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PrzekaŸnik programowalny NEED

Spe³nienie potrzeb jutra

czym NEED siê wyró¿nia:

Polski przekaŸnik programowalny
Wyj¹tkowa prostota programowania
Serwis i doradztwo techniczne
zapewnione przez Relpol S.A.

www.relpol.com.pl

- mo¿liwoœæ pomiaru napiêæ: 0...255 V AC,
0...25 V DC,
- sygnalizacja stanów wejœæ / wyjœæ za pomoc¹
diod LED,
- zewnêtrzny potencjometr umo¿liwiaj¹cy
³atw¹ modyfikacjê aplikacji,
- ró¿ne typy wyjœæ: przekaŸnikowe, triakowe,
tranzystorowe,
- dostêpne napiêcia zasilaj¹ce: 230 V AC,
24 V DC, 12 V DC,
- oprogramowanie w trzech wersjach jêzykowych:
polski, angielski, rosyjski,
- mo¿liwoœæ programowania w LAD i STL,
- konkurencyjna cena.
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W trosce o jutro
Przysz³oœæ przekaŸnika NEED
Stwórz Swojego NEED-a !

e-mail: need@relpol.com.pl

-

Najciekawsze propozycje
nagrodzimy.

CDN...

Na Pañstwa propozycje
czekamy pod adresem:

NEED - 16 wejœæ / 8 wyjœæ,
symulacja pracy przekaŸnika na PC,
dodatkowe modu³y rozszerzeñ wejœæ / wyjœæ,
dodatkowy modu³ wyœwietlacza LCD.
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Charakterystyka
Zasoby fizyczne dostêpne w przekaŸniku:
- wejœcia / wyjœcia: 6 wejœæ cyfrowych (I1 - I6),
2 wejœcia analogowo-cyfrowe (I7 - I8), 4 wyjœcia:
przekaŸnikowe, triakowe, tranzystorowe (Q1 - Q4),
- wskaŸnik LED stanu przekaŸnika,
- prze³¹cznik trybu pracy STOP/RUN,
- potencjometr do zadawania wartoœci analogowych,
- wskaŸniki LED stanów wejœæ / wyjœæ.
Zasoby programowe dostêpne w przekaŸniku:
- 16 znaczników (M1 - M16),
- 8 timerów (T1 - T8),
- 8 liczników (C1 - C8),
- 8 komparatorów wielkoœci analogowych (A1 - A8),
- 4 zegary czasu rzeczywistego (H1 - H4).
Struktura systemu NEED:
- przekaŸnik programowalny NEED,
- przewód do programowania i diagnostyki
(z portem szeregowym RS232 do po³¹czenia
z komputerem PC) NEED-PC-15A,
- zewnêtrzna karta pamiêci NEED-M-1K ❶,
- oprogramowanie do edycji, kompilacji,
programowania przekaŸnika oraz zewnêtrznej
karty pamiêci PC Need,
programowanie w jêzyku graficznym LAD
i tekstowym STL,
- podrêcznik u¿ytkownika (www.need.relpol.com.pl).

Opis panelu czo³owego
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Zaciski zasilania
Zaciski wejœæ cyfrowych
Zaciski wejœæ analogowo-cyfrowych
Otwory 5,5 mm do monta¿u na panelu
przy pomocy 2 wkrêtów M4
WskaŸnik LED (trójkolorowy)
stanu przekaŸnika
Prze³¹cznik trybu pracy STOP/RUN
Potencjometr do zadawania
wartoœci analogowych
Z³¹cze do programowania przekaŸnika
oraz do zewnêtrznej karty pamiêci,
zabezpieczone zaœlepk¹
Zaciski wyjœæ
WskaŸniki LED (¿ó³te) stanu wyjœæ
WskaŸniki LED (zielone) stanu wejœæ

Oznaczenia kodowe do zamówienia
Typ
przekaŸnika

Znamionowe
napiêcie
zasilania

Rodzaj
napiêcia
zasilania

Wersja
przekaŸnika

Iloœæ
wejœæ

i

N E E D
Znamionowe napiêcie zasilania

Iloœæ wejœæ

012 - 12 V wersja DC
024 - 24 V wersja DC
230 - 230 V wersja AC (50/60 Hz)

08 - 8 wejœæ
Iloœæ i rodzaj wyjœæ
(standardowe)

Rodzaj napiêcia zasilania

4R - 4 wyjœcia przekaŸn
NO (normalnie otw
4T - 4 wyjœcia pó³przew
(triak) - tylko wersj
4O - 4 wyjœcia pó³przew
(fototranzystor mo
- tylko wersje DC ❷

AC - AC zmienne
DC - DC sta³e
Wersja przekaŸnika

01 - wersja 01

Przyk³ad kodowania:
NEED - 230AC - 01 - 08 - 4R przekaŸnik programowalny NEED, wykonanie nap
230 V AC, wersja 01, 8 wejœæ, 4 wyjœcia przekaŸnikowe NO (normalnie otwarte)

❷ W wykonaniu specjalnym przekaŸnik programowalny NEED mo¿e posiadaæ róŸne rod

czêœæ wyjœæ mo¿e byæ oparta na przekaŸniku elektromagnetycznym, a czêœæ na przekaŸn
wodnikowym. W tym przypadku „Iloœæ i rodzaj wyjœæ” w kodzie przekaŸnika zawiera tê inf
2R2T - dwa wyjœcia przekaŸnikowe (Q1, Q2) + dwa wyjœcia z triakiem (Q3, Q4),
2RTO - dwa wyjœcia przekaŸnikowe (Q1, Q2) + wyjœcie z triakiem (Q3) + wyjœcie z tranzy

❶ Zewnêtrzna karta pamiêci nie jest wymagana, stanowi dodatkowe opcjonalne rozszerzenie funkcjonalne pamiêci programu przekaŸnika.

Przyk³ady praktycznych zastosowañ
Segregacja detali
w procesie produkcyjnym

Automatyczne
sterowanie drzwiami

Sterowanie
schodami ruchomymi

- segregacja detali przesuwaj¹cych siê
na podajniku taktowym - ze wzglêdu
na ich wysokoœæ,
- dwa czujniki o odpowiednim zasiêgu
do detekcji wysokoœci.

- sterowaniem otwieraniem oraz
zamykaniem drzwi automatycznych
w budynku (sklepy, urzêdy, banki),
- dwa tryby pracy w zale¿noœci
od sygna³u z czujnika ruchu:
automatyczny i rêczny.

- kontrola kierunku poruszania siê
(góra i dó³),
- detekcja pasa¿erów znajduj¹cych siê
na schodach na podstawie sygna³ów
z czujników ruchu.

PrzekaŸnik programowalny NEED
realizuje funkcje kontroli wysokoœci
oraz sterowania segregatorem.

PrzekaŸnik programowalny NEED
steruje napêdami drzwi
automatycznych.

PrzekaŸnik programowalny NEED
steruje napêdami schodów
ruchomych.
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230 V AC

Znamionowe napiêcie zasilania
Napiêcie zasilania (zakres pracy)
Pobór mocy ❸

❹

95...260 V AC
< 5 VA

24 V DC

12 V DC

19,6...28,8 V DC
<3W

10,2...14,4 V DC
<3W

6 (I1 - I6)
2 (I7 - I8)
napiêciowe DC
15...40 V DC
-3...5 V DC
3,3 mA (I1 - I6)

napiêciowe DC
8...26 V DC
-1,5...4 V DC
3,3 mA (I1 - I6)

2,0 mA (I7 - I8)
0...25,5 V DC

1,1 mA (I7 - I8)
0...25,5 V DC

Wejœcia
Iloœæ wejœæ cyfrowych
Iloœæ wejœæ analogowo-cyfrowych
Rodzaje wejœæ analogowo-cyfrowych
Napiêcie
• dla stanu logicznego „1”
znamionowe
• dla stanu logicznego „0”
Pr¹d wejœciowy • dla stanu logicznego „1”
❸

Zakres analogowych sygna³ów wejœciowych

napiêciowe AC
85...260 V AC ❺
0...40 V AC ❺
0,6 mA (I1 - I4)
8,0 mA (I5 - I6)
0,9 mA (I7 - I8)
0...255 V AC

Wyjœcia

Iloœæ
rodzaj
wyjœæ

Rodzaj wyjœæ
Iloœæ wyjœæ
Zabezpieczenie wyjœæ
Znamionowe napiêcie obci¹¿enia
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia
Minimalny pr¹d obci¹¿enia
Czas zadzia³ania / czas powrotu
Separacja galwaniczna
Oznaczenie

przekaŸniki
triaki ❻
tranzystory ❻
4 NO
4
4
Niezabezpieczone wyjœcia cyfrowe (Q1 - Q4)
AC1: 250 V AC
240 V AC
24 V DC
AC1: 10 A AC
2A
4A
10 mA
50 mA
1 mA
7 ms / 3 ms
100 µs / 1/2 okresu + 1 ms
50 µs / 600 µs
Tak
4R
4T
4O

Dane ogólne
Znamionowe napiêcie izolacji
Wytrzyma³oœæ elektryczna izolacji
Kategoria przepiêciowa
Stopieñ zanieczyszczenia izolacji
Napiêcie probiercze

nikowe
warte)
wodnikowe
je DC ❷
wodnikowe
cy)

❷

piêciowe

zaje wyjœæ,
niku pó³przeormacjê, np.

ystorem (Q4).

300 V AC
1 500 V AC 1 minuta
II wg PN-EN 60664-1
2
wejœcia - wyjœcia: 2 000 V AC
przerwy zestykowej: 1 000 V AC
90 x 72 x 55 mm / 210 g
sk³adowania: -40...+70 oC
pracy: -20...+55 oC
IP 20 wg PN-EN 60529
1 x 2,5 mm2, 2 x 1,0 mm2
PN-EN 61131-2

Wymiary (a x b x h) / masa
Temperatura otoczenia
Stopieñ ochrony obudowy
Przewody ³¹czeniowe
Normy, uznania, certyfikaty ❼

Opcje monta¿u
U¿ytkowanie
Miejsce pracy
Monta¿ na szynie 35 mm wg EN 50022
Monta¿ na p³ycie
Po³o¿enie pracy
❸ Przy napiêciu znamionowym
❼ UL, VDE w przygotowaniu

❹ AC: 50/60 Hz

w instalacjach niskiego napiêcia
w szafie sterowniczej, rozdzielnicy instalacyjnej
bezpoœrednio
bezpoœrednio przy pomocy 2 wkrêtów M4
dowolne (odstêpy monta¿owe dla œcian z zaciskami ≥ 30 mm)
❺ AC: 50 Hz

❻ Dostêpne w wersjach NEED z napiêciami zasilaj¹cymi 12, 24 V DC

Sterowanie dzwonkami,
alarmami, grza³kami

Sterowanie oœwietleniem
i napêdami wentylatorów

Kontrola i zabezpieczanie
obci¹¿enia elektrycznego

- sterowanie dzwonkami w szkole
(za³¹czanie i wy³¹czanie) poprzez
zegary czasu rzeczywistego,
- trzy tryby pracy: rêczny,
automatyczny, w³¹czony.

- centralne za³¹czanie i wy³¹czanie
napiêcia - rêczne lub automatyczne,
zgodnie z harmonogramem czasowym,
- mo¿liwoœæ elastycznego
kszta³towania funkcji oœwietlenia
ka¿dego pomieszczenia.

- wykorzystanie wejœcia
analogowo-cyfrowego do kontroli
mocy pobieranej przez obci¹¿enie,
- reakcja na przekroczenie ustalonej
programowo granicy wartoœci mocy.

PrzekaŸnik programowalny NEED
realizuje za³¹czanie zgodnie
z harmonogramem czasowym.

PrzekaŸnik programowalny NEED
pracuje jako centralny uk³ad steruj¹cy
obwodami oœwietlenia i wentylacji.

PrzekaŸnik programowalny NEED
zabezpiecza obwody elektryczne przed
niekontrolowanym poborem mocy.

100% skutecznoœci
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