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Priemyselná komunikácia

Advanced IO Analog + Rel

 z ŠPECIFIKÁCIA z POPIS

 z TYPICKÉ APLIKÁCIE

AdvancedIO Analog + Rel je kompaktné zariadenie určené
pre automatizáciu, meranie a reguláciu.
AdvancedIO Analog + Rel obsahuje osem analógových vstu-
pov/výstupov, ktoré môžu slúžiť na meranie teploty (Nix, 
PTx), napätia (0-10V) a prúdu (0-30mA). Zároveň môžu byť 
nastavené ako výstupné, čo umožní nastaviť výstupné na-
pätie (0-10V) na riadenie externých modulov. Advanced IO 
Analog + Rel obsahuje dva prúdové výstupy (prúdové sluč-
ky) (0 - 20 mA). Štyri digitálne vstupy môžu byť použité na 
pripojenie rôznych snímačov s digitálnym výstupom. Dva 
digitálne vstupy majú implementovanú funkciu počítania 
impulzov a môžu byť využité na pripojenie meracích prís-
trojov s impulzným výstupom.
AdvancedIO Analog + Rel obsahuje štyri spínacie relé, kto-
rých maximálny spínací prúd je 5 A a napätie 250 VAC. Môžu 
byť použité na spínanie zariadení.
Celé zariadenie môže byť súčasťou platformy Industry 4.0 
a je riadené cez sériové RS485 rozhranie využívajúc prie-
myselný komunikačný protokol Modbus/RTU, alebo cez  
ethernetové rozhranie využívajúc priemyselný komunikač-
ný protokol Modbus/TCP. Súčasťou je aj displej s tlačidlami, 
pomocou ktorých je možné ovládať jednotlivé výstupy ma-
nuálne - obsluhou. Zároveň je možné pozorovať stavy vstu-
pov/výstupov v reálnom čase.
V prípade potreby bezdrôtovej komunikácie, môže byť  
použitá komunikácia pomocou Wifi, alebo môže byť zvolená
široká škála rádiových modulov z našej ponuky (434 MHz,
868 MHz, Sigfox, NB-IoT, 3G/GSM, LoRaWAN). Výhodou je
jednoduchá montáž na DIN lištu.

 ¼ Telemetria / diaľkové riadenie 
 ¼ Industry 4.0

 n 4 x spínacie relé

 n 4 x digitálny vstup

 n 8 x analógový vstup/výstup

 n 2 x prúdový výstup (prúdová slučka)

 n Integrovaná Modbus komunikácia

 n WiFi

 n Rádiový modul (voliteľné)

 n Diagnostický/informačný displej

 n Možnosť montáže na DIN lištu

Komunikačné rozhrania 1 x Eternet
1 x WiFi 
1 x RS485

IO rozhranie 8 x anológových vstupov alebo 
výstupov 0 - 10 V / 0 - 30 mA
2 x digitálny vstup 9 - 48 VDC 
2 x digitálny vstup 9 - 48 VDC s 
možnosťou konfigurácie ako impluzný 
typ SO (alebo obdobný)
4 x relé výstup 250 VAC / 5 A
2 x prúdový výstup 0 - 20 mA 

Komunikačné protokoly Modbus/RTU slave
Modbus/TCP slave
HTTP API (voliteľné)

Voliteľné rádiové moduly 868/434 MHz, Sigfox, LoRaWAN, NB-
IoT, 3G/GSM 

Teplotný rozsah -20 až +50 °C

Napájanie 24 VDC

Spotreba max. 2 W (bez rádiového modulu)

Rozmery 108 x 90 x 63 mm

Montáž DIN lišta


