pCOXS Elektronický regulátor
D kujeme Vám, za Váš výb r. V íme, že budete s nákupem spokojeni.
Všeobecné vlastnosti
XS
pCO je elektronický mikroprocesorový regulátor, vyvinutý fy CAREL pro použití v mnoha aplikacích v oblasti klimatizace a chlazení. Zajiš uje naprostou p izp sobivost
XS
aplikaci, umož ující specifickým výrobk m aby byly vyvinuty dle požadavk zákazníka. Regulátor pCO je ur ený pro spoušt ní ídícího programu a obsahuje sadu svorek
požadovaných pro p ipojení k ízeným za ízením (nap íklad: ventil m, kompresor m, el. styka m, ventilátor m).
Program a parametry jsou uloženy ve FLASH pam ti, která umož uje udržení dat i v p ípad výpadku napájení (bez požadavku záložní baterie). Program je nahrán do
XS
XS
regulátoru pomocí PC (WinLoad32). pCO také umož uje p ipojení k pLAN (místní sí pCO) a m že být p ipojen jak k jiným regulátor m pCO ,tak i k p edešlým model m
2
1
C
regulátor – pCO , pCO , pCO .
Sí pLAN je tvo ena sérií regulátor a terminál , které spolu vzájemn komunikují. Každý regulátor v pLAN m že vym ovat informace (jakoukoli prom nnou, digitální nebo
XS
analogovou, v závislosti na používaném aplika ním programu) p i vysoké rychlosti (62,5 kbps). M že být p ipojeno až 32 jednotek (pCO a terminál ) umož ujících rychlé
XS
sdílení informací. Vložením volitelné sériové karty m že být pCO p ipojen p es sériovou linku RS485 k dozor ímu/údržbovému systému pomocí komunika ního protokolu fy
TM
CAREL nebo MODBUS .
Dostupné verze:
kód PCO1000AX0 bez zabudovaného terminálu;
kód PCO1000BX0 se zabudovaným terminálem;
kód PCO1000CX0 bez zabudovaného terminálu a rozší enou pam tí;
kód PCO1000DX0 se zabudovaným terminálem a rozší enou pam tí;
kód PCO1002AX0 bez zabudovaného terminálu a se 2 digitálními výstupy SSR relé;
kód PCO1002BX0 se zabudovaným terminálem a 2 digitálními výstupy SSR relé;
kód PCO1002CX0 bez zabudovaného terminálu a se 2 digitálními výstupy SSR relé; rozší ená pam ;
kód PCO1002DX0 se zabudovaným terminálem a 2 digitálními výstupy SSR relé; rozší ená pam ;
kód PCO1MP0AX0 bez zabudovaného terminálu, MP-Bus interface (J8);
kód PCO1MP0BX0 se zabudovaným terminálem, MP-Bus interface (J8).
kód PCO1MP0CX0 bez zabudovaného terminálu, MP-Bus interface (J8); rozší ená pam ;
kód PCO1MP0DX0 se zabudovaným terminálem, MP-Bus interface (J8); rozší ená pam .
Sada konektor :
kód PCO1CON0X0 šroubová;
kód PCO1CON1X0 pružinová.

J1

konektor napájení [G (+), G0 (-)] 24Vst nebo 24 až 48Vss

Napájení
Napájení regulátoru je zapojeno mezi G a G0.
XS
Pro st ídavé napájení použijte transformátor s bezpe nostním výstupem t ídy II 24V s minimálním p íkonem 25VA, který bude napájet pouze jeden regulátor pCO . Napájení
XS
XS
regulátoru pCO (nebo série regulátor pCO ) by m lo být uvnit rozvad e odd lené od napájení ostatních elektrických za ízení (styka a dalších elektromechanických
díl ).
Do napájecí linky musí být instalovaná pojistka 250V 1 AT.
Napájení je funk n izolováno od vstup /výstup a sériových p ipojení.

J2

p erušení fáze a analogové vstupy: NTC, 0 až 1V, 0 až 5V, 0 až 20mA, 4
a 20mA, +5REF pro napájení 5V pom rových idel a napájení +24Vss
pro aktivní idla;

Synchronní linka 24Vst (SYNC) by m la být zapojena mezi svorky SYNC a G0. Jelikož tato se liší od napájení regulátoru, musí být vstup „SYNC“ chrán n pojistkou 250V
100mA.

J3

analogové výstupy 0 až 10V a výstupy PWM p erušení fáze;

J4

digitální vstupy s volnými kontakty;

J5

konektor pro všechny standardní série terminál pCO* a pro na ítání
aplika ního softwaru;

J6

konektor pLAN;

J7

konektor terminálu tLAN;

J8

konektor sít tLAN nebo MP-Bus;

J9

reléové digitální výstupy spole né;

J10

reléový digitální výstup;

J11

alarmové relé digitálního výstupu s p epínacím kontaktem;

12

napájecí žlutá LED a 3 stavové LED pCO ;

13

kryt pro vložení sériové karty:
- RS485 pro dohled
- RS232 pro interface modemu
- brána (konvertor protokolu)

14

kryt pro vložení karty hodin;

15

zabudovaný terminál

Obr. 1
Vysv tlivky
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UPOZORN NÍ: pCO (stejn jako pCO a pCO ) m že napájet maximáln jeden standardní displej (PCOT*, PCOI*, PGD0 nebo PGD1). Nem že být použit pro napájení
grafických terminál PCOT00PGH0 a PCOI00PGL0, které tudíž musí být napájeny jinými zdroji.

Technická specifikace
Mechanické vlastnosti
rozm ry: 8 DINové moduly, 110 x 140 x 60 mm;
montáž na DIN lištu.
XS

Plastová sk í
pro montáž na DIN lištu, podle DIN 43880 a CEI EN 50022;
materiál: technopolymer;
samozhášecí p ísada: V0 (UL94) a 960°C (IEC 695);
tlakový test kuli kou: 125°C;
odolnost v i dotekovému proudu: 250V;
barva: šedá RAL7035;
chladící otvory.
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Elektrická specifikace
napájení (regulátor s p ipojeným terminálem) 24V st +10/-15% a 24 na 48 V ss +10/-15% 50/60 Hz – maximální proudový vstup P = 8W;
blok terminálu s vyjímatelnými sam ími/sami ími konektory, max nap tí 250V st.
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pr ez kabelu: min. 0,5 mm -max 2,5 mm
CPU H8S2320, 16 bit, 24 MHz;
programová pam (FLASH) 1 MB, p i 16 bit (2 MB v rozší ené verzi pam ti);
datová pam (statická RAM) 128 kB p i 8 bit (512 kB v rozší ené verzi pam ti);
pam dat parametr 4 kB p i 16 bit (max. limit: 400 000 zápis na jedno pam ové místo). Dalších 32kB jako standard, není k dispozici k pLAN;
pracovní cyklus (aplikace pr m rné složitosti) 0,2 s (typické).

Rozm ry

Analogové vstupy
10 bit A/D konvertor, s integrovaným CPU, vše T ída II.
univerzální: teplotní idlo NTC CAREL (-50÷90°C; R/T 10k p i 25°C), nap tí: 0 až 1Vss nebo 0 až 5Vss pom rových, proud: 0 až 20 mA nebo 4 až 20 mA, volitelné p es
software (vstupy B1, B2). Odolnost vstupu pro 4 až 20 mA = 100 ;
pasivní: teplotní idlo NTC CAREL, (-50÷90°C; R/T 10k p i 25°C) nebo 0 až 5Vss pom rových (vstupy B3, B4), volitelné p es software;
asová konstanta vstupu: 1s, pro všechny vstupy.
UPOZORN NÍ: pro napájení aktivních idel m že být použito 24Vss dostupných na svorce 24Vss, maximální proud je 100mA, chrán ných proti zkrat m. Pro napájení idla 0
až 5V použijte svorku +5VREF. Mohou být p ipojeny maximáln dv pom rová idla.
B
Na rozdíl od pCO , je signál 0 až 1Vss omezen na vymezený rozsah 0 až 1V a proto není vždy kompatibilní se standardním signálem 10mV/°C z idel fy CAREL (p i záporných
teplotách nebo teplotách p evyšujících 100°C m že být generován alarm idla); a proto pro teplotní signály použijte 4 až 20 mA nebo NTC.
Obr. 2
Další vlastnosti
skladovací podmínky

-20÷70, 90% RH nekondenza ní

provozní podmínky

-10÷60, 90% RH nekondenza ní

ochranné krytí

IP20, IP40 pouze p ední panel/ UL: typ 1

zne išt ní ovzduší

normální

klasifikace podle ochrany proti elektrickému
úderu

pro za azení do za ízení T ída I a/nebo II

PTI izola ních materiál

250V

doba elektrického zatížení izola ních ástí

dlouhá

typ innosti relé

1C

typ odpojení nebo mikrospínání

mikrospínání

kategorie odolnosti v

kategorie D (UL94 – V0)

odolnost v

i teplu a ohni

i skokovému nap tí

Analogové výstupy
Y1 a Y2, výstupy 0 až 10Vss a Y3 PWM p erušení fáze s 5V impulsem, programovatelná stálost.
Interní napájení: opticky neizolované, vše T ída II.
Rozlišení: 8 bit , maximální zát ž: 1 kW (10 mA) pro 0 až 10V a 470W (10 mA) pro PWM
Digitální výstupy
typ: relé
po et: 5, první 3 jsou seskupeny do spole né svorkovnice.
Zajist te, aby proud, procházející p es spole ný terminál, nep ekro il proudový limit pro jednotlivý terminál, což je 8A.
Skupiny (1, 2, 3) - 4 - 5 (alarmová relé)
Relé jsou rozd lena do skupin dle vzdálenosti izolace. T i relé v první skupin musí pracovat na stejném nap tí (obecn 24Vst nebo 230 st).
Mezi skupinami je dvojitá izolace a proto mohou skupiny pracovat p i r zných nap tích.
V každém p ípad je mezi každým digitálním výstupem terminálu a zbytkem regulátoru dvojitá izolace.
Relé íslo 5 má p epínací kontakty.
P epínaný výkon: typ relé: 2000 VA, 250Vst, 8 A odporové
schváleno: 250V st, 8 A odporové, 2 A FLA, 12A LRA; D300 zkušební provoz v souladu s UL (30,000 cykl )
2 A odporové, 2 A induktivní, cos =0,4, 2(2) A dle EN 60730-1 (100,000 cykl )
Výstupy SSR: 2 v alternativ k relé . 4 a 5; 24V st/ss, Pmax=10W

kategorie 1

životnost (provozní hodiny)

80,000

po et automatických cykl pro každou
automatickou innost

100,000 (EN 60730-1), 30,000 (UL873)

softwarová t ída a struktura

t ída A

Digitální vstupy
XS
6 vstup z volných kontakt (napájených pCO ), 6 mA, vše T ída II.
K zabrán ní možnému elektromagnetickému rušení pokud možno co nejvíce odd lte kabely signálu idla a digitálního vstupu od kabel s induktivní zát ží a napájením.

Pokud je výrobek instalován do pr myslového prost edí a musí tudíž vyhovovat aplika nímu rozsahu normy EN 61000-6-2, musí být délka všech vstupních a výstupních kabel
(analogových i digitálních) menší než 30 m.

Toto za ízení není ur eno pro držení v ruce a má být nainstalováno
do rozvad e v souladu s požadavky odpovídajícími standard m.
Upozorn ní: pro aplikace vystavené významným vibracím (1,5 mm pk-pk
XS
sinusoidální, 10-55 Hz) je doporu ováno sepnout kabely p ipojené k pCO 3
cm od konektor .

P ipojení k uživatelskému terminálu, T ída II
Typ
Asynchronní, polovi ní duplex s 2 vyhrazenými dráty
Konektor na terminálu
6-cestná telefonní zástr ka
Konektor pro pLAN*
Vyjímatelný 3-cestný konektor
Ovlada
Vyrovnaný diferenciál, CMR 7V (typ RS485)
Maximální povolená vzdálenost mezi terminálem a pCO
S telefonním kabelem
Odolnost kabelu

Max. vzdálenost

0,14 W/m

600 m

0,25 W/m

400 m
B

XS

(nebo alternativn mezi dv ma za ízeními nejvzdálen jšími v pLAN) je uvedena v následující tabulce:
Se stín ným kabelem AWG24
Odolnost kabelu
0,078 W/m
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* Poznámka: Na rozdíl od pCO a pCO , není adresa pLAN nastavena pomocí p epína
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Max. vzdálenost
600 m

dip ale sekvencí inností na terminálu. Viz softwarový manuál.
Carel si vyhrazuje právo upravit vlastnosti svých výrobk bez p edchozího upozorn ní.
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