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Kompaktní řídící systém LGA

LGA je kompaktní řídící systém

pro ekonomické řešení řízení středně složitých strojů a zařízení.

- Programy vyvinuté a odladěné na S7-200 od firmy Siemens lze po drobných úpravách

přenést na LGA a stejně tak programy vyvinuté a odladěné na LGA lze bez problémů

přenést na Simatic S7-200. Programovací jazyk a vývojové prostředí systému LGA jsou

uživatelsky podobné prostředí MICROWIN firmy Siemens.

- Navíc lze použít režim Debug (monitoring v blocích) jako u Siemens S7-300.

Aplikace: Pracovní stroje, Jednoúčelové stroje, Balicí stroje, Manipulátory, Brusky, Měřící zařízení

Vlastnosti:

Modularita systému: ................................................................................................................CAN OPEN, MODBUS

Paměť pro program:.................................................................................................. 36kW  (až 36 tisíc log. Instrukcí)

Komunikace s PC........................................................................................................RS232 (přes kabel LGA-KN232)

Procesor DSP56800:  ………….........................………………... hybridní signálový procesor 40 000 000 instrukcí/s

- Výběr procesorových jednotek podle složitosti aplikace

- Zakázkový vývoj (změna počtu vstupů, výstupů, analogové vstupy výstupy, ….)

- Možno zapojit do CAN-Open nebo MODBUS sítě se systémy a moduly jiných výrobců

- 16 zdrojů přerušení

Možnost osadit:
1) displejem 4x16 znaků s možností konfigurace až 280 subobrazovek

2) čtyřmístným sedmisegmentovým displejem se zobrazením až 280 parametrů

3) osadit klávesnicí s až 24 tlačítky a až 24 led diodami

4) Vícejazyčná podpora – v panelu mohou být 2 jazyky, mezi kterými je možno přepínat. Konfigurace až pro 11 jazyků.

Systém splňuje normu EN61131-1

Programovací prostředí LGPROG2:

- Instrukční soubor vychází z instrukčního souboru pro S7-200 STL fy Siemens. Programátor není nucen se učit

nový instrukční soubor a přepisovat do něj programy

- Instrukční soubor je podmnožinou instrukčního souboru Microwin se fy Siemens. Programovací prostředí

umožňuje využít většinu vlastností programu Microwin včetně VAT tabulek online programování monitorování

programu atd.
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Typy LGA:

LGA01-111A Jednotka s LED displejem, RS485, CAN-Open, MODBUS, 36kW paměti, 8I/7O

LGA01-112A Jednotka na DIN lištu, RS485, CAN-Open, MODBUS, 36kW paměti, 8I/7O

LGA01-113A Jednotka s LED displejem, RS485, MODBUS, 36kW paměti, 8I/7O

LGA01-114A Jednotka s LCD displejem, RS485, CAN-Open, MODBUS, 36kW paměti, 8I/7O

Přídavné moduly:

LGA01-SH14-CAN Rozšiřující modul - 2x HSP čítač, 8I6O pro prestretch

LGA01-SM14-CAN Rozšiřující modul - 8I6O (jako předchozí ale bez funkce čítače)

poznánka:  Přídavné moduly lze použít s jakýmikoliv CAN-Open kompatibilními systémemy jiných výrobců.

Technické údaje:

Procesor Freescale (Motorola) DSP56800

FLASH EPROM 36kW  = až 36 tisíc instrukcí

Zálohovaná Ram Až 1859W

RAM- M  3055W

Časovače 128 časovačů

Čítače 128 čítačů

Programovací jazyk LGPROG2 (podmnožina instrukcí Siemens S7-200)

Organizace programu Lineární, strukturovaná

Typ programových bloků Funkce (FC-), Systémové funkce (SFC-), Datové bloky (DB-)

Debugging (ladění) monitoring ve funkčních blocích, obdobný jako u Siemens S7-300

Instrukční sada Podmnožina Microwin Siemens S-200, binární logika, vnoření

funkcí pomocí zásobníku, přiřazení, uložení, čítání, přesuny

proměnných, přesun, porovnání, posun, generování doplňku, call,

aritmetické operace v pevné a v pohyblivé des. čárce, skoky

Systémové funkce Obsluha přerušení a chyb, kopírování dat, diagnostické funkce,

obsluha CAN-Open a MODBUS

Integrované funkce:

Rychlé čítače 2x 2stopy - 2 kHz každá stopa (20kHz – option)

2x 1stopa plus směr 4 kHz, interní i externí udání směru (40kHz-

option)

PTO a PWM výstupy 2x 2kHz (12,5kHz – option)

Vstupy/výstupy integrované v CPU

Digitální vstupy 8 vstupů 24Vdc typ I., z nichž 8 je možno nakonfigurovat pro funkce

přerušení, rychlých čítačů, enkoderů, a další

Digitální výstupy 7 výstupů 24Vdc/0,5A , plně chráněné - lze nakonfigurovat jako

rychlé PWM modulační výstupy, časovače, a další

programovací komunikace RS232 (nutno použít kabel LGA-KN232)

Komunikační kanály CAN-Open, MODBUS RTU(nutno použít kabel LGA-KN2)

Napájecí napětí 24V DC

Integrované vstupy 8

Jmenovité napětí 24Vss

Galvanické oddělení ANO

Integrované výstupy 7

Jmenovité napětí 24Vdc

Ochrany Proti zkratu, proti přetížení

Galvanické oddělení ANO

Výrobce:

LG SYSTEM spol. s r.o., Jasmínová 808, 252 42 Jesenice

Tel:  241 933 332

E-mail: lgsystem@lgsystem.cz

Internet: www.lgsystem.cz


