Katalogový list

Modul pro prodloužení pulzů model 6.4.1
je dvoukanálový modul s typickým prodloužením vstupního pulzu na 500 ms. Je určen pro
prodloužení krátkých impulzů od snímačů na déle trvající impulzy, které je schopen zaznamenat
digitální vstup běžného PLC.
Modul je napájen DC napětím 24 V. Je určen k zabudování do rozvaděče, upevnění na DIN lištu.
Napájení, vstupy a výstupy jsou galvanicky spojeny mínus pólem napájení (vodič GND).
Oba kanály jsou vyjma napájení na sobě zcela nezávislé. Lze samozřejmě použít i jen jeden kanál.
Příklad zapojení:

Technické údaje:
Napájení 24 V DC +20% -15%, vlastní spotřeba 25 mA.
Vstupy 0-5 V = Log. 0; 8-24 V = Log. 1
Čidla připojená na vstup mají být typu PNP.
Výstupy – jsou typu PNP; Odpor zátěže (vstupní odpor PLC) ≥ 1,5 kΩ.
Prodloužení pulzu – čas t2 = 500 – 700 ms. Na vyžádání je možné čas t2 změnit výměnou rezistoru R1
(R21) a kondenzátoru C1 (C21) časovacího obvodu.
Připojovací svorky šroubové pro průřez 1,0 až 2,5 mm2.
Montáž na lištu šíře 35 mm.
Elektrické krytí IP00.
Rozsah provozních teplot
-20oC až +50 oC
Rozměry š x v x h
71 x 81 x 50 mm.
Upozornění
Tento katalogový list slouží jako průvodní dokumentace
k modulu Prodloužení pulzů model 6.4.1.
Firma Václav Paleček nepřebírá zodpovědnost za chybné
použití. Technické údaje a naznačené zapojení vyjadřují
hlavní smysl modulu. Uživatel musí posoudit použití modulu
zvlášť v každém jednotlivém případě. Tento modul není stroj
nebo přístroj schopný přímého upotřebení nebo zapojení, ale

jedná se o komponent. Teprve včleněním tohoto komponentu do konstrukce uživatele je stanovena
jeho konečná funkce. Soulad konstrukce uživatele s platnými právními předpisy leží v oblasti
odpovědnosti uživatele. Modul nemá ochranu před úrazem elektrickým proudem, tu musí zajistit
uživatel správným projektem a provedením konstrukce uživatele.
Tyto pokyny si nečiní nároky na úplnost a bezchybnost. V případě nejasností se obraťte na výrobce.
Výrobce:

Václav Paleček
Pod Kovárnou 126
251 64 Mnichovice

E-mail:

vapalecek@atlas.cz

web:

palecek-elektro.cz

IČO:

158 34 999

V Mnichovicích dne 22.2.2014

Václav Paleček

Informativní schéma modulu – vstupní a výstupní obvody:

