
ELPRO 115S
Endüstriyel Tip Seri Giri  Ç  Modülleri
RS485 yolu ile giri /ç  transferi yap labilir ve her bir multi-drop linkte 32
modüle kadar
Modbus cihazlar için ilave giri /ç  geni letme - her bir modbus
ba lant nda 31 x 115S ba lanabilir.
105U serisi modüller için giri /ç  geni leme modülü olarak kullan labilir.

Özellikler

• Çoklu Giri /Ç  kanallar  – izleme ve kontrol fonksiyonlar

• RS 485 multi-drop yolu ile ba lant .

• Haberle me olarak WIB-net veya Modbus Protokolü  (RTU ve ASCII formatlar )
seçilebilir.

• Bir modüle ba lanan sensör sinyali (giri  sinyali), bir ba ka modüle gönderilerek
tekrar ç  sinyali olarak yarat labilir veya seri veya ethernet hat üzerinden host
sisteme (PLC veya SCADA) aktar labilir.

• Kablosuz 105U giri /ç  modüllerine harici ilave giri /ç  modülü olarak
ba lanabilir – kablosuz cihaz ba na adrese ba  31 modül.

• 115S birimleri bir multi-drop giri /ç  sisteminde birlikte seri halde ba lanabilir –
adrese ba  olarak bir multi-drop sisteminde 32 cihaz ba lanabilir – haberle meyi
kontrol etmek için hiçbir master cihaza gerek yoktur.

• Multi-drop’da modbus giri /ç  gibi 99 x 115S birbirine ba lanabilir ( tekli multi-drop da
31 den fazla cihaz ba lanacaksa, güçlendirici / izolatör RS485 donan  gerekir.)

• RS485 multi-drop ba lant  mesafesi çevre ko ullar na ba  olarak en çok 2 km dir.

•  htiyaca göre çe itli modül versiyonlar  vard r.

•

• WIB-Net; ak ll  kablosuz protokoldür. Tan mlanan durumlar  raporlar. Güvenilirdir, kontrollu mesajlar kullan r.
Her hangi bir modüldeki her hangi bir giri , her hangi bir modülden ç  al nabilir. Bir giri  birçok ç a
gönderilebilir. Seri haberle me h  9,6 Kb/s’dir.

• Modbus RTU veya Modbus ASCII slave protokolü, 115,2 Kb/s, 7 veya 8 bit veri format  olmak üzere seri
haberle me yap land labilir.

• Giri /ç ’lara ek olarak dahili analog setpoint durumu,  pals h  ve toplam , besleme kaynak gerilim de eri,
besleme kayna  durum bilgisi verir.

115S-11 115S-12 115S-13

Dijital/Kontak Giri en çok 16 en çok 8 en çok 8

Dijital/Kontak Ç en çok 16 en çok 8 en çok 8

Analog Giri yok
4 ba ms z /

8 ortak uçlu
yok

Analog Ç yok yok
4 ba ms z /

8 ortak uçlu

Pals Giri 4 0 0

Pals Ç 8 8 8
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AYRINTILAR

Genel
cakl k -40 ile +60 0C

Nem 0–99% RH
EMC FCC Bölüm 15, AS3548,
89/336/EEC, CSA S f 1 Div 2
tehlikeli alanlar (ABD, Kanada)
Kasa: Yüksek yo unluklu termo-
plastik
Boyut : 150 X 180 X 35mm
DIN ray montaj .
Ayr labilir, 12 giri li, 2.5mm klemens
Güç kayna , i lemci, seri veri-al
veri i ve dijital giri /ç  için uyar
LED’leri

Giri ler ve Ç lar

Dijital Giri ler
NPN transistor veya serbest gerilim
kontaklar  için uygun, akan kontak
ak  5mA, giri ler “surge”
korumal r.
115S-11      : 16 adet seçilebilir G/Ç
115S-12,13 :  8 adet seçilebilir G/Ç

Dijital Ç lar
lar 30VDC 200mA, FET

115S-11      : 16 adet seçilebilir G/Ç
115S-12,13 :  8 adet seçilebilir G/Ç

Analog Giri ler
De ken ”floating” diferansiyel
giri ler, ortak mod voltaj  27V, harici
ba lant lar için 24VDC besleme,
1 saniyelik dijital filtreleme,
0-20mA/0-10V rezolüsyon 12 bit,
hassasiyet 0,1%
115S -12  8 giri  kanal , seçilebilir 4
adet çift terminalli de ken giri li
veya 8 adet ortak-terminal mü terek
giri li ba lant .

Analog Ç lar
Ak m/gerilim kayna  veya ortak
ak m link olarak seçilebilir,
maksimum döngü gerilim 27V,
maksimum döngü direnci 1000
ohm, 0-20mA/0-10V,12 bit,
hassasiyet 0,1%
113S–13   8 kanall

Pals Giri leri
Her bir dijital giri in maksimum
pals oran  1 KHz, minimum pals
geni li i 0,5 ms’dir.
115S–11  4 giri  (DIO1–4)

Pals Ç lar
Her bir dijital ç n maksimum
pals oran  15.625Hz, minimum
pals geni li i 32ms’dir.
115S–11,12,13  8 ç  (DIO1–8)

Güç Kayna
10.8–15.6VDC, yüksek voltaj ve
ters ba lant  korumal
Besleme voltaj de eri, uzak
modüllere izleme için transfer
edilebilir.
Dahili DC/DC çevirici, harici
cihazlar  beslemek için 24VDC
250mA devre besleme.

Seri Port
RS485 seri giri i, 115,2Kb/s’e
kadar, 7/8 data bit, n/e/o parity, 1/2
stop bit olarak yap land labilir.
RS232 yap land rma portu, 9 pinli
DB9 di i konektörlü, 9.6Kb/s, 8/n/1
RS485 maksimum kablo mesafesi
terminal ba lant yla 2000m’dir.

rl k
0,359 gram.
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