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Modu³y z wyjciami analogowymi

Modu³y z wyjciami analogowymi TAC Xenta 491 i 492 s¹
czêci¹ rodziny TAC Xenta. Modu³y te s¹ wykorzystywane
jako modu³y dodatkowe dla sterowników TAC Xenta, z którymi
s¹ po³¹czone w sieci.
Oba modu³y posiadaj¹ po osiem wyjæ analogowych.
W TAC Xenta 492 dla wyjæ analogowych istnieje mo¿liwoæ
rêcznej zmiany wartoci analogowej wyjcia.
Modu³yTAC Xenta 491/492 s¹ konfigurowane z okrelonym
sterownikiem za pomoc¹ narzêdzi programu TAC Menta®.

W przypadku wyst¹pienia kilku sterowników i modu³ów
wej./wyj. w jednej sieci, na etapie uruchomienia wykorzystuje
siê specjalny program - narzêdzie do konfiguracji urz¹dzeñ.
Stan wejæ/wyjæ mo¿e byæ sprawdzany za pomoc¹ panela
operatora - TAC Xenta OP pod³¹czonego do dowolnego
sterownika TAC Xenta w sieci.
TAC Xenta OP jest wyposa¿ony w wywietlacz
ciek³okrystaliczny oraz szeæ przycisków s³u¿¹cych do
odczytu wartoci i nastawy parametrów.

DANE TECHNICZNE

Wyjcia analogowe (Y1Y8):
iloæ ................................................................................ 8
napiêcie steruj¹ce .......................................... 010 V DC
pr¹d steruj¹cy, (zabezp. przed zwarciem) ..... maks. 2 mA
b³¹d maksymalny ............................................. maks. 1%
Forsowanie rêczne wyjæ analog. (tylko TAC Xenta 492):
iloæ ................................................................................ 8
pozycje prze³¹czników ................................... MAN, AUTO
zakres potencjometru ............................................ 0-10 V
Komunikacja:
Sieæ .................... Echelon LONWORKS® TP/FT-10, 78 kbps

Podane informacje mog¹ ulec zmianie.
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Temperatura otoczenia:
przechowywanie ................................... 20 °C do +50 °C
praca ...................................................... ±0 °C do +50 °C
Wilgotnoæ wzglêdna ............ maks. 90% bez kondensacji
Obudowa:
materia³ ............................................................... ABS/PC
stopieñ ochrony obudowy ........................................ IP 20
wymiary (mm) ..................................... patrz rysunek obok
masa ...................................................................... 0.4 kg

Ø 4 (0.2)

Pobór mocy ......................................................... maks. 2 W
Wielkoæ transformatora .............................................. 3 VA

90 (3.5)

45 (1.8)

mm (in.):

48 (1.9)

Napiêcie zasilania ........................ 24 V AC ±20%, 50/60 Hz
lub 1940 V DC

10.1
(0.4)

70 (2.8)

75 (3.1)

Zgodnoæ z normami:
emisja ........................ C-Tick, EN 50081-1, FCC Part 15
odpornoæ 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 odpornoci termicznej ....................... UL 94 V-0
Numery katalogowe:
czêæ elektroniczna TAC Xenta 491 .............. 0-073-0301
czêæ elektroniczna TAC Xenta 492
(z forsowaniem wyjæ analogowych) .... 0-073-0303
podstawa TAC Xenta 400 ............................. 0-073-0902
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BUDOWA
Ka¿dy modu³ TAC Xenta 491/492 sk³ada
siê z podstawy wyposa¿onej w listwy
zaciskowe i czêci z elektronik¹ (rys.1).
Wszystkie po³aczenia elektryczne
wykonuje siê tylko na listwach
zaciskowych w podstawie modu³u. Czêæ
elektroniczna mo¿e byæ ³atwo
zdejmowana bez demonta¿u po³¹czeñ
elektrycznych na listwach.
Wyjcia analogowe
Wyjcia te s³u¿¹ do sterowania si³ownikami lub innymi urz¹dzeniami wymagaj¹cymi analogowych sygna³ów steruj¹cych.
Nie wymagaj¹ zewnêtrznego zasilania.
TAC Xenta 492 posiada dodatkowo osiem
prze³¹czników pracy rêcznej/automatycz.

Rys. 1

Pozycja MAN umo¿liwia rêczn¹ zmianê
sygna³u wyjcia za pomoc¹ potencjometru.
Wskaniki diodowe LED
Na obudowie modu³u znajduj¹ siê dwie

diody sygnalizacyjne. Jedna z nich,
czerwona sygnalizuje awariê. Druga dioda,
zielona, wiec¹ca pulsacyjnie, sygnalizuje
dzia³anie programu aplikacyjnego.

KABLE

MONTA¯
TAC Xenta 491/492 montuje siê w szafach
na szynach TS 35 mm (EN 50022). Modu³
sk³ada siê z: podstawy z listwami
zaciskowymi i czêci elektronicznej. Dla
u³atwienia monta¿u podstawa mo¿e byæ
zamontowana na listwie, a po³¹czenia
elektryczne mog¹ byæ wykonane bez czêci
elektronicznej. Patrz rys. 1.

G i G0:
Min. przekrój ¿y³y 0.75 mm2.

85102 wynosi 500m. Wiêcej szczegó³owych informacji na ten temat znajduje
siê w TAC Xenta Network Guide.

C1 i C2:
System FTT-10 pozwala u¿ytkownikowi na ³¹czenie urz¹dzeñ w sieci
w³aciwie bez ograniczeñ w topologii.
Maksymalna d³ugoæ ¿y³y w jednym
segmencie zale¿y od typu kabla i topologii. Np. maksymalna d³ugoæ po³¹czeñ przy swobodnej topologii z jednym terminatorem dla kabla Belden

Do monta¿u sterowników i modu³ów
TAC Xenta wykorzystuje siê standardowe
szafy AKPiA.

Przewody nie s¹ spolaryzowane ale
musz¹ tworzyæ skrêcan¹ parê.
Zaciski Y1Y8:
Min. przekrój ¿y³y 0,250,75 mm2.
Maks. d³ugoæ kabla 20200 m
(szczegó³y w podrêczniku modu³y
TAC Xenta 400).

PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
Na p³ycie czo³owej modu³u umieszczone
s¹ numery i oznaczenia zacisków (1 G,
2 G0 itd.). Numery s¹ równie¿ umieszczone na listwach zaciskowych w podstawie.
Przycisk serwisowy
Dla u³atwienia uruchomienia sieci, na
p³ycie czo³owej modu³u znajduje siê
przycisk, po naciniêciu którego
nastêpuje identyfikacja urz¹dzenia w
sieci.
Je¿eli przycisk jest przyciskany przez
wiêcej ni¿ 7 sekund, w czasie 60 sekund
po restarcie, wszystkie wartoci modu³u
przyjm¹ wartoci domylne.

Pod³¹czenie zacisków
Nr
Nazwa
Opis
zacis. zacisku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

G
G0
C1
C2
Y1
M
Y2
M
Y3
M

}
}

24 V AC/DC
LONWORKS
TP/FT-10, 78 kbps
Wyj. analogowe 0-10 V
Wyjcie masa
Wyj. analogowe 0-10 V
Wyjcie masa
Wyj. analogowe 0-10 V
Wyjcie masa

Nr
Nazwa
zacis. zacisku
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Y4
M
Y5
M
Y6
M
Y7
M
Y8
M

Opis
Wyj. analogowe 0-10 V
Wyjcie masa
Wyj. analogowe 0-10 V
Wyjcie masa
Wyj. analogowe 0-10 V
Wyjcie masa
Wyj. analogowe 0-10 V
Wyjcie masa
Wyj. analogowe 0-10 V
Wyjcie masa

Numer identyfikacyjny neuronu ID
znajduje siê na naklejce z boku modu³u.

KOMUNIKACJA
Pod³¹czenie z LONWORKS
Sterowniki TAC Xenta 300/400 i modu³y
I/O wej./wyj. komunikuj¹ siê miêdzy sob¹
poprzez wspóln¹ magistralê Echelon
LONWORKS® FTT-10, w topologii dowolnej,
78 kbps. Sterowniki mog¹ tworzyæ sieæ i
wymieniaæ miêdzy sob¹ dane.

KONSERWACJA
W razie potrzeby do sieci mog¹ byæ
pod³¹czone dodatkowe modu³y wej./wyj.
Ka¿dy modu³ wej./wyj. jest skojarzony
z konkretnym sterownikiem w sieci.
Protokó³ LonTalk® stwarza mo¿liwoæ
u¿ycia zmiennych sieciowych (NVs;
np. wartoci I/O) zdefiniowanych w urz¹dzeniach innych producentów.

Modu³y wymagaj¹ jedynie suchego
miejsca, a w razie potrzeby oczyszczenia
such¹ szmatk¹.

TAC and TAC products are trademarks and/or registered trademarks of TAC AB.
All other trademarks belong to their respective owners. Copyright 2002 ã TAC AB. All rights reserved.
www.tac.pl
0-003-2529-0 (PL)

2 (2)

