
čtenářský servis

1ST 4/2008

Přestože se s moduly pro distri-
buované připojení vstupů a vý-
stupů k řídicím systémům přes
sériovou sběrnici RS485 setká-
váme na trhu už více než pat-
náct let, stále se jedná o nejroz-
šířenější a rozvíjející se řešení.
Důvodem je snadné použití mo-
dulů připojením přes obyčejnou
dvojvodičovou kabeláž a obvyk-
le jednoduchá komunikace tex-
tovým protokolem, který se po-
stupem času standardizoval,
takže je možné navzájem kom-
binovat na jedné lince a v jedné
softwarové aplikaci moduly
různých výrobců. Za dobu pat-
nácti let se na trhu vyprofilovali
také výrobci, kteří se této oblasti
skutečně plnohodnotně věnují
a nabízejí ucelenou řadu vlast-
ních výrobků, včetně softwaro-
vé podpory. Výrobcem s nejširší
produktovou řadou je společ-
nost ICP DAS, jejíž novinky si
blíže představíme.

Modul I-7018Z je desetikaná-
lový termočlánkový vstupní mo-
dul s ochranou vstupů. Je urče-
ný především pro měření teplot
termočlánkovými snímači. Díky
novému řešení měřicích obvo-
dů dosahuje srovnatelné přes-
nosti měření jako značkové
měřicí přístroje. Mimo termo-
článkových měření je použitel-
ný také pro měření napěťových
nebo proudových signálů. Mo-
dul I-7018Z nabízí cenově vý-
hodné řešení pro mnoho ma-
lých aplikací, protože každý
z jeho deseti vstupů má indivi-
duálně nastavitelný typ a roz-
sah připojeného signálu. Tak-
to může být k jednomu modu-

lu připojeno několik různých
zdrojů signálů současně. Modul
I-7018Z má přepěťovou ochranu
vstupů do 240 V, detekci přeru-

šení signálového vedení při mě-
ření proudů nebo termočlánků
a ochranu ESD proti napěťovým
špičkám do 4 kV.

Další z nových modulů je
I-7017Z. Narozdíl od předchozí-
ho tento desetikanálový modul
nepodporuje přímé připojení
termočlánků, ale pouze měření
napětí a proudů. Typ vstupu
(napětí/proud) se volí pomocí
propojek uvnitř modulu a při
měření proudu není potřeba
připojovat obvyklé vnější odpo-
rové bočníky. Přepěťová ochra-
na a ochrana proti napěťovým
špičkám je stejná jako u modulu
I-7018Z.

Pro uspokojení častých poža-
davků měření větších stejno-
směrných napětí byl do nabídky
doplněn modul I-7017R-A5.
Jeho osm vstupů může být na-
staveno na rozsah +50 V nebo
+150 V, vstupy mají přepěťovou
ochranu +200 V. Pro jeho bez-

pečné použití nabízí firma ICP
DAS kryt odnímatelné svorkov-
nice, aby nedošlo k dotyku s je-
jí živou částí.

Poslední novinkou je modul
I-7015P určený k měření až
šesti teplot pomocí odporových
teploměrů s dlouhým přívod-
ním vedením. Modul má vesta-
věnou kompenzaci přívodu
pro třívodičové teploměry, dí-
ky které může zajistit přesné
měření bez ohledu na vzdále-
nost teploměru od modulu.
Každý z šesti kanálů může být
individuálně nastaven na jiný
typ z podporovaných platino-
vých, niklových nebo mědě-
ných snímačů.

Díky mnohaletému vývoji
a sledování požadavků zákazní-
ků je I-7000 v současné době
nejucelenější řadou modulů
pro distribuované měření a sběr
dat. Uživatelé mají na výběr
z téměř stovky různých modulů
a další jsou neustále vyvíjeny.
Nezbytnou součástí této řady
jsou komunikační převodníky
pro připojení k velkému množ-

ství standardních typů rozhraní
a sběrnic.

Ze strany potenciálních
uživatelů se stále ozývají po-
žadavky na jednoduchou soft-
warovou aplikaci pro zobraze-
ní naměřených hodnot, jejich
archivaci, popř. i nastavování
výstupů v závislosti na namě-
řených hodnotách. Proto firma
ICP DAS začala vyvíjet vlast-
ní software EZ Data Logger.
Umožňuje měřit veličiny na
vstupech, v zadaných časo-
vých intervalech je archivovat
a prezentovat pomocí předpři-
pravených nebo uživatelem
vytvořených a importovaných
grafických prvků. Výstupy
může uživatel ovládat ručně
nebo pomocí zadaných algo-
ritmů. K softwaru EZ Data
Logger lze připojit distribuo-
vané moduly a modulární
systémy ICP DAS s proto-
kolem DCON nebo Modbus.
Připojit lze i zařízení jiných
výrobců s protokolem Modbus
RTU nebo ModbusTCP. Apli-
kační určení tohoto softwaru
je promítnuto do jeho ceny.
Software EZ Data Logger je
zdarma k dispozici na strán-
kách výrobce, a i přesto je
neustále vylepšován.

Distribuované vstupní a vý-
stupní moduly i další produk-
ty firmy ICP DAS je možné
zakoupit u společnosti ELCOM
IPC, s.r.o. Podrobnější informa-
ce lze získat na internetových
stránkách www.icpcon.cz.
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