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TAC Xenta® 300 nale¿y do rodziny sterowników
swobodnie programowalnych i jest przeznaczona do
sterowania systemów grzewczych i klimatyzacyjnych
lub stref w tego typu instalacjach.
Sterownik TAC Xenta 300 wyposa¿ony jest w funkcje
HVAC obejmuj¹ce pêtle regulacyjne, krzywe grzwcze,
kana³y czasowe, obs³ugê alarmów itp.
Sterownik TAC Xenta 300 produkowany jest w dwóch
wersjach ró¿ni¹cych siê konfiguracj¹ wejœæ/wyjœæ:
TAC Xenta 301 i TAC Xenta 302. W przypadku, gdy
wymagana jest wiêksza liczba wejœæ/wyjœæ mo¿na
do³¹czyæ dodatkowe modu³y I/O.
Sterowniki oraz modu³y I/O s¹ zaprojektowane do
monta¿u w standardowych szafach AKPiA.
Sterownik TAC Xenta 300 jest ³atwy do zaprogramowania
i uruchomienia przy pomocy graficznego programu
narzêdziowego TAC Menta®.
Sterownik komunikuje siê w sieci LONTALK® TP/FT-10
poprzez niespolaryzowan¹ skrêtkê. Mo¿e pracowaæ

zarówno jako samodzielne urz¹dzenie jak i mo¿e byæ w
prosty sposób w³¹czony w sieæ LONWORKS.
Lokalnie sterownik mo¿e byæ obs³ugiwany przez panel
operatora TAC Xenta OP wyposa¿ony w wyœwietlacz
LCD i klawiaturê. Panel operatora mo¿e byæ
zamocowany na sterowniku, w elewacji lub s³u¿yæ jako
terminal przenoœny.

DANE TECHNICZNE
Napiêcie zasilania ........................ 24 V AC ±20%, 50/60 Hz
lub 19–40 V DC
Pobór mocy ......................................................... maks. 5 W
Temperatura otoczenia (oprócz TAC Xenta 301XT/N/P):
Przechowywanie ....................................... –20 do +50 °C
Praca ............................................................. 0 do +50 °C
Temperatura otoczenia TAC Xenta 301XT/N/P:
Przechowywanie i praca ........................... –20 do +70 °C
Wilgotnoœæ wzglêdna ........... maks. 90%, bez kondensacji
Parametry mechaniczne:
Materia³ obudowy ................................................ ABS/PC
Klasa ochrony .......................................................... IP 20
Wymiary, mm ............................................ 180 x 110 x 75
Masa ....................................................................... 1,0 kg
Zegar czasu rzeczywistego:
Dok³adnoœæ przy +25 °C ....................... ±12 minut na rok
Podtrzymanie zasilania ....................................... 72 godz.
Wejœcia cyfrowe (X1–X4):
Iloœæ ................................................................................ 4
Napiêcie na rozwartym styku .............................. 33 V DC
Pr¹d poprzez styk zwarty .......................................... 4 mA
Czas trwania impulsu ................................... min. 20 ms
Wejœcia uniwersalne (U1–U4):
Iloœæ ................................................................................ 4
– jako wejœcia cyfrowe:
Napiêcie na styku rozwartym .............................. 26 V DC
Pr¹d poprzez styk zwarty .......................................... 4 mA
Czas trwania impulsu ................................... min. 20 ms
– jako wejœcia termistorowe:
czujnik termistorowy TAC .................... 1800 Ω przy 25 °C
zakres pomiarowy ................................... –50 do +150 °C
– jako wejœcia napiêciowe:
sygna³ wejœciowy ............................................ 0–10 V DC
rezystancja wejœcia .............................................. 100 kΩ
dok³adnoœæ 1% ca³ego zakresu
Wejœcia termistorowe (B1–B4):
Iloœæ ................................................................................ 4
Czujnik termistorowy TAC ................... 1800 Ω przy 25 °C
Zakres pomiarowy .................................. –50 do +150 °C
Podane informacje mog¹ ulec zmianie.

Wyjœcia cyfrowe (przekaŸniki; K1–K6 lub K1–K4):
Iloœæ, TAC Xenta 301 ...................................................... 6
Iloœæ, TAC Xenta 302 ...................................................... 4
Napiêcie ster., wyjœcia przekaŸnikowe ........ do 230 V AC
Pr¹d ster., (maks. zabezp. - bezpiecznik 10 A), maks. 2 A
Wyjœcia analogowe (Y1–Y2 lub Y1–Y4):
Iloœæ, TAC Xenta 301 ...................................................... 2
Iloœæ, TAC Xenta 302 ...................................................... 4
Napiêcie steruj¹ce .......................................... 0–10 V DC
Pr¹d steruj¹cy, (zabezp. przed zwarciem) .... maks. 2 mA
B³¹d maksymalny ..................................................... ±1%
Komunikacja:
TAC Menta; modem .................. 9600 bps, RS232, RJ45
TAC Vista, równie¿ ³adowanie programów aplikacyjnych
(od wersji 3.1),
.............................................. TP/FT-10, listwa zaciskowa
TAC Xenta OP ................... TP/FT-10, gniazdo modu³owe
Standard LONMARK® :
Zgodny z ..................... LONMARK Interop. Guidelines v 3.0
Aplikacja .. LONMARK profil funkcjonalny: Sterownik Instal.
Zgodnoœæ z normami:
Emisja ...................... C-Tick, EN 50081-1, FCC Part 15
Odpornoœæ na zak³ócenia ............................. EN 50082-1
Bezpieczeñstwo:
CE .................................................................. EN 61010-1
UL 916 .......................... Energy Management Equipment
ETL listing ................................... UL 3111-1, first edition
........................................ CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92
Klasa ³atwopalnoœci, materia³y ........................ UL 94 V-0
Numery katalogowe:
Czêœæ elektroniczna TAC Xenta 301/N/P ...... 0-073-0009
Czêœæ elektroniczna TAC Xenta 301XT/N/P .. 0-073-0010
Czêœæ elektronicznaTAC Xenta 302/N/P ....... 0-073-0011
Podstawa TAC Xenta 280/300 ...................... 0-073-0901
Modu³y I/O TAC Xenta ........... patrz osobne karty katalog.
Panel operatora TAC Xenta OP .................... 0-073-0907
Kabel po³¹czeniowy TAC Xenta – RS232 ..... 0-073-0903
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BUDOWA
Sterownik TAC Xenta 300 zosta³
zaprojektowany jako ca³kowicie
samodzielna jednostka mog¹ca
pracowaæ w bezpoœredniej bliskoœci
obiektu regulowanego. Pozwala to na
zminimalizowanie wymaganego w
uk³adach sterowniczych okablowania.
TAC Xenta 300 bazuje na technologii
mikroprocesorowej. Sk³ada siê z dwóch
elementów: czêœci elektronicznej i
podstawy z zaciskami (Rys. 1). TAC
Xenta 300 mo¿e wspó³pracowaæ
z ró¿nego rodzaju czujnikami,
przetwornikami i
elementami
wykonawczymi. Wszystkie po³¹czenia
elektryczne wykonuje siê poprzez zaciski
w podstawie sterownika.
Czêœæ
elektroniczna mo¿e byæ ³atwo
zdejmowana do serwisu bez demonta¿u
po³¹czeñ elektrycznych na listwach.
Lokalny terminal operatora
TAC Xenta OP jest podrêcznym panelem
operatora, który mo¿na pod³¹czyæ do
gniazda w obudowie sterownika. Przy
jego pomocy operator mo¿e odczytywaæ
wartoœci mierzone, przyjmowaæ
komunikaty o alarmach, forsowaæ pracê
urz¹dzeñ,
ustawiaæ
parametry
sterowania itp.
Wyboru funkcji dokonuje siê z menu na
ekranie
panelu.
Dostêp
do
poszczególnych funkcji mo¿e byæ
zabezpieczony
kodami. Istnieje
mo¿liwoœæ po³¹czenia siê z innymi
sterownikami w³¹czonymi do wspólnej
sieci.

Rys. 1

Zabezpieczenie przed zanikiem
napiêcia
Dziêki specjalnemu rodzajowi pamiêci
(flash) sterownik rozpoczyna normaln¹
pracê z nastawami u¿ytkownika po
powrocie napiêcia zasilania.

Wejœcia uniwersalne
Wejœcia uniwersalne mog¹ byæ
indywidualnie
konfigurowane
(programowo) jako wejœcia analogowe
lub cyfrowe.Dla ka¿dego wejœcia mo¿e
byæ ustawiony dolny i górny limit.

Zegar czasu rzeczywistego
Zegar ten dostarcza aktualne dane o
roku, miesi¹cu, dniu, godzinie, minucie i
sekundzie. Kondensator zapewnia pracê
zegara przez minimum 72 godziny w
przypadku zaniku napiêcia zasilania.

Wejœcia termistorowe
Wejœcia termistorowe maj¹ zakres od
50 ° C do +150 °C, 1800 Ω przy 25 °C.
Wyjœcia cyfrowe
Wyjœcia cyfrowe mog¹ byæ wykorzystane
do sterowania urz¹dzeñ takich jak
wentylatory, pompy, si³owniki itp. Sygna³
wyjœciowy mo¿e byæ sygna³em
impulsowym o modulowanej szerokoœci.

Czas letni
Prze³¹czenie miêdzy czasem letnim i
zimowym odbywa siê automatycznie. Czas
prze³¹czenia i wielkoœæ przesuniêcia s¹
ustawialne. Funkcja ta mo¿e byæ
wy³¹czona.

Wyjœcia analogowe
Wyjœcia analogowe mog¹ byæ
wykorzystane
do
sterowania
urz¹dzeniami wymagaj¹cymi ci¹g³ych
sygna³ów steruj¹cych.

Wejœcia cyfrowe
Wejœcia cyfrowe mog¹ byæ wykorzystane
do przyjmowania stanów alarmowych,
statusów pracy, zliczania impulsów itp.
Obwody wejœæ cyfrowych posiadaj¹
zasilanie wewnêtrzne.

LONWORKS® SNVT
Zmienne SNVT zgodne ze standardem
Echelon® umo¿liwiaj¹ komunikacjê z
urz¹dzeniami innych producentów.

MODU£Y WEJŒÆ/WYJŒÆ
Do TAC Xenta 300 mo¿na pod³aczyæ do
dwóch modu³ów I/O serii TAC Xenta 400.
W tabeli przedstawione jest
zestawienie iloœciowe wejœæ/wyjœæ.
DI, DO: Wejœcia, wyjœcia cyfrowe
UI, TI: Wejœcia uniwer., termistorowe
AO:
Wyjœcia analogowe
Wiêcej informacji w kartach katalog., C92-10, -15, -20, -25 i -30.
1

Sygnalizacja stanów wejœæ uniwersalnych
je¿eli s¹ one zdefiniowane jako cyfrowe.

2

0/4–20 mA; 0–1, 0/2–10 V DC

modu³ I/O
TAC
Xenta 411
Xenta 412
Xenta 421
Xenta 422
Xenta 451
Xenta 452
Xenta 471
Xenta 491
Xenta 492
Xenta 301
Xenta 302

DI

DO

DO
forsowanie
5
5
5
-

UI

TI

AO

10
10
4
4
-

DI
stan
10
4
41
-

4
4
82
-

4
4
-

2
2
8
8

AO
forsowanie
2
8

4
4

-

6
4

4
4

4
4

2
4

-

-

CHARAKTERYSTYKA OPROGRAMOWANIA
Za pomoc¹ programu narzêdziowego
TAC Menta, wykorzystuj¹cego graficzne
bloki funkcyjne FBDs ( Functional Block
Diagrams), TAC Xenta 300 mo¿e byæ w
prosty sposób dostosowana do ró¿nych
zadañ sterowania i monitoringu.
Podstawowe oprogramowanie zawiera
gotowe
algorytmy
realizuj¹ce
nastepujace funkcje:
– czytanie wejœæ cyfrowych (alarmy,
zliczanie impulsów, blokady);
– czytanie uniwersalnych wejœæ
(indywidualnie zdefiniowanych jako
analogowe lub cyfrowe);
– wysterowanie wyjœæ cyfrowych;
– wysterowanie wyjœæ analogowych;
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– opóŸnianie za³¹czania i wy³¹czania;
– zliczanie impulsów (tylko dla wejœæ
cyfrowych);
– obs³uga alarmów; stany alarmowe mog¹
byæ wykrywane poprzez wejœcia
cyfrowe lub analogowe;
– pomiar czasu pracy dla wybranych
urz¹dzeñ;
– tygodniowe i wakacyjne programy
czasowe (czas pocz¹tku i koñca w
godzinach i minutach);
– programy optymalizuj¹ce start/stop;
– krzywe regulacyjne;
– pêtle regulacyjne PID (mo¿liwoœæ
po³aczenia w kaskadzie);
– od wesji 3.2 rejestracja trendów,
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–
–
–
–

mo¿liwoœæ zdefiniowania do 50 kana³ów
(wymagana wersja sprzêtowa - hw 2)
pod³¹czenie z jednym lub dwoma
modu³ami I/O
obs³uga lokalnego panelu operatora
TAC Xenta OP
komunikacja sieciowa zgodna ze
standardowym protoko³em LONTALK® .
komunikacja z Systemem Centralnym
poprzez modem

Podstawowy program jest adaptowany
do bie¿¹cej aplikacji poprzez po³¹czenie
bloków
FBD
oraz
ustawienie
odpowiednich parametrów. Po³¹czenia
i parametry przechowywane s¹ w pamiêci
nieulotnej.

KOMUNIKACJA
Mo¿liwoœci komunikacyjne

System prezentacji TAC Vista

TAC Xenta 300 ma kilka mo¿liwoœci
komunikacji: wewn¹trz sieci, z centralnym
systemem nadzoru i z panelem
operatora.

Gdy sterownik po³¹czony jest z
centralnym systemem TAC Vista,
parametry pracy wentylatorów, pomp,
wymienników i innych urz¹dzeñ mog¹
byæ przedstawione w postaci kolorowej
grafiki lub drukowanych raportów.
Temperatury i alarmy mog¹ byæ
odczytywane, a nastawy parametrów i
programów czasowych mog¹ byæ
zmieniane zgodnie z wymaganiami.

Port LONWORKS
Sterowniki TAC Xenta komunikuj¹ siê
miêdzy sob¹ wykorzystuj¹c wspóln¹ sieæ,
LONWORKS TP/FT-10, 78 kbps.
W razie potrzeby do sieci mog¹ byæ
pod³¹czane
dodatkowe
modu³y
wejœciowo-wyjœciowe I/O. Ka¿dy modu³
I/O jest skojarzony z konkretnym
regulatorem w sieci.
Protokó³ LONTALK stwarza mo¿liwoœæ
wykorzystania zmiennych sieciowych,
zdefiniowanych w urz¹dzeniach innych
producentów.
Aplikacje bloków funkcyjnych s¹
modelowane jako rzeczywiste obiekty
sterownika LONMARK®.
Interfejs zmiennych sieciowych
(zawieraj¹cy SNVTs) mo¿e byæ
dostarczony na zamówienie a pliki XIF
(External Interface Files) mog¹ byæ
generowane przez narzêdzia programu
TAC Menta.

Od wersji 3.1 programy aplikacyjne
wygenerowane w TAC Menta mog¹ byæ
za³adowane do sterowników z TAC Vista
poprzez sieæ.
Port TAC Xenta OP
Panel operatora jest tak¿e pod³¹czany do
sieci, mo¿e siê wiêc komunikowaæ
równie¿ z innymi sterownikami w sieci.
Po³¹czenie realizowane jest poprzez
gniazdo modu³owe w obudowie
sterownika lub bezpoœrednio poprzez
kabel sieciowy.
Port RS232

Sterowniki
TAC Xenta
mog¹
komunikowaæ siê z TAC Vista na jeden
z poni¿szych sposobów:
1

Dowolny sterownik w sieci poprzez
kartê PCLTA .

2

Konkretny sterownik poprzez port
RS232, równie¿ modem (powy¿ej
wersjii 3.x).

3

Dowolny sterownik w sieci poprzez
adapter LonTalk TAC Xenta 901
(komunikacji przez kabel RS232 lub
modem) z mo¿liwoœæi¹ inicjowania
po³aczenia modemowego przez
sterownik (powy¿ej wersji 3.2).

Port komunikacyjny RS232 s³u¿y do
po³¹czenia
sterownika
z
PC
wyposa¿onym w program narzêdziowy
TAC Menta w celu ³adowania programów
aplikacyjnych i uruchomienia.
Port ten mo¿e byæ równie¿ wykorzystany
do po³¹czenia miêdzy TAC Vista a
konkretnym sterownikiem
TAC Xenta 300 (patrz wy¿ej).

KONFIGURACJA SYSTEMU
Sterowniki TAC Xenta 300 mog¹
pracowaæ w ró¿nych konfiguracjach:
• samodzielny sterownik;
• sterowniki i panele OP w sieci, z
mo¿liwoœci¹ pod³aczenia modu³ów I/O.
• sterowniki, panele OP, modu³y I/O i inne
wyposa¿enie pracuj¹ce w pe³nej sieci z
mo¿liwoœci¹ po³¹czenia z centralnym
systemem TAC Vista.
Rys. 2 przedstawia przyk³adow¹
konfiguracjê sieciow¹ sterowników
TAC Xenta.
Czujniki i si³owniki na poziomie obiektu
pod³¹czone s¹ do konwencjonalnych
wejœæ/wyjœæ w sterowniku.
Niektóre urz¹dzenia obiektowe mog¹ byæ
jednak w³¹czone bezpoœrednio do sieci,
poprzez port komunikacyjny
z
wykorzystaniem
standardowych
zmiennych sieciowych (SNVT).

TAC
Vista

Poziom
Zarz¹dzania

Przegl.
internet

TAC
Vista

Sieæ IP

karta
PCLTA

Poziom
Sterowania

lub
TAC Xenta 901

TAC Xenta 511

TP/FT-10

TAC Xenta OP

TAC Xenta OP

TAC Xenta 302

Poziom
Obiektu

modu³ -I/O

modu³ -I/O

+

TAC Xenta 301

Rys 2

TAC XENTA W SIECI
Iloœæ sterowników TAC Xenta ......... 400
lloœæ modu³ów I/O ........................... 200
lloœæ paneli operatora .................... 100
lloœæ grup TAC Xenta ........................ 30
Iloœc sterowników Xenta w grupie ... 30
Na sterownik TAC Xenta 300 przypada:
lloœæ modu³ów I/O
TAC Xenta 301 /N/P, 302 /N/P ...... 2
Iloœæ zmiennych *
wejœciowych ..................... maks. 15
wyjœciowych ..................... maks. 30

Rejestracje w TAC Xenta 300:
(od wersji 3.3, wersja hw 2)
iloœæ kana³ów ........................ 1 – 50
interwa³ .................... 10 s – 530 tyg.
ca³k. poj. rej ................ ~ 4000 rzecz.
................... lub ~ 8000 ca³kowitych
..... lub ~ 60 000 cyfrowych wartoœci
optymalizacja zapisu .................. tak

* Zmienne sieciowe mog¹ wystêpowaæ jako
SNVT lub TACNV (TAC Network Variables).
Jednoczeœnie mog¹ byæ wykorzystywane
oba typy zmiennych, jednak ³¹czna ich iloœæ
nie mo¿e przekroczyæ podanych liczb.

Wielkoœæ aplikacji:
program i dane ........... maks. 56 kB
parametry .................... maks. 64 kB
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MONTA¯
Sterownik
TAC Xenta 300
jest
montowany w szafach AKPiA na
standardowej szynie TS 35 mm
(EN 50 022).
Sterownik sk³ada siê z dwóch czêœci:
podstawy z listwami zaciskowymi i czêœci
g³ównej z uk³adami elektronicznymi. Dla
u³atwienia monta¿u podstawa mo¿e byæ
umieszczona na listwie i odrutowana bez
czêœci elektronicznej, któr¹ wk³ada siê
dopiero przy uruchamianiu systemu.

180

16,1

45

110

48 ± 0,5

Ø 4,0

77,4

148 ± 2,0

KABLE
Zasilanie G i G0:
min. przekrój ¿y³y 0,75 i 1,5 mm2.
Gniazdo portu szeregowego RS232:
maks. 10 m.
Zaciski X:
min. przekrój ¿y³y 0,25 mm2
maks. d³ugoœæ kabla 200 m

Zaciski U1–U4, B1–B4, Y1–Y4:
min. przekrój ¿y³y 0,25–0,75 mm2.
maks. d³ugoœæ kabla 20–200 m
(szczegó³y w podrêczniku TAC Xenta
280/300/401).
Zaciski K:
min. przkrój ¿y³y 0,75–1,5 mm2
maks. d³ugoœæ kabla 200 m .
Maks.d³ugoœæ linii,
terminatory z obu stron
topologia magistrali [m]

Typ kabla
Belden 85102, pojedyncza skrêcana para
Belden 8471, pojedyncza skrêcana para
UL Level IV 22AWG, skrêcana para
Connect-Air 22AWG, jedna lub dwie pary
Siemens J-Y(st)Y 2x2x0.8
4-¿y³y skrêcane, jednolite w ekranie
TIA568A Cat. 5 24AWG,skrêcana para

Zaciski kom. C1 i C2:
TP/FT-10 pozwala u¿ytkownikowi na
³¹czenie urz¹dzeñ praktycznie bez
ograniczeñ w topologii. Maksymalna
d³ugoœæ po³¹czenia w jednym
segmencie zale¿y od typu kabla i od
topologii, patrz tabela poni¿ej.
Wiêcej informacji w podrêczniku
"TAC Xenta Network guide".

Maks. odl. miêdzy wêz³ami,
Maks.d³ugoœæ,
jeden terminator,
jeden terminator,
topologia swobodna [m] topologia swobodna [m]

2700
2700
1400
1400
900

500
400
400
400
320

500
500
500
500
500

900

250

450

PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
Sterowniki TAC Xenta 300 maj¹ dwie ró¿ne
konfiguracje wejœæ/wyjœc. Tabela obok
pokazuje jak opisane s¹ listwy zaciskowe
w tych dwóch wersjach sterownika.
Przedstawione w tabeli numery i
oznaczenia zacisków (1 C1, 2 C2 itp.)
umieszczone s¹ zarówno na p³ycie
czo³owej regulatora jak i na listwach
zaciskowych w podstawie.
Uwaga! Po³aczenia elekryczne
powinny byæ wykonane przez
wykwalifikowany personel

Wiêcej szczegó³owych informacji na ten
temat znajduje siê w "TAC Xenta 300
Handbook".
Panel operatora
Panel operatora jest w prosty sposób
³¹czony z sieci¹ poprzez gniazdo na p³ycie
czo³owej obudowy sterownika.
WskaŸnik LED
Na czêœci elektronicznej sterownika
znajduje siê wskaŸnik LED informuj¹cy o
stanie pracy TAC Xenta 300.
Service pin
Dla u³atwienia uruchomienia sieci, na
p³ycie czo³owej sterownika znajduje siê
przycisk, po przyciœnieciu którego
nastepuje identyfikacja sterownika w
sieci.
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Listwy zaciskowe: Wejœcia
Nr zac. Ozn. zac. Opis
wer. 301/302
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C1
C2
U1
M
U2
U3
M
U4
B1
M

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B2
B3
M
B4
X1
M
X2
X3
M
X4

}

LONWORKSTP/FT-10
Uniwersalne
Masa pomiarowa
Uniwersalne
Uniwersalne
Masa pomiarowa
Uniwersalne
Termistorowe
Masa pomiarowa
Termistorowe
Termistorowe
Masa pomiarowa
Termistorowe
Cyfrowe
Masa pomiarowa
Cyfrowe
Cyfrowe
Masa pomiarowa
Cyfrowe

KONSERWACJA
Urz¹dzenia wymagaj¹ jedynie suchego
miejsca oraz, w razie potrzeby
oczyszczenia such¹ szmatk¹.
www.tac.pl
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Listwy zaciskowe: Wyjœcia
Nr zac. Ozn. zac.
Opis
wer.
301 302
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

G
G0
Y1
M
Y2
–
–
–
–
–

G
G0
Y1
M
Y2
Y3
M
Y4
–
–

31
32
33

K5 –
KC3 –
K6 –

Styk przekaŸnika
Wspólny - K5, K6
Styk przekaŸnika

34
35
36

K1 K1
KC1 KC1
K2 K2

Styk przekaŸnika
Wspólny - K1, K2
Styk przekaŸnika

37
38
39

K3 K3
KC2 KC2
K4 K4

Styk przekaŸnika
Wspólny - K3, K4
Styk przekaŸnika

40

–

–

24 V AC (lub DC+)
24 V AC wspólny
0–10 V
Masa wyjœciowa
0–10 V
0–10 V
Masa wyjœciowa
0–10 V

