DCM-100
rozproszone moduły sterowania
wejść wyjść

Zastosowanie
Moduły systemu DCM-100 twor zą bardzo elastyczny system
kontrolno-sterujący do zastosowań w różnych dziedzinach przemysłu. Są one
szczególnie przydatne w monitoringu i nadzorze instalacji zabezpieczających, przeciwpożarowych oraz urządzeń automatyki budynkowej.
Architektura systemu umożliwia prostą rozbudowę modułów. Dostępne są
moduły z różnymi ilościami wejść i wyjść co czyni system wysoce
skalowalnym. Szeroki zakres napięcia zasilania 11-33V DC oraz mały pobór
prądu dla wyjść nieaktywnych umożliwia ich stosowanie w systemach z
akumulatorowym podtrzymaniem zasilania.
Budowa
Moduły są wykonane w obudowach z poliwęglanu. Są one wyposażone w
złącze systemowe na szynę TS35 do dystrybucji zasilania i wewnętrznej
komunikacji, co minimalizuje okablowanie i przyspiesza proces instalacji.
Złącza zewnętrzne są rozłączalne z modułem, pozwalając na szybką wymianę
bez potrzeby odłączania okablowania.
Właściwości

Rozproszone moduły sterowania wejść wyjść umożliwiają
przyjazne dla użytkownika tworzenie rozległych systemów monitoringu
i nadzoru bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kontroli dostępu,
automatyki budynków.

Konfiguracja umożliwia ustalenie trybu pracy, czasu wysterowania, filtru
eliminującego drgania. Oferowane są moduły z nadzorem ciągłości obwodów,
informujące o ich stanie za pomocą sygnałów: alarm, dozór, zwarcie, przerwa
w obwodzie . Identyfikowana jest obecność zasilania na stykach NO
przekaźników wyjściowych . Każdy z modułów posiada zintegrowany
rejestrator zdarzeń, pozwalający na zgromadzenie 65000 zapisów,
zawierających zmiany na wejściach i wyjściach wraz z sygnaturą czasu oraz
otrzymywane komendy.

Rodzaje modułów
Wejścia binarne z detekcją ciągłości obwodu; w nadzorowanym urządzeniu podłącza się rezystory parametryzujące do styków
bezpotencjałowych, co pozwala na wykrycie stanów: alarm, dozór, zwarcie w obwodzie, przerwa w obwodzie.
Wejścia binarne; kontrola styków bezpotencjałowych umożliwia wykrycie stanów: alarm, dozór.
Wyjścia bezpotencjałowe z detekcją ciągłości obwodu; są to wyjścia styków przekaźnika, do których wewnętrznie podłączony jest układ
kontrolujący ciągłość obwodu. Wyjścia można skonfigurować tak, aby były wysterowane ciągle lub przez określony czas. Można je
uzależnić od stanu wejścia w dwóch trybach: monitorowanie ciągłe lub monitorowanie do powrotu stanu „dozór”.
Wyjścia bezpotencjałowe; są to wyjścia styków przekaźnika. Ich funkcjonalność ograniczona jest do wystawienia określonego stanu.
Komunikacja
Jest realizowana w protokole MODBUS za pomocą łącza RS-485 do komunikacji z koncentratorem na odległość do 1200m.
Interfejs użytkownika
Diody LED informują o zasilaniu, transmisji i stanie zasobów dla wejść: alarm, dozór, błąd. Są także sygnalizowane stany wyjść:
wysterowane, nie wysterowane. Przełączniki umożliwiają ustawienie adresu MODBUS, spolaryzowanie wewnętrznej linii RS-485 oraz
ustawienie negacji wejść.
Schemat połączeń

Koncentrator

Oprogramowanie zarządzające

Moduły systemu DCM-100

Parametry techniczne

Protokół transmisji
Waga [g]
Montaż
Wymiary Sz x W x G [mm]
Materiał obudowy
Obudowa klasa palności wg UL. 94

MSI4SO2
4
2
-

30mA@28V

RS-485 z izolacją
i bez izolacji

MSO4
4
-

MO8
8

11-33V DC
15mA@28V
45mA@28V
80mA@28V
-5 - 45°C
10-90% bez kondensacji
1A 30V
5
5 x 10
RS-485 bez izolacji

MI8
8
-

-

-

MODBUS RTU
130

125
53,6 x 93 x 62,2
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210
Na szynie TS35
71,6 x 93 x 62,2
Poliwęglan
V0

120
53,6 x 93 x 62,2
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PARAMETR
Wejścia z detekcją ciągłości obwodu
Wejścia binarne
Wyjścia z detekcją ciągłości obwodu
Wyjścia
Napięcie zasilania
Prąd zasilania (wyjścia nieaktywne)
Prąd zasilania (wszystkie wyjścia aktywne)
Temperatura pracy
Wilgotność
Obciążalność wyjścia
Trwałość łączeniowa styków
Rodzaj transmisji

