Adaptéry pro přenos binárních signálů
přes mnohavidová optická vlákna

ELO E203, E204,
E205, E206, E207

Uživatelský manuál
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1.0

Úvod

Přenos optickým kabelem je vhodný zejména v aplikacích, kde indukce napětí do metalického
vedení může způsobit rušení přenosu nebo například v případě vlivu atmosférických výbojů
hrozí až destrukce koncových zařízení. Rovněž pro překonávání velkých rozdílů napěťových
potenciálů v místech koncových zařízení je přenos po optickém vláknu výhodný.

1.1

Použití

Přenos binárních signálů je stále aktuální zejména v oborech požární a zabezpečovací techniky
a v aplikacích z oblasti automatizace. S výhodou je možno využít vlastnost adaptéru
signalizovat chyby přenosu, přerušení optické trasy nebo výpadek napájení na vzdálené straně.
Vstupy jsou navzájem galvanicky oddělené. Jsou vybaveny omezovačem vstupního proudu na
zhruba 6 mA.
Výstupy jsou osazeny polovodičovými relé schopnými spínat proudy do 0,5 A a napětí do
48 V stejnosměrných, nebo 24 V střídavých.
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2.0

Principy činnosti

Stav pěti vstupních signálů je
periodicky
vysílán
do
vysílacího
optického vlákna. Přijímač dekóduje
komunikační protokol a nastavuje
výstupní signály podle přijatých dat.
Kromě toho na výstupu „Valid“
sepnutým stavem indikuje platnost
výstupních signálů.
V případě detekce chyby v přijímaných
datech se signál „Valid“ vypne, zatímco
výstupy zůstávají v naposledy korektně
přijatých stavech. Pokud chyba trvá
v řádu sekund, jsou výstupy nastaveny do
rozepnutého stavu.
Stav vstupů a výstupů je indikován na
předním panelu spolu s informací o běhu
procesoru a případné chybě příjmu.

3.0

Instalace

Adaptér je určen k instalaci na DIN lištu. V postupu instalování adaptéru je nutno rozlišit
připojení optické linky, zapojení vstupů a výstupů u jednotlivých modelů a problematiku
napájení.

3.1

Připojení optické linky

Jako optická linka se používá buď pár, nebo jedno mnohavidové optické vlákno 50/125µm,
případně 62,5/125µm s konektorem ST. Délka linky může být až 2 km, respektive útlum nesmí
přesáhnout 7,5 dB u vlákna 50/125µm a 11 dB u vlákna 62,5/125µm.
Modely pro obousměrný přenos (E203 a E207) vyžadují dvě vlákna, každé pro jeden směr
přenosu. Ostatní modely potřebují jedno vlákno. Vždy platí zásada, že vlákno z vysílače
jednoho adaptéru se na druhé straně připojuje do konektoru přijímače.

3.2
Zapojení
binárních
vstupů
Vstupy IN1 až IN5
jsou vzájemně galvanicky
oddělené.
Mohou být využity ke
snímání stavu ss zdroje
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napětí (na obrázku vstup IN1). Pokud je vstupní napětí menší než 3V, je vnímáno jako logická
nula, při napětí 4,5 až 24V jako logická jednička. Interpretace napětí mezi 3 až 4,5V není
jednoznačná.
Na vstupu IN3 je znázorněno připojení kontaktu relé za použití externího zdroje. Odběr ze
zdroje nepřesáhne zhruba 6mA.
U modelů ELO E205 a ELO E207 je k dispozici galvanicky oddělený zdroj 24 V/ 40 mA,
jehož výstup je na svorkách SRC24. S jeho pomocí je možno připojit i bezpotenciálový kontakt
(viz vstup IN5). Sejmuté hodnoty jsou periodicky vysílány do optické linky.
Stav vstupů je indikován na předním panelu adaptéru.

3.3

Zapojení binárních výstupů
Stav
pěti
binárních signálů je
periodicky
přijímán
z optického
vlákna a dekódován.
Podle přijatých dat
jsou nastavovány
výstupy O1 až O5.
Kromě toho je na

výstupu „Valid“ sepnutým stavem indikována platnost přijatých dat.
V případě detekce chyby v přijímaných datech výstupy zůstávají v naposledy korektně přijatých
stavech. Na obrázku je takto použit výstup O3. Pokud chyba přijímaných dat trvá v řádu
sekund, jsou výstupy nastaveny do rozepnutého stavu. Pokud je v aplikaci zapotřebí reagovat
na chybu v přenosu nikoli s několikasekundovou prodlevou, ale bezprostředně, využije se
signál „Valid“ například tak, jak je zapojen výstup O5. V tomto zapojení dojde k rozpojení
výstupu ihned po detekci chyby.
Stav příjmu je indikován na předním panelu (Rx OK a Rx Err).
Standardně lze pomocí výstupů O1 až O5 spínat napětí maximálně do 48 V ss nebo
24 V střídavých. Maximální spínaný proud je 0,5 A.
Stav výstupů je indikován na předním panelu adaptéru.
Na zvláštní objednávku lze dodat verze E203, E206 a E207 s reléovými výstupy, jejichž
zatížitelnost je 5 A a maximální spínané napětí 60V nebo výstupy s otevřenými kolektory se
zatížitelností max. 100 mA při napětí do 24V.

3.4

Připojení napájení

Jmenovité hodnoty napájení jsou 9 – 24 V ss, mezní hodnoty napájení 7 – 30 V ss. Odběr
proudu závisí silně na stavu výstupů. Při 24 V je typicky 150 mA, maximálně 400 mA.
Po připojení napájení musí začít blikat indikátory RUN na předním panelu adaptéru.

4

ELOE203ZK002

4.0
4.1

Technické podmínky
Parametry

Binární vstupy
galvanicky oddělené
Perioda vzorkování
2,5ms
Log. 0
0–3V
Log. 1
> 4,5 V
Max. odběr vstupu
6 mA
Binární výstupy
polovodičové relé
Perioda aktualizace výstupů
2,5ms
Spínaný proud max.
0,5 A
Spínané napětí max.
48 V ss, 24 V stř.
Jmenovité hodnoty napájení
9 – 24 V ss
Mezní hodnoty napájení
7 – 30 V ss
Odběr při 24 V
typicky 150 mA, max. 400 mA
Připojení metalických vedení
šroub. svorkovnice
Optické vlákno
mnohavidové 50/125 nebo 62,5/125 µm
Dosah typicky
2 km
Vlnová délka
820 nm
Typ optického konektoru
ST
Rozměry Š x V x H
22,5 x 108 x120 mm
Váha
140 g
Rozsah skladovacích teplot
- 10 o až +50 o C
Rozsah pracovních teplot
+ 5o až +50o C

5.0

Způsob objednání

Objednací kód:
ELO E203 – Obousměrný přenos (5 binárních vstupů + 5 binárních výstupů)
ELO E207 – Obousměrný přenos + interní zdroj 24V / 40 mA
ELO E204 – Vysílač 5 vstupních binárních signálů na optické vlákno
ELO E205 – Vysílač 5 vstupních bin. signálů na optické vlákno + interní zdroj 24V / 40 mA
ELO E206 – Přijímač 5 binárních signálů z optického vlákna
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