnota na I7 plus hystereze. Pokud skuteèná
hodnota I7 klesne pod ádanou hodnotu, spínací kontakt
sepne.
110
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A2 LE

+

I1

I7

Æ

F1

+0

I2

0100

F2

+0

OS

+0

HY

0025

Princip funkce komparátoru mení nebo rovno
Zobrazení parametrù a sada parametrù pro provozní reim
komparátor analogových hodnot mení nebo rovno

æ

A2-------ÄQ1

D

Liniové schéma s komparátorem analogových hodnot.

Hodnoty F1 +0, F2 +0 a OS +0 nebyly parametrizovány. ádné hodnoty nejsou zesíleny, jetì je k dispozici offset.
1
2
3
4

on
off

Obrázek 50:

Princip funkce provozního reimu komparátoru
analogových hodnot mení nebo rovno

1: Skuteèná hodnota na I7
2: ádaná hodnota plus hodnota hystereze
3: ádaná hodnota
4: ádaná hodnota mínus hystereze

Spínací kontakt rozepne, jestlie je pøekroèena skuteèná
hodnota na I7 plus hystereze. Pokud skuteèná hodnota I7
klesne pod ádanou hodnotu, spínací kontakt sepne.
111
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A8 EQ

+

I1

I8

Æ

F1

0010

I2

3000

F2

+0

OS

+0

HY

0250

Princip funkce porovnání rovno
Zobrazení parametrù a sada parametrù pro provozní reim
komparátor analogových hodnot mení ne

æ

A8-------ÄQ3

D

Liniové schéma s komparátorem analogových hodnot.

Hodnoty F2 +0 a OS +0 nebyly parametrizovány.
ádné hodnoty nejsou zesíleny, jetì je k dispozici offset.
Analogová hodnota I8 byla zesílena faktorem 10. Hystereze byla patøiènì pøizpùsobena.
1
2
3
4

on
off

Obrázek 51:

Princip funkce provozního reimu komparátoru
analogových hodnot rovno

1: Skuteèná hodnota na I8, vynásobena zesilovacím faktorem F1
2: ádaná hodnota plus hodnota hystereze
3: ádaná hodnota
4: ádaná hodnota mínus hystereze

Spínací kontakt sepne, jakmile skuteèná hodnota na I8 (vynásobena F1) dosáhne ádané hodnoty. Bude- li ádaná hodnota
pøekroèena smìrem nahoru, spínací kontakt rozepne. Klesne112
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li skuteèná hodnota I8 (vynásobena F1) na ádanou hodnotu,
spínací kontakt sepne. Klesne- li hodnoty pod ádanou
hodnotu mínus hystereze, spínací kontakt rozepne.

A5 GE

+

I1

I7

Æ

F1

+0

I2

0100

F2

+0

OS

+0

HY

0025

Pøíklad: Princip funkce porovnání vìtí nebo
rovno
Zobrazení parametrù a sada parametrù pro provozní reim
komparátor analogových hodnot vìtí nebo rovno.

æ

A5-------ÄQ1

D

Liniové schéma s komparátorem analogových hodnot.

Hodnoty F1 +0, F2 +0 a OS +0 nebyly parametrizovány. ádné hodnoty nejsou zesíleny, jetì je k dispozici offset.
1
2
3
4

on
off

Obrázek 52:

Princip funkce provozního reimu komparátoru
analogových hodnot vìtí nebo rovno

1: Skuteèná hodnota na I7
2: ádaná hodnota plus hodnota hystereze
3: ádaná hodnota
4: ádaná hodnota mínus hystereze
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Spínací kontakt sepne, jakmile se skuteèná hodnota na I7
rovná ádané hodnotì. Klesne- li skuteèná hodnota I7 pod
hodnotu ádané hodnoty mínus hystereze, spínací kontakt
rozepne.

A4 GT

+

I1

I7

Æ

F1

+0

I2

0100

F2

+0

OS

+0

HY

0025

Pøíklad: Princip funkce porovnání vìtí ne
Zobrazení parametrù a sada parametrù pro provozní reim
komparátor analogových hodnot vìtí ne.

æ

Liniové schéma s mit komparátorem analogových hodnot.
A4-------ÄQ1

D

Hodnoty F1 +0, F2 +0 a OS +0 nebyly parametrizovány. ádné hodnoty nejsou zesíleny, jetì je k dispozici offset.
1
2
3
4

on
off

Obrázek 53:

Princip funkce provozního reimu komparátoru
analogových hodnot vìtí ne

1: Skuteèná hodnota na I7
2: ádaná hodnota plus hodnota hystereze
3: ádaná hodnota
4: ádaná hodnota mínus hystereze
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Spínací kontakt sepne, jakmile skuteèná hodnota na I7
dosáhla ádané hodnoty. Klesne- li skuteèná hodnota I7
pod ádanou hodnotu mínus hystereze, spínací kontakt
rozepne.

I5uA1----SQ1
hA2u---RQ1
i5---k

Pøíklad: Komparátor analogových hodnot Dvoubodový regulátor
Klesne- li napøíklad teplota pod urèitou hodnotu, zapne A1
pomocí uvolòovacího vstupu I5 výstupc Q1. Pøekroèí- li
teplota pevnì stanovenou hodnotu, pak A2 výstup vypne.
Pokud uvolnìní nenastalo, bude výstup Q1 od I5 vdy
vypnut.
Nastavení parametrù obou komparátorù analogových
hodnot:
Zapnutí

I5uA1----SQ1
hI7u---RQ1
i5---k

Vypnutí

A1 LT

+

A2 GT

+

I1

I7

Æ

I1

I7

Æ

F1

+0

F1

+0

I2

0500

I2

0550

F2

+0

F2

+0

OS

+0

OS

+0

HY

+0

HY

0015

æ

æ

Jednoduché zapojení lze realizovat, kdy poloíte
komparaèní úroveò regulátoru na digitální komparaèní
úroveò analogového vstupu. Tato komparaèní úroveò leí
na 8 V DC (EASY- DA, EASY- DC) a na 9,5 V (EASY- AB).
Nastavení parametrù:
Zapnutí

Vypnutí

A1 LT

+

I1

I7

Æ

F1

+0

I2

0500

F2

+0

OS

+0

HY

+0

æ

Komparaèní úroveò se
zrealizuje pomocí I7
(digitální komparaèní
úroveò).
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A6-------ÄN1
A7-------ÄN2
A8-------ÄN3

Pøíklad: Komparátor analogových hodnot,
rozpoznání provozních stavù
Pomocí více komparátorù analogových hodnot lze vyhodnocovat rùzné provozní stavy. V tomto pøípadì 3 rùzné
provozní stavy.
Nastavení parametrù tøí komparátorù analogových hodnot:
První provozní stav
A6 EQ

+

I1

I7

Æ

F1

+0

I2

0500

F2

+0

OS

+0

HY

0025

æ

Druhý provozní stav
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Tøetí provozní stav

A7 EQ

+

A8 EQ

+

I1

I7

Æ

I1

I7

Æ

F1

+0

F1

+0

I2

0700

I2

0850

F2

+0

F2

+0

OS

+0

OS

+0

HY

0025

HY

0025

æ

æ
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A1-------ÄM9

A1 LT

+

I1

I7

Æ

F1

+0

I2

I8

F2

+0

OS

+0

HY

0025

Pøíklad: Komparátor analogových hodnot,
porovnání dvou analogových hodnot
Pro porovnání dvou analogových hodnot mùete pouít
následující zapojení. V tomto pøípadì se zji?uje, zda je I7
mení ne I8.

Nastavení parametrù komparátoru analogových hodnot.

æ

Èítaè

V EASY je k dispozici 16 vzestupných- sestupných èítaèù C1
a C16. Èítaèová relé Vám umoòují poèítat události. Jako
porovnávací hodnotu mùete zadat horní mezní hodnotu.
Kontakt spíná podle skuteèné hodnoty.
Rychlé èítaèe, mìøiè kmitoètu a do 1 kHz poèítacího
kmitoètu
EASY- DA a EASY- DC Vám nabízí ètyøi rychlé èítaèe C13 a
C16. Funkce se zadává prostøednictvím volby provozního
reimu. Èítaèový vstup je pøímo spojen s digitálním
vstupem. Rychlé digitální vstupy jsou I1 a I4.
Moné oblasti pouití jsou poèítání kusù, mìøení délek,
registrování èetnosti událostí a mìøení kmitoètu.

D

Èítaèe od EASY500 a EASY 700 fungují stejnì jako èítaèe
od EASY400 a EASY600. Pokud je to ádoucí, lze s remanencí provozovat stejné èítaèe.
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Tabulka 12: Provozní reimy èítaèe
Èítaè

Provozní
reim

C1 a C12

N

Èítaè sestupný- vzestupný

C13, C14

N nebo H

Èítaè sestupný- vzestupný nebo rychlý
sestupný- vzestupný
èítaè (EASY- DA,
EASY- DC)

C15, C16

N nebo F

Èítaè sestupný- vzestupný nebo mìøiè
kmitoètu (EASY- DA,
EASY- DC)

Propojení èítaèe
Èítaè zaintegrujete do Vaeho liniového schématu jako
kontakt a cívku. Èítaèové relé má rùzné cívky.

D

Zamezte vzniku nepøedvídaných spínacích stavù. Kadou
cívku relé pouijte v liniovém schématu jen jednou.
Nepouívejte vstup rychlého èítaèe v liniovém schématu jako
kontakt. Je- li kmitoèet poèítání pøíli vysoký, bude v
liniovém schématu pouita jen jedna náhodná hodnota
vstupu.

I5-------CC2
I6-------DC2
I7-------RC2
C2-------SM9
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Význam:
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Èítaè

Kontakt

Cívka

C1 a C16

C2 N
S

+
00000

Kontakt sepne, pokud je
skuteèná hodnota vìtí nebo
rovna ádané hodnotì
CC1 a CC16

Èítaèový vstup, poèítá vzestupná nábìhová hrana

DC1 a DC16

Smìr poèítání
 Cívka není øízena: èítání
nahoru.
 Cívka je øízena: èítání dolù

RC1 a RC16

Nulování, cívka je øízena:
Nulování skuteèné hodnoty na
00000

Zobrazení parametrù a sada parametrù pro
èítaèové relé:
C2

Funkèní relé Èítaè èíslo 2

N

 Provozní reim N: vzestupný- sestupný èítaè
 Provozní reim H: Rychlý vzestupný- sestupný èítaè.
 Provozní reim F: mìøiè kmitoètu

+




S

+
-

Objeví se v menu PARAMETRY.
Neobjeví se v menu PARAMETRY

ádaná hodnota, konstanta od 00000 do 32000

V zobrazení parametrù èítaèového relé zmìníte provozní
reim, ádanou hodnotu a povolení zobrazení parametrù.
Kompatibilita EASY400 s EASY500 eay600 a
EASY700, zobrazení parametrù èítaèe
Zobrazení parametrù EASY500 a EASY700 bylo rozíøeno o
nové funkce. Parametry EASY400 a EASY600 naleznete na
následujících bodech

fAAAAg
Ä

sDIR n

Ä

sCNT d C1

Ä

yRES b +

Parametry
EASY400- ,
AAAA
C1

Parametry
EASY500- ,
=
=
=

S AAAAA

C1 N
S

+
AAAAA

C1
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=

+

+

Rozsah hodnot
Èítaèové relé poèítá od 0 do 32 000.
Chování pøi dosaení meze èíselného rozsahu
Øídicí relé EASY se nalézá v provozním reimu RUN.
Po dosaení hodnoty 32 000, se tato hodnota nemìní,
dokud nenastane zmìna smìru èítání. Jakmile je dosaeno
hodnoty 00000, zùstává hodnota zachována, dokud
nenastane zmìna smìru èítání.
Zobrazení parametrù v provozním reimu RUN:
C1 N
S

+
00309

# C:00042

Aktuální ádaná hodnota, konstanta (0309)
# Kontakt nesepnul.
â Kontakt sepnul.
Aktuální skuteèná hodnota(00042)

Remanence
Èítaèová relé lze provozovat s remanentními skuteènými
hodnotami. Remanentní èítaèová relé zvolte v menu
SYSTÉM r REMANENCE Zvolit lze C5 a C7, C8 a C13
a C16.
Pokud je èítaèové relé remanentní, zùstane skuteèná
hodnota pøi zmìnì provozního reimu z RUN na STOP ale i
pøi odpojení napájecího napìtí zachována.
Bude- li EASY sputìno v provozním reimu RUN, pracuje
èítaèové relé bezpeènì dál se skuteènou hodnotou,
uloenou pøi výpadku napájecího napìtí.
Zjitìní kmitoètu poèítání
Maximální kmitoèet èítání závisí na délce liniového schématu v EASY. Poèet pouitých kontaktù, cívek a
proudových obvodù urèuje dobu obìhu (dobu cyklu) zpracování liniového schématu EASY.
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Napø.: Pouijete- li EASY512- DC- TC pouze se tøemi øádky
liniového schématu pro èítání, nulování a výstup, mùe být
kmitoèet èítání 100 Hz.
Maximální kmitoèet èítání je nepøímo úmìrný nejdelí dobì
cyklu.
Pro maximální kmitoèet èítání platí tento vzorec :
Bc =

1
2 x Jc

x 0,8

Bc = maximální kmitoèet poèítání
Jc = maximální doba cyklu
0,8 = bezpeènostní faktor

Pøíklad
Maximální doba cyklu èiní Jc = 4000 ms (4 ms).
Bc =

1
2 x 4 ms

x 0,8 = 100 Hz
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Princip funkce funkèního relé Èítaè
:

on
1
on
2
A

on

B

C

D

3

4
5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

on

Obrázek 54:

Princip funkce

1: Èítací impulzy na èítací cívce CC
2: Smìr èítání, smìrová cívka DC
3: Nulovací signál na nulovací cívce RC
4: ádaná hodnota èítaèe (na obrázku je ádaná hodnota = 6)
5: Skuteèná hodnota èítaèe
6: Kontakt èítaèe, C
 Oblast A: Reléový kontakt èítaèe C s ádanou hodnotou 6
sepne, jakmile je skuteèná hodnota 6.
 Oblast B: Dojde- li k pøepnutí smìru èítání, sepne kontakt pøi
skuteèné hodnotì 5 zase zpìt.
 Oblast C: Bez poèítacích impulzù zùstává aktuální skuteèná
hodnota zachována.
 Oblast D: Resetovací cívka vynuluje stav èítaèe na 0.

Pøíklad: Èítaè, poèítání kusù, manuální nulování
naèítané hodnoty
Vstup I6 pøináí nezbytnou poèítanou informaci k øízení
èítací cívky CC1 èítaèe 1. Jakmile je dosaeno ádané
hodnoty, bude Q4 zapnut. Q4 zùstává zapnut tak dlouho,
a I7 vynuluje èítaè C1 pomocí cívky RC1.
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Èítaè

Zobrazení liniového
schématu

Nastavení parametrù
èítaèe C1

I6-------CC1

C1 N

C1-------ÄQ4

S

+
00100

I7-Q4----RC1

Pøíklad: poèítání kusù, automatické vynulování
naèítané hodnoty
Vstup I6 pøináí nezbytnou poèítanou informaci k øízení
èítací cívky CC2 èítaèe 2. Jakmile je dosaeno ádané
hodnoty, bude M8 zapnut na jeden programový cyklus.
Èítaè C2 se sám pomocí nulovací cívky RC2 vynuluje.
Zobrazení liniového
schématu

Nastavení parametrù
èítaèe C2

I6-------CC2

C2 N

C2------uÄM8

S

+
01000

hRC2
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Pøíklad kaskádování dvou èítaèù
Uvedený pøíklad je rozíøen o jeden èítaè. Protoe kontakt
èítaèe C2 má hodnotu 1 pouze na jeden programový
cyklus, bude pøenos èítaèe C2 pøenesen na èítaè C3.
Èítaè C3 nedovolí pøi dosaení své ádané hodnoty dalí
poèítání.
Zobrazení liniového
schématu

Nastavení parametrù
èítaèe C2

I6-c3----CC2

C2 N

C2------uÄM8

S

+
01000

dRC2
hCC3
C3-------ÄQ2
I8-Q2----RC3

Bude poèítáno 25000
impuzù.
25 x 1000 = 25000

Nastavení parametrù
èítaèe C3
C3 N
S

+
00025

Pøíklad: Vzestupné sestupné poèítání s dotazem
na skuteènou hodnotu = nula
Vstup I6 pøináí nezbytnou poèítanou informaci k øízení
èítací cívky CC6 èítaèe 6. Jakmile je ádané hodnoty
dosaeno, bude nastaven marker N2. Marker N2 øídí
smìrovou cívku DC6 èítaèe C6. Má- li N2 stav 1
(zapnuto), poèítá èítaè C6 sestupnì. Je- li skuteèná hodnota
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Èítaè

èítaèe 00000, vynuluje komparátor analogových hodnot A6
marker N2. Smìrová cívka DC6 èítaèe C6 bude vypnuta.
Èítaè C6 nyní pracuje jako vzestupný èítaè.
Zobrazení liniového
schématu

Nastavení parametrù èítaèe
C1

I6-------CC6

C6 N

C6-------SN2

S

+
01000

N2-------DC6
A6-N2----RN2

Nastavení parametrù komparátoru analogových hodnot
A6

D

A6 EQ

+

I1

C6



F1

+0

I2

0000 Ç 

F2

+0

OS

+0

HY

+0

V horním pøíkladu se dotazujeme na hodnotu nula.
Pøípustná je vak jakákoli hodnota v rozsahu dovolených
zadání funkèního prvku komparátor analogových
hodnot.
Pøíklad: Èítaè s remanentní skuteènou hodnotou
Chcete- li zachovat skuteènou hodnotu èítaèe i pøi výpadku
napájecího napìtí, zmìòte provozní reim RUN na STOP,
zvolte nìkterý remanentní èítaè.
X Zvolte ádaný èítaè v

SYSTÉM

menu
r REMANENCE

.
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M 9 - M12



M13 - M16
N 9 - N16

V pøíkladu byly jako remanentní zvoleny èítaèe C5 a C7.
Zobrazení liniového
schématu

Nastavení parametrù èítaèe C1


C 5 - C7 å

I6-------CC5

C5 N

C 8

C5-------ÄQ3

S

C13 - C16

I8-Q3----RC5

+
00565

T 7
T 8
T13 - T16

Èítaè má pøed odpojením napájecího napìtí hodnotu 450.

D 1 - D 8
U

햲

Obrázek 55:

햲

Remanentní èítaè

= Hodnota poèítání 450 zùstává i po výpadku napìtí zachována.
U = napájecí napìtí pøístroje

Rychlé èítaèe, EASY- DA,
EASY- DC

EASY nabízí rùzné funkce rychlého poèítání. Tyto prvky jsou
pøímo pøipojeny k digitálním vstupùm. Moné jsou tyto
funkce:
 Frekvenèní èítaè: C15 a C16
 Rychlý èítaè: C13 a C14.
Frekvenèní èítaè
EASY nabízí výbìr ze dvou frekvenèních èítaèùC15 a C16.
Frekvenèní èítaèe Vám umoòují mìøit kmitoèet. Tyto rychlé
frekvenèní èítaèe jsou pevnì propojeny s digitálními vstupy
I3 a I4.
Aplikace v nich se zji?uje poètu otáèek, mìøí objem
pomocí prùtokomìrù, sleduje chod stroje, lze realizovat
pomocí frekvenèních èítaèù.
Frekvenèní èítaè Vám umoòuje horní mezní hodnotu zadat
jako porovnávací. Frekvenèní èítaèe C15 a C16 jsou na
dobì cyklu nezávislé.
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Rychlé èítaèe, EASY- DA,
EASY- DC

Kmitoèet poèítání a tvar impulu
Maximální kmitoèet èítání èiní 1 kHz.
Minimální kmitoèet èítání èiní 4 Hz.
Tvar impulzu signálù musí být pravoúhlý. Doporuèujeme,
aby pomìr impulz- mezera byl 1:1.
Pokud tomu tak nebude, platí:
Minimální délka impulzu resp. mezery èiní 0,5 ms.
Jmin = 0,5 N

1

Bmax

Jmin = minimální délka impulzu nebo mezery
Bmax = maximální kmitoèet poèítání (1 kHz)

D

Frekvenèní èítaèe pracují nezávisle na dobì programového cyklu. Výsledek komparátoru skuteèné/ádané
hodnoty je pøedáván pouze jednou za programový cyklus
pro vyhodnocení liniového schématu.
Reakèní doba na porovnání ádané/skuteèné hodnoty
mùe trvat maximálnì dobu jednoho cyklu
Mìøicí metoda
Po dobu jedné sekundy jsou impulzy na vstupu poèítány a
nezávisle na dobì cyklu je zjitìn kmitoèet. Výsledek
mìøení je pøipraven jako skuteèná hodnota.
Propojení frekvenèního èítaèe
Platí toto obsazení digitálních vstupù.
 I3 èítaèový vstup pro frekvenèní èítaè C15.
 I4 èítaèový vstup pro frekvenèní èítaè C16.

D

Pokud pouíváte C15 nebo C16 jako èítaèový vstup pro
frekvenèní èítaè, jsou cívky DC15 resp. DC16 neúèinné.
Poèítací signály jsou pøenáeny pøímo z digitálních
vstupù I3 a I4 na èítaèe. Jeden frekvenèní èítaè poèítá
aktuální hodnotu a smìr se nerozliuje.
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---------CC#
C#-------SQ3
I8-------RC#

Frekvenèní èítaèe vloíte do Vaeho zapojení jako kontakt
a uvolòovací cívku èítaèe. Znamená to:
Kontakt
C15

Cívka

a

Kontakt sepne, kdy je skuteèná
hodnota vìtí nebo rovna
ádané hodnotì

C16

D

C# F
S

00200

+

CC15, CC16

Uvolnìní frekvenèního èítaèe za
stavu 1, cívka je zapnuta.

RC15, RC16

Nulování, cívka je øízena 
skuteèná hodnota bude vynulována na 00000

Frekvenèní èítaè mùe být také uvolnìn cílenì v nìjakém
specifickém provozním stavu. Má to tu výhodu, e doba
cyklu pøístroje je pouze bìhem mìøení kmitoètu
prodlouena tímto mìøením. Není- li frekvenèní èítaè
uvolnìn, je doba programového cyklu kratí.
Zobrazení parametrù sada parametrù pro
frekvenèní èítaè:
C15

Funkèní relé èítaè èíslo 15

F

Provozní reim F frekvenèní èítaè

+




S

+
-

Objeví se v menu PARAMETRY
Neobjeví se v menu PARAMETRY

ádaná hodnota, konstanta od 00000 do 01000
(32000 je pro nastavení moné, maximální kmitoèet
èiní 1 kHz)

V zobrazení parametrù nìkterého èítaèového relé mìníte
provozní reim, ádanou hodnotu a povolení zobrazení
parametrù.
Rozsah hodnot
Èítaèové relé poèítá mezi 4 a 1 000 [Hz].
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Rychlé èítaèe, EASY- DA,
EASY- DC

Zobrazení parametrù v provozním reimu RUN:
C# F
S

00200

# C:00153

+

Aktuální ádaná hodnota, konstanta (0309)
# Kontakt nesepnul.
â Kontakt sepnul.
Aktuální skuteèná hodnota(0153)

Remanence
Rremanentní spínání frekvenèního èítaèe nemá smysl,
protoe kmitoèet je neustále znovu mìøen.
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Rychlé èítaèe, EASY- DA,
EASY- DC

Princip funkce frekvenèního èítaèe
1

2

B

A

D

C

3

4

5
tg

tg

tg

tg

Obrázek 56:

tg

tg

tg

tg

tg

Princip funkce frekvenèního èítaèe

1: Èítaèový vstup I3 nebo I4
2: Horní ádaná hodnota
3: Uvolòovací cívka CC
4: Nulovací cívka RC
5: Kontakt (zapínací) C horní ádaná hodnota dosaena.
Jg: Doba otevøení hradla pro mìøení kmitoètu
 Oblast A: Èítaè je uvolnìn. Poté co byla poprvé namìøena vyí
ne ádaná hodnota kmitoètu, spíná kontakt C15 (C16).
 Oblast B: Nebude- li ádané hodnoty dosaeno, kontakt sepne
zpìt. Zruení uvolnìní nastavuje skuteènou hodnotu na nulu.
 Oblast C: Èítaè je uvolnìn. Poté co byla poprvé namìøena vyí
ne ádaná hodnota kmitoètu, spíná kontakt C15 (C16).
 Oblast D: Nulovací cívka nastavuje skuteènou hodnotu na nulu.
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Pøíklad: Frekvenèní èítaè
Frekvenèní èítaèe s rùznými komparaèními body
Namìøený kmitoèet na vstupu I3 má být klasifikován
v rùzných oblastech hodnot. Jako dalí monost porovnání
se pouívá komparátor analogových hodnot.
Uvolnìní èítaèe je dosaeno markerem N3. Hodnota vìtí
nebo rovno 900 je frekvenèním èítaèem C15 rozpoznána
jako horní mezní hodnota. Tím je øízena cívka markeru N4.
Je- li kmitoèet vyí ne 600 Hz, komparátor analogových
hodnot A1 to zjistí a pùsobí na marker N5.
Je- li kmitoèet vyí ne 400 Hz, komparátor analogových
hodnot A2 to zjistí a pùsobí na marker N6.
Znázornìní liniového schématu

Nastavení parametrù èítaèe
C15

N3-------CC#

C# F

C#-------ÄN4

S

+

00900

A1-------ÄN5
A2-------ÄN6

Nastavení parametrù
komparátoru analogových
hodnot A1
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Nastavení parametrù
komparátoru analogových
hodnot A2

A1 GE

+

A2 GE

+

I1

C#



I1

C#



F1

+0

F1

+0

I2

0600

I2

0400

F2

+0

F2

+0

OS

+0

OS

+0

HY

+0

HY

+0
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Rychlé èítaèe, EASY- DA,
EASY- DC

Rychlý èítaè
Musíte- li spolehlivì poèítat rychlé signály, mùete to realizovat pomocí rychlých èítaèù.
EASY nabízí výbìr ze dvou rychlých vzestupné a sestupné
èítaèe C13 a C14. Rychlé poèítací vstupy jsou pevnì spojeny
s digitálními vstupy I1 a I2. Tato èítaèová relé Vám
umoòují poèítat události nezávisle na dobì cyklu.
Rychlé èítaèe Vám umoòují zadat horní mezní hodnotu
jako porovnávací. Rychlé èítaèe C13 a C14 nejsou závislé
na dobì cyklu.
Poèítací kmitoèet a tvar impulzu
Maximální poèítací kmitoèet èiní 1 kHz.
Ttvar impulzu signálù musí být pravoúhlý. Doporuèujeme,
aby byl pomìr puls- mezera 1:1.
Pokud tomu tak není, platí:
Minimální délka impulzu resp. mezery èiní 0,5 ms.
Jmin = 0,5 x

1
Bmax

Jmin = minimální délka impulzu nebo mezery
Bmax = maximální poèítací kmitoèet (1 kHz)

D

Rychlé èítaèe pracují nezávisle na dobì programového
cyklu. Výsledek porovnání skuteèné/ádané hodnoty je
pøenáen pouze jednou za programový cyklus k vyhodnocení liniového schématu.
Reakèní doba na porovnání ádané/skuteèné hodnoty
mùe trvat maximálnì jednu dobu cyklu
Propojení rychlého èítaèe
Platí následující obsazení digitálních vstupù.
 I1: Èítaèový vstup pro rychlý èítaè C13.
 I2: Èítaèový vstup pro rychlý èítaè C14.
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D
---------CC!
C!-------SN3
I6-------DC!
I8-C!----RC!

Pokud C13 nebo C14 pouíváte jako rychlý èítaè, musíte
pomocí cívek CC13 resp. CC14 pøísluný èítaè uvolnit .
Rychlý èítaè vloíte do Vaeho zapojení jako kontakt a
cívku.
.

Znamená to:
Kontakt
C13

Cívka

a

Kontakt sepne, kdy je skuteèná
hodnota vìtí nebo rovna
ádané hodnotì

C14

D

C! H
S

+
00950

CC13, CC14

Povolení rychlého èítaèe za
stavu 1, cívka je zapnuta.

DC13, DC14

Smìr poèítání:
 Stav 0, není øízeno, smìr
poèítání vzestupný.
 Stav 1, je øízeno, smìr
poèítání sestupný.

RC13, RC14

Nulování, cívka øízena:
Skuteèná hodnota bude vynulována na 00000

Uvolnìní rychlého èítaèe lze provést také cílenì pro
specifický provozní stav. Má to tu výhodu, e doba cyklu
pøístroje je pouze bìhem mìøení kmitoètu prodlouena
tímto mìøením. Není- li rychlý èítaè uvolnìn, je doba
cyklu kratí.
Zobrazení parametrù sada parametrù pro rychlý
èítaè:
C13

Funkèní relé Èítaè èíslo 13

H

Provozní reim H rychlý èítaè (H = high speed)

+




S

+
-

Objeví se v menu PARAMETRY.
Neobjeví se v menu PARAMETRY.

ádaná hodnota, konstanta od 00000 do 32000

V zobrazení parametrù èítaèového relé mìníte provozní
reim, ádanou hodnotu a povolení zobrazení parametrù.
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Rychlé èítaèe, EASY- DA,
EASY- DC

Rozsah hodnot
Èítaèové relé poèítá mezi 0 a 32 000.
Chování pi dosaení meze èíselného rozsahu
Øídicí relé EASY se nachází v provozním reimu RUN.
Po dosaení hodnoty 32 000, se tato hodnota nemìní,
dokud nenastane zmìna smìru èítání.Poèítá- li èítaè
sestupnì a dosáhne hodnotu 0, tato hodnota se nemìní,
dokud nenastane zmìna smìru èítání.
Zobrazení parametrù v provozním reimu RUN:
C! H
S

+
00950

# C:00877

Aktuální ádaná hodnota, konstanta (1250)
# Kontakt nesepnul.
â Kontakt sepnul.

Aktuální skuteèná hodnota(877)

Remanence
Rychlý èítaè lze provozovat s remanentní skuteènou
hodnotou. Remanentní èítaèová relé zvolíte v menu
SYSTÉM r REMANENCE Vybrat lze C5 a C7, C8
a C13 a C16.
Pokud je èítaèové relé remanentní, zùstává skuteèná
hodnota pøi zmìnì provozního reimu z RUN na STOP ale
i pøi odpojení napájecího napìtí zachována.
Spustíte- li EASY v provozním reimu RUN, pracuje dál jako
èítaèové relé se skuteènou hodnotou bezpeènì uloenou
proti výpadku napájecího napìtí.
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Princip funkce prvku rychlý èítaè
1

......... .........

.........

2

4
3

3

2
1
0

A

B

C

D

E

4
5
6

7

Obrázek 57:

Princip funkce rychlého èítaèe

1: Poèítací impulzy na èítaèovém vstupu I1(I2)
2: ádaná hodnota èítaèe
3: Skuteèná hodnota èítaèe
4: Uvolnìní èítaèe, CC13 (CC14)
5: Smìr poèítání, smìrová cívka DC13 (DC14)
6: Nulovací cívka èítaèe RC13 (RC14)
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Rychlé èítaèe, EASY- DA,
EASY- DC

7: Kontakt èítaèe , C13 (C14)
 Oblast A: Reléový kontakt C13 (C14) èítaèe s ádanou
hodnotou 512 sepne, kdy skuteèná hodnota je 512.
 Oblast B: Bez poèítacích impulzù resp. bez uvolnìní èítaèe
zùstává aktuální skuteèná hodnota zachována.
 Oblast C: Bude- li smìr poèítání pøepnut DC13 (DC14), kontakt
pøi skuteèné hodnotì 511 zase rozepne.
 Oblast D: Smìr èítání je nastaven na vzestupné poèítání
 Oblast E: Resetovací cívka RC13 (RC14) nastaví stav èítaèe zpìt
na 0. ádné impulzy nebudou poèítány.
 Oblast F: Resetovací cívka není aktivní, impulzy budou
poèítány.

D

U pøíkladù je nutno dbát na to, e mezi rozpoznáním
porovnání skuteèné/ádané hodnoty a zpracováním
výsledku mùe být rozdíl jedné doby cyklu programu.To
mùe vést k odchylkám.
Pøíklad: Poèítání mìøicích impulzù a nastavení
výstupu
Mìøicí impulzy mohou pøedstavovat délky, otáèky, úhly
nebo jiné velièiny. Tyto programové sekvence jsou
zapotøebí pøi plnìní pytlù, sáèkù nebo pøi dìlení fólií èi
stavebních materiálù.
Na I1 jsou nepøetritì pøivádìny poèítací impulzy. Rychlý
èítaè C13 tyto impulzy poèítá. Je- li skuteèná hodnota rovna
ádané hodnotì, je èítaè automaticky vynulován. Tím je
kontakt C13 sepnut na dobu jednoho programového cyklu.
Souèasnì je nastaven Výstup Q3. Ten bude vstupem I8 zase
vynulován.
Znázornìní liniového
schématu

Nastavení parametrù
èítaèe C13

N1-------CC!

C! H

C!-------SQ!

S

+
1000

C!-------RC!
I8-------RQ!
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Pøíklad paralelního chodu motorù nebo vøeten.
Existují aplikace, pøi nich dva pohony paralelnì øídí jeden
pohyb. Aby se mechanický systém nezhroutil, smí nastat
odchylky pouze urèitého rozsahu.
Tuto úlohu lze vyøeit následujícím zpùsobem.
I8 spustí pohony. I7 a I6 jsou signální kontakty motorových
jistièù. Pokud kterýkoli motorový jistiè vybaví, zùstanou
pohony stát. Komparátory analogových hodnot hlídají
rozdíl ujeté vzdálenosti. Leí- li ujetá vzdálenost mimo
nastavenou toleranci, bude pøísluný pohon v krátké dobì
zastaven. Platí:
 M8 = povolení vech pohonù
 Q1 = pohon 1, èítaè pohon 1 je spojen se vstupem I1 a
tedy rychlý èítaè C13.
 Q2 = pohon 2, èítaè pohon 2 je spojen se vstupem I2 a
rychlý èítaè C14.
 A1 = porovnání, je- li C13 mení ne C14, tím by byl
pohon 2 pøíli rychlý.
 A2 = porovnání, je- li C14 mení ne C13, tím by byl
pohon 1 pøíli rychlý.
 A3 = porovnání, pøi rovnosti C13 a C14 smí být zapnuty
oba pohony.
 Velikost hystereze A1, A2 a A3 závisí na rozliení signálních generátorù a mechaniky.
Znázornìní liniového
schématu
I8-I7-I6-ÄM8

C! H

M8ua2u---ÄQ1

S

dA3k
da1u---ÄQ2
hA3k
--------uCC!
hCC"
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Nastavení parametrù èítaèe C14
C" H
S

+
+0

Nastavení parametrù komparátorù analogových hodnot A1 a A2
A1 LT

+

A2 LT

+

I1

C!



I1

C"



F1

+0

F1

+0

I2

C"

I2

C!

F2

+0

F2

+0

OS

+0

OS

+0

HY

0015

HY

0015





Nastavení parametrù A3

Zobrazení textu

A1 EQ

+

I1

C!



F1

+0

I2

C"

F2

+0

OS

+0

HY

0020



EASY500 a EASY700 mohou zobrazit 16 volnì editovatelných textù. V tìchto textech lze ukázat skuteèné
hodnoty funkèních relé jako jsou èasová relé, èítaèe,
poèítadla provozních hodin, komparátory analogových
hodnot, datum, èas nebo rozíøené analogové hodnoty.
ádané hodnoty èasových relé, èítaèù, poèítadel
provozních hodin, komparátorù analogových hodnot lze
bìhem zobrazení textu mìnit. Zobrazený text lze editovat
pouze pomocí EASY- SOFTu (- BASIC, - PRO od verze 6.xx).
Texty jsou ukládány do souboru EASY- SOFTu nebo na
pamìtovou kartu EASY- M- 32K pro EASY500 a EASY700.
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D

Kompatibilita s EASY600
pokud naèítáte stávající liniové schéma EASY600,
zùstane stávající funkce zobrazení textu zachována.
Zobrazení textu pracuje v EASY500 a v EASY700 stejnì
jako v EASY600.
Propojení zobrazení textu

i5-------ÄD2
i6-------ÄD3
D2u------ÄT5
D3k

Zobrazení textu vloíte do Vaeho zapojení jako kontakt a
cívku.
To znamená:
Kontakt
D1

Cívka

a D16

Cívka pøísluného zobrazení
textu je øízena
Ä, Å, è
,^

, ä, S,

R
D1

a D16

Je- li cívka øízena, objeví se text
na displeji.

Zobrazení textu nemá ádné zobrazení parametrù v menu
PARAMETRY.
Remanence
Texty D1 a D8 lze provozovat s remanentními skuteènými
hodnotami (kontakty).
Pokud jsou zobrazení textù remanentní, zùstává skuteèná
hodnota pøi zmìnì provozního reimu z RUN na STOP
zachována, stejnì jako pøi odpojení napájecího napìtí.
Pokud bylo EASY sputìno v provozním reimu RUN,
pracují zobrazení textù D1 a D8 dál se skuteènými hodnotami bezpeènì uloenými proti výpadku napájecího napìtí.
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Pøíklad pro zobrazení textu:

SPINANI;

Zobrazení textu má tyto zobrazovací vlastnosti:

RIZENI;
ZOBRAZENI;
LEHCE! EASY!
DOBA CHODU
M:S
T1 :012:46
C1 :0355

ST

Øádek 1, 12 znakù
Øádek 2, 12 znakù, jedna ádaná nebo skuteèná hodnota
Øádek 3, 12 znakù, jedna ádaná nebo skuteèná hodnota
Øádek 4, 12 znakù

Normování
Hodnoty analogových vstupù lze normovat.
Rozsah

volitelná rozsah
zobrazení

Pøíklad

0 a 10 V

0 a 9999

0000 a 0100

0 a 10 V

g 999

025 a 050

0 a 10 V

g 9,9

5,0 a 5,0

Princip funkce
Prvek pro výstup textu D (D = displej, zobrazení textu)
pùsobí v liniovém schématu jako obyèejný marker M.
Bude- li k markeru vloen text, bude tento text ukázán ve
stavu 1 cívky na zobrazovaèi EASY. Pøedpokladem je, e
se EASY nachází v provozním reimu RUN a e bylo pøedtím
zvoleno zobrazování stavu.
Pro D2 a D16 platí:
Je- li pøedloeno souèasnì více textù a jsou aktivovány,
bude automaticky po uplynutí 4 s zobrazen dalí text.
Tento postup se bude tak dlouho opakovat dokud
 ádný textový funkèní blok nebude ve stavu 1.
 nebude zvolen provozní reim STOP.
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 EASY neztratí napìtí.
 pomocí tlaèítka OK nebo DEL + ALT nepøepnete do
menu.
 nenastane zadávání ádané hodnoty.
 nebude zobrazen text vloený do D1 .
Pro D1 platí:
D1 je pøedurèen pro texty alarmù. Bude- li D1 aktivován a
obsahuje- li text, zùstane tento text zobrazen na displeji
dokud





nebude mít cívka D1 ve stavu 0.
nebude zvolen provozní reim STOP.
EASY neztratí napìtí.
pomocí tlaèítka OK nebo DEL + ALT nepøepnete do
menu.

Zadání textu
Zadání textu se provádí výhradnì pomocí EASY- SOFTu
(- BASIC, - PRO od verze 6.xx).
Znaková sada
Povolena jsou velká a malá písmena ASCII.
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Ze speciálních znakù jsou povoleny:
!  # $ % &  () * + ,  . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

142

05/04 AWB2528- 1508D

Zobrazení textu

D1 jako chybové hláení v
Analogový vstup
normovaný jako hodnota pøípadì výpadku pojistky
teploty

Èítaè se skuteènou
hodnotou

POCET KUSU

TEPLOTA

VYPADEK-

KS:0042

VNE

POJISTEK

POCITA SE!

-010ST

DUM 1

UVNITR+018ST
TOPI SE..

Obrázek 58:

MIMO PROVOZ!

Pøíklady textových výstupù

Zadání ádané hodnoty na displeji
V jednom textu mohou být zaèlenìny dvì promìnné,
skuteèná a ádaná hodnota funkèních relé, hodnoty analogových vstupù resp. èas a datum. Pozice ádaných a
skuteèných hodnot je napevno uprostøed 2. a 3. øádku
zobrazovaèe. Délka se øídí zobrazovanou hodnotou.
Zadávání ádaných hodnot pøi zobrazení textu má smysl,
není- li k dispozici pro zobrazení nebo zadání menu PARAMETRY. Dále, kdy má obsluha obdret zprávu, kterou
ádanou hodnotu mìní.
DOBA CHODU
M:S
T1 :012:46
C1 :0355

KS

Øádek 1
Øádek 2, ádanou hodnotu lze editovat
Øádek 3, ádanou hodnotu lze editovat
Øádek 4

D

Pøi zmìnì ádané hodnoty musí být zobrazen odpovídající textový prvek. ádaná hodnota musí být konstanta.

D

Bìhem zadávání hodnot zùstává text nehybnì na
displeji. Skuteèné hodnoty jsou aktualizovány.
V pøíkladu je znázornìno následující.
ádaná hodnota èasového relé T1 má být zmìnìna z 12
minut na 15 minut.
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 Øádek 2: ádanou hodnotu èasového relé T1 lze editovat.
 Øádek 3: skuteèná hodnota èasového relé T1.
MICHAT M:S

Text bude zobrazen.

ZADANA :
012:00
SKUX Stisknìte tlaèítko ALT, kurzor pøeskoèí na editovatelnou
MICHAT M:S
ZADANA :
012:00

MICHAT M:S
ZADANA :

hodnotu.

V tomto provozním reimu mùete pomocí kurzorových
tlaèítek ÍÚ pøeskakovat z editovatelné konstanty na
konstantu.
X Stisknìte tlaèítko OK, kurzor pøeskoèí na nejvìtí místo

mìnìných konstant.

SKU-

V tomto reimu ovládání zmìníte pomocí kurzorových
tlaèítek ÍÚ hodnotu. Pomocí kurzorových tlaèítek ú í se
pohybujete z místa na místo.

MICHAT M:S

Pomocí tlaèítka OK pøevezmete zmìnìnou hodnotu.
Pomocí tlaèítka ESC pøeruíte zadávání a zachováte
pùvodní hodnotu.

012:00

ZADANA :
015:00
SKUMICHAT M:S
ZADANA :
015:00

X Stisknìte tlaèítko

OK, kurzor pøeskoèí do provozního
reimu, pohyb od konstanty ke konstantì.

Zmìnìná hodnota je pøevzata.

SKUMICHAT M:S
ZADANA :
015:00
SKU-
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Týdenní spínací hodiny

D

EASY500 a EASY700 s typovou koncovkou EASY - ..- .C.
jsou vybaveny hodinami reálného èasu. Pouze v tìchto
pøístrojích má pouití spínacích hodin smysl.
Postup pro nastavení hodin naleznete v Abschnitt
Datum, Uhrzeit und Zeitumstellung einstellen na
Seite 213.
EASY nabízí osm týdenních spínacích hodin Ö1 a Ö8 pro
celkem 32 spínacích èasù.
Kadé spínací hodiny jsou vybaveny ètyømi kanály, jejich
pomocí mùete zapínat a vypínat ètyøi èasy. Kanály se
nastavují v reimu zobrazení parametrù.
Èas je pøi výpadku napìtí zálohován a bìí dál. Relé
spínacích hodin u vak nespínají. Ve stavu bez napìtí
zùstávají kontakty rozpojeny. Údaje k délce doby zálohování naleznete na Seite 264.

D

Ö1u------ÄQ1
Ö2k

Kompatibilita s EASY400 a EASY600
Pokud naèítáte stávající liniové schéma EASY400 nebo
EASY600, zùstanou stávající funkce týdenních spínacích
hodin zachovány. Týdenní spínací hodiny pracují v
EASY500 a EASY700 stejnì jako v EASY400, EASY600.
Týdenní spínací hodiny vloíte do Vaeho zapojení jako
kontakt.
Kontakt
Ö1

a Ö8

Cívka
Kontakt týdenních spínacích
hodin
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Ö1 A

+

Zobrazení parametrù a sady parametrù týdenních
spínacích hodin:

D

SO

ON

--:--

Ö1

Funkèní relé týdenních spínacích hodin èíslo 1

OFF

--:--

A,B,

Kanály spínacích hodin

C,D
+




+
-

Objeví se v menu PARAMETRY,
Neobjeví se v menu PARAMETRY

D

Nastavení dne, od - - do - -

ON

Doba zapnutí

OFF

Doba vypnutí

V zobrazení parametrù týdenních spínacích hodin zmìníte
dny v týdnu, dobu zapnutí, dobu vypnutí a povolení zobrazení parametrù.
Kompatibilita EASY400 s EASY500 a eay600 s
EASY700 zobrazení parametrù týdenních
spínacích hodin
Zobrazení parametrù EASY500 a EASY700 bylo zmìnìno.
Parametry EASY400 a EASY600 naleznete v následujících
bodech.

fAA-BBg
n

dÖ1

Parametry
EASY400, EASY600
Ö1

ON s--:--n A

AA-BB

OFFy--:--b +

A
ON

--:--

OFF --:-+

146

Parametry
EASY500, EASY700
=
=
=
=
=
=

Ö1

A

Ö1

D

AA-BB

AA-BB

ON

--:--

A

OFF

--:--

ON

--:--

OFF --:-+

+
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Tabulka 13: Doby zapnutí a vypnutí
Parametr

Význam

platné hodnoty

Dny v týdnu

Pondìlí a nedìle

PO, UT, ST, CT, PA,
SO, NE, - -

Doba zapnutí

Hodiny: Minuty:
ádná spínací doba
pøi - - :- - 

00:00 a 23:59, - - :-

Doba vypnutí

Hodiny: Minuty:
ádná spínací doba
pøi - - :- - 

00:00 a 23:59, - - :-

Zobrazení parametrù v provozním reimu RUN:
Ö1 A 11:30 +
D

PO-PA

ON

06:45

OFF

19:30 â

Zvolený kanál, aktuální èas (jen v RUN)
Den(dny) v týdnu od  do
Doba zapnutí
Doba vypnutí
# Kontakt nesepnul.
â Kontakt sepnul.

Zmìna kanálu spínacích hodin
Nezávisle na provozním reimu RUN a STOP zmìníte kanál
spínacích hodin tím, e pomocí kurzorových tlaèítek ÍÚ
kanál zvolíte
Ö1 A 11:30 +
D

PO-PA

ON

06:45

OFF

19:30 â

Ö1 B 11:30 +
D

SA

ON

06:45

OFF

15:00 â

Pøíklad:
Máte zobrazení parametrù týdenních spínacích hodin.
Kurzor bliká na kanálu A.
X Stisknìte

tlaèítko Í, kurzor pøeskoèí na kanál B.

Pomocí tlaèítka í mùete nastavit jakoukoli hodnotu,
kterou lze editovat.
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Princip funkce týdenních spínacích hodin
Na pøíkladech si ukáeme princip funkce týdenních
spínacích hodin.
Pøíklad spínání pracovní den
Spínací hodinyÖ1 zapínají od pondìlí do pátku mezi 6:30
hod a 9:00 hod a mezi 17:00 hod a 22:30 hod.
Ö1 A

+

Ö1 B

+

D

PO-PA

D

PO-PA

ON

06:30

ON

17:00

OFF

09:00

OFF

MO

DI

MI

22:30

DO

FR

SA

SO

A on
B on
on

Obrázek 59:

Princip funkce Pracovní dny

Pøíklad spínání dny v týdnu
Spínací hodiny Ö2 zapínají v pátek v 16:00 hod a v pondìlí
v 6:00 hod vypínají.
Ö2 A

+

Ö2 B

+

D

PA

D

PO

ON

16:00

ON

--:--

OFF

--:--

OFF

06:00

FR

SA

SO

MO

A on
B on
on

Obrázek 60:
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Pøíklad noèního spínání
Spínací hodiny Ö3 zapínají pøes noc, v pondìlí v 22:00 hod
a v úterý v 6:00 hod vypínají.
Ö3 D

+

D

PO

ON

22:00

OFF

06:00

MO

DI

D on
on

Obrázek 61:

D

Princip funkce Noèní spínání

Leí- li doba vypnutí pøed dobou zapnutí, EASY následující den vypne.
Pøíklad spínání èasová pøekrytí
Nastavení èasù spínacích hodin se pøekrývají. Hodiny
zapnou v pondìlí v 16:00 Uhr, v úterý a ve støedu ji
v 10:00 hod. Doba vypnutí je od pondìlí do støedy
v 22:00 hod.
Ö4 A

+

Ö4 B

+

D

PO-ST

D

UT-ST

ON

16:00

ON

10:00

OFF

22:00

OFF

00:00

Obrázek 62:

Princip funkce Èasová pøekrytí
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D

Doba zapnutí a vypnutí se øídí vdy podle kanálu, který je
sepnut nejdøív.
Pøíklad spínání výpadek proudu
Mezi 15:00 hod a 17:00 hod nastane výpadek proudu. Relé
odpadne a zùstane po opìtovném zapnutí napájení
vypnuto, protoe první doba vypnutí byla ji v 16:00 hod.
Ö4 A

D

+

Ö4 B

+

D

PO-NE

D

ON

12:00

ON

PO-NE
12:00

OFF

16:00

OFF

18:00

Po zapnutí aktualizuje EASY stav spínání vdy na základì
vech dostupných zadání spínacích dob.
Pøíklad spínání 24- hodinové spínání
Spínací hodiny mají spínat 24 hodin. V pondìlí v 0:00 hod
mají zapnout a v úterý v 0:00 hod mají vypnout.
Ö1 A

150

+

Ö1 B

+

D

PO

D

ON

00:00

ON

UT
--:--

OFF

--:--

OFF

00:00
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Poèítadlo provozních
hodin

EASY má 4 nezávislá poèítadla provozních hodin. Pomocí
tìchto poèítadel jste schopni zaznamenávat provozní
hodiny zaøízení, strojù, resp. èástí strojù. Nastavitelnou
ádanou hodnotu lze zvolit v rozsahu hodnot. Tak lze
rozpoznat a nahlásit termíny údrby. Naèítané hodnoty
poèítadel zùstanou zachovány i ve stavech bez napìtí.
Dokud je èítaèová cívka poèítadla provozních hodin aktivní,
poèítá EASY hodiny v sekundovém taktu.

I2-------ÄO1
O1uI8----RO1
h------TT1

Poèítadlo provozních hodin O
jako kontakt a cívku.
Kontakt

T1-------ÄQ3
O1

O4
S

+
000000
O:

vloíte do Vaeho zapojení

Cívka

a O4
ÄO1

a ÄO4

Poèítací cívka poèítadla
provozních hodin

RO1

a RO4

Nulovací cívka poèítadla
provozních hodin

Zobrazení parameterù a sada parameterù prvku poèítadlo
provozních hodin:
O4

Poèítadlo provozních hodin èíslo 4

+




+
-

objeví se v zobrazení parametrù
neobjeví se v zobrazení parametrù

S

ádaná hodnota v hodinách

O:

Skuteèná hodnota poèítadla provozních hodin v
hodinách[h]

V zobrazení parametrù poèítadla provozních hodin zmìníte
ádanou hodnotu v hodinách a povolení zobrazení parametrù.
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Zobrazení parametrù v provozním reimu RUN:
O1

+

S

001000

#

O:000309

ádaná hodnota v hodinách
Skuteèná hodnota v hodinách
# Kontakt nesepnul.
â

Kontakt sepnul.

Èíselný rozsah poèítadla provozních hodin
Poèítadlo provozních hodin poèítá v èíselném rozsahu od 0
hodin hodnì nad 100 rokù.
Pøesnost poèítadla provozních hodin
Poèítadlo provozních hodin poèítá vteøiny. Odpojením
pøístroje dojde ke ztrátì maximálnì 999 ms.
Princip funkce prvku poèítadlo provozních hodin
Je- li cívka poèítadla provozních hodin O aktivována
stavem 1, èítaè pøièítá ke své skuteèné hodnotì po
vteøinách hodnotu 1 (Základní takt: 1 sekunda).
Jakmile dosáhne skuteèná hodnota poèítadla provozních
hodin ádané hodnoty S, spíná kontakt O dokud je
skuteèná hodnota vetí nebo rovna ádané hodnotì.
Skuteèná hodnota zùstane uloena v pøístroji tak dlouho,
ne bude aktivována resetovací cívka RO . Potom bude
skuteèná hodnota nastavena na nulu.

D
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Zmìna provozních reimù RUN, STOP, Napìtí ZAP, VYP,
Vymazání programu, zmìna programu, naètení nového
programu. Vechny tyto èinnosti nesmaou skuteènou
hodnotu poèítadla provozních hodin.
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Pøíklad: Poèítadlo provozních hodin
Poèítadlo provozních hodin provozní doby stroje. Má se
mìøit èas, po který je stroj pøipojen (EASY) k napìtí.
Zobrazení liniového schématu
---------ÄO1

Nastavení parametrù
poèítadla provozních hodin
O1
O1
S

+
000000

Pøíklad: Poèítadlo údrby pro rùzné èásti strojù
Po rùzných dobách chodu musí být u èásti strojù provedena
údrba. Markery N1 a N2 jsou zapínací markery dvou
rùzných èástí strojù. Tyto markery øídí pøísluné poèítadlo
provozních hodin. Jakmile je dosaeno ádané hodnoty
poèítadla provozních hodin, zapne výstup Q4 výstrané
svìtlo. Spínaè s klíèkem na vstupu I8 vynuluje po
provedené údrbì pøísluné poèítadlo provozních hodin.
Zobrazení liniového schématu

Nastavení parametrù poèítadla
provozních hodin O2

N1-------ÄO2

O2

N2-------ÄO3

S

+
000500

O2u------ÄQ4
O3k
I8uO2----RO2
hO3----RO3

Nastavení parametrù poèítadla
provozních hodin O3
O3
S

+
000800
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Pøíklad poèítadlo údrby pro rùzné èásti strojù,
s výstupem textu
Má se mìøit celková doba chodu stroje. Po rùzných dobách
chodu musí být u èásti strojù provedena údrba. Markery
N1 a N2 jsou zapínací markery dvou rùzných èástí strojù.
Tyto markery øídí pøísluné poèítadlo provozních hodin.
Jakmile je dosaeno ádané hodnoty poèítadla provozních
hodin, zapne výstup Q4 výstrané svìtlo. To má blikat.
Spínaè s klíèkem na vstupu I8 vynuluje po provedené
údrbì pøísluné poèítadlo provozních hodin.
Celková doba chodu stroje má být stále zobrazována. Doba
chodu èástí stroje má být zobrazována jen po uplynutí doby
do údrby.
Zobrazení liniového schématu

Nastavení parametrù poèítadla
provozních hodin O1

---------ÄO1

O1

O1-------ÄD4

S

+
000000

N1-------ÄO2
N2-------ÄO3
O2u------TT4
O3k
T4-------ÄQ4
O2uI8----RO2
h------ÄD2
O3uI8----RO3
h------ÄD3

Nastavení parametrù poèítadla Nastavení parametrù poèítadla
provozních hodin O2
provozních hodin O3
O2
S
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+
000500

O3
S

+
000800
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Nastavení parametrù èasového Text Zobrazení textu D2
relé T1
T1 Ü
I1
I2

S

+

UDRZBA

02.000

NUTNA

01.500

HOD:000501

T:

Text Zobrazení textu D3

STROJ 01

Text Zobrazení textu D4

UDRZBA

DOBA CHODU

NUTNA

STROJE

HOD:000800

HOD:001955

STROJ 02
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Èasové relé

EASY nabízí na výbìr 16 èasových reléT1 a T16.
Pomocí èasového relé mìníte dobu sepnutí a okamik
sepnutí a rozepnutí spínacího kontaktu. Nastavitelné doby
zpodìní leí mezi 2 ms a 99 h 59 min. Jako ádanou
hodnotu mùete pouít kladná èísla, hodnoty analogových
vstupù, skuteèné hodnoty èítaèových a èasových relé.
V aplikaci mùete EASY pokládat také za multifunkèní
èasové relé. Protoe mùete vechny funkce propojit stisknutím tlaèítka, a mùete naprogramovat i dalí funkce, je
EASY variabilnìjí ne jakékoli napevno propojené èasové
relé.

D

Èasová relé z EASY500 a EASY700 fungují jako èasová
relé z EASY400 a EASY600.
Výjimka: Funkce blikání se v EASY500 a v EASY700
spoutí impulzem. U EASY400 a EASY600 se spoutìla
mezerou. Remanentnì lze provozovat stejná èasová relé,
pokud si to pøejete.

I1-I4----TT1
T1-------ÄQ3

Èasové relé vloíte do Vaeho zapojení jako kontakt
a cívku.
Kontakt
T1

D

156

Cívka

a T16

Kontakt èasového relé
TT1

a TT16

Povolení, øízení èasového relé

RT1

a RT16

Nulovací cívka èasového relé

HT1

a HT16

Stop cívka èasového relé
(H = Stop, S je vyhrazeno pro
cívkovou funkci Nastavení)

Zabraòte nepøedvídaným spínacím stavùm. Pouijte
kadou cívku relé ve liniovém schématu pouze jednou.
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T1 X

Èasové relé

S

+

I1

00.000

I2

00.000
T:

Zobrazení parametrù a sada parametrù pro
èasové relé:
T1

Funkèní relé èasového relé èíslo 1

X

Provozní reim se zpodìným nábìhem

S

Èasový rozsah sekunda

+




+
-

objeví se v menu PARAMETRY
neobjeví se v menu PARAMETRY

I1

Èasová ádaná hodnota 1:
 Kladná hodnota, I7, I8, I11, I12
 Skuteèná hodnota T1 a T16, C1 a C16

I2

Èasová ádaná hodnota 2 (u èasového relé se 2
ádanými hodnotami):
 Kladná hodnota, I7, I8, I11, I12
 Skuteèná hodnota T1 a T16, C1 a C16

T:

Zobrazení skuteèné hodnoty v provozním reimu RUN

V zobrazení parametrù èasového relé mìníte provozní
reim, èasovou základnu, ádanou hodnotu èasu 1,
ádanou hodnotu èasu 2 (pokud je to nutné) a povolení
zobrazení parametrù.
Kompatibilita EASY400 s EASY500 a EASY600 s
EASY700 Zobrazení parametrù èasového relé
Zobrazení parametrù EASY500 a EASY700 bylo rozíøeno o
nové funkce. Parametry EASY400 a EASY600 naleznete v
následujících bodech.

g

Parametry
EASY400, EASY600

X

w

S

nAA.BBn

T1

Ä

sTRG

dT1

X

yRES

b

S
AA.BB
+

Parametry
EASY500, EASY700
=
=
=
=
=

T1 X

T1

I1 AA.AA

X

I2

S +

S
AA.BB
+
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Zobrazení parametrù v provozním reimu RUN:
T1 X

S

+

I1

10.000

I2

00.000

# T:03.305

Provozní reim, èasová základna
ádaná hodnota èasu 1
ádaná hodnota èasu 2
Skuteèná hodnota uplynulého èasu
# Kontakt nesepnul.
â Kontakt sepnul.

Remanence
Èasová relé mùete provozovat s remanentními
skuteènými hodnotami. Poèet remanentních èasových relé
zvolíte v menu SYSTEM r REMANENCE Pouít lze T7,
T8, T13 a T16 jako remanentní èasová relé.
Pokud je èasové relé remanentní, zùstává skuteèná
hodnota pøi zmìnì provozního reimu z RUN na STOP ale i
pøi odpojení napájecího napìtí zachována.
Bude- li EASY sputìno v provozním reimu RUN, pracuje
èasové relé dál se skuteènou hodnotou bezpeènì uloenou
proti výpadku napájecího napìtí.

D

Pøi opìtovném startu musí být stav spoutìcího impulzu
stejný, jako pøi odpojení.
Stav 1 ve vech provozních reimech:
 se zpodìním pøítahu,
 jednopulzní,
 blikací.
Stav 0  ve vech provozních reimech: se zpodìním
odpadu.
Stav 1 nebo 0 (jako pøi odpojení): zpodìní pøi
pøítahu- odpadu
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Provozní reimy èasového relé
Parametr

Spínací funkce

X

Spínání se zpodìným pøítahem

?X

Spínání se zpodìným pøítahem s náhodným rozsahem èasù

â

Spínání se zpodìným odpadem

?â

Spínání se zpodìným odpadem s náhodným rozsahem èasù

Xâ

Zpodìný pøítah a zpodìný odpad, 2 èasové ádané hodnoty

?Xâ

Spínání se zpodìným pøítahem a zpodìným odpadem s
náhodným rozsahem èasù, 2 èasové ádané hodnoty

ü

Spínání jednopulzní

Ü

Blikání, pomìr impulz- mezera = 1:1, 2 ádané hodnoty èasu

Ü

Blikání, pomìr impulz- mezera k 1:1, 2 èasové ádané hodnoty

Èasový rozsah
Parametr

Èasový rozsah a ádaná hodnota

Rozliení

S

Sekundy: 0,000 a 99.999 s

1 ms

M:S 00:00

Minuty: sekundy 00:00 a 99:59

1s

H:M 00:00

Hodiny: minuty, 00:00 a 99:59

1 min.

00.000

D

Minimální nastavitelný èas:
Je- li ádaná hodnota mení ne doba cyklu, pak bude
prùbìh ádané hodnoty rozpoznán teprve v následujícím
cyklu. To mùe vést k nepøedvídaným spínacím stavùm.
Promìnné jako èasové ádané hodnoty (I7, I8, I11, I12,
skuteèná hodnota T1 a T16, C1 a C16)

D

Je- li hodnota promìnných vìtí ne maximální hodnota
èasového rozsahu, pak bude pouita maximální hodnota
èasového rozsahu jako ádaná hodnota.
159
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D

Pokud pouijete analogové hodnoty jako ádané
hodnoty, dbejte na to, aby hodnota analogového vstupu
byla stabilní. Kolísající analogové hodnoty zhorují
reprodukovatelnost èasových hodnot.
Pokud pouijete promìnné jako napø. analogový vstup,
platí tato konverzní pravidla:
Èasová základna s
Vzorec: Èasová ádaná hodnota = (hodnota x 10) v [ms]
Hodnota napø.:
analogový vstup

Èasová ádaná
hodnota v [s]

0

00,000

100

01,000

300

03,000

500

05,000

1023

10,230

Èasová základna M:S
Pravidlo:
Èasová ádaná hodnota = hodnota dìlená 60, celoèíselný
výsledek = poèet minut, zbytek je poèet sekund

160

Hodnota napø.:
analogový vstup

Èasová ádaná
hodnota v [M:S]

0

00:00

100

01:40

300

05:00

500

08:20

1023

17:03
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Èasová základna H:M
Pravidlo:
Èasová ádaná hodnota = hodnota dìlená 60, celoèíselný
výsledek = poèet minut, zbytek je poèet sekund
Hodnota napø.:
analogový vstup

Èasová ádaná
hodnota v [H:M]

0

00:00

100

01:40

300

05:00

606

10:06

1023

17:03
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Princip funkce prvku èasové relé
Èasové relé, se zpodìným pøítahem s a bez
náhodného spínání
Náhodné spínání: Kontakt èasového relé spíná náhodnì
uvnitø rozsahu ádané hodnoty.

1

2

3

4
t

ts
A

Obrázek 63:

B

t1 + t2 = ts
C

Princip funkce èasového relé se zpodìným
pøítahem
(s/bez náhodného spínání)

1: Spoutìcí cívka TTx
2: Stop cívka HTx
3: Resetovací cívka RTx
4: Spínací kontakt (zapínací) Tx
Js: ádaná doba
 Oblast A: Nastavená ádaná doba normálnì bìí.
 Oblast B: Nastavená ádaná doba nebìí, protoe spoutìcí
cívka byla pøíli krátce aktivována.
 Oblast C: Stop cívka zastaví prùbìh poèítání èasu.
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1

2

3

4
ts

tF

ts
D

Obrázek 64:

E

ts
F

Princip funkce èasového relé se zpodìným
pøítahem
(s/bez náhodného spínání)

 Oblast D: Stop cívka je po odpoèítání èasu neúèinná
 Oblast E: Resetovací cívka vynuluje relé a kontakt
 Oblast F: Resetovací cívka vynuluje v prùbìhu odpoèítvání èas.
Poté odpadu resetovací cívky bìí èas normálnì.
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Èasové relé, se zpodìným odpadem s a bez
náhodného spínání
Náhodné spínání: Kontakt èasového relé sepne náhodnì
uvnitø rozsahu ádané hodnoty.

1

2

3

4

A

ts

Obrázek 65:

t1 + t2 = ts
B

C

ts

t
D

Princip funkce èasového relé se zpodìným
odpadem
(s/bez náhodného spínání)

1: Spoutìcí cívka TTx
2: Stop cívka HTx
3: Resetovací cívka RTx
4: Spínací kontakt (zapínací) Tx
Js: ádaná doba
 Oblast A: Po odpojení spoutìcí cívky bìí èas.
 Oblast B: Stop cívka zastaví prùbìh odpoèítávání èasu.
 Oblast C: Resetovací cívka vynuluje relé a kontakt. Po odpadnutí resetovací cívky pracuje relé normálnì dál.
 Oblast D: Resetovací cívka vynuluje relé a kontakt v prùbìhu
odpoèítávání èasu.
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1

2

3

4
t1
E

Obrázek 66:

ts

Princip funkce èasového relé se zpodìným
odpadem
(/bez náhodného spínání, s restartováním)

Oblast E: Spoutìcí cívka odpadne dvakrát. Odpoèítaný èas J1
bude vymzán a ádaná doba Js probìhne v celistvosti (spínací
funkci lze restartovat).
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Èasové relé, se zpodìným pøítahem i odpadem
s a bez náhodného spínání
Èasová hodnota I1: Doba zpodìní pøítahu
Èasová hodnota I2: Doba zpodìní odpadu
Náhodné spínání: Kontakt èasového relé spíná náhodnì
uvnitø tozsahù ádaných hodnot.

1

2

3

4
ts1

A

Obrázek 67:

ts2

t
B

t1 + t2 = ts1 ts2
C

ts1

D

ts2

Princip funkce èasového relé, se zpodìným
pøítahem i odpadem 1

1: Spoutìcí cívka TTx
2: Stop cívka HTx
3: Resetovací cívka RTx
4: Spínací kontakt (zapínací) Tx
Js1: Doba pøítahu
Js2: Doba odpadu
 Oblast A: Relé zpracuje oba èasy bez pøeruení.
 Oblast B: Spoutìcí cívka odpadne pøed dosaením zpodìní pøi
pøítahu.
 Oblast C: Stop cívka zastaví prùbìh zpodìní pøítahu.
 Oblast D: Stop cívka nemá v této oblasti ádný úèinek.
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1

2

3

4
ts1

t1 + t2 = ts2
E

Obrázek 68:

ts1

t
F

ts1
G

ts2

Princip funkce èasového relé, se zpodìným
pøítahem i odpadem 2

 Oblast E: Stop cívka zastaví prùbìh odpoèítávání odpadu.
 Oblast F: Resetovací cívka vynuluje relé po odpoèítání pøítahu
 Oblast G: Resetovací cívka vynuluje relé a kontakt v prùbìhu
odpoèítávání pøítahu. Po odpadnutí resetovací cívky pracuje
relé normálnì dál.

1

2

3

4
ts1

t
H

Obrázek 69:

Princip funkce èasového relé, se zpodìným
pøítahem i odpadem 3

 Oblast H: Resetovací impulz pøeruí odpoèítávání èasu.
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Èasové relé, jednoimpulzní
1

2

3

4
ts

ts
B

A

Obrázek 70:

t1 + t2 = ts
C

Princip funkce èasového relé jednoimpulzního 1

1: Spoutìcí cívka TTx
2: Stop cívka HTx
3: Resetovací cívka RTx
4: Spínací kontakt (zapínací) Tx
 Oblast A: Spoutìcí impulz je krátký a bude prodlouen
 Oblast B: Spoutìcí impulz je delí ne ádaná doba.
 Oblast C: Stop cívka pøeruí prùbìh èasu.

1

2

3

4
t

t
D

Obrázek 71:

ts

E

Princip funkce èasového relé jednoimpulzního 2

 Oblast D: Resetovací cívka vynuluje èasové relé.
 Oblast E: Resetovací cívka vynuluje èasové relé. Spoutìcí cívka
je po odpojení resetovací cívky jetì pøipojena a èas bìí.
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Èasové relé blikací
Pomìr impulz- mezera mùete nastavit 1:1 nebo k 1:1.
Èasová hodnota I1: délka impulzu
Zeitw Èasová hodnota I2: délka mezery
Pomìr impulz- mezera =1:1 blikání: S1 se rovná S2. Pomìr
impulz- mezera k 1:1 blikání: S1 se nerovná S2.

1

2

3

4
ts1

t
t
t
ts2 s1 ts2 s1 ts2
A

Obrázek 72:

ts1

t
ts2 s1 t1 +
B

ts1
t2 = ts2

ts2
C

Princip funkce èasového relé blikacího

1: Spoutìcí cívka TTx
2: Stop cívka HTx
3: Resetovací cívka RTx
4: Spínací kontakt (zapínací) Tx
 Oblast A: Relé bliká tak dlouho, dokud je spoutìcí cívka pøipojena.
 Oblast B: Stop cívka pøeruí prùbìh èasu.
 Oblast C: Resetovací cívka vynuluje relé.
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Pøíklady èasových relé
Pøíklad: Èasové relé se zpodìným pøítahem
V tomto pøípadì se rozbìhne dopravní pás o 10 s pozdìji
ne byl start zaøízení.
Zobrazení liniového
schématu

Nastavení parametrù
èasového relé T1

I5-------TT1

T1 X

T1-------ÄQ1

I1

S

+

10.000

I2

Pøíklad: Èasové relé se spodìným odpadem
Pokud dopravní pás potøebuje dobu dobìhu, realizace
bude provedena pomocí funkce zpodìného odpadu.
Zobrazení liniového
schématu

Nastavení parametrù
èasového relé T2

I6-------TT2

T2 â

T2-------ÄQ2

I1

S

+

30.000

I2

Pøíklad: Èasové relé se zpodìným odpadem
Má- li být zpodìn jak pøítah, tak i odpad, bude realizace
provedena pomocí funkce zpodìní pøítahu i odpadu.
Zobrazení liniového
schématu
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Nastavení parametrù
èasového relé T3

I6-------TT3

T3 Xâ

S

T3-------ÄQ3

I1

10.000

I2

30.000

+
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Pøíklad: Èasové relé jednoimpulzové
Vstupní impulzy mají rùzné délky. Tyto impulzy musí být
vdy normovány na stejnou délku. Pomocí funkce èasové
relé jednoimpulzové to lze realizovat velmi snadno.
Zobrazení liniového
schématu

Nastavení parametrù
èasového relé T4

I7-------TT4

T4 ü

T4-------ÄQ4

I1

S

+

10.000

I2

Pøíklad: Èasové relé blikající
V tomto pøípadì bude vytvoøen stálý blikající signál. Podle
stavu markeru M8 nebo M9 blikají výstupy Q3 nebo Q4.
Zobrazení liniového
schématu

Nastavení parametrù
èasového relé T5

---------TT5

T5 Ü

T5uM8----ÄQ3

I1

02.000

S

hM9----ÄQ4

I2

01.000

+

Pøíklad: Èasové relé se zpodìným pøítahem s
remanentní skuteènou hodnotou
Chcete- li skuteènou hodnotu èasového relé zachovat i pøi
výpadku napìtí, zmìnì provozního reimu z RUN na STOP,
zvolte remanentní èasové relé.
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M 9 - M12å


X Poadované èasové relé vyberete

REMANENCE

M13 - M16
N 9 - N16
C 5 - C 7å 
C 8
C13 - C16
T 7


å

T 8

å


T13 - T16
D 1 - D 8

.

v menu SYSTEM

V pøíkladu bylo vybráno èasové relé T7, T8 jako remanentní
èasové relé. Dále byly markery M9 a M12 vybrány jako
remanentní.
Zobrazení liniového
schématu

Nastavení parametrù
èasového relé T8

M9-------TT8

T8 X

T8-------ÄQ1

I1

M:S +
15:00

I2

1
2
3
t1

Obrázek 73:

+

t2

= ts

Princip funkce zapojení

1: Napájecí napìtí
2: Stav markeru M9 a tím i spoutìcího signálu T8
3: Stav spínacího kontaktu T8
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Skoky

Skoky mùete pouít k tvorbì struktury liniového schématu
nebo jako pøepínaè. Pomocí skokù lze realizovat výbìr
druhu provozu ruèní/automatický nebo zvolit rùzné strojové programy, .
I2-------Ä:1
---------Ä:2
:1
T1-------ÄQ3

Skoky:1 vloíte do Vaeho zapojení jako kontakt a
cívku. Skoky se skládají z místa odskoku a cíle skoku.
Kontakt

Cívka

:1 a :8
(lze vloit výhradnì
jako první levý
kontakt)
Ä:1

a Ä:8

Princip funkce
je- li cívka aktivována cívka skoku, nebudou ji následující
øádky proudových obvodù zpracovány. Stavy cívek
zùstanou, pokud nebudou pøepsány v jiných
nepøeskoèených proudových obvodech, na svém posledním
stavu pøed pøeskokem. Skáèe se dopøedu, tzn. e skok konèí
na prvním kontaktu se stejným èíslem jako má cívka.
 Cívka = Odskok za stavu 1
 Kontakt jen na prvním levém kontaktním místì = cíl
skoku
Kontaktní místo Cíl skoku má vdy stav 1.

173

05/04 AWB2528- 1508D

Propojování liniového schématu EASY

D

Na základì zpùsobu práce EASY nejsou skoky dozadu
provedeny.
Není- li cíl skoku ve smìru dopøedu k dispozici, skoèí se
a na konec liniového schématu. Poslední proudový
obvod bude také pøeskoèen.
Vícenásobné pouití stejné skokové cívky a stejného
kontakt je pøípustné, pokud se provádí v párech,tzn.:
cívkaÄ:1/pøeskoèená oblast/kontakt :1 , cívka Ä:1/
pøeskoèená oblast/kontakt :1 atd..
Pozor!
Budou- li pøeskoèeny øádky obvodù, zùstanou stavy
zachovány. Èas sputìného èasového relé bìí dál.
Zobrazení toku proudu
Pøeskoèené oblasti lze v zobrazení toku proudu rozeznat
podle cívek.
Vechny cívky za odskokovou cívkou jsou znázornìny
symbolem : .
Pøíklad
Pomocí pøepínaèe se zvolí dva rùzné prùbìhy operace.
 Prùbìh 1: Okamitì zapnout motor 1.
 Prùbìh 2: Zapnout závoru 2, èekací doba, potom zapnout
motor 1.
Pouité kontakty a relé:
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I1 Prùbìh 1
I2 Prùbìh 2
I3 Závora 2 vyjetá
I12 Motorový jistiè zapnut
Q1 Motor 1
Q2 Závora 2
T1 èekací doba 30.00 s, zpodìný nábìh
D1 Text Motorový jistiè vybavil
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Liniové schéma:

Skoky

Zobrazení toku proudu: I1 je pøedvoleno:

I1-------Ä:1

I1=======Ä:1

I2-------Ä:2

I2------- :

:1

:1

--------uÄQ1

========uÄQ1

hRQ2

hRQ2

---------Ä:8

=========Ä:8

:2-------ÄQ2

:2======= :

Q2-I3----TT2

Q2-I3---- :

T2-------ÄQ1

T2------- :

:8

:8

i12-------ÄD1

i12-------ÄD1

Oblast cíle skoku 1 se zpracovává.
Skok na cíl skoku 8.
Oblast bude pøeskoèena a k cíli skoku 8.
Cíl skoku 8, dalí èást liniového schéma se
zpracuje.

175

05/04 AWB2528- 1508D

Propojování liniového schématu EASY

Roèní spínací hodiny

EASY500 a EASY700 s rozpoznáním typu EASY - ..- .C.
jsou vybaveny hodinami reálného èasu, které mùete
v liniovém schématu pouít jako týdenní spínací hodiny
a roèní spínací hodiny. Pokud o svátcích, o dovolené,
o závodní dovolené, kolních prázdninách nebo jiných
událostech musíte zapínat nebo vypínat speciální funkce,
lze to bez problémù realizovat pomocí roèních spínacích
hodin.

D

Postup nastavení hodin naleznete v Abschnitt Datum,
Uhrzeit und Zeitumstellung einstellen, Seite 213.
EASY nabízí osm roèních spínacích hodin Y1 a Y8 pro
celkem 32 spínacích èasù.
Kadé spínací hodiny jsou vybaveny ètyømi kanály, s nimi
mùete vybrat ètyøi rùzné zapínací a ètyøi vypínací èasy.
Kanály se nastaví v reimu zobrazování parametrù.
Èas a datum jsou pøi výpadku napájecího napìtí zálohovány a bìí dál. Relé spínacích hodin vak ji nespíná. Ve
stavu bez napìtí zùstávají kontakty rozpojeny. Údaje
k dobì zálohování naleznete v Abschnitt Technische
Daten, Seite 264.

D

Elektronický hodinový blok zabudovaný do EASY pracuje
v rozsahu data 01.01.2000 a 31.12.2099
Propojení roèních spínacích hodin

Y1u------ÄQ1
Y2k
Ö1-Y3----ÄQ2

Roèní spínací hodiny vloíte do Vaeho zapojení jako
kontakt.
Kontakty a cívky mají následující význam:
Kontakt
Y1

176

a Y8

Cívka
Kontakt roèních
spínacích hodin
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Y1 A
ON

Roèní spínací hodiny

+
--.--.--

OFF --.--.--

Zobrazení parametrù a sada parametrù roèních
spínacích hodin
Y1

Funkèní relé roèních spínacích hodin èíslo 1

A,B,

Kanály spínacích hodin

C,D
+




+
-

objeví se v menu PARAMETRY.
neobjeví se v menu PARAMETRY.

ON

Datum zapnutí: Den, mìsíc, rok
(dvoumístnì 2004 = 04)

OFF

Datum vypnutí: Den, mìsíc, rok (dvoumístnì 2004 =
04)

V zobrazení parametrù roèních spínacích hodin mìníte
dobu zapnutí, dobu vypnutí a povolení zadání parametrù.
Tabulka 14: Doby zapnutí a vypnutí
Parametr

Význam

platné hodnoty

xx.- - .00

Datum, den

01 a 31

- - .xx.00

mìsíc

01 a 12

- - .- - .00

rok, dvoumístnì

00 a 99

Zobrazení parametrù v provozním reimu RUN:
Y1
ON

A

+

01.01.04

OFF 31.12.04
â

Zvolený kanál
Doba zapnutí
Doba vypnutí
# Kontakt nesepnul.
â Kontakt sepnul.

177

05/04 AWB2528- 1508D

Propojování liniového schématu EASY

Zmìna kanálu spínacích hodin
Nezávisle na provozním reimu RUN a STOP zmìníte kanál
spínacích hodin tak, e pomocí kurzorových tlaèítek ÍÚ
kanál zvolíte.
Y4 A
ON

+
01.01.04

OFF 31.03.04

Pøíklad:
Vidíte zobrazení parametrù roèních spínacích hodin. Kurzor
bliká na kanálu A.

â
Y4 B
ON

+
01.10.04

OFF 31.12.04

X Stisknìte tlaèítko Í,

kurzor pøeskoèí na kanál B.

Pomocí tlaèítka í mùete dosáhnout na kadý údaj, který
lze editovat.

#

D

Dùleitá pravidla pro zadávání.
Roèní spínací hodiny fungují správnì pouze tehdy, kdy
se budete dret následujících pravidel.
Rok vypnutí je vìtí ne rok zapnutí.
Spínací doby ON a OFF musí obsahovat údaje stejného
druhu. Pøíklad: ON = rok, OFF = rok; ON = rok/mìsíc, OFF
= rok/mìsíc
Pravidla pro zadávání
Podle následujících devíti pravidel lze zadávat èasy.
Legenda: XX = vloený údaj

Y1
ON

A

+

XX.--.--

OFF XX.--.--
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Pravidlo 1
ON: Den
OFF: Den
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Y1
ON

A

Roèní spínací hodiny

+

--.XX.--

OFF --.XX.--

Y1
ON

A

+

--.--.XX

OFF --.--.XX

Y1
ON

A

+

XX.XX.--

OFF XX.XX.--

Y1
ON

A

+

--.XX.XX

OFF --.XX.XX

Y1
ON

A

+

XX.XX.XX

OFF XX.XX.XX

Y1
ON

A

+

XX.XX.--

OFF --.--.--

Y1
ON

B

+

Pravidlo 2
ON: Mìsíc
OFF: Mìsíc
Pravidlo 3
ON: Rok
OFF: Rok
Pravidlo 4
ON: Den/mìsíc
OFF: Den/mìsíc
Pravidlo 5
ON: Mìsíc/rok
OFF: Mìsíc/rok
Pravidlo 6
ON: Den/mìsíc/rok
OFF: Den/mìsíc/rok
Pravidlo 7
Dvoukanálovì
Kanál A ON: Den/mìsíc
Kanál B OFF: Den/mìsíc

--.--.--

OFF XX.XX.--
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Y1
ON

B

+

XX.XX.XX

OFF --.--.XX

Y1
ON

D

+

--.--.XX

OFF XX.XX.XX

Pravidlo 8
Den/mìsíc
Kanál B ON: Den/mìsíc/rok
Kanál D OFF: Den/mìsíc/rok
Toto pravidlo vyaduje pro dvojici kanálù zadání shodného
páru údajù roku pro ON a OFF.
Pravidlo 9
S pøesaem kanálù:
První datum ON zapne a první datum OFF vypne.
Princip funkce roèních spínacích hodin
Roèní spínací hodiny mohou spínat èaasová rozmezí,
jednotlivé dny, mìsíce, roky nebo kombinace veho.
Rok
ON: 2002 a OFF: 2010 znamená:
Dne 01.01.2002 00:00 hod zapnout a dne 01.01.2011
00:00 hod vypnout.
Mìsíce
ON: 04 a OFF: 10 znamená:
Dne 01. dubna 00:00 hod zapnout a dne 01. listopadu
00:00 hod vypnout
Dny
ON: 02 a OFF: 25 znamená:
Dne 2. 00:00 hod zapnout a dne 26. 00:00 hod vypnout

D
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Nedopus?te vloení neúplných zadání. Taková zadání
jsou nepøehledná a mohou vést k nechtìným funkcím.
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Pøíklad: Volba v rozsahu rokù
Roèní spínací hodiny Y1 mají dne 1. ledna 2004 00:00 hod
zapnout a být zapnuté a do 31. prosince 2005 23:59 hod.
Zobrazení liniového schématu
Y1-------ÄQ1

Nastavení parametrù
roèních spínacích hodin Y1
Y1
ON

A

+

--.--.04

OFF --.--.05

Pøíklad: Volba v rozsahu mìsícù
Roèní spínací hodiny Y2 mají dne 1. bøezna 00:00 hod
zapnout a být zapnuté a do 30. záøí 23:59 hod.
Zobrazení liniového schématu
Y2-------ÄQ1

Nastavení parametrù
roèních spínacích hodin Y2
Y2
ON

A

+

__.03.--

OFF --.09.--

Pøíklad: Volba v rozsahu dnù
Roèní spínací hodiny Y3 mají dne 1. kadý mìsíc v 00:00
hod zapnout a být zapnuté a do 28. kadého mìsíce do
23:59 hod.
Zobrazení liniového schématu
Y3-------ÄQ1

Nastavení parametrù
roèních spínacích hodin Y3
Y3
ON

A

+

01.--.--

OFF 28.--.--
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Pøíklad: Volba svátkù
Roèní spínací hodiny Y4 mají dne 25.12. kadého roku
v 00:00 hod zapnout a být zapnuté a do 26.12. kadého
roku do 23:59 hod. Vánoèní spínání
Zobrazení liniového schématu
Y4-------ÄQ1

Nastavení parametrù
roèních spínacích hodin Y4
Y4
ON

A

+

25.12.--

OFF 26.12.--

Pøíklad: Volba sezónního spínání
Roèní spínací hodiny Y1 mají dne 02.05. kadého roku
v 00:00 hod zapnout a být zapnuté a do 31.10. kadého
roku do um 23:59 hod. Pivní sezóna
Zobrazení liniového schématu
Y1-------ÄQ1

Nastavení parametrù
roèních spínacích hodin Y1
Y1
ON

A

+

02.05.--

OFF --.--.--

Y1
ON

B

+

--.--.--

OFF 31.10.--

Pøíklad: Pøekrývané rozsahy
Roèní spínací hodiny Y1 Kanál C zapnou 3. 00:00 hod v
mìsících 5, 6, 7, 8, 9, 10 a zùstanou a do 25. 23:59 výe
uvedených mìsícù zapnuté.
Roèní spínací hodiny Y1 Kanál D zapnou 2. 00:00 hod v
mìsících 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a zùstanou a do 17. 23:59
výe uvedených mìsícù zapnuté.
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Zobrazení liniového schématu
Y1-------ÄQ1

Nastavení parametrù
roèních spínacích hodin Y1
Y1
ON

C

+

03.05.--

OFF 25.10.--

Y1
ON

D

+

02.06.--

OFF 17.12.--

Souhrn kanálù a chování kontaktu Y1: V mìsíci kvìtnu
spínají hodiny od 3. 00:00 hod a do 25. 23:59 hod.
V
m
ì
s
í
c
í
c
h
è
e
r
v
e
n
,
è
e
r
v
e
n
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ec, srpen, záøí, øíjen spínají hodiny od 2. 00:00 hod a do
17. 23:59 hod.
V
m
ì
s
í
c
í
c
h
l
i
s
t
o
p
a
d
a
p
r
o
s
i
n
e
c
s
p
í
n
a
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j
í

Master reset

N8-------ÄZ1
Q3-------ÄZ2
I8-------ÄZ3
Z1-Z2-Z3-Å
Q2

hodiny od 2. 00:00 hod a do 17. 23:59 hod.

Funkèní relé master reset Vám umoní vykonáním pøíkazu
nastavit u vech markerù a výstupù stav 0. Podle
provozního reimu funkèního relé lze vynulovat pouze
výstupy, pouze markery nebo obojí. K dispozici jsou
3 prvky.
Propojení funkèního relé Reset masteru
Reset masteru vloíte do Vaeho zapojení jako kontakt a
cívku.
Kontakty a cívky mají následující význam:
Kontakt
Z1

Cívka

a Z3

Kontakt master resetu
ÄZ1

a ÄZ3

Cívka master resetu

Provozní reimy
Rùzné cívky master resetu mají odliné provozní reimy
 Z1: Pro výstupy Q: Pùsobí na výstupy Q1 a Q8 a S1 a
S8.
 Z2: Pro markery M, N: Pùsobí na oblast markerù M1 a
M16 a N1 a N16.
 Z3: Pro výstupy a markery: Pùsobí na Q1 a Q8, S1 a S8,
M1 a M16 a N1 a N16.
Princip funkce funkèního relé master reset
Podle provozního reimu budou pøi vzestupné nábìhové
hranì nebo stavu 1 na cívce master resetu nastaveny
výstupy nebo markery do stavu 0. Umístìní cívky v
liniovém schématu není dùleité. Reset masteru má vdy
nejvyí prioritu.
185

05/04 AWB2528- 1508D

Propojování liniového schématu EASY

Kontakt Z1 a Z3 následuje stav vlastní cívky.
I8-------È
Z1
I5-------ÄQ1
I2-M1-T1-SS3
M3uC1----SQ3
M4b

I8-------È
Z2
I5-------ÄM1
I2-M1-T1-SN3
M3uC1----SM8
M4b

I8-------È
Z3
I5-------ÄQ1
I2-M1-T1-SS3
M3uC1----SQ3
M4b
I1-------ÄM1

Pøíklad: Vynulování výstupù
Vechny výstupy, které jste pouili, mùete tímto povelem
vynulovat, nastaví se na 0.
Pøi vzestupné nábìhové hranì na cívce od Z1 budou
vechny výstupy Q a S vynulovány.
Pøíklad: Vynulování markerù
Vechny markery, které jste pouili, mùete tímto povelem
vynulovat, nastaví se na 0.
Pøi vzestupné nábìhové hranì na cívce od Z2 budou
vechny markery M a N vynulovány.
Pøíklad: Vynulování výstupù a markerù
Vechny výstupy a markery, které jste pouili, mùete tímto
povelem vynulovat, nastaví se na 0.
Pøi vzestupné nábìhové hranì na cívce od Z3 budou
vechny výstupy Q a S ale i vechny markery M a N vynulovány.

I7-C2-T1-SN3
T3-A1----SM8
M4-A5----SN8

Základní zapojení

Hodnoty v logických tabulkách znamenají
pro spínací kontakty:
 0 = zapínací kontakt rozpojen, rozpínací kontakt spojen
 1 = zapínací kontakt spojen, rozpínací kontakt rozpojen
pro reléové cívky Q

:

 0 = Cívka není aktivována
 1 = Cívka je aktivována
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Negace (kontakt)
Negace znamená, e spínací kontakt pøi obsluze rozepne
namísto sepnutí (opaèná logická hodnota, NOT- obvod).
i1-------ÄQ1

V pøíkladu liniového schématu EASY zamìníte u kontaktu
I1 pomocí tlaèítka ALT spínací za rozpínací kontakt.
Tabulka 15: Negace
I1

Q1

1

0

0

1

Negace (Cívka)
Negace pøi aktivaci obsluhované cívky znamená, e se
chová, jako kdy relé odpadne: spínací kontakty rozepnou;
(NOT cívka, negovaná cívka).
I1-------Å
Q1

V pøíkladu liniového schématu EASY zamìníte pouze
funkce cívky
Tabulka 16: Negace
I1

Q1

1

0

0

1

Stálý kontakt
---------ÄQ1

Aby byla reléová cívka stále pøipojena k napìtí, propojte
vechna pole kontaktù od cívky a zcela doleva.
Tabulka 17: Stálý kontakt
---

Q1
1
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Sériové zapojení
I1-I2-I3-ÄQ1

Q1 je øízen sériovým spojením tøí spínacích kontaktù (zapojení AND).

i1-i2-i3-ÄQ2

Q2 je øízen sériovým spojením tøí rozpínacích kontaktù
(zapojení NOR).
V liniovém schématu EASY mùete propojit a tøi spínací
nebo rozpínací kontakty v øádku proudového obvodu
v sérii. Musíte- li spojit více kontaktù do série, pouijte
pomocná relé M, N.
Tabulka 18: Sériové zapojení
I1

I2

I3

Q1

Q2

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

Paralelní zapojení
I1u------ÄQ1
I2s
I3k

i1u------ÄQ2
i2s
i3k
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Q1 je øízen paralelním spojením nìkolika spínacích
kontaktù (zapojení OR).
Paralelní spojení rozpínacích kontaktù øídí Q2 (zapojení
NAND).
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Tabulka 19: Paralelní zapojení
I1

I2

I3

Q1

Q2

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

Paralelní zapojení, pùsobící jako sériové spojení
spínacích kontaktù
i1u------Å
Q1
i2s
i3s
i4s
i5k

Sériové zapojení s více ne tøemi kontakty (spínacími)
mùete vyøeit paralelním propojením rozpínacích
kontaktù k negované cívce.
V liniovém schématu EASY mùete spínat tolik prodových
obvodù paralelnì, kolik øádkù proudových obvodù máte k
dispozici.
Tabulka 20: Paralelní propojení rozpínacích kontaktù k negované
cívce
I1

I2

I3

I4

I5

Q1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0
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I1

I2

I3

I4

I5

Q1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0
0
0

1

1

1

1

1

1

Paralelní zapojení pùsobící jako sériové zapojení
rozpínacích kontaktù
I1u------Å
Q1
I2s
I3s
I4s
I5k

Sériové zapojení s více ne tøemi kontakty (rozpínacími)
mùete vyøeit paralelním propojením zapínacích kontaktù
k negované cívce.
V liniovém schématu EASY mùete spínat tolik prodových
obvodù paralelnì, kolik øádkù proudových obvodù máte k
dispozici.
Tabulka 21: Paralelní propojení spínacích kontaktù k negované cívce
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I1

I2

I3

I4

I5

Q1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0
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I1

I2

I3

I4

I5

Q1

0

1

0

0

1

0
0
0

1

1

1

1

1

0

Výhradní NEBO
I1-i2u---ÄQ1
i1-I2k

Výhradní NEBO je v EASY realizováno dvìma sériovými
vìtvemi, které jsou spojeny paralelnì, (XOR - výhradní
NEBO, Exclusive- OR).
Toto zapojení se nazývá XOR podle Exclusive OR. Cívka
je aktivována tehdy a jen tehdy, je- li sepnut jen jediný
z obou kontaktù.
Tabulka 22: Výhradní NEBO (XOR)
I1

I2

Q1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Samopøídrné zapojení
I1uI2----ÄQ1
Q1k

Kombinace sériového a paralelního propojení utvoøí
samopøídrné zapojení.

Samopøídrné zapojení bude vytvoøeno kontaktem Q1,
pøipojeným paralelnì k I1. Jakmile bude sepnut a zase
rozepnut I1, pøebírá kontakt Q1 tok proudu a do
S1 spínací kontakt u I1
aktivování I2.
S2 rozpínací kontakt u
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Tabulka 23: Samopøídrné zapojení
I1

I2

Kontakt Q1

Cívka Q1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

Samopøídrné zapojení se pouívá k zapínání a vypínání
strojù. Stroj se zapíná na vstupních svorkách spínacím
kontaktem S1, vypíná se rozpínacím kontaktem S2.
S2 rozepne pøipojení k øídicímu napìtí, aby vypnul stroj.
Tím je zajitìno, e stroj lze odpojit i pøi pøeruení drátu.
I2 je v klidu vdy spojen.
I1-------SQ1
i2-------RQ1

S1 spínací kontakt na
I1

Alternativnì lze samopøídr se sledováním pøeruení drátu
vytvoøit také pomocí cívkových funkcí Nastavit a Vynulovat.
Bude- li I1 zapnut, pøeklopí nastavovací cívka Q1 do stavu
1. I2 invertuje vypínací signál od S2 a tak teprve pøi
aktivování S2 propojí I2 na resetovací cívku, která Q1 vrátí
do stavu 0, co nastane také pøi pøeruení drátu.
Dodrte poøadí øádkù, v nich jsou obì cívky v liniovém
schématu EASY propojeny: Nejprve propojit cívku S, potom
cívku R. Stroj bude pøi aktivování I2 vypnut i v pøípadì, e
I1 zùstane nadále zapnutý.

192

05/04 AWB2528- 1508D

Základní zapojení

Impulzní relé
I1-------äQ1

Impulzní relé se èasto pouívá k øízení svìtel, napø. pro
schoditová osvìtlení.
Tabulka 24: Impulzní relé

S1 spínací kontakt na

I1

Stav Q1

Q1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Pøepínací impulz pøi pozitivní nábìhové hranì
I1-------È
Q1

Pøepínací impulz pøi vzestupné nábìhové hranì vytvoøíte,
kdy pouijete pøísluné cívkové funkce.
Velmi praktické je to pro poèítací impulzy, skokové
impulzy.

S1 spínací kontakt na

Tabulka 25: Pøepínací impulz pøi vzestupné nábìhové hranì
I1

Stav Q1
cyklus n

Stav Q1
cyklus n + 1

0

0

0

1

1

0

0

0

0
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Pøepínací impulz pøi sestupné nábìhové hranì
I1-------è
Q1

Pøepínací impulz pøi sestupné nábìhové hranì vytvoøíte,
kdy pouijete pøísluné cívkové funkce.
Dies Velmi praktické je to pro poèítací impulzy, skokové
impulzy.

S1 zapínací kontakt na

Pøíklady zapojení

Tabulka 26: Pøepínací impulz pøi sestupné nábìhové hranì
I1

Stav Q1
cyklus n

Stav Q1
cyklus n + 1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

Rozbìh hvìzda / trojúhelník
Pomocí EASY mùete realizovat dvì zapojení hvìzda /
trojúhelník. Výhodou EASY je, e mùete libovolnì zvolit
dobu do pøepnutí mezi stykaèi hvìzda / trojúhelník ale i
èekací dobou mezi rozpojením stykaèe pro hvìzdu /
spojením stykaèe pro trojúhelník.
L
S1
S2

K1M

K3M

K1M

K1T

K1M

K1T
K5M

K3M

K3M

K5M

N

Obrázek 74:
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Zapojení hvìzda / trojúhelník s bìnými stykaèi
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L
N
S1

K1M

S2

I1

L N

Q2

Q1
1
K1M

2
K3M

1

2
K5M

N

Obrázek 75:

Zapojení hvìzda / trojúhelník s EASY
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I1u------TT1
dt1----ÄQ1
dT1----TT2
hT2----ÄQ2

Funkce liniového schématu EASY:
Start / Stop zapojení s externími tlaèítky S1a S2. Sí?ový
stykaè spustí èasové relé v EASY.






I1: Sí?ový stykaè sepnut
Q1: Stykaèe hvìzdy ZAP
Q2: Stykaèe trojúhelníku ZAP
T1: Doba pøepnutí hvìzda - trojúhelník (10 a 30 s, X)
T2: Èekací doba mezi hvìzdou VYP, trojúhelník ZAP
(30, 40, 50, 60 ms, X)

Pokud je Vae EASY vybaveno spínacími hodinami, mùete
kombinovat rozbìh hvìzda - trojúhelník se spínacími
hodinami. V tomto pøípadì zapojíte sí?ový stykaè také pøes
EASY.
4- násobný posuvný registr
Chcete- li ukládat dílèí informace,  napø. pøi tøídìní
souèástek na dobré /patné  ve dvou, tøech nebo ètyøech
transportních krocích, mùete pouít posuvný registr.
Pro posuvný registr je zapotøebí taktování posuvu a zápis
hodnoty (0 nebo 1), která se má posouvat.
Pøes nulovací vstup posuvného registru se hodnoty nadále
nepotøebné vymaou. Hodnoty v posuvném registru
probíhají registrem v poøadí: 1., 2., 3., 4. Pamìtová místa.
TAKT WERT RESET

1 2 3 4
Speicherstellen

Obrázek 76:
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Tabulka 27: Posuvný registr
Takt

Hodn
ota

Pamìtové místo
1

2

3

4

1

1

1

0

0

0

2

0

0

1

0

0

3

0

0

0

1

0

4

1

1

0

0

1

5

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Reset = 1

Pøiøaïte hodnotu 0 informaènímu obsahu patné.
Bude- li posuvný registr nedopatøením vymazán, nebudou
ádné patné èásti dále pouity.










I1: Posuvný takt (TAKT)
I2: Posouvané informace (dobré / patné) - (HODNOTA)
I3: Vymazat obsah posuvného registru (RESET)
M1: 1. Pamìtové místo
M2: 2. Pamìtové místo
M3: 3. Pamìtové místo
M4: 4. Pamìtové místo
M7: Pomocný marker posuvného taktu
M8: Taktovací pulzy
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I1um7----ÄM8

Vytvoøení posuvného taktu

h------ÄM7
M8uM3----SM4
dm3----RM4
dM2----SM3
dm2----RM3
dM1----SM2
dm1----RM2
dI2----SM1
hi2----RM1
I3------uRM1

4. Nastavení pamìtového místa
4. Vymazání pamìtového místa
3. Nastavení pamìtového místa
3. Vymazání pamìtového místa
2. Nastavení pamìtového místa
2. Vymazání pamìtového místa
1. Nastavení pamìtového místa
1. Vymazání pamìtového místa
Reset vech pamìtových míst

dRM2
dRM3
hRM4

Obrázek 77:

Liniové schéma posuvného registru EASY

Jak funguje posuvný registr?
Posuvný takt je zapnut pøesnì na dobu jednoho cyklu.
Posuvný takt je vytvoøen vyhodnocením zmìny I1 z 0 na
1  vyhodnocení vzestupné nábìhové hrany.
K tomu je pouit cyklický zpùsob práce EASY.
Jakmile je I1 poprvé rozpoznán jako zapnutý, pomocné relé
M7 je pøi tomto prùbìhu cyklu dosud vypnuto, jeho
rozpínací kontakt vodivý. Tím je sériové propojení I1,
vypínací konatkt M7 vodivé a M8 je sepne. M7 bude nyní
také zapnuto, nepùsobí ale jetì na kontakt M7.
Kontakt M8 byl pøi prvním cyklu jetì rozpojen (spínací
kontakt) a proto nebyl k dispozici ádný posuvný takt.
Jakmile vak je jeho cívka aktivní, pøenese EASY výsledek
na jím ovládané kontakty.
V druhém cyklu je vypínací kontakt M7 rozpojen. Sériové
propojení je rozpojeno. Kontakt M8 je dosud z pøedchozího
cyklu zapnut. Nyní budou díky nìmu vechna pamìtová
místa v sériovém propojení nastavena nebo vynulována.
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Pokud byly reléové cívky aktivovány, pøenese EASY
výsledek na kontakty. Nyní je M8 opìt rozpojen. Teprve
kdy bude I1 opìt rozpojen, mùe být vytvoøen nový
impulz, protoe M7 zùstane tak dlouho rozpojen, dokud je
I1 spojen.
Jak se dostane hodnota do posuvného registru?
Pøi posuvném taktu M8 = ZAP je pøevzat stav I2
(HODNOTA) na pamìtové místo M1.
Je- li I2 zapnut, bude nastaven M1. Je- li I2 vypnut, bude
M1 resetován vypínacím kontaktem I2.
Jak bude posunut výsledek?
EASY øídí cívky podle vyhodnocení logického výsledku
kadého øádku proudového obvodu odshora dolù. M4
pøevezme hodnotu M3 (hodnota 0 nebo 1) døíve ne
M3 pøevezme hodnotu od M2. M3 pøevezme hodnotu od
M2, M2 pøevezme hodnotu od M1 a M1 pøevezme hodnotu
od I2.
Proè nejsou hodnoty stále pøepisovány?
V tomto pøíkladu jsou cívky provozovány pouze s funkcí S a
R, tzn. e stavy 0 nebo 1 zùstanou zachovány, i kdy
cívka nebude trvale aktivována. Stav cívky se zmìní jen
tehdy, kdy bude proudový obvod zapnut a po cívku. V
tomto zapojení tak bude pomocné relé buï nastaveno
nebo vynulováno. Proudové obvody cívek (pamìtová
místa) budou aktivována pomocí M8 pouze na dobu
jednoho cyklu. Výsledek øízení cívek zùstává v EASY uloen
tak dlouho, ne nový impulz taktu zmìní stavy cívek.
Jak budou vymazána vechny pamìtová místa?
Je- li I3 sepnut, budou vechny cívky R pamìtových míst
M1 a M4 vynulovány, tzn. e cívky budou vypnuty.
Protoe vynulování bylo zadáno na konci liniového schématu, má vynulování pøednost pøed nastavením.
Jak mùe být pøevzata hodnota pamìtového
místa?
Pouijte zapínací nebo vypínací kontakt pamìtových míst
M1 a M4 a propojte je s výstupním relé nebo ve liniovém
schématu podle zadání.
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Bìící svìtlo
Modifikací zapojení posuvného registru je automatické
bìící svìtlo.
Relé je vdy zapnuto. Zaèíná u Q1, bìí a ke Q4 a zaèíná
znovu s Q1.
Pomocná relé pamìtových míst M1 a M4 budou nahrazena pomocí relé Q1 a Q4.
T1 Ü

S

I1 00.500
I2 00.500

+

Posuvný takt I1 byl pomocí blikajícího relé T1 zautomatizován. Pøepínací impulz M8 zùstane zachován.
Hodnota bude pøi prvním prùbìhu jednorázovì zapnuta
pomocí vypínacího kontaktu M9. Je- li Q1 nastaven, bude
M9 zapnut. Poté co byl Q4 zapnut jako poslední pamìtové
místo, bude hodnota Q1 zase pøedána.
Zmìòte èasy.
---------TT1
T1um7----ÄM8

Blikající relé
Vytvoøení posuvného taktu

h------ÄM7
Q1-------SM9
M8uQ3----SQ4
dQ4----RQ4
dQ2----SQ3
dQ3----RQ3
dQ1----SQ2
dQ2----RQ2
dQ4u---SQ1
dm9k
hQ1----RQ1

Obrázek 78:
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Vymazání první hodnoty
4. Nastavení pamìtového místa
4. Vymazání pamìtového místa
3. Nastavení pamìtového místa
3. Vymazání pamìtového místa
2. Nastavení pamìtového místa
2. Vymazání pamìtového místa
1. Nastavení pamìtového místa
Zadání první hodnoty (=1)
1. Vymazání pamìtového místa

liniové schéma EASY Bìící svìtlo

05/04 AWB2528- 1508D
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Osvìtlení schoditì
Pro konvenèní zapojení potøebujete nejménì pìt
modulárních pozic v rozvádìèi, tzn. impulzní relé, dvì
èasová relé, dvì pomocná relé.
EASY potøebuje jen ètyøi modulární pozice. Pomocí pìti
propojù a liniového schématu EASY je osvìtlení schoditì
funkèní.
S1

S2

H1
H2

S3
H3
L
N

K3T

K1

K2T

Obrázek 79:

D
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K4

K3T
5s

K4

K2T

K5

K1

K5

K5

K5

6 min

Konvenèní osvìtlení schoditì

Pomocí jednoho pøístroje EASY mùete realizovat a
dvanáct takových schoditových osvìtlení.
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S1

S2

H1
H2

S3
H3
L
N

L N

I1

Q1
1

2

Obrázek 80:

Osvìtlení schoditì s EASY

Krátce stisknìte
tlaèítko

Svìtlo je ZAP nebo VYP, funkce
impulzního relé vypíná i pøi stálém
svìtle.
Svìtlo se po 6 min. automaticky vypne;
pøi stálém svìtle není tato funkce
aktivní.

Stisknìte tlaèítko na
déle ne 5 s

Stálé svìtlo
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Liniové schéma EASY pro výe Liniové schéma EASY rozíøené,
uvedené funkce vypadá násle- po ètyøech hodinách bude i stálé
dovnì:
svìtlo vypnuto.
I1-------TT2

I1------uTT1

T2-------SM1

hTT2

I1u------äQ1

T2-------SM1

T3k

T1u------äQ1

Q1-m1----TT3

T3s

q1-------RM1

T4k
Q1um1----TT3
h------TT4
q1-------RM1

Obrázek 81:

Liniové schéma EASY schoditì

Význam pouitých kontaktù a relé:
 I1: Tlaèítko ZAP / VYP
 Q1: Výstupní relé pro svìtlo ZAP / VYP
 M1: Pomocná relé pro zablokování funkce Po
6 min. automatické vypnutí pøi stálém svìtle
 T1 Pøepínací impulz pro zapnutí / vypnutí Q1, ( ü,
jednoimpulzní èasovaè s hodnotou 00.00 s)
 T2 Dotaz, jak dlouho bylo tlaèítko stisknuto. Pokud bylo
stisknuto déle ne 5 s, bude pøepnuto na stálé
svìtlo(X, se zpodìným pøítahem, hodnota 5 s).
 T3 Vypnutí po odpoèítání doby zapnutí svìtla 6 min.
(X, se zpodìným pøítahem, hodnota 6:00 min.).
 T4 Vypnutí po 4 hodinách stálého svìtla (X, se
zpodìným pøítahem, hodnota 4:00 h).
Pouijete- li EASY se spínacími hodinami, mùete se
pomocí spínacích hodin podílet na stanovení doby
osvìtlení schoditì i na volbì èasù stálého svìtla.
Pouijete- li EASY s analogovým vstupem, mùete osvìtlení
schoditì optimálnì øídit pøes snímaè jasu podle
okamitých svìtelných pomìrù.
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Nastavení EASY

Vechna nastavení EASY vyadují, aby mìl pøístroj pole
tlaèítek a displej.
Vechny pøístroje mùete nastavit softwarovì pomocí
programu EASY- SOFT- BASIC .

Ochrana heslem

EASY mùete chránit heslem proti pøístupu cizích osob.
Jako heslo se zadá èíslo od 0001 do 9999. Vloením èísla
0000 heslo vymaete.

D

Nastavení z výroby:
0000, heslo nebylo zadáno a není aktivní, zobrazení
liniového schématu je povoleno.
Ochrana heslem zablokuje pøístup k volitelným menu.
Systémové menu bude pøi aktivovaném heslu chránìno
vdy.
Heslo mùe chránit tato zadání a menu:









D

Vyvolání a zmìnu programu.
Pøenesení liniového schématu z a na pamìtovou kartu
Zmìnu provozního reimu RUN nebo STOP.
Vyvolání a zmìny parametrù funkèních prvkù.
Vechna nastavení hodin reálného èasu.
Zmìny vech systémových parametrù.
Komunikaci s pøísluným pøístrojem.
Vypnutí funkce vymazání hesla.
Heslo zavedené v EASY se pøenese v liniovém schématu
na pamìtovou kartu, nezávisle na tom, zda bylo
aktivováno nebo ne.
Bude- li toto liniové schéma EASY naèteno z karty zpìt,
bude také pøeneseno do EASY heslo a bude ihned
aktivní.
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Zøízení hesla
Heslo mùete zøídit pomocí systémového menu, nezávisle
na provozním reimu RUN nebo STOP. Pokud jste ji heslo
aktivovali, nemùete pøejít do systémového menu.
pomocí DEL a ALT systémové menu.
zadávání hesla pomocí poloky menu BEZPEC-

: Vyvolejte
: Zahajte

NOST
: Stisknìte tlaèítko OK a pøejdìte do menu HESLO
: Dalím stisknutím OK se dostanete do vkládání hesla.
ZADANI HESLA
âXXX

Pokud není ádné heslo zøízeno, pøejde EASY pøímo do
zobrazení hesla a ukáe ètyøi XXXX: Heslo není k dispozici.
: Stisknìte OK, objeví se ètyøi nuly
: Pomocí

ZADANI HESLA

kurzorových tlaèítek nastavte heslo:
 Vyberte ú í místo v heslu,
 ÍÚ nastavte hodnotu 0 a 9.
: Pomocí OK nové heslo ulote.
Pomocí OK opustíte zobrazení hesla a pomocí ESC
a pøejdete do menu ROZSAH

0042

Rozsah platnosti hesla jetì nebyl urèen. Heslo platí, ale
jetì není aktivováno.
Volba rozsahu platnosti hesla
SPINACI SCH
PARAMETRY

: Stisknìte tlaèítkoOK.
: Zvolte funkci nebo menu, které chcete chránit.
: Stisknìte tlaèítko, OK

CAS
MOD CINN,£ £ £ 

chcete- li funkci nebo menu
chránit (zatrení = chránìno).

ROZHRANI
MAZANI PROG

D
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Standardní ochrana chrání program a liniové schéma.
Alespoò jedna funkce nebo jedno menu musí být
chránìno.
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 SPINACI SCH: Heslo chrání program s liniovým schématem a nepùsobí na funkèní relé s povoleným pøístupem .
 PARAMETRY: Menu PARAMETRY je chránìno.
 CAS: Datum a èas jsou chránìny heslem.
 MOD CINN.Zmìna provozního reimu RUN nebo STOP je
chránìna.
 ROZHRANI: : Rozhraní je pro pøístup pomocí EASYSOFTu (- BASIC, - PRO) zablokováno.
 MAZANI PROG.:Po ètyønásobném chybném zadání hesla
se objeví otázka MAZAT PROG.?. Volbou této poloky
vylouèíte tuto monost smazání programu. Jestlie jste
vak heslo zapomnìli, nemáte u ádnou monost
provést zmìnu v chránìných menu.
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Aktivace hesla
Existující heslo lze aktivovat tøemi zpùsoby:
 Automaticky pøi novém zapnutí EASY,
 automaticky po naètení chránìného liniového schématu,
 pomocí menu hesla.
: Pomocí DEL

a ALT vyvolejte systémové menu.

: Otevøete menu hesla pøes poloku menu BEZPECNOST

ZMENA HESLA
AKTIV. HESLA

D

EASY zobrazí toto menu hesla pouze tehdy, jestlie nìjaké
heslo bylo vloeno.

Døíve ne heslo aktivujete, tak si ho poznamenejte.
Pokud záznam hesla ji není znám, lze EASY sice otevøít
(poloka MAZANI PROG není aktivní), programy a
nastavení vak pøi tom budou ztraceny. Rozhraní pøi tom
nesmí být zablokováno.
Pozor!
Není- li heslo známo resp. bylo- li ztraceno a funkce
smazání hesla je aktivací poloky MAZANI PROG
vypnuta, platí: Pøístroj lze uvést do výchozího stavu
pouze u výrobce. Program a vechna data budou ztracena.
HESLA a potvrïte pomocí OK.
Nyní je heslo aktivní. EASY se automaticky vrátí ke zobrazení stavu.

: Zvolte AKTIV.

Døíve, ne provedete chránìnou funkci, chránìné menu
nebo budete mocí pøejít do systémového menu, musíte nyní
EASY pomocí hesla odemknout.
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Odemknutí EASY
Odemknutí EASY deaktivuje ochranu hesla. Ochranu hesla
mùete pozdìji opìt aktivovat pomocí menu hesla nebo
vypnutím a zapnutím napájecího napìtí.
: Pomocí OK

pøejdìte do hlavního menu.
Poloka HESLO bliká.

HESLO...
STOP

RUN å

: Pomocí OK

pøejdìte k zobrazení hesla.

HESLO...
INFO

D
ZADANI HESLA
XXXX

Ukazuje- li EASY v hlavním menu PROGRAM
HESLO , není ochrana heslem aktivní.

namísto

EASY rozsvítí pole pro zadání hesla.
: Nastavte

heslo pomocí kurzorových tlaèítek.
: Potvrïte pomocí OK.
Pokud heslo souhlasí, EASY se automaticky vrátí zpìt k
zobrazení stavu.

PROGRAM...
STOPå

RUN

PARAMETRY
INFO

Poloka menu PROGRAM je uvolnìna, take mùete na
Vaem liniovém schématu pracovat.
Systémové menu je také pøístupné.
Heslo, zmìna nebo vymazání rozsahu
: Odemknìte EASY.
: Pomocí DEL

a ALT vyvolejte systémové menu.
menu hesla pomocí poloky menu BEZPECNOST H HESLO

: Otevøete

ZMENA HESLA
AKTIV. HESLA

Poloka ZMENA HESLA bliká.
EASY ukáe toto menu pouze tehdy, kdy heslo bylo
vloeno.
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ZADANI HESLA
XXXX

ZADANI HESLA
1789

: Pomocí OK

vyvolejte zadání hesla.
pøejdìte do 4- místného zadávacího pole.
: Zobrazí se ètyøi nuly
: Pomocí OK

: Pomocí

kurzorových tlaèítek zmìòte ètyøi místa hesla.
: Pomocí OK potvrïte.
Pomocí ESC opustíte menu bezpeènost.

ZADANI HESLA
0000

Vymazání
Heslo vymaete slovem 0000.
Není- li zadáno ádné heslo, ukáe EASY ètyøi XXXX.
Heslo bylo chybnì zadáno nebo ji není známo
Pokud si heslo ji pøesnì nepamatujete, mùete Vae
zadání hesla zopakovat vícekrát po sobì.

D
ZADANI HESLA
XXXX

Funkce MAZANI PROG nebyla deaktivována.
Vloili jste patné heslo?
: Zadejte heslo znovu.

Po ètvrtém chybném zadání zobrazí EASY dotaz na
vymazání.

VYMAZAT ?

: Stisknìte

 ESC: Nebude vymazáno ádné liniové schéma, data
ani heslo.
 OK: liniové schéma, data a heslo budou vymazány.
EASY pøejde zpìt do zobrazení stavu.

D
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Pokud si heslo ji nepamatujete, mùete chránìné EASY
odemknout zde znovu pomocí OK. Uloené liniové
schéma a vechny parametry funkèního relé vak pøi tom
budou ztraceny.
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Pokud jste stiskli ESC, zùstanou liniové schéma a data
zachovány. Nyní mùete provést dalí ètyøi pokusy s
vloením hesla.

Zmìna jazyka menu

EASY500 a EASY700 poskytuje k výbìru dvanáct jazykù
menu, které mùete nastavit pomocí systémového menu.

D

Jazyk

Zobrazení

Angliètina

ENGLISH

Nìmèina

DEUTSCH

Francouztina

FRANCAIS

panìltina

ESPANOL

Italtina

ITALIANO

Portugaltina

PORTUGUES

Holandtina

NEDERLANDS

védtina

SVENSKA

Poltina

POLSKI

Tureètina

TURKCE

Èetina

CESKY

Maïartina

MAGYAR

Volba jazyka je k dispozici jen tehdy, pokud není EASY
chránìno heslem.
: Pomocí DEL

a ALT vyvolejte systémové menu.
pro zmìnu jazyka menu.

: Zvolte JAZYK
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ENGLISH£ £ £ £



DEUTSCH

å

FRANCAIS
ESPANOL£ £ £ £ £ £ 
ITALIANO
PORTUGUES

Volba jazyka pro první záznam für den ersten Eintragbude zobrazena ANGLICTINA.
: Pomocí Í nebo Ú zvolte nový jazyk menu, napø.

italtinu
ITALIANO.
: Potvrïte pomocí OK. U ITALIANO bude zatrení.
: Menu opustíte pomocí ESC.

NEDERLANDS
SVENSKA
POLSKI
TURKCE
CESKY
MAGYAR

EASY nyní nastaví nový jazyk menu.

SICUREZZA

Pomocí ESC se vrátíte zpìt ke zobrazení stavu.

SISTEMA...
LINGUA MENU

Zmìna parametrù

EASY nabízí monost mìnit parametry funkèních relé, tedy
ádané hodnoty èasových relé a ádané hodnoty èítaèù,
bez vyvolání liniového schématu. Pøitom je lhostejné, zda
EASY právì zpracovává program nebo stojí v provozním
módu STOP.
: Pomocí OK

pøejdìte do hlavního menu.
: Zvolte zobrazení parametrù pomocí poloky PARAMETRY.
T3 Ü
T8 X

210

S

+

M:S +

C4 N

+

O3

+

Ö2

+

A1 EQ

+

A3 LT

+

Budou zobrazeny vechna funkèní relé jako seznam.
Aby byla pøísluná sada parametrù zobrazena, musí být
splnìny tyto pøedpoklady:
 Funkèní relé musí být do liniového schématu vloenono.
 Menu PARAMETRY musí být k dispozici.
 Sada parametrù musí být uvolnìna, lze to rozpoznat
podle znaménka + na displeji vpravo.
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D

T3 Ü

S

I1

02.030

I2

05.000

T:

+

Sady parametrù mùete uvolnit pouze pomocí liniového
schématu pomocí parametrizaèního znaménka +
a zablokovat pomocí .
: Pomocí Í

nebo Ú vyberte ádaný prvek.
tlaèítko OK.
: Pomocí kurzorových tlaèítek Í nebo Ú listujete v parametrech.
: Zmìna hodnoty sady parametrù:
 Pomocí OK v zadávacím reimu,
 ú í zmìníte desetinné místo,
 ÍÚ zmìníte hodnotu desetinného místa,
 OK uloíte konstantu nebo
 ESC zachováte pøedcházející nastavení.
: Stisknìte

Pomocí ESC opustíte zobrazení parametrù.
Nastavitelné parametry funkèního relé
Parametry funkèních relé, která pouijete v liniovém schématu, mùete zmìnit také pomocí poloky menu
PARAMETRY.
Nastavitelné ádané hodnoty jsou:
 ádané hodnoty u vech funkèních relé
 Zapínací a vypínací èasy spínacích hodin.
V reimu RUN pracuje EASY s novou ádanou hodnotou,
jakmile je v sadì parametrù zmìnìna a pomocí OK
uloena.
Pøíklad: Zmìna spínací doby venkovního osvìtlení
Venkovní osvìtlení budovy se zapíná automaticky vdy od
pondìlí do pátku od 19:00 hod do 23:30 hod podle zpracování liniového schématu EASY.
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Ö1 A 15:21 +
D

MO-FR

ON

19:00

OFF

23:30

Pøísluná sada parametrù pro funkèní relé Spínací hodiny
1 je uloena v kanálu A a vypadá takto.
Od následujícího dne v týdnu má venkovní osvìtlení
zapínat také o sobotách mezi 19:00 hod a 22:00 hod.
: V hlavním menu zvolte

PARAMETRY.

Bude zobrazena první sada parametrù.
: Pomocí Í nebo Ú listujete sadou parametrù, a se rozs-

Ö1 B 15:21 +

vítí kanál A spínacích hodin 1.
: Pomocí Í zvolte následující prázdnou sadu parametrù,
zde kanál B spínacích hodin 1.

D

--

ON

00:00

Aktuální èas je 15:21 hod.

OFF

00:00

: Zmìòte

Ö1 B 15:21 +
D

SO

ON

00:00

OFF

00:00

Ö1 B 15:21 +
D

SO

ON

19:00

OFF

00:00

Ö1 B 15:21 +
D

SO

ON

19:00

OFF

22:00

hodnotu denního intervalu z PO na SO:
 ú í Zmìna místa
 ÍÚ Výbìr hodnoty.
: Hodnotu SO potvrdíte pomocí OK.

: Zmìòte

hodnotu ON na 19:00.
: Pøejdìte na hodnotu ON
: Potvrïte pomocí OK
 ú í Zmìòte místo
 ÍÚ vyberte hodnotu.
: Potvrïte hodnotu 19:00 pomocí OK.
: Nastavte dobu

vypnutí na 22:00 hod.

: Stisknìte OK.

EASY uloí nové parametry. Kurzor zùstává v poli kontaktù
na kanálu B.
Pomocí ESC opustíte zobrazení parametrù.
Hodiny nyní také zapínají a vypínají o sobotách v 19:00 hod
resp. v 22:00 hod.
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Zmìna data, èasu a
nastavení èasu

Nìkteré pøístroje EASY500 a EASY700 jsou vybaveny hodinami reálného èasu se zobrazováním data a èasu. Typové
oznaèení EASY - ..- .C. Pøes funkèní relé Spínací hodiny
tak lze realizovat funkce spínacích hodin.

D

Nastavení z výroby:
SO 0:01 01.05.2004
Nastavení èasu
Pokud hodiny jetì nebyly nastaveny nebo pokud EASY
znovu zapne po uplynutí èasové rezervy, zapínají se hodiny
s nastavením SO 0:01 01.05.2004 Hodiny EASY- pracují
s datem a èasem, take je nutno nastavit hodiny, minuty,
den, mìsíc a rok.
:V

NAST.
CASU...

hlavním menu zvolte NAST. CASU...

Otevøe se menu pro nastavení hodin.
: Zvolte NAST.

CASU.. a stisknìte OK.

LETNI CAS...

HH:MM: 18:24
DD.MM: 01.05
ROK : 2004

: Nastavte

hodnoty pro èas, den, mìsíc a rok.
: Stisknìte tlaèítko OK pro pøechod do zadávacího reimu.
 ú í Výbìr místa
 ÍÚ Zmìna hodnoty.
 OK Uloení dne a èasu
 ESC Zachování pøedcházejícího nastavení.
Pomocí ESC opustíte zobrazení nastavení hodin.
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Pøepnutí zaèátku a konce letního èasu
Vìtina pøístrojù EASY je vybavena hodinami reálného
èasu. Tyto hodiny mají rùzné monosti pro zaèátek a konec
letního èasu. Zákonné úpravy platí v EU, GB a USA.

D

Nastavení z výroby:
ádné automatické nastavení èasu k dispozici
Máte monost zvolit jedno z následujících nastavení:
 ZADNA: bez pravidla zaèátek a ukonèení letního èasu.
 PRAVIDLO...: vlastní nastavené datum pro zmìnu
nastavení.
 EU: Datum v Evropské Unii; zaèátek: poslední nedìlì
v bøeznu; konec: poslední nedìlì v øíjnu.
 GB: Datum ve Velké Británii; zaèátek: poslední nedìlì
v bøeznu; konec: ètvrtá nedìlì v øíjnu.
 US: Datum ve Spojených státech amerických; Zaèátek:
první nedìle v dubnu; konec: poslední nedìlì v øíjnu.
Pro vekerá nastavení, která jsou zákonnì upravená, platí:
Zaèátek letního èasu: v den zmìny bude nastaveno ve
2:00 hod 3:00 hod
Konec letního èasu : v den zmìny bude nastaveno ve
3:00 hod zpátky 2:00 hod.
V hlavním menu zvolte NAST. CASU...

NAST.
CASU...
LETNI CAS
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Rozsvítí se menu pro nastavení hodin.
: Zvolte poloku menu LETNI CAS.
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Volba zaèátek a konec letního èasu
EASY Vám ukáe monosti pro nastavení èasu.
Standardní nastavení je ZADNA automatická zmìna èasu
(zatrení je u ZADNA).

D
ZADNA£ £ £ £ £ £ £



PRAVIDLO...

Zmìna zaèátku a konce letního èasu je moná pouze v
provozním reimu STOP.
: Zvolte Vámi poadovanou variantu pøepnutí a

tlaèítko OK.

stisknìte

EU
GB£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
US
ZADNA£ £ £ £ £ £ £ £ £ 

Pravidlo pro Evropkou Unii (EU) je navoleno.

PRAVIDLO...
EU£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £



GB£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
US

Zaèátek a konec letního èasu, nastavení pravidla
Chcete si sami zadat Vae poadované datum. K tomu
musíte vìdìt, co vechno lze nastavit.
Zmìna zaèátku a konce letního èasu není z celosvìtového
pohledu jednoduchou regulaèní hodnotou. Z tohoto
dùvodu jsou v EASY tato standardní pravidla pro EU, US,
GB u k dispozici.
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Obecnì platí tato regulaèní hodnota:
Tabulka 28: Regulaèní hodnota Zmìna nastavení èasu na letní
èas
Který
vybraný den

Den v týdnu

DEN

WD

Jak

Datum

Pravidlo 1: Zmìna ke speciálnímu datu
--

--

--

= Tabulka 29

Pravidlo 2: Zmìna k definovanému dni v mìsíci






1. (první)
2. (druhý)
3. (tøetí)
4. (ètvrtý)
L. (posLední)









NE (nedìle)
PO (pondìlí)
UT (úterý)
ST (støeda)
CT (ètvrtek)
PA (pátek)
SO (sobota)

MESIC

= Tabulka 291)

Pravidlo 3: Zmìna k definovanému dni po nebo pøed datem
1. (první)









NE (nedìle)
PO (pondìlí)
UT (úterý)
ST (støeda)
CT (ètvrtek)
PA (pátek)
SO (sobota)

1) s výjimkou údajù pro den

216

 PO
 PRED

= Tabulka 29
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Tabulka 29: Údaje k datu
Den

Mìsíc

Hodina

Minuta

Èasový
rozdíl

DD.

MM

HH:

MM

H:M

 1.
 2.

 31.

 1 (leden)
 2 (únor)

 12 (prosinec)





























00
01
02
03
23

00
01
02
03
04
59

+ 3:00
+ 2:30
+ 2:00
+ 1:30
+ 1:00
+ 0:30
 0:30
 1:00
 1:30
 2:00
 2:30
 3:00

Pøíklad pro EU (Evropskou Unii)
Konec letního èasu
Menu v EASY: LETNI KONEC
Pravidlo zní:
Poslední nedìli v øíjnu budou hodiny ve 3:00 hod nastaveny
zpìt o jednu hodinu (- 1:00) na 2:00 hod.
Tabulka 30: Konec letního èasu v EU
Který
vybraný
den

Den v
týdnu

Jak

DvT
V
L. (poslední)

NE (nedìli)

V

Den

Mìsíc

Hodina

Minut
a

Èasový
rozdíl

DD.

MM

HH:

MM

H:M

--

10 (øíjen)

03

00

- 1:00

Zaèátek letního èasu
Menu v EASY LETNI START:
Pravidlo zní:
Poslední nedìli v bøeznu budou hodiny nastaveny ve 2:00
hod o jednu hodinu dopøedu (+1:00) na 3:00 hod.
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Tabulka 31: Zaèátek letního èasu v EU
Wann

Den v
týdnu

Jak

DvT
V
L. (poslední)

NE (nedìli)

V

Den

Mìsíc

Hodina

Minut
a

Èasový
rozdíl

DD.

MM

HH:

MM

H:M

--

03 (März)

02

00

+ 1:00

Momentálnì platí obecnì (stav ze zaèátku roku 2004) na
celé zemìkouli tato pravidla pro zaèátek a konce letního
èasu:
Tabulka 32: Pravidla pro letní èas
Zemì/region

Zaèátek letního èasu

Konec letního èasu

Zaèátek
èasu1)

Konec
èasu2)

Brazílie, Rio de
Janeiro

1. nedìle v listopadu

1. nedìle po 15. únoru

00:00

00:00

Chile, Santiago

1. nedìle po 8. øíjnu

1. nedìle po 8. bøeznu

00:00

00:00

USA/
Antarktida,
McMurdo

1. nedìle v øíjnu

1. nedìle po 15. bøeznu

02:00

02:00

Souostroví
Chatham

1. nedìle v øíjnu

1. nedìle po 15. bøeznu

02:45

03:45

Nový Zéland

1. nedìle v øíjnu

1. nedìle po 15. bøeznu

02:00

03:00

Chile,
Velikonoèní
ostrov

1. sobota po 8. øíjnu

1. sobota po 8. bøeznu

22:00

22:00

USA/
Antarktida,
Palmer

1. nedìle po 9. øíjnu

1. nedìle po 9. bøeznu

00:00

00:00

Írán3)

1. den Farvardinu

30. mìsíce Shahrivar

00:00

00:00

Jordánsko

poslední ètvrtek v
bøeznu

poslední ètvrtek v záøí

00:00

01:00

Izrael

speciální úprava podle hebrejského kalendáøe

01:00

01:00

poslední nedìle v øíjnu

02:004)

02:00

Austrálie,
souostroví
Howe
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èasu

Zemì/region

Zaèátek letního èasu

Konec letního èasu

Zaèátek
èasu 1)

Konec
èasu 2)

Austrálie

poslední nedìle v øíjnu

poslední nedìle v
bøeznu

02:00

03:00

Gruzínsko

poslední nedìle v
bøeznu

poslední nedìle v øíjnu

00:00

00:00

Azerbajdán

poslední nedìle v
bøeznu

poslední nedìle v øíjnu

01:00

01:00

Kirgisko

poslední nedìle v
bøeznu

poslední nedìle v øíjnu

02:30

02:30

Sýrie

1. duben

1. øíjen

00:00

00:00

Irák

1. duben

1. øíjen

03:00

04:00

Pakistán

1.nedìle po 2. dubnu

1. sobota v øíjnu

00:00

00:00

Namíbie

1. nedìle v záøí

1. nedìle v dubnu

02:00

02:00

Paraguay

1. nedìle v záøí

1. nedìle v dubnu

02:00

00:00

Kanada,
Newfoundland

1. nedìle v dubnu

poslední nedìle v øíjnu

00:01

00:01

1)
2)
3)
4)

ZADNA£ £ £ £ £ £ £ £ £ 
PRAVIDLO...

Pøísluný místní èas, na který bude èas nastaven vpøed.
Pøísluný místní èas, na který bude èas nastaven vzad.
Perský kalendáø
Letní èas = standardní èas + 0,5 hod

: Zvolte menu PRAVIDLO
: Stisknìte

tlaèítko OK.

EU
GB£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
US
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LETNI START
LETNI KONEC

Jsou vidìt obì menu LETNI ZACATEK (Zaèátek letního èasu)
i LETNI KONEC (Konec letního èasu).
LETNI ZACATEK: zde nastavíte èas zmìny zaèátku letního
èasu.
LETNI KONEC: zde nastavíte èas zmìny konce letního èasu.

D

Je- li pøedvoleno standardní pravidlo, bude toto jako
pravidlo pøevzato.
Toto menu se objeví pro zadání pøísluné zmìny èasu:

V
WD:

£

£ £ L.£ 
NE
MESI

C£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
DD.MM:--.03æ
HH:MM:02:00

Pravidlo který vybraný den, 1., 2., 3., 4., L.
Den v týdnu
Pravidlo 2 v MESICi, PO, PØED
Datum, den, mìsíc
Èas, hodiny, minuty
Èasový rozdíl, letní èas vdy + x:xx
Èasový rozdíl, zimní èas vdy - x:xx
Zadání zaèátku letního èasu.

LETNI START
LETNI KONEC

OK, abyste se v zadávacím reimu
dostali k pravidlu pro zaèátek letního èasu.

: Stisknìte tlaèítko

Objeví se následující menu:

DEN£ L.Æ£ £ £ £ £ 
WD:

NE
MES

IC£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
DD.MM:--.03æ
HH:MM:02:00
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èasu

tlaèítko OK, abyste se dostali do zadávacího
reimu.
 ÍÚVolba ádané hodnoty.
 ú í Volba místa.
 ÍÚ Zmìna hodnoty.
 OK Uloení hodnoty.
 ESC Zachování pøedcházejího nastavení.

: Stisknìte

Pomocí ESC opustíte zobrazení zmìny èasu.
Výe uvedené pravidlo je pravidlem EU pro zaèátek letního
èasu.

D

Menu pro konec letního èasu je sestaveno stejnì.
Hodnoty budou vloeny obdobným zpùsobem.

D

Hodnotu èasového posunu ROZDIL lze zmìnit jak pøi
nastavení zmìny letního èasu, tak i pøi zmìnì zimního
èasu. Hodnota je vdy stejná.
Letní èas znamená pozitivní hodnotu + X:XX.
Zimní èas znamená negativní hodnotu  X:XX.

D

Chování dne 29. února
Bude- li 29.02. v HH.MM zadán jako den pøepnutí, pak
bude v nepøestupných rocích pøepínacím dnem 01.03. a
to v HH.MM.
Pøepínací èas mínus pøepínací rozdíl by nemìl spadnout
na 28.02. Platí:
Bude- li v 0:15 zmìnìn o 30 min. Nový èas: 28.02.
23:45 hod
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D

Chování pøi konci letního èasu dne 01.01.
Bude- li za konec letního èasu zvolen 01.01., pak je nutno
dbát na následující:
Pøepínací èas mínus pøepínací rozdíl by nemìl spadnout
na 31.12 . Jinak pobìí hodiny dál, a nastavený
pøepínací èas mínus pøepínací rozdíl dá 0:00 01.01..
Potom pobìí hodiny s 0:00 dál.

D

Manuální nastavení hodin uvnitø pøepínací doby konec
letního èasu:
Konec letního èasu by mìl být ve 3:00 hod posunut o
hodinu na 2:00 hod.
V 1:30 hod budou hodiny nastaveny na 3:05 hod. EASY
toto interpretuje jako 3:05 hod zimního èasu. Nebude
provedena ádná zmìna èasu.

Pøepnutí zpodìní
vstupù

Vstupní signály bude EASY vyhodnocovat se vstupním
zpodìním. Tak je zajitìno, e napøíklad kontakty, spínaèe
i tlaèítka s odskoky bez budou vyhodnoceny poruch.

D

Nastavení z výroby:
Vstupní zpodìní je zapnuto.
Funkce rychlých èítaèù jsou vyhodnocovány nezávisle na
funkci vstupního zpodìní.
Pro mnoho aplikací je vak zachycení velmi krátkých vstupních signálù nutné. Zpodìní vstupù proto mùe být
vypnuto.
: Pomocí DEL
: Pøejdìte do
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a ALT vyvolejte systémové menu.
menu SYSTEM.
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D

ZPOZD.VST.£ £ 
TLACITKA P

Je- li EASY chránìno heslem, pak mùete systémové
menu vyvolat teprve tehdy, kdy jste pøed tím ochranu
heslem zruili.
Vstupní zpodìní pøepnete pomocí poloky menu
ZPOZD.VST.

NABEHRUN
NABEHKARTAæ
£ 
ZPOZD.VST.
TLACITKA P
NABEHRUN
NABEHKARTAæ
£ 

Zapnutí zpodìní
Je- li zatreno  u ZPOZD.VST., pak je vstupní zpodìní
zapojeno.
Pokud ne, platí:
stiknìte OK.
Vstupní zpodìní bude aktivováno a zobrazení se pøepne
na ZPOZD.VST..

: Zvolte ZPOZD.VST.. a

Pomocí ESC pøejdete zpìt do zobrazení stavu.
Vypnutí zpodìní
Ukazuje- li EASY ZPOZD.VST., je vstupní zpodìní ji
vypnuto.
: Jinak zvolte ZPOZD.VST. a stisknìte OK.

Vstupní zpodìní bude vypnuto a zobrazení se pøepne na

ZPOZD.VST..

D

Jak EASY zpracovává vstupní a výstupní signály internì,
se dozvíte v Abschnitt Verzögerungszeiten für Ein- und
Ausgänge, od Seite 238.
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Aktivace a deaktivace
tlaèítek P

Pokud jste ve liniovém schématu pouili kurzorová tlaèítka
(tlaèítka P) jako tlaèítkové vstupy, nejsou tyto aktivní automaticky. Kurzorová tlaèítka jsou tak chránìna proti manipulaci nepovolanými osobami. V systémovém menu mùete
tlaèítka aktivovat.

D

Je- li EASY chránìno heslem, pak mùete systémové
menu vyvolat teprve tehdy, pokud jste pøed tím ochranu
heslem zruili.

D

Nastavení z výroby:
Tlaèítka P nejsou aktivní.
Tlaèítka P se aktivují, resp. deaktivují pøes poloku menu
TLACITKA P.

ZPOZD.VST.
TLACITKA P
NABEH RUN

: Pomocí DEL

a ALT vyvolejte systémové menu.
menu SYSTEM.
: Nastavte kurzor na poloku TLACITKA P.
: Pøejdìte do

NABEH KARTA æ

ZPOZD.VST.
TLACITKA P
NABEH RUNæ
£
NABEHKARTA 

Aktivace tlaèítek P
Ukazuje- li EASY TLACITKA

P,

jsou tlaèítka P aktivní.

P a stisknìte OK.
EASY pøejde na zobrazení TLACITKA P a tlaèítka P
jsou aktivována.
: Jinak zvolte TLACITKA

: Pomocí ESC

pøejdìte zpìt do zobrazení stavu.

Princip funkce tlaèítek P
Pouze v módu zobrazení stavu pùsobí tlaèítka P jako
vstupy. Stisknutím pøísluných tlaèítek P mùete dle
potøeby ovládat liniovou logiku.

D
224

Bude- li zobrazen text, pùsobí tlaèítka P jen tehdy, pokud
nejsou vkládány hodnoty.
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Deaktivace tlaèítek P
: Zvolte TLACITKA P a stisknìte OK.

EASY pøejde do zobrazení TLACITKA
deaktivována.

D

Chování pøi nábìhu

P

a tlaèítka P jsou

Pokud vymaete liniové schéma v EASY, budou tlaèítka P
automaticky deaktivována. Budou- li z pamìtové karty
nebo z EASY- SOFT- BASIC nataena liniová schémata,
pak bude pøevzat pøedvolený stav.

Volba chování pøi nábìhu je dùleitou pomocí ve fázi
uvádìní do provozu. Liniové schéma v EASY jetì není
kompletnì propojeno nebo je zaøízení/stroj ve stavu, ve
kterém jej EASY nesmí øídit. Je- li EASY pod napìtím,
nemìlo by být mono výstupy øídit.
Nastavení chování pøi nábìhu

D

Pøístroje EASY bez displeje lze spoutìt pouze v
provozním reimu RUN.
Pøedpoklad: EASY musí obsahovat platné liniové schéma.

D

Nastavení z výroby:
Mód nábìhu RUN je aktivován.
Pøechod do systémového menu.

D

Je- li EASY chránìno heslem, je systémové menu k
dispozici pouze po odemknutí EASY (= Odstavec
Odemknutí EASY, od Strana 207).
Nastavte, ve kterém provozním módu EASY po pøipojení
napájecího napìtí nabíhá.
Aktivace nábìhu RUN
Ukazuje- li EASY NABEH RUN, nabíhá EASY po pøipojení
napájecího napìtí do provozního módu RUN.
225
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ZPOZD.VST.
TLACITKA P
NABEH RUN

å

NABEHæ
£ KARTA
ZPOZD.VST.
TLACITKA P
NABEH RUN



NABEH KARTA

: Jinak zvolte poloku NABEH

RUN a stisknìte OK.

NABEH RUN je aktivní.
: Pomocí ESC

se vratte do zobrazení stavu.

Deaktivace rozbìhu RUN
: Zvolte NABEH RUN OK.
Funkce rozbìh RUN je deaktivována.
Základní nastavení ve výchozím stavu dodaného EASY je
zobrazení menu NABEH RUN; tzn. EASY nabíhá po
pøipojení napájecího napìtí v provozním módu RUN.
Tabulka 33: Chování pro nábìh

Chování pøi nábìhu

Zobrazení menu

Stav EASY po
rozbìhu

EASY nabíhá v
provozním reimu
STOP

NABEH RUN

EASY je v provozním
reimu STOP

EASY nabíhá v
provozním reimu RUN

NABEH RUN



EASY je v provozním
reimu RUN

Chování pøi mazání liniového schématu
Nastavení chování pøi nábìhu je pøístrojovou funkcí EASY.
Pøi mazání liniového schématu zùstává zvolené nastavení
zachováno.
Chování pøi naètítání / ukládání na kartu nebo do
PC
Je- li platné liniové schéma z EASY pøenáeno na
pamìtovou kartu, do PC nebo obrácenì, zùstává nastavení
zachováno.

D
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Pøístroje EASY bez displeje lze spoutìt pouze
v provozním reimu RUN.
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Moné chyby
EASY nenabíhá v provozním módu RUN:
 V EASY není ádný program.
 Zvolili jste nastavení Nábìh EASY do provozního módu
STOP (Zobrazené menu NABEH RUN).
Chování pøi nábìhu z karty
Chování pøi nábìhu s pamìtovou kartou je urèeno pro
aplikace, ve kterých laikové mohou a musí vymìòovat
pamìtovou kartu bez napìtí.
EASY nabíhá v provozním módu RUN pouze tehdy, pokud
je zasunuta pamìtová karta s platným programem.
Pokud se program na pamìtové kartì lií od programu v
EASY, pak bude pøi zapnutí nejprve naèten program z karty
a potom dojde ke sputìní v provozním módu RUN.

D

Nastavení z výroby:
Rozbìh z karty není aktivní.
: Pøejdìte

D

do systémového menu.

Je- li EASY chránìno heslem, je systémové menu k
dispozici pouze po odemknutí EASY (= Odstavec
Odemknutí EASY, od Strana 207).
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Aktivace rozbìhu z karty
Ukazuje- li EASY NABEH KARTA, nabíhá EASY po
pøipojení napájecího napìtí v provozním módu RUN pouze
tehdy, je- li zasunuta pamìtová karta s platným
programem.
ZPOZD.VST.
TLACITKA P
NABEH RUN



NABEH KARTA

D
ZPOZD.VST.
TLACITKA P
NABEH RUN

: Jinak zvolte NABEH KARTA a

stisknìte OK.

EASY spoutí pøi nábìhu program z karty.
: Pomocí ESC

se vratte do zobrazení stavu.

Nábìh z karty funguje pouze s pamìtovou kartou EASYM- 32K. Staré pamìtové karty EASY- M- 8K nebo EASYM- 16K nedisponují touto vlastností.
Deaktivace nábìhu z karty
: Zvolte NABEH KARTA a stisknìte OK.

å Funkce nábìh z karty je deaktivována.

NABEH KARTA

Základní výrobní nastavení EASY je zobrazení menu
NABEH KARTA; tzn. EASY nabíhá po pøipojení napájecího
napìtí bez pamìtové karty do provozního módu RUN.
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Nastavení doby cyklu

EASY má monost pevnì nastavit dobu cyklu. Pøejdìte do
menu SYSTEM a odtud k zobrazení menu CAS CYKLU...

D
TLACITKA P


å

NABEH RUN

Nastavení z výroby:
Doba cyklu je nastavena na 00 ms.
Dobu cyklu lze nastavit pouze v provozním reimu STOP.
EASY je v provozním reimu STOP.

 : Zvolte CAS CYKLU... a stisknìte OK.
CAS CYKLU... Objeví se následující menu:
NABEH KARTA

DOBA CYKLU
00 MS

DOBA CYKLU
35 MS

D

: Stisknìte OK.

Dostanete se k zadání ádané doby cyklu.
 ú í Zmìna místa
 ÍÚ Volba hodnoty.
: Potvrïte hodnotu napø.: 35 ms pomocí OK.
ádaná doba cyklu èíní minimálnì 35 ms. Potøebuje- li
EASY na zpracování programu více èasu, pak lze dobu cyklu
prodlouit.
Zadání ádané doby cyklu má smysl tehdy, pokud budete
pouívat aplikace jako napø.: Dvoubodový regulátor a
podobné funkce.
Pøi nastavení doby cyklu na 00 ms, zpracuje EASY liniové
schéma a program tak rychle, jak je to jen moné. (Viz
také EASY- internì. doba cyklu)
Rozsah hodnot ádané doby cyklu:
Nastavit mùete hodnoty mezi 00 a 60 ms.
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Remanence (Zajitìní
dat proti výpadku
napìtí)

Pøi øízení zaøízení a strojù vzniká poadavek, nastavit
provozní stavy nebo skuteèné hodnoty remanentnì; tzn., e
hodnoty zùstanou i po odpojení napájecího napìtí stroje
nebo zaøízení zajitìné a zachované a do jejich dalího
pøepsání novými skuteènými hodnotami.

D

Nastavení z výroby:
Remanence není nastavena.
Pøípustné markery a funkèní relé
Skuteèné hodnoty (stavy) markerù, èasových relé vzestupných / sestupných èítaèù je moné uloit remanentnì
(bezpeènì proti výpadku napìtí).
Následující markery a funkèní relé mohou být nastaveny
tak, aby jejich skuteèné hodnotamy byly remanentní:





D

Markery: M9 a M12, M13 a M16, N9 a N16
Vzestupné / sestupné èítaèe: C5 a C7, C8, C13 a C16
Funkèní relé Text: D1 a D8
Èasová relé: T7, T8, T13 a T16
Aby bylo EASY500 a EASY700 zcela kompatibilní s
pøístroji EASY400 a EASY600, byla nastavení remanentních dat rozdìlena do výe uvedených oblastí.
Pozor!
Remanentní data se ukládají pøi kadém odpojení
napájecího napìtí. Zabezpeèení dat je pøitom zaruèeno
pro 1000 000 zapisovacích cyklù.

Nastavení remanentního chování
Pøedpoklad: EASY je provozním reimu STOP.
: Pøejdìte do
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Remanence (Zajitìní dat
proti výpadku napìtí)

D

Je- li EASY chránìno heslem, je systémové menu k
dispozici pouze po odemknutí EASY (= Odstavec
Odemknutí EASY, Strana 207).

: Pøejdìte do provozního reimu STOP.
 : Pøejdìte do systémového menu.
NABEH KARTA
: Pøejdìte do menu SYSTEM a dále k menu REMACAS CYKLU...
NENCE
REMANENCE...
: Potvrïte tlaèítkem OK.
NABEH RUN

M 9 - M12

ì

M13 - M16
N 9 - N16
C 5 - C 7
C 8
C13 - C16

ì
ì

Jako první se objeví volba markeru.
vyberte jednu oblast.
: Pomocí OK zvolte marker, funkèní relé nebo oblast, která
má být remanentní (zatren pøísluný øádek).
: ÍÚ

Pomocí ESC opustíte zadávání remanentní oblasti.

D 1 - D 8
T7
T8
T13 - T16
M 9 - M12
M13 - M16
N 9 - N16
C 5 - C 7
C 8
C13 - C16
D 1 - D 8
T 7
T 8

Pøíklad:
ì M9 a M12, èítaè C5 a C7, C8 ale i èasová relé T7 a T8 jsou
remanentní. Poznáte to podle zatrení øádku.
Základní výrobní nastavení EASY remanence dat není
ì
nastavena. V tomto nastavení EASY nepracuje s remanentì ními skuteènými hodnotami, i kdy má platné liniové
schéma. Pokud bude EASY pøepnuto do provozního módu
STOP nebo do stavu bez napìtí, budou vechny aktuální
ì skuteèné hodnoty vymazány.
ì

T13 - T16
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Vymazání remanentních skuteèných hodnot
Remanentní skuteèné hodnoty budou vymazány za tìchto
podmínek (platí pouze v provozním reimu STOP):
 Pøi pøenosu programu z EASY- SOFT- BASIC nebo z
pamìtové karty do øídicího relé EASY budou remenentní
skuteèné hodnoty nastaveny na 0. Platí to také, kdy
na pamìtové kartì není ádný program; v tomto pøípadì
zùstane v EASY zachováno staré liniové schéma.
 Pøi vypnutí zvolené remanence markeru, funkèního relé
nebo zobrazení textu.
 Pøi mazání liniového schématu pøes menu MAZANI
PROG.
Poèítadla provozních hodin mají vdy remanenci. Skuteèné
hodnoty mohou být z liniového schématu vynulovány
pouze cíleným vynulováním.
Pøenos remanentního chování
Nastavení remanentního chování je nastavením liniového
schématu; tzn., e na pamìtové kartì resp. pøi naèítání /
ukládání na PC bude nastavení remanentního chování
rovnì pøeneseno.
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Remanence (Zajitìní dat
proti výpadku napìtí)

Zmìna provozního módu nebo liniového schématu
Obecnì se ukládají remanentní data pøi zmìnì provozního
reimu nebo liniového schématu EASY s jeho skuteènými
hodnotami. Také skuteèné hodnoty ji nepouívaných relé
zùstanou zachovány.
Zmìna provzního reimu
Kdy se vracíte z RUN do STOP a zpìt do RUN, zùstanou
skuteèné hodnoty remanentních dat zachovány.
Zmìna liniového schématu EASY
Bude- li v liniovém schématu EASY provedena nìjaká
zmìna, zùstanou skuteèné hodnoty zachovány.
Pozor!
I kdy markery a funkèní relé pouívané jako remanentní
byly z liniového schématu vymazány, zùstanou remanentní skuteèné hodnoty pøi zmìnì ze STOP na RUN ale
i pøi vypnutí a opìtovném zapnutí napìtí zachovány.
Budou- li tato relé v liniovém schématu znovu pouita,
pøedchozí skuteèné hodnoty zùstávají.
Zmìna chování pøi nábìhu v menu SYSTEM
Remanentní skuteèné hodnoty v EASY zùstávají zachovány
nezávisle na nastavení NABEH RUN nebo NABEH STOP.
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Nastavení EASY

Zobrazení pøístrojových
informací

Pøístrojové informace jsou urèeny pro servisní úèely nebo
se týkají výkonnosti pøístroje.
Tato funkce je dostupná pouze u pøístrojù s displejem.
Výjimka: Terminálový provozní reim s MFD- Titan.
EASY vám nabízí monost zobrazení tìchto pøístrojových
informací:
 Napájení AC, AB (støídavé napìtí) nebo DA, DC (stejnosmìrné napìtí),
 T (tranzistorový výstup) nebo R (reléový výstup),
 C (hodiny k dispozici),
 LCD (displej k dispozici),
 OS: 1.10.204 (verze operaèního systému),
 CRC: 25825 (kontrolní souèet operaèního systému se
zobrazuje pouze v provozním reimu STOP).
 Název programu, pokud byl pomocí EASY- SOFT- BASIC
zadán.
: Pøejdìte do

D
PROGRAM... 
STOPå RUN
PARAMETRY...
INFO...

hlavního menu.

Pøístrojové informace jsou vdy k dispozici. Heslo
neblokuje pøístup.
: Zvolte hlavní menu.
: Pomocí

kurzorových tlaèítek zvolte Ú menu INFO...
: Stisknìte tlaèítko OK.



NAST. CASU..
DC TC LCD
OS: 1.00.027
CRC: 02752
PROGRAM_0815

234

Bude zobrazena kompletní informace o pøístroji.
Pomocí ESC opustíte zobrazení.
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Cyklus liniového schématu EASY

Uvnitø EASY

Ve standardní øídicí technice zpracovává reléové- nebo
stykaèové øízení vechny proudové obvody paralelnì.
Spínací rychlost kontaktu stykaèe pøitom v závislosti na
pouitých prvcích leí v rozsahu mezi 15 a 40 ms pro pøítah
a odpad.
EASY pracuje internì s mikroprocesorem, který vytváøí
obraz kontaktù a relé liniového schématu a spínání tak
vykonává podstatnì rychleji. Liniové schéma EASY se
pøitom zpracovává cyklicky vdy úmìrnì jeho délce
kadých 2 a 40 ms.
V tomto èase probíhá EASY postupnì pìti segmenty.
Zpùsob vyhodnocování liniového schématu
v EASY:
Proudový
obvod
1
2
3
4

Segment
1

2

3

4

5

I1-I4-Ö1-TT2
I2-I3----RT2
T2-u-----ÄQ1
P1-kêê êêê

I1-q1-j--ÄQ8

V prvních tøech segmentech vyhodnocuje EASY postupnì
pole kontaktù. EASY pøitom provìøuje, zda jsou kontakty
zapojeny paralelnì nebo sériovì a ukládá spínací stavy
vech polí kontaktù do pamìti.
Ve ètvrtém segmentu pøiøazuje EASY vem cívkám v
jednom prùchodu nové spínací stavy.

235

Uvnitø EASY

05/04 AWB2528- 1508CZ

Pátý segment leí mimo liniové schéma. EASY jej pouívá,
aby se dostalo do kontaktu s vnìjím svìtem: Výstupní
relé Q1 a Q budou sepnuta a vstupy I1 a I.. znovu
naèteny. EASY navíc kopíruje vechny nové spínací stavy do
zobrazení stavu.
EASY pouívá toto zobrazení stavu pouze pro jeden
prùchod cyklu . Tím je zaruèeno, e pro jeden cyklus bude
kadý proudový obvod vyhodnocen se stejnými spínacími
stavy, i kdy napø. vstupní signály u I1 a I12 budou v
mezièase vícekrát zmìnìny.
Vyhodnocení liniového schématu a funkce
rychlých èítaèù
Pokud budou pouity funkce rychlých èítaèù , bude
neustále zji?ován, resp. mìøen, stav signálù nezávisle na
zpracování liniového schématu. (C13, C14 rychlé èítaèe
nahoru / dolù, frekvenèní èítaèe C15, C16)
Èinnost EASY a dopady na tvorbu liniového schématu
EASY vyhodnocuje liniové schéma v poøadí uvedených pìti
segmentù. Pøi tvorbì liniového schématu by mìla být
dodreny tato dvì hlediska:
 Pøepínutí reléové cívky zmìní spínací stav pøísluného
kontaktu teprve v následujícím cyklu .
 Propojujte dopøedu nebo smìrem nahoru nebo dolù.
Nepropojujte dozadu.
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I1uI2----ÄQ1
Q1k

Cyklus liniového schématu
EASY

Pøíklad: Pøepnutí o jeden cyklus pozdìji
Poèáteèní podmínky:
 I1, I2 zapnuty
 Q1 vypnuty.
V liniovém schématu je znázornìno zapojení se
samopøídrí. Pokud jsou I1 a I2 zavøeny, bude spínací stav
reléové cívky ÄQ1 dren pøes kontakt Q1.
 1. cyklus: I1 a I2 jsou zapnuty. Cívka ÄQ1 pøitáhne.
 Spínací kontakt Q1 zùstane vypnut, protoe EASY
vyhodnocuje zleva doprava.
 2. cyklus: Teprve zde bude samopøídr aktivní. EASY
pøeneslo cívkové stavy na konci prvního cyklu na kontakt
Q1.

I1-Q4-i3o
z-----k
hI2-I4-ÄQ2

I1-Q4-i3-ÄM1
I2-I4-M1-ÄQ2

Pøíklad: Nepropojovat dozadu
Tento pøíklad se nachází v Abschnitt Verbindungen
erstellen und ändern. Tam byl vyuit pro ukázku, jak to
nemáte dìlat.
EASY narazí v tøetím proudovém obvodu na spojení k
druhému proudovém obvodu, ve kterém je první pole
kontaktù prázdné. Výstupní relé nebude sepnuto.
Pøi spojení více ne tøí kontaktù v sérii pouijte jedno z
pomocných relé.
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Doby zpodìní pro
vstupy a výstupy

Dobu od naètení vstupù a výstupù a po sepnutí kontaktù
v liniovém schématu mùete v EASY nastavit pomocí volby
doby zpodìní.
Tato funkce je uiteèná napøíklad k získání èitého
logického signálu navzdory odskoku kontaktù.

S1

0V

Obrázek 82:

I1

Vstup EASY pøiøazený ke spínaèi

EASY- DC, EASY- DA, EASY- AB a EASY- AC pracují s
fyzikálnì odlinými vstupními napìtími a odliují se proto
délkou
a vyhodnocením dob zpodìní.
Doby zpodìní u základních pøístrojù EASY- DA
a EASY- DC
Zpodìní vstupu u stejnosmìrných signálù èiní 20 ms.

S1

1
0
1
B

B
0

Obrázek 83:
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Doby zpodìní EASY- DC a EASY- DA
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Doby zpodìní pro vstupy a
výstupy

Vstupní signál S1 musí být tedy dlouhý alespoò 20 ms s
úrovní 15 V, 8 V (EASY- DA) na vstupní svorce, døíve ne
spínací kontakt internì pøepne z 0 na 1 (oblast A). K
tomu je nutno eventuálnì pøipoèíst dobu cyklu (oblast B),
protoe EASY rozpozná signál teprve na zaèátku cyklu.
Pøi zmìnì signálu z 1 na 0 platí stejné èasové
zpodìní (oblast C).
Je- li zpodìní vstupu odpojeno, reaguje EASY na vstupní
signál ji za zhruba 0,25 ms.

S1

1
0
1
0

Obrázek 84:

B
A

B
C

Spínací chování pøi odpojenén zpodìní vstupu.

Typické doby zpodìní pøi odpojenén zpodìní vstupu jsou:
 Zpodìní pøi zapnutí pro I1 a I12:
 0,25 ms (DC),
 0,3 ms (EASY- DA)
 Zpodìní pøi vypnutí pro
 I1 a I6 a I9 a I12: 0,4 ms (EASY- DC), 0,3 ms
(EASY- DA)
 I7 a I8: 0,2 ms (DC), 0,35 ms (EASY- DA)

D

Dbejte na bezporuchové vstupní signály, je- li vstupní
zpodìní odpojeno. EASY reaguje ji na velmi krátké
signály.
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Doby zpodìní u základních pøístrojù EASY- AB,
EASY- AC
Zpodìní vstupù u støídavých signálù závisí na kmitoètu.
Hodnoty 60- Hz jsou uvedeny v závorce.
 Zapínací zpodìní
 80 ms pøi 50 Hz,
 66 ms pøi 60 Hz
 Vypínací zpodìní pro
 I1 a I6 und I9 a I12: 80 ms (66 ms)
 I7 a I8: 160 ms (150 ms) u EASY - AB
 I7 a I8: 80 ms (66 ms) u EASY- AC

S1
1

2

1

A

Obrázek 85:

2

B

Zpodìní pøi zapnutí u EASY- AC a EASY- AB

Pøi zapnutém zpodìní EASY ovìøuje v taktu 40 ms
(33 ms), zda je na vstupní svorce pùlvlna (1. a 2. impulz pøi
A). Pokud EASY zaregistruje dva po sobì jdoucí impulzy,
pøístroj zapne internì pøísluný vstup.
Obrácenì bude vstup zase vypnut, jakmile EASY dvakrát po
sobì nezaregistruje ádné pùlvlny (1. a 2. impulz pøi B).
S1
1

1

A

Obrázek 86:
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Tlaèítko, které odskoèí
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Doby zpodìní pro vstupy a
výstupy

Pokud nìjaké tlaèítko nebo spínaè (A) odskakuje, je moné
dobu zpodìní o 40 ms (33 ms) prodlouit (A).
Pokud je vstupní zpodìní odpojeno, zkracuje se doba
zpodìní.
 Zpodìní pøi zapnutí
20 ms (16,6 ms)
 Zpodìní pøi vypnutí pro
I1 a I6 a I9 a I12: 20 ms (16,6 ms)
 Zpodìní pøi vypnutí pro
I7 a I8: 100 ms (100 ms) u EASY- AB, EASY- AC

S1
1

1

A

B

Obrázek 87:

Chování pøi zapnutí a vypnutí

EASY sepne kontakt, jakmile rozpozná impulz (A). Nerozpozná- li ádný impulz, EASY kontakt vypne (B).

D

Jak se pøepínají doby zpodìní, se mùete doèíst
v Abschnitt Eingangsverzögerung umschalten,
Seite 222.
Doby zpodìní u analogových vstupù EASY- AB,
EASY- DA a EASY- DC
Hodnoty analogových vstupù jsou naèítány v krocích po
1 ms. Aby se analogové hodnoty pøíli nerozptylovaly, resp.
nebyly zatíeny poruchovými signály, jsou neustále vyhlazovány. Na zaèátku programového cyklu jsou vyhlazené
aktuální analogové hodnoty pøipraveny pro zpracování v
tomto cyklu.
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Monitorování zkratu /
pøetíení u EASY..- D.- T..

Monitorování zkratu nebo pøetíení nìkterého výstupu se
mùe uskuteènit prostøednictvím interních vstupù I15, I16,
R15, R16, podle typu EASY.
 EASY512- ...- T..:
I16 = sbìrné chybové hláení pro výstupy Q1 a Q4.
 EASY721.- ..- T..:
 I16 = sbìrné chybové hláení pro výstupy Q1 a Q4
 I15 = sbìrné chybové hláení pro výstupy Q5 a Q8.
 EASY620- D.- TE:
 R16 = sbìrné chybové hláení pro výstupy S1 a S4.
 R15 = sbìrné chybové hláení pro výstupy S5 a S8.
Tabulka 34: Stav chybových výstupù
Stav výstupù

Stav I15 nebo I16, R15 nebo
R16

ádná chyba nenastala

0 = rozepnuto (zapínací
kontakt)

Alespoò jeden výstup má
poruchu

1 = sepnuto (zapínací kontakt)

Následující pøíklady jsou uvedeny pro I16 = Q1 a Q4. I15
signalizuje stejným zpùsobem stav sezkratem a stav
s pøetíením u Q5 a Q8.

I1-m16----ÄQ1
I16-------SM16

I1-m16----ÄQ1
I16-------SM16
M16-------ÄQ4
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Pøíklad 1: Volba výstupu s chybovým hláením
Liniové schéma pùsobí následovnì:
Pokud nìkterý tranzistorový výstup nahlásí chybu, bude
nastaven M16 z I16. Vypínací kontakt M16 odpojí výstup
Q1. M16 mùe být vymazán resetováním napájecího napìtí
EASY.
Pøíklad 2: Výstup provozního stavu
Zapojení pùsobí jak je popsáno v pøíkladu 1. Pøi rozpoznání
pøetíení bude navíc sepnuta signáka u Q4. Pøetíení Q4
zpùsobí jeho pulzování.
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Rozíøení EASY700

I1-m16----ÄQ1
I16-------SM16
M16-------TT8
T8-------RM16
M16-------ÄQ4

Rozíøení EASY700

Pøíklad 3: Automatický Reset chybového hláení
Liniové schéma pùsobí jako v pøíkladu 2. Navíc bude
pomocí èasového relé T8 (se zpodìným pøítahem, 60 s)
kadých 60 sekund nulován marker M16. Má- li I16 nadále
stav 1, zùstane M16 nadále nastaven. Q1 bude na
krátkou dobu nastaven do stavu 1, ne I16 znovu
odepne.

EASY700 lze rozíøit pomocí rozíøení EASY618- ..- RE,
EASY202- RE nebo EASY620- D.- TE lokálnì nebo pomocí
spojovacího modulu EASY200- EASY  decentrálnì.
K tomu nejdøíve nainstalujte pøístroje a zapojte vstupy resp.
výstupy (a Kapitel Installation, Seite 31).
Vstupy rozíøení zpracujete v liniovém schématu EASY
shodnì se vstupy v základním pøístroji jako kontakty.
Vstupní kontakty se nazývají R1 a R12.
R15, R16 jsou urèeny pro sbìrné chybové hláení tranzistorových rozíøení (= Odstavec Monitorování zkratu /
pøetíení u EASY..- D.- T.., Strana 242).
Výstupy budou zpracovány jako reléová cívka nebo kontakt
shodnì s výstupy v základním pøístroji. Výstupní relé se
nazývají S1 a S8.

D

U EASY618- ..- RE jsou k dispozici výstupy S1 a S6.
Ostatní výstupy S7, S8 lze pouít jako markery.
Pøipojit lze také tyto sbìrnicové spojovací moduly:





EASY205- ASI (AS interfejs),
EASY204- DP (Profibus DP),
EASY221- CO (CAN open) nebo
EASY222- DN (Device NET).
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Tyto moduly mají podstatnì více funkcí ne ryze vstupní výstupní rozíøení. Podle zamìøení rozíøení lze naèíst
vechna data programu a zapsat ádané hodnoty.
Fungování jednotlivých pøístrojù je popsáno v pøísluné
dokumentaci .
Jak je rozpoznáváno rozíøení?
EASY cyklicky kontroluje, zda nìkterý pøístroj posílá data
na EASY- LINK.
Pøenosové chování
Vstupy a výstupy roziøujících jednotek jsou pøenáeny ve
dvou smìrech seriovì. Prosím vezmìte v úvahu zmìnìné
reakèní èasy vstupù a výstupù rozíøení:
Pøenosové doby vstupù a výstupù rozíøení
Nastavení zpodìní pro potlaèení odskoku na vstupech
nemá vliv na roziøující pøístroj.
Pøenosové doby vstupù a výstupù:
 Centrální rozíøení
Doba pøenosu, vstupy R1 a R12:
30 ms + 1 doba cyklu
 Doba pøenosu, S1 a S6 (S8):
15 ms + 1 doba cyklu
 Decentrální rozíøení
Doba pøenosu, R1 a R12:
80 ms + 1 doba cyklu
 Doba pøenosu, S1 a S6 (S8):
40 ms + 1 doba cyklu
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Monitorování funkènosti rozíøení
Není- li pøítomno napájecí napìtí na rozíøení, nelze
navázat spojení mezi jím a základním pøístrojem. Vstupy
rozíøení R1 a R12, R15, R16 budou zpracovány se stavem
0 v základním pøístroji. Nemùe být zajitìno pøenesení
výstupù S1 a S8 k roziøujícímu pøístroji.
Výstraha!
Sledujte neustále funkènost rozíøení EASY, abyste
zabránili chybným sepnutím ve strojích nebo zaøízeních.
Stav interního vstupu I14 základního pøístroje signalizuje
stav roziøujícího pøístroje:
 I14 = 0: roziøující pøístroj je funkèní
 I14 = 1: roziøující pøístroj není funkèní

D

I14-m1----Ä:8
---------SM1
I14--------Ä:8
I1uI2----ÄQ1
Q1k
:8

Základní a roziøující pøístroje mohou mít pøi pøiloení
napájecího napìtí odliné doby nábìhu a do úplné
funkènosti. Je- li základní pøístroj funkèní døíve, bude
interní monitorovací vstup I14 uveden do stavu I14 =
1 indikujíc, e rozíøení není funkèní.
Pøíklad
Rozíøení mùe být pøipojeno k napájecímu napìtí pozdìji
ne základní pøístroj. Tím pøejde základní pøístroj s
chybìjícím rozíøním do provozního reimu RUN. Následující liniové schéma EASYrozpozná, odkdy je rozíøení
pøipraveno k provozu a kdy vypadlo.
Dokud má I14 stav 1, bude zbývající liniové schéma
pøeskakováno. Má- li I14 stav 0, bude liniové schéma
zpracováno. Pokud se rozíøení z nìjakého dùvodu odpojí,
bude liniové schéma opìt pøeskakováno. M1 rozpozná, e
liniové schéma po zapnutí napìtí alespoò na jeden cyklus
bylo zpracováno. Bude- li liniové schéma pøeskoèeno,
zùstanou zachovány pøedchozí stavy vech výstupù. Pokud
by to nebylo ádoucí, pouije se následující pøíklad.
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Pøíklad s displejem LCD a vynulováním výstupù
I14-m1----Ä:1
---------SM1
I14--------Ä:1
I2uI3----ÄQ1
Q1k
-----------Ä:8
:1------uÄD1
hRQ1
:8

Naèítání a ukládání
liniového schématu

schémata mohou být pøenesena pøes rozhraní EASYna
pamìtovou kartu nebo pomocí EASY- SOFT- BASICu a
pøenosového kabelu do PC.
EASY

- ..- ..X

U variant EASY bez tlaèítek lze liniové schéma EASY naèíst
pomocí EASY- SOFT- BASICu nebo po kadém zapnutí
napájecího napìtí automaticky ze zasunuté pamìtové
karty.
Rozhraní
Rozhraní EASY je zakryto.
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Naèítání a ukládání liniového
schématu

Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem
u pøístrojù EASY- AC!
Pokud by napì?ové pøívody fáze L a neutrálního vodièe
N byly zamìnìny, je napájecí napìtí 230 V/115 V
pøítomno na rozhraní EASY. Pøi nesprávném pøipojení
konektorù nebo zavedením vodivých pøedmìtù do achty
vzniká nebezpeèí úrazu elektrickým proudem.

Obrázek 88:

Nedotýkejte se rozhraní

: Odstraòte opatrnì

Obrázek 89:

kryt pomocí roubováku.

Odstranìní krytu

Chcete- li achtu opìt zavøít, zatlaète kryt zpìt.
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Pamìtová karta

Kartu lze získat jako pøísluenství EASY- M- 32K pro
EASY500 a EASY700.
Kompatibilita pamìtových karet EASY- M- 8K,
EASY- M- 16K
Liniové schémata se vemi daty mùete pøenést
z pamìtové karty EASY- M- 8K (EASY412) resp. EASYM16K (EASY600) na EASY500 a EASY700. Opaèný smìr je
zablokován.
Kadá pamìtová karta ukládá jedno liniové schéma EASY.
Vechny informace na pamìtové kartì zùstanou ve stavu
bez napìtí zachovány, take kartu mùete pouívat k
archivaci, k transportu a ke kopírování liniových schémat.
Na pamìtové kartì ukládáte





Liniové schéma
Vechny sady parametrù funkèních relé
Vechny zobrazované texty s funkcemi
Systémová nastavení
 vstupní zpodìní
 Tlaèítka P
 Heslo
 Remanence zap / vyp
 Rozbìh z karty
 Nastavení zmìny èasu zaèátek/konec letního èasu
: Zasuòte
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Pamìtovákarta
karta
Pamìtová

EASY500 (EASY- M- 32K):

EASY700 (EASY- M- 32K):

2

2

1

1
Obrázek 90:

D

Zasuòte pamìtovou kartu

U EASY mùete pamìtovou kartu zasunout i vysunout
bez ztráty dat i pøi zapnutém napájecím napìtí.
Naètení a uloení liniového schématu
liniové schéma mùete pøenést pouze v provozním reimu
STOP.
Chování pøístrojù EASY bez pole tlaèítek, displeje
pøi naèítání z pamìtové karty
Varianty EASY bez tlaèítek a displeje LCD pøenáí pøi zasunuté pamìtové kartì a pøi zapnutí napájecího napìtí
liniové schéma z pamìtové karty do EASY - ..- .. vdy
automaticky X. Není- li na pamìtové kartì platné liniové
schéma, zùstane liniové schéma v EASY zachováno.
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D

Pamìtová karta bude rozpoznána, pokud je zasunuta
a Vy pøecházíte z hlavního menu do menu Program.
Protoe z Karet EASY- M- 8K, EASY- M- 16K a EASY- M32K lze naèítat, lze kartu vyjmout jen pøi zobrazení stavù.
Tím je zajitìno, e bude vdy rozpoznána správná karta.
Pouze na kartu EASY- M- 32K lze zapisovat.

PROGRAM...
MAZANI PROG.
KARTA

: Pøejdìte do

provozního reimu STOP.
PROGRAM
: Zvolte bod menu KARTA
: V hlavním menu zvolte

Bod menu KARTA bude zobrazen jen tehdy, kdy bude
karta zasunuta a funkèní.
PRISTR-KARTA
KARTA-PRISTR

Liniové schéma mùete pøenést z EASY na kartu a z karty
do pamìti EASY nebo mùete obsah karty vymazat.

VYMAZ KARTY

D

Pokud bìhem komunikace s kartou vypadne napájecí
napìtí, zopakujte poslední úkon. Mùe se stát, e EASY
nepøenese nebo nevymae vechna data.
Po pøenosu odstraòte pamìtovou kartu a zavøete kryt.
Uloení liniového schématu na kartu

: Zvolte PRISTR- KARTA.
VYMENIT ?

: Potvrïte dotaz pomocí vymazání

obsahu pamìtové
karty OK a nahraení liniovým schématem EASY.

Pomocí ESC pøeruíte proces.
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PRISTR-KARTA
KARTA-PRISTR
VYMAZ KARTY

Pamìtovákarta
karta
Pamìtová

Naètení liniového schématu z pamìtové karty
: Zvolte bod menu KARTA H PRISTR.
: Potvrïte dotaz pomocí OK, pokud chcete pamìt EASY
vymazat nebo nahradit obsahem karty.
Pomocí ESC pøejdete se vrátíte o jedno menu.
Pozor!
Pokud jste proces ètení KARTA H PRISTR zahájili, stane
se následující:
 Z karty se naète do RAM pøístroje.
 Interní programová pamìt bude vymazána
 Data z karty budou zapsána do interní programové
pamìti, zabezpeèené proti výpadku napìtí .
Dìje se to po blocích. Z kapacitních dùvodù se do RAM
nezapisuje kompletní program.
Vyskytne- li se pøi naèítání nebo ukládání neplatný
program, nebo nastane pøeruení, EASY500 nebo
EASY700 ztratí program v interní programové pamìti.

VYMAZAT?

Vymazání liniové schématu na kartì
: Zvolte bod menu VYMAZ KARTY.
: Potvrïte dotaz pomocí OK, chcete- li vymazat obsah
karty.
Pomocí ESC pøeruíte proces.
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EASY- SOFT- BASIC

EASY- SOFT- BASIC je program pro PC, s ním mùete
vytváøet, testovat a oetøovat liniová schémata EASY.

D

Pouívejte pro pøenos dat mezi PC a EASY pouze kabel
EASY- PC, který jste obdreli jako pøísluenství EASYPC- CAB.
Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem
u pøístrojù EASY- AC!
Pouze s kabelem EASY- PC- CAB je zaruèeno bezpeèné
elektrické oddìlení napìtí rozhraní.

Obrázek 91:

Zastrète EASY- PC- CAB

: Pøipojte

poèítaèový kabel k seriovému rozhraní PC.
konektor EASY do otevøeného rozhraní.
: Nastavte EASY na zobrazení stavu.
: Zastrète

D

EASY si nemùe vymìòovat data s PC, jestlie se zobrazuje liniové schéma.
Pomocí EASY- SOFT- BASICu pøenesete liniové schémata
z PC do EASY a opaènì. EASY lze zapnout z PC do
provozního módu RUN, chcete- li otestovat program
v reálném propojení.
EASY- SOFT- BASIC Vám nabízí podrobné nápovìdy pro
ovládání.
: Spustte EASY- SOFT- BASIC a kliknìte na Nápovìda.
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EASY s oddìlenou zobrazovací a ovládací jednotkou

Vechno ostatní k EASY- SOFT- BASIC se dozvíte v
Nápovìdì.
NEPLAT.PROG.

Pøi pøenosových problémech ukáe EASY hláení
NEPLAT.PROG.
: Provìøte, zda je liniové schéma urèeno pro cílový pøístroj.

D

Pokud bìhem komunikace s PC vypadne napájecí napìtí,
zopakujte poslední úkon. Mùe se stát, e nebyla pøenesena vechna data mezi PC a EASY.

Obrázek 92:

EASY- PC- CAB vytáhnout

: Zavøete rozhraní, jestlie jste po pøenosu kabel odstranili.

EASY s oddìlenou
zobrazovací a ovládací
jednotkou

EASY500 a EASY700 lze provozovat se samostatnou
zobrazovací a ovládací jednotkou. Pøitom se vekeré informace zobrazení pøenáí pøes rozhraní EASY.
Má to tu výhodu, e lze EASY ovládat na dálku. Texty
v EASY jsou podsvícené a zobrazovány v dvojnásobné
velikosti na èele ovládacího panelu nebo spínací skøínì.
Zobrazovací a ovládací jednotka má vysoké krytí IP65.
Pokud se pouije zobrazovací a ovládací jednotka s klávesnicí, lze EASY zvenèí programovat a parametrizovat.
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D

Provoz s nábìhem z karty není pøi pouití samostatné
zobrazovací a ovládací jednotky moný. Rozhraní lze
pouít jen jednou.
Dnes Vám jsou k dispozici pøístroje MFD- 80 (IP65 zobrazovací jednotka), MFD- 80- B (IP65 zobrazovací a ovládací
jednotka) se sí?ovou èástí / komunikaèní jednotkou MFDCP4- 500 jako samostatnou zobrazovací a ovládací
jednotkou.

D

Verze pøístroje

Komunikaèní jednotka MFD- CP4 komunikuje stále s
øídicím relé EASY. Doba cyklu EASY se prodluuje. To je
nutno pøi projektování vzít v úvahu.

Kadé EASY má na levé stranì krytu uvedenu verzi
pøístroje. Verze pøístroje jsou obì první èíslice pøístrojového
èísla.
DC 20,4
3W

28,8 V

01- 900000042
Obrázek 93:

Pøíklad verze pøístroje

Verze tehoto pøístroje je 01.
Verze pøístroje poskytuje servisu informaci o verzi hardwaru a verzi operaèního systému. Verze pøístroje je dùleitá
pro správnou volbu øídicího relé pro EASY- SOFT- BASIC.
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Co se stane, kdy ?

Mùe se stát, e se EASY chová jinak ne se èekalo.
Prohlédnìte si následující pokyny. Mìly by Vám pomoci
odstranit moné problémy.
EASY Vám pomocí zobrazení toku proudu nabízí monost
provìøení logických propojení liniového schématu EASY
podle spínacích stavù kontaktù a relé.
Kontrolu napìtí EASY za provozu smí provádìt pouze
osoby s kvalifikací podle vyhláky è.50 Sb. §5 a vyí.

Hláení systému EASY
Hláení systému
EASY na displeji
LCD

Vysvìtlení

Pomoc

Bez zobrazení

Napájecí napìtí pøerueno

Zapnout napájecí napìtí

EASY- LCD vadný

Vymìnit EASY

Autotest pøeruen

Vymìnit EASY

Pamìtová karta pøed ukládáním
odstranìna nebo není správnì zasunuta

Zasunout pamìtovou kartu

Vadná pamìtová karta

Vymìnit pamìtovou kartu

Vadné EASY

Vymìnit EASY

ERROR: EEPROM

Pamìt pro ukládání remanentních
hodnot je vadná nebo je vadná pamì t
pro liniové schéma EASY.

Vymìnit EASY

ERROR: CLOCK

Chyba hodin

Vymìnit EASY

Stálé zobrazení
TEST: AC
TEST: EEPROM
TEST: DISPLEJ
TEST: HODINY
ERROR: I2C
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Hláení systému
EASY na displeji
LCD

Vysvìtlení

Pomoc

ERROR: LCD

Vadný LCD

Vymìnit EASY

ERROR: ACLOW

Napìtí AC není správné

Otestovat napìtí

Vadné EASY

Vymìnit EASY

Moné situace pøi tvorbì
liniového schématu
Moné situace pøi tvorbì
liniového schématu

Vysvìtlení

Pomoc

Není moné zadání kontaktu
nebo cívky v liniovém schématu

EASY bìí v provozním módu RUN

Zvolit provozní mód
STOP

Spínací hodiny spínají v
nesprávný èas

Èas nebo parametry spínacích hodin
nejsou správné

Zkontrolujte èas a
parametry

Hláení pøi pouití pamìtové
karty NEPLAT.PROG.

Pamìtová karta EASYbez liniového
schématu

Vymìòte typ EASY
nebo liniové schéma
na pamìtové kartì

liniové schéma na pamìtové kartì
pouívá kontakty/relé, které EASY
nezná
Zobrazení toku proudu neukazuje zmìnu proudových
obvodù

EASY je v provozním reimu STOP

Zvolte provozní reim
RUN

Propojení/spojení není uskuteènìno

Zkontrolujte a zmìòte
liniové schéma a sady
parametrù

Relé bez øízení cívek
Hodnoty parametrù/èas nesouhlasí
 Porovnání analogových hodnot
není správné
 Èasová hodnota èasového relé není
správná
 Èasové relé funguje nesprávnì
Relé Q nebo M nepøitahuje
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Moné situace pøi tvorbì
liniového schématu

Moné situace pøi tvorbì
liniového schématu

Vysvìtlení

Pomoc

Není rozpoznán vstup

Uvolnìný kontakt svorky

Dbejte na pokyny pro
instalaci, zkontrolujte
externí propojení

Spínaèe / Tlaèítka bez napìtí
Pøeruený drát
Reléový výstup Q nespíná
a neøídí zátì

Vadný vstup EASY

Vymìnit EASY

EASY je v provozním reimu STOP

Zvolte provozní reim
RUN

Na kontaktech relé není napìtí

Dbejte na pokyny pro
instalaci, zkontrolujte
externí propojení

EASY není napájeno
Liniové schéma EASYneøídí reléový
výstup
Pøeruený drát
Vadné relé EASY

Vymìnit EASY
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Událost
Událost

Vysvìtlení

Pomoc

Skuteèné hodnoty nejsou
ukládány remanentnì.

Není zapnuta remanence.

V menu SYSTEM zapnìte
remanenci.

Menu REMANENCE není
zobrazováno v menu
SYSTEM...

EASY se nachází v provozním
módu RUN

Zvolte provozní mód STOP

Menu SYSTEM není zobrazováno.

Tento typ EASY toto menu
nemá.

Vymìòte EASY, pokud
remanenci potøebujete

EASY zapíná pouze do
provozního reimu STOP

V EASY není ádné liniové
schéma

Natáhnìte, zadejte liniové
schéma

Chování pøi nábìhu je
nastaveno na funkci Nábìh v
provozním módu STOP.

V menu SYSTEM... nastavit
chování pøi nábìhu.

Nepøítomnost napájecího
napìtí

Zapnout napájecí napìtí

Vadné EASY

Stisknìte tlaèítko OK. Pokud
se potom neobjeví ádné
menu, vymìòte EASY.

Bude zobrazen text se samými
mezerami

Text není zadán nebo není
øízen

Sbìrnicové propojení
EASY200- EASY bylo
rozpoznáno bez vstupnì výstupního rozíøení.

Pøipojte vstupnì - výstupní
rozíøení na externí EASYLINK

Displej LCD nic neukazuje.

GW bliká ve stavovém zobrazení
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Rozmìry

45

110

90

102

7.5

4.5

M4
7.5
35.5

47.5
56.5
58

Obrázek 94:

Rozmìry EASY200 v mm (údaje v palcích viz
Tabulka 35, Strana 261)
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45

110

90

50

102

10.75

4.5

M4

47.5

35.75
71.5

56.5
58

Obrázek 95:
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Rozmìry EASY512- v mm (údaje v palcích viz
Tabulka 35, Strana 261)
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75

16.25

45

110

90

M4

102

16.25

Rozmìry

4.5
47.5

107.5

56.5
58

Obrázek 96:

Rozmìry EASY600, EASY700 v mm (údaje v
palcích viz Tabulka 35)

Tabulka 35: Rozmìry v palcích
mm

palce

mm

palce

4,5

0,177

56,5

2,22

7,5

0,295

58

2,28

10,75

4,23

71,5

2,81

16,25

0,64

75

2,95

35,5

1,4

90

3,54

35,75

1,41

102

4,01

45

1,77

107,5

4,23

47,5

1,87

110

4,33

50

1,97
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Technická data

Obecnì
EASY
EASY200

EASY512

EASY600,
EASY700

[mm]

35,5 x 90 x 56,5

71,5 x 90 x 56,5

107,5 x 90 x 56,5

[palce]

1,4 x 3,54 x 2,08

2,81 x 3,54 x 2,08

4,23 x 3,54 x 2,08

íøka 2 TE

íøka 4 TE

íøka 6 TE

[g]

70

200

300

[lb]

0,154

0,441

0,661

Rozmìry B x H x T

Modulární jednotky (TE)
Hmotnost

Montá

DIN lita 50022, 35 mm nebo roubovaná montá se 3 pøístrojovými
úchyty ZB4- 101- GF1 (pøísluenství); u EASY200 jsou staèí pouze 2
pøístrojové úchyty.

Klimatické podmínky okolí
(chlad podle IEC 60068- 2- 1, teplo podle IEC 60068- 2- 2)
Teplota okolí provozní
vodorovná / svislá montá

25 a 55 °C, 13 a 131 °F

Orosení

Zabránit orosení vhodným opatøením

Displej LCD (bezpeènì èitelný)

0 a 55 °C, 32 a 131 °F

Skladovací / pøepravní teplota

40 a +70 °C, 40 a 158 °F

Relativní vlhkost (IEC 60068- 2- 30)

5 a 95 %, bez orosení

Tlak vzduchu (za provozu)

795 a 1080 hPa

Korozní odolnost
IEC 60068- 2- 42

SO2 10 cm3/m3, 4 dny

IEC 60068- 2- 43

H2S 1 cm3/m3, 4 dny

Tøída hoølavosti podle UL 94

V0

Mechanické podmínky okolí

262

Stupeò zneèitìní
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Krytí (EN 50178, IEC 60529, VBG4)
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Vibrace (IEC 60068- 2- 6)

10 a 57 Hz (konstantní amplituda 0,15 mm)
57 a 150 Hz (konstantní zrychlení 2 g)

oky (IEC 60068- 2- 27)

18 oky (pùlvlna 15 g / 11 ms)

Pøeklopení (IEC 60068- 2- 31)

Výka pádu 50 mm

Volný pád, zabaleno (IEC 60068- 2- 32)

1m

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Elektrostatické vybití (ESD), (IEC/EN 61 000- 4- 2,
Zkuební úroveò 3)

8 kV Vybití vzduchem,
6 kV Vybití pøes kontakty

Elektromagnetická pole (RFI), (IEC/EN 61000- 43)

Intenzita pole 10 V/m

Odruení (EN 55011, EN 55022) IEC 61000- 61,2,3,4

Mezní hodnota ve tøídì B

Impulzy Burst (IEC/EN 61000- 4- 4, Zkuební
úroveò 3)

2 kV Napájecí vedení,
2 kV Signální vedení

Energetické impulzy (Surge) EASY- AC
(IEC/EN 61000- 4- 5)

2 kV Napájecí vedení symetrické

Energetické impulzy (Surge) EASY- DA, EASY- DC,
EASY- AB
(IEC/EN 61000- 4- 5, Zkuební úroveò 2)

0,5 kV Napájecí vedení symetrické

Ruení po vedení (IEC/EN 61000- 4- 6)

10 V

Izolaèní pevnost
Pøeskokové a povrchové vzdáleností

EN 50178, UL 508, CSA C22.2, No 142

Izolaèní pevnost

EN 50178

Nástroje a pøívodní prùøezy
tvrdý vodiè

min. 0,2 mm2, max. 4 mm2/AWG: 22  12

jemnì slanìný s dutinkami

min. 0,2 mm2, max. 2,5 mm2/
AWG: 22  12
factory wiring: a AWG 30

íøka bøitu roubováku

3,5 x 0,8 mm

Utahovací moment

0,6 Nm
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Doba zálohování / pøesnost hodin reálného èasu (jen u EASY- C)
Zálohování hodin
200
180
160
140
120
a 100
80
60
40
20
0

25˚C
55˚C

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

b

= = Doba zálohování v hodinách
> = Provozní doba v letech
Pøesnost hodin reálného èasu

typ. 6 5 s/den, ~ 60,5 hod/rok

Opakovací pøesnost èasových relé
6 1 % z hodnoty

Pøesnost èasových relé
Rozliení
Rozsah s

10 ms

Rozsah M:S

1s

Rozsah H:M

1 min.

Remanentní pamìt
Zapisovací cykly remanentní pameti
(minimálnì)

106

Poèet øádkù liniového schématu (základní pøístroje)
128

EASY512, EASY700

Speciální certifikace
CSA

Nebezpeèné prostory Tøídy I, èást 2, skupina A, B, C a D;
teplotní tøída T3C 160 °C pøi teplotì okolí 55 °C.
(zkouí se)
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Napájecí napìtí
EASY512- AC- , EASY719- AC, EASY719- ABEASY512- ABEASY719- ABJmenovitá hodnota (sinusová)

,

, EASY512- AB-

EASY512- ACEASY719- AC-

,

24 V AC

100/110/115/120/230/240 V
AC

+10/15 %
20,4 a 26,4 V AC

+10/15 %
85 a 264 V AC

Frekvence, jmenovitá hodnota,
tolerance

50/60 Hz, 6 5 %

50/60 Hz, 65 %

Proudový odbìr

EASY512- ABAB-

Tolerance

EASY719-

EASY512- ABAB- ...

EASY719-

pøi 115/120 V AC 60 Hz

typ. 40 mA / 70 mA

pøi 230/240 V AC 50 Hz

typ. 20 mA / 35 mA

pøi 24 V AC 50/60 Hz

typ. 200 mA / typ. 300 mA

Poklesy napìtí

20 ms, IEC/EN 61131- 2

20 ms, IEC/EN 61131- 2

Ztrátový výkon

EASY512- ABAB- ...

EASY512- ACAC-

EASY719-

EASY719-

pøi 115/120 V AC

typ. 5 VA / typ. 10 VA

pøi 230/240 V AC

typ. 5 VA / typ. 10 VA

pøi 24 V AC

typ. 5 VA / typ. 7VA

EASY512- DA- , EASY719- DA- ..., EASY512- DC, EASY719- DC- , EASY721- DCEASY512- DAEASY719- DA-

,

EASY512- DCEASY719- DCEASY721- DC-

,
,

Jmenovité napìtí
Jmenovitá hodnota

12 V DC,
+30 %, 15 %

24 V DC, +20 %, 15 %

Tolerance

10,2 a 15,6 V DC

20,4 a 28,8

Zbytkové zvlnìní

%5%

%5%
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EASY512- DAEASY719- DA-

Proudový odbìr pøi jmenovitém
napìtí

EASY512- DADA-

,

EASY512- DCEASY719- DCEASY721- DC-

EASY719-

typ. 140 mA / typ. 200 mA
Poklesy napìtí

10 ms, IEC/EN 61 131- 2

Ztrátový výkon

EASY512- DADA-

EASY719-

typ. 2 W / 3,5 W

EASY512- DCDC-

,
,

EASY7..-

typ. 80 mA / typ. 140 mA
EASY512- DCDC-

EASY7..-

typ. 2 W / typ. 3,5 W

Vstupy
EASY- 512- AB-

, EASY719- AB-

EASY- 512- AB-

EASY719- AB- ...

Poèet

8

12

Zobrazení stavu

LCD (pokud je k dispozici)

LCD (pokud je k dispozici)

2 vstupy (I7, I8) pouitelné jako
analogové vstupy

4 vstupy (I7, I8, I11, I12)
pouitelné jako analogové
vstupy

pro napájecí obvody

Ne

Ne

proti sobì

Ne

Ne

k výstupùm

Ano

Ano

24 V AC

24 V AC

za stavu 0

0 a 6 V AC

0 a 6 V AC

za stavu 1

(I7, I8)
n 8V AC, n 11 V DC
(I1 a I6) 14 a 26,4 V AC

(I7, I8, I11, I12)
n 8 V AC, n11 V DC
(I1 a I6, I9, I10) 14 a 26,4 V
AC

50/60 Hz

50/60 Hz

Digitální vstupy 24 V AC

Oddìlení potenciálu

Jmenovité napìtí L (sinusové)

Jmenovitý kmitoèet
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EASY- 512- AB-

EASY719- AB- ...

Vstupní proud za stavu 1
I1 a I6
(EASY719.. také I9 a I10)

4 mA pøi 24 V AC 50 Hz

4 mA pøi 24 V AC, 50 Hz

Vstupní proud za stavu 1
I7, I8,
(EASY719.. také I11, I12)

2 mA pøi 24 V AC 50 Hz,
2 mA pøi 24 V DC

2 mA pøi 24 V AC 50 Hz,
2 mA pøi 24 V DC

Doba zpodìní z 0 na 1 stejnì jako z 1 na 0 pro I1 a I8; EASY719

také I9 a I12

zpodìní vstupù ZAP

80 ms (50 Hz), 66*/? ms (60 Hz)

80 ms (50 Hz), 66*/? ms (60 Hz)

zpodìní vstupù VYP

20 ms (50 Hz), 16*/? ms (60 Hz)

20 ms (50 Hz), 16*/? ms (60 Hz)

Max. pøípustné délky kabelù (na vstup)
I1 a I8,
(u EASY719

také I9 a I10)

typicky 40 m

EASY- 512- AC-

typicky 40 m

, EASY618- AC- .E, EASY719- AC-

EASY- 512- AC-

EASY618- AC- .E,
EASY719- AC- ...

Digitální vstupy 115/230 V AC
Poèet

8

12

Zobrazení stavu

LCD (pokud je k dispozici)

LCD (pokud je k dispozici)

pro napájecí obvody

Ne

Ne

proti sobì

Ne

Ne

k výstupùm

Ano

Ano

za stavu 0

0 a 40 V AC

0 a 40 V AC

za stavu 1

79 a 264 V AC

79 a 264 V AC

Jmenovitý kmitoèet

50/60 Hz

50/60 Hz

Vstupní proud za stavu 1
R1 a R12, I1 a I6
(EASY71. také I9 a I12)

6 x 0,5 mA pøi 230 V AC
50 Hz,
6 x 0,25 mA pøi 115 V AC
60 Hz

10 x (12) 0,5 mA pøi 230 V
AC, 50 Hz
10 x (12) x 0,25 mA pøi
115 V AC, 60 Hz

Oddìlení potenciálu

Jmenovité napìtí L (sinusové)
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Vstupní proud za stavu 1
I7, I8

EASY- 512- AC-

EASY618- AC- .E,
EASY719- AC- ...

2 x 6 mA pøi 230 V AC 50 Hz,
2 x 4 mA pøi 115 V AC 60 Hz

2 x 6 mA pøi 230 V AC 50 Hz,
2 x 4 mA pøi 115 V AC 60 Hz

Doba zpodìní z 0 na 1 stejnì jako z 1 na 0 pro I1 a I6, I9 a I12
zpodìní vstupù ZAP

80 ms (50 Hz), 66*/? ms (60 Hz)

80 ms (50 Hz), 66*/? ms (60 Hz)

zpodìní vstupù VYP (také R1
a R12)

20 ms (50 Hz), 16*/? ms (60 Hz)

20 ms (50 Hz), 16*/? ms (60 Hz)

zpodìní vstupù ZAP

160 ms (50 Hz), 150 ms (60 Hz)

80 ms (50 Hz),66*/? ms (60 Hz)

zpodìní vstupù VYP

100 ms (50 Hz/60 Hz)

20 ms (50 Hz), 16*/? ms (60 Hz)

zpodìní vstupù ZAP

80 ms (50 Hz), 66*/? ms (60 Hz)

80 ms (50 Hz), 66*/? ms (60 Hz)

zpodìní vstupù VYP

20 ms (50 Hz), 16*/? ms (60 Hz)

20 ms (50 Hz), 16*/? ms (60 Hz)

Doba zpodìní I7, I8 z 1 na 0

Doba zpodìní I7, I8 z 0 na 1

Max. pøípustné délky kabelù (na vstup)
I1 a I6, R1 a R12
(pøi EASY719- .. také I9 a
I12)

typ. 40 m

typ. 40 m

I7, I8

typ. 100 m

typ. 100 m

EASY512- DA-

, EASY719- DA- ...

EASY512- DA-

EASY719- DA-

8

12

2 vstupy (I7, I8) pouitelné jako
analogové vstupy

4 vstupy (I7, I8, I11, I12)
pouitelné jako analogové
vstupy

LCD, pokud je k dispozici

LCD, pokud je k dispozici

pro napájecí obvody

Ne

Ne

proti sobì

Ne

Ne

k výstupùm

Ano

Ano

Digitální vstupy
Poèet

Zobrazení stavu
Oddìlení potenciálu
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EASY512- DA-

EASY719- DA-

Jmenovitá hodnota

12 V DC

12 V DC

za stavu 0

4 V DC (I1 a I8)

4 V DC (I1 a I12,)

za stavu 1

8 V DC (I1 a I8)

8 V DC (I1 a I12)

3,3 mA pøi 12 V DC
(I1 a I6)

3,3 mA pøi 12V DC
(I1 a I6, I9 a I12)

1,1 mA pøi 12 V DC

1,1 mA pøi 12V DC

zpodìní vstupù ZAP

20 ms

20 ms

zpodìní vstupù VYP

typ. 0,3 ms (I1 a I6)
typ. 0,35 ms (I7, I8)

typ. 0,3 ms (I1 a I6, I9, I10)
typ. 0,35 ms (I7, I8, I11, I12)

zpodìní vstupù ZAP

20 ms

20 ms

zpodìní vstupù VYP

typ. 0,3 ms (I1 a I6)
typ. 0,15 ms (I7, I8)

typ. 0,4 ms
(I1 a I6, I9 a I10)
typ. 0,2 ms (I7, I8, I11, I12)

100 m

100 m

Jmenovité napìtí

Vstupní proud za stavu 1
I7, I8
Doba zpodìní z 0 na 1

Doba zpodìní z 1 na 0

Délka kabelu (nestínìná)

EASY512- DC-

, EASY6..- DC- .E, EASY7..- DC- -

EASY512- DC-

EASY6..- DC- .E

EASY7..- DC-

8

12

12

Digitální vstupy
Poèet

2 vstupy(I7, I8)
pouitelné jako analogové vstupy

4 vstupy(I7, I8, I11,
I12) pouitelné jako
analogové vstupy
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EASY512- DCZobrazení stavu

EASY6..- DC- .E

EASY7..- DC-

LCD, pokud je k dispozici

Oddìlení potenciálu
pro napájecí obvody

Ne

Ne

Ne

proti sobì

Ne

Ne

Ne

k výstupùm

Ano

Ano

Ano

Jmenovitá hodnota

24 V DC

24 V DC

24 V DC

za stavu 0

< 5 V DC (I1 a I8)

< 5 V DC (R1 a R12)

< 5 V DC (I1 a I12)

za stavu 1

> 8 V DC (I7, I8)

Jmenovité napìtí

> 8 V DC (I7, I8, I11,
I12)

> 15 V DC (I1 a I6)

> 15 V DC
(R1 a R12)

> 15 V DC
(I1 a I6, I9, I10)

Vstupní proud za stavu
1

3,3 mA pøi 24 V DC
(I1 a I6)

3,3 mA pøi 24 V DC
(R1 a R12)

3,3 mA pøi 24 V DC
(I1 a I6, I9, I10)

I7, I8
(EASY7..- DC- .. také
I11, I12)

2,2 mA pøi 24 V DC

2,2 mA pøi 24 V DC

Doba zpodìní z 0 na
1
zpodìní vstupù ZAP

20 ms

zpodìní vstupù VYP
EASY512.DC- .. I1 a I8
EASY6..- DC- .. R1 a
R12
EASY7.._DC- .. I1 a
I12

typ. 0,25 ms

Doba zpodìní z 1 na
0
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EASY512- DC-

EASY6..- DC- .E

EASY7..- DC-

zpodìní vstupù ZAP

20 ms

20 ms

20 ms

zpodìní vstupù VYP

 typ. 0,4 ms
(I1 a I6)
 typ. 0,2 ms (I7, I8)

typ. 0,4 ms
(R1 a R12)

 typ. 0,4 ms (I1 a
I6, I9, I10)
 typ. 0,2 ms (I7, I8,
I11, I12)

100 m

100 m

100 m

Délka kabelu (nestínìná)

Vstupy rychlých èítaèù , I1 a I4

EASY512- DAEASY512- DCEASY719- DAEASY719- DCEASY721- DC-

Poèet

,
,
,
,

4

Délka kabelu (nestínìná)

m

20

kHz

<1

Rychlé èítaèe nahoru a dolù
Èítací kmitoèet
Tvar impulzu

Obdélník

Pomìr impulz - mezera

1:1

Èítaè frekvence
Èítací kmitoèet

kHz

<1

Tvar impulzu

Obdélník

Pomìr impulz - mezera

1:1
EASY512- ABEASY512- DAEASY512- DC-

,
,

EASY719- ABEASY719- DAEASY719- DCEASY721- DC-

,
,
,

Analogové vstupy I7, I8, I11, I12
2

4

pro napájecí obvody

Ne

Ne

digitálním vstupùm

Ne

Ne

Poèet
Oddìlení potenciálu

271

05/04 AWB2528- 1508CZ

Pøíloha

EASY512- ABEASY512- DAEASY512- DC-

k výstupùm

,
,

EASY719- ABEASY719- DAEASY719- DCEASY721- DC-

,
,
,

Ano

Ano

Druh vstupu

Napìtí DC

Napìtí DC

Rozsah signálu

0 a 10 V DC

0 a 10 V DC

Rozliení analogové

10 mV

10 mV

Rozliení digitální

0,01 (10 Bit, 1 a 1023)

0,01 (10 Bit, 0 a 1023)

Vstupní impedance

11,2 kO

11,2 kO

dva pøístroje EASY

g 3 % ze skuteèné hodnoty

g 3 % ze skuteèné hodnoty

v rámci jednoho pøístroje

g 2 % ze skuteèné hodnoty (I7, I8), g 0,12 V

Pøesnost

Doba pøevodu analog / digital

Vstupní zpodìní ZAP: 20 ms
Vstupní zpodìní VYP: kadý cyklus

Vstupní proud pøi 10 V DC

1 mA

1 mA

Délka kabelu (stínìná)

30 m

30 m

Reléové výstupy
EASY512- ..- R
EASY202- RE
EASY512R
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-

, EASY618- ..- RE/EASY719- ..- R..,
EASY618- ..- RE/
EASY719- ..- R..

EASY202- RE

6

2

1

2

Poèet

4

Druh výstupu

Relé

Ve skupinách po

1

Paralelní spojení výstupù ke
zvýení zatíitelnosti

nepøípustné

Jitìní výstupního relé

Jistiè vedení B16 nebo pojistka 8 A (T)
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EASY512R

-

EASY618- ..- RE/
EASY719- ..- R..

Oddìlení potenciálu od sí?ového
napájení, vstupù

Ano
300 V AC (bezpeèné oddìlení)
600 V AC (základní izolace)

Mechanická ivotnost
(Poèet sepnutí)

10 x 106

EASY202- RE

Proudové dráhy relé
Smluvní tepelné zatíení

8 A (10 A UL)

Doporuèeno pro zátì

> 500 mA, 12 V AC/DC

Zkratová odolnosty = 1

16 A Charakteristika B (B16) pøi 600 A

Zkratová odolnosty = 0,5
a 0,7

16 A Charakteristika B (B16) pøi 900 A

Jmenovité impulzní napìtové
namáhaní Uimp Kontakt - cívka

6 kV

Jmenovité izolaèní napìtí Ui
Jmenovité provozní napìtí Ue

250 V AC

Bezpeèné napìtové oddìlení
podle EN 50178 mezi cívkou a
kontaktem

300 V AC

Bezpeèné napìtové oddìlení
podle EN 50178 mezi dvìma
kontakty

300 V AC

Zapínací schopnost
AC- 15 250 V AC, 3 A
(600 sepnutí / h)

300000 sepnutí

DC- 13 L/R F 150 ms 24 V DC,
1 A (500 S/h)

200000 sepnutí

Vypínací schopnost
AC- 15 250 V AC, 3 A
(600 sepnutí / h)

300 000 sepnutí

DC- 13 L/R F 150 ms 24 V DC,
1 A (500 sepnutí / h)

200 000 sepnutí
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EASY512R
árovková zátì

-

EASY618- ..- RE/
EASY719- ..- R..

EASY202- RE

1000 W pøi 230/240 V AC/25000 sepnutí
500 W pøi 115/120 V AC/25000 sepnutí

Záøivky s elektrickým pøedøadníkem

10 x 58 W pøi 230/240 V AC/25000 sepnutí

Záøivka konvenènì kompenzovaná

1 x 58 W pøi 230/240 V AC/25000 sepnutí

Záøivka nekompenzovaná

10 x 58 W pøi 230/240 V AC/25000 sepnutí

Spínací frekvence relé
Poèet mechanických sepnutí

10 Milionù (1 x 107)

Mechanická spínací frekvence

10 Hz

Ohmická / árovková zátì

2 Hz

Indukèní zátì

0,5 Hz

UL/CSA
Trvalý proud pøi 240 V AC / 24 V DC

10 / 8 A

AC

Control Circuit Rating Codes - Základní zatøídìní: øídicí
obvody
(kategorie uití)

B300 Light Pilot Duty Nenároèná øízení

Max. jmenovité provozní napìtí

300 V AC

Max. trvalý tepelný proudy = 1 pøi B300

5A

Maximální zapínací /vypínací zdánlivý
výkony k 1 (ZAP / VYP) pøi B300

3600 / 360 VA

Control Circuit Rating Codes - Základní zatøídìní: øídicí
obvody
(kategorie uití)

R300 Light Pilot Duty Nenároèná øízení

Max. jmenovité provozní napìtí

300 V DC

Max. trvalý tepelný proud pøi R300

1A

Maximální zapínací /vypínací zdánlivý výkon pøi R300

28 / 28 VA

DC
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Tranzistorové výstupy
EASY- 512- D.- T

, EASY620- DC- .E, EASY72

EASY512- D.- T

EASY620- DC- .E,
EASY72

Poèet výstupù

4

8

Kontakty

polovodiè

polovodiè

Jmenovité napìtí Ue

24 V DC

24 V DC

Tolerance

20,4 a 28,8 V DC

20,4 a 28,8 V DC

Zbytkové zvlnìní

F5%

F5%

za stavu 0

typ. 9 mA, max. 16 mA

typ. 18 mA, max. 32 mA

za stavu 1

typ. 12 mA, max. 22 mA

typ. 24 mA, max. 44 mA

Napájecí proud

Ochrana proti pøepólování

Ano, pozor! Bude- li pøi pøepólovaném napájecím napìtí pøiloeno
napìtí na výstupy, dojde ke zkratu

Oddìlení potenciálu od vstupù,
napájecího napìtí

Ano

Ano

Jmenovitý proudIe za stavu 1

max. 0,5 A DC

max. 0,5 A DC

árovková zátì

5 Wattù bezRV

5 Wattù bezRV

Zbytkový proud pøi stavu 0
kadý kanál

< 0,1 mA

< 0,1 mA

bei Stav 0
s ext. zátìí, 10 MV

2,5 V

2,5 V

ve stavu 1, Ie = 0,5 A

U = Ue  1 V

U = Ue  1 V

max. výstupní napìtí

Ochrana proti zkratu

Ano, tepelná (vyhodnocení pomocí diagnostického vstupu I16,
I15; R16; R15)

Vybavovací proud zkratu pro
Ra F 10 mO

0,7 A F Ie F 2 A kadý výstup

max. celkový zkratový proud

8A

16 A

pièkový zkratový proud

16 A

32 A

tepelné odpojení

Ano

Ano
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EASY512- D.- T

EASY620- DC- .E,
EASY72

max. spínací frekvence pøi
konst. ohmickém
zatíeníRL , 100 kO: sepnutí /
hod

40000 (v závislosti na programu a zatíení)

Monost paralelního zapojení
výstupù pøi ohmickém zatíení;
indukèní zatíení s externím
ochranným obvodem (viz
Seite 58)
pro jednu skupinu

Skupina 1: Q1 a Q4

 Skupina 1:
Q1 a Q4, S1 a S4
 Skupina 2:
Q5 a Q8, S5 a S8

Poèet výstupù

max. 4

max. 4

celkový maximální proud

2,0 A, pozor! Výstupy musí být øízeny souèasnì a po stejnou dobu.

Zobrazení stavu výstupù

LCD Displej (pokud je k dispozici)

Indukèní zátì (bez vnìjího ochranného obvodu)
Veobecné vysvìtlivky:
T 0,95 = doba v milisekundách, za kterou bylo dosaeno a
95 % stacionárního proudu.
T 0,95 Q 3 x T 0,65 = 3 x

L
R

Kategorie uití ve skupinách pro:




T 0,95 = 1 ms
R = 48 O
L = 16 mH
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Q1 a Q4,
Q5 a Q8,
S1 a S4,
S5 a S8.

Èinitel souèinnosti

g = 0,25

Relativní doba zapnutí

%

100

Maximální spínací frekvence
f = 0,5 Hz
maximální doba zapnutí
ED = 50 %

sepnutí / h

1500
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DC13
T0,95 = 72 ms
R = 48 O
L = 1,15 H

Seznam funkèních relé

Èinitel souèinnosti

g = 0,25

Relativní doba zapnutí

%

100

Maximální spínací
frekvencef = 0,5 Hz
maximální doba zapnutí
ED = 50 %

sepnutí / h

1500

jiné indukèní zátìe:
T0,95 = 15 ms
R = 48 O
L = 0,24 H

Èinitel souèinnosti

g = 0,25

Relativní doba zapnutí

%

100

Maximální spínací frekvence
f = 0,5 Hz
maximální doba zapnutí
ED = 50 %

sepnutí / h

1500

Indukèní zatíení s vnìjím ochranným obvodem ke kadé zátìi (viz odstavec Pøipojení
transistorových výstupù)
Èinitel souèinnosti

Seznam funkèních relé

g=1

Relativní doba zapnutí

%

100

Max. spínací frekvence
Max. doba zapnutí

sepnutí / h

Závisí na
ochranném
obvodu

Pouitelné kontakty

Kontakt

Spínací
kontakt

Rozpín
ací
kontak
t

EASY500

EASY700

Strana

Funkèní relé komparátor analogových hodnot

A

a

A1… A16

A1… A16

104

Funkèní relé èítaè

C

c

C1… C16

C1… C16

117

Funkèní relé zobrazení textu

D

D

D1… D16

D1… D16

137

Funkèní relé týdenní spínací
hodiny

Ö

ö

Ö1 …Ö8

Ö1… Ö8

143

277
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Kontakt

Spínací
kontakt

Rozpín
ací
kontak
t

EASY500

EASY700

Strana

Vstupní svorka EASY

I

i

I1… I8

I1… I12

83

Stav 0

I13

I13

Diagnostika rozíøení



I14

245

Zkrat / pøetíení

I16

1#… 1$

242
91

Marker, (pomocné relé)

M

m

M1… M16

M1… M16

Marker, (pomocné relé)

N

N

N1… N16

N1… N16

Poèítadlo provozních hodin

O

O

O1… O4

O1…O4

149

Kurzorové tlaèítko

P

p

P1… P4

P1…P4

89

Výstup EASY

Q

q

Q1… Q4

Q1…Q8

83

Vstupní svorka rozíøení

R

R



R1… R12

83

Zkrat / pøetíení u rozíøení

R

R



4#… 4$

242

Výstup EASY (rozíøení nebo
pomocný marker S)

S

S

S1…S8
(jako
marker)

S1…S8

91

Funkèní relé èasové relé

T

t

T1…T1
6

T1…T1
6

154

Návìtí skoku

:



:1…:8

:1…:8

171

Roèní spínací hodiny

Y

Y

Y1…Y8

Y1…Y8

174

Master reset, (centrální
nulování)

Z

Z

Z1…Z3

Z1…Z3

181
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Seznam funkèních relé

Funkèní relé k dispozici
Relé

Zobrazení
EASY

EASY500

EASY700

Cívková
funkce

Parametr

Funkèní relé komparátor
analogových hodnot

A

A1… A16

A1… A16



j

Funkèní relé èítaè

C

C1… C16

C1… C16

j

j

Funkèní relé textový marker

D

D1… D16

D1… D16

j

j

Funkèní relé týdenní spínací
hodiny

Ö

Ö1…Ö8

Ö1 …Ö8



j

Marker, (pomocné relé)

M

M1… M16

M1… M16

j



Marker, (pomocné relé)

N

N1… N16

N1… N16

j



Poèítadlo provozních hodin

O

O1…O4

O1 …O4

j

j

Výstupní relé EASY

Q

Q1…Q4

Q1 …Q8

j



Výstupní relé EASYrozíøení, pomocné relé

S

S1…S8

S1 …S8

j



Funkèní relé èasové relé

T

T1… T16

T1… T16

j

j

Podmínìný skok

:

:1…:8

:1 …:8

j



Roèní spínací hodiny

Y

Y1…Y4

Y1 …Y4



j

Master reset, (centrální
vynulování)

Z

Z1…Z8

Z1 …Z8

j



(jako
marker)

Názvy relé
Relé

Význam zkratky

Oznaèení funkèního relé

Strana

A

KomparátorAnalogových
hodnot

Komparátor - analogových hodnot

104

C

cítaè

Èítaè

117

D

displej

Zobrazovaè textu

137

Ö

week, (softwarové)

Týdenní spínací hodiny

143
279
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Relé

Význam zkratky

Oznaèení funkèního relé

Strana

O

operaèní èas

Poèítadlo provozních hodin

149

T

timing relé

Èasové relé

154

Y

year

Roèní spínací hodiny

174

Z

zero reset,

Master reset

181

Názvy funkèních relé
Cívka
funkèního relé

Význam zkratky

Popis

C

cítací vstup

Èítací vstup èítaèe, èítaè

D

direkce, vstup

Smìr èítání èítaèe, èítaè

H

hold, stop

Pozastavení èasového relé, èasové relé

R

reset

Reset skuteèné hodnoty na nulu, poèítadlo
provozních hodin, èítaè, zobrazení textu, èasové
relé

T

takt

Spoutìcí cívka, èasové relé

Názvy vstupù prvkù (konstanty, operandy)

280

Vstup

Význam zkratky

Popis

F1

Faktor 1

zesilovací faktor (èinitel) pro I1 (I1 = F1 x hodnota)

F2

Faktor 2

zesilovací faktor (èinitel) pro I2 (I2 = F2 x hodnota)

HY

Hystereze

Spínací hystereze pro I2 (hodnota HY platí pro
kladnou i pro zápornou hysterezi)

D

Den

Den

I1

Input 1

1. ádaná hodnota, porovnávací hodnota

I2

Input 2

2. ádaná hodnota, porovnávací hodnota

S

Stavitelný bod

ádaná hodnota, mezní hodnota
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Kompatibilita parametrù
funkèních relé

Kompatibilita parametrù
funkèních relé

Funkèní relé pøístrojù EASY400 a EASY600 byly pøeneseny
s funkèními rozíøeními do pøístrojù EASY500 a EASY700.
Zobrazení parametrù byla na základì funkèních rozíøení
pøizpùsobena.
Zobrazení parametrù komparátoru analogových
hodnot

ANALOG
AAw
n
BBy

g
$

dA1
b +

Parametry
EASY400, EASY600

Parametry
EASY500, EASY700

AA
BB
A1
+

=
=
=
=

$

= GE

I1 AA
I2 BB
A1
+

A1 GE

+
Æ

I1

AA

F1

+0

I2

BB

F2

+0

OS

+0

HY

+0

æ

Zobrazení parametrù èítaèù

fAAAAg
Ä

sDIR n

Ä

sCNT d C1

Ä

yRES b +

Parametry
EASY400, EASY600
AAAA
C1
+

Parametry
EASY500, EASY700
= S AAAAA
=
= C1
= +

C1 N
S

+
AAAAA

281
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Zobrazení parametrù týdenních spínacích hodin

fAA-BBg
n

dÖ1

ON s--:--n A
OFFy--:--b +

Parametry
EASY400, EASY600
Ö1
AA-BB
A
ON
--:-OFF --:-+

Parametry
EASY500, EASY700
=
=
=
=
=
=

Ö1
AA-BB
A
ON
--:-OFF --:-+

Ö1

A

+

D

AA-BB

ON

--:--

OFF

--:--

Zobrazení parametrù èasových relé

282

X

w

S

nAA.BBn

g

Ä

sTRG

dT1

yRES

b

Parametry
EASY400, EASY600
T1
X
S
AA.BB
+

Parametry
EASY500, EASY700
=
=
=
=
=

T1
X
S
AA.BB
+

T1 X
I1 AA.AA
I2

S +
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Pøístroje EASY: EASY- AB, EASY- DA a typ EASY- DC jsou
vybaveny dvìmi (EASY500) resp. ètyømi (EASY700) analogovými vstupy I7, I8 a I11,I12. Vstupní napìtí leí mezi 0 V
a 10 V. Namìøené údaje jsou vyhodnoceny pomocí integrovaného funkèního relé.



Pomocí výstupù EASY mùete øídit zátìe jako stykaèe,
árovky nebo motory. Výstupy budou v liniovém schématu
øízeny cívkami výstupních relé Q1 a Q8 resp. S1 a
S8.

  

EASY má osm ovládacích tlaèítek, jimi navolíte funkce
menu a vytvoøíte liniové schéma. Pomocí centrálnì
umístìného tlaèítkového prvku pohybujete kurzorem po
zobrazovaèi.
DEL, ALT, ESC a OK jsou tlaèítka s pøídavnými ovládacími
funkcemi.

 

EASY lze pøepínat mezi provozními módy RUN a STOP. V
módu RUN je liniové schéma EASY kontinuálnì zpracováváno, øízení je aktivní. V provozním módu STOP tvoøíte
liniové schéma.

  

Vstupnì / výstupní rozíøení, u nìho je roziøující pøístroj
(napø. EASY620- DC- TE) nainstalován ve vzdálenosti a
30 m od základního pøístroje. K základnímu pøístroji je
pøipojen modul propojení EASY200- EASY. Výmìna vstupních a výstupních dat se odehrává mezi roziøujícím
pøístrojem a základním pøístrojem po dvouvodièovém
vedení.

283
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Ve vkládacím reimu je hodnota vkládána nebo mìnìna.
To je nutné napø. u tvorby liniového schématu nebo
vkládání parametrù.



Ke vstupùm pøipojíte externí kontakty. Vstupy budou v
liniovém schématu vyhodnocovány pomocí kontaktù I1 a
I12 resp. R1 a R12.
EASY- AB, EASY- DA a EASY- DC mùe pøijímat pomocí
vstupù I7, I8 a I11, I12 navíc analogová data.
 !

Funkèní relé jsou k dispozici pro øeení komplexních úloh.
EASY obsahuje tato funkèní relé:






Èasové relé
Týdenní spínací hodiny
Roèní spínací hodiny
Èítaèe nahoru - dolù, rychlé èítaèe, èítaèe frekvence
Komparátor analogových hodnot/ spínaè mezních
hodnot
 Poèítadlo provozních hodin
 Master reset
 Textové relé

284

"#   $

Kadý spínací prvek mùe být co do chování kontaktù definován jako spínací nebo rozpínací kontakt. Rozpínací prvky
jsou znázornìny pomocí pøíèné èáry nad identifikátorem
(Výjimka: Skok).

  % &  
   %#
 & 

Viz Remanence.

 '

Funkèní relé uivatel nastaví pomocí parametrù. Nastavované hodnoty jsou napø. spínací èasy nebo ádané
hodnoty èítaèù. Ty se nastavují v zobrazení parametrù.
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(  

Pomocí tlaèítek P mùete simulovat vstupy navíc, které jsou
místo pøes externí kontakty spínány pøímo pomocí ètyø
kurzorových tlaèítek. Spínací kontakty tlaèítek P se propojují v liniovém schématu.

)

Data zùstávají i po odpojení napájecího napìtí EASY
zachována. (Data jsou zajitìna proti výpadku napájecího
napìtí)
Remanentní data jsou:







Liniové schéma EASY
Parametry, ádané hodnoty
Texty
Systémová nastavení
Heslo
Skuteèné hodnoty pomocných relé (markerù), èasových
relé, èítaèù (volitelné)

' !# #!* liniové schéma se sestavuje ze spínacích prvkù, jak je

známo z bìné techniky propojování. Patøí sem vstupní,
výstupní a pomocná relé, ale i funkèní relé a tlaèítka P.

)#

Rozhraní EASY umoòuje výmìnu a pøesunutí liniových
schémat na pamìtovou kartu nebo do PC.
Pamìtová karta ukládá liniové schéma a nastavení EASY.
Pomocí poèítaèového softwaru EASY- SOFT- BASIC lze øídit
EASY z PC. PC a EASY se spojí kabelem EASY- PC- CAB.
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EASY- AB je napájeno støídavým napìtím 24 V AC. Svorky
jsou oznaèeny L a N.
EASY- AC je napájeno støídavým napìtím 85 do 264 V AC,
50/60 Hz. Svorky jsou oznaèeny L a N.
EASY- DA je napájeno stejnosmìrnvým napìtím 12 V DC.
Svorky jsou oznaèeny +12 V a 0 V.
EASY- DC je napájeno stejnosmìrnvým napìtím 24 V DC.
Svorky jsou oznaèeny +24 V a 0 V.
Pøívody napájecího napìtí jsou na vstupní stranì pøivedeny
na první tøi svorky.

&t  

Na pamìtové kartì lze uloit liniové schéma EASY s
nastavením parametrù a nastavením EASY. Data na
pamìtové kartì zùstanou zachována bez externího
napájení.
Zasuòte pamìtovou kartu do pøipraveného rozhraní.

286

  ,

Kadý øádek zobrazení liniového schématu zobrazuje jeden
proudový obvod. EASY500 a EASY700 mají 128 øádkù.

-

 !

Impulzní relé je relé, které svùj spínací stav mìní a staticky
zachovává, jestlie je na reléovou cívku krátkodobì
pøiloeno napìtí.

 % 

V propojovacím reimu jsou navzájem funkènì spojovány
spínací prvky liniového schématu EASY.

"  

Vstupnì / výstupní rozíøení u nich je roziøující pøístroj
(napø. EASY620- DC- TE) nainstalován pøímo k základnímu
pøístroji. Spojovací konektor je k roziøujícímu pøístroji vdy
pøiloen.
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