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Analogový multiplexer MLTU 

 

technická specifikace 

 

Základní popis 
 

Analogový multiplexer je určený pro připojení více vstupních analogových napěťových signálů 0,5 - 10 V. 

Výhodný je v těch případech, u kterých nevyžadujeme rychlé zpracování hodnot. Pomocí digitálních vstupů se 

přepínají jednotlivé analogové vstupy na jediný analogový výstup Q, který je poté přiveden na analogový vstup 

PLC systému. Multiplexer je dodáván jako samostatný modul na DIN lištu. 

 

Popis funkce 
 

Na vstupy A,B,C přivádíme adresní kombinace BCD kódu od 000 do 111. Podle jednotlivých kombinací (viz. 

tabulka č.1) dochází k postupnému propojování vstupů AI0 až AI7 na jeden výstup Q. Po dobu nastavení 

jednoho BCD kódu je kopírována aktuální analogová hodnota z příslušného vstupu na výstup Q. Cyklickým 

adresováním je zajištěný postupný výběr vstupu AI0 až AI7. 

 

 

Digitální vstupy Výběr analogového vstupu 
A B C 

AI0 0 0 0 

AI1 1 0 0 
AI2 0 1 0 

AI3 1 1 0 

AI4 0 0 1 

AI5 1 0 1 

AI6 0 1 1 

AI7 1 1 1 
Tabulka č.1 
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Instalace 
 

Zařízení je určené pro vestavbu do rozváděčové skříně a montáž na DIN lištu. Při instalaci je nutné dodržet 

pokyny výrobce a příslušné normy. Zapojování a uvádění do provozu mohou provádět pouze pracovníci 

splňující požadavky na odbornou kvalifikaci pro práci v elektrotechnice, minimálně dle par. 6 vyhlášky 50/1978 

Sb. 

Zapojení vstupů a výstupů 
 

 

 

Popis svorkovnic 
 

Multiplexer má dva samostatné konektory svorkovnic K1 a K2.  

 

Konektor K1: 

24V - vstup napájecího napětí 24 VDC, kladná svorka 

0V - záporná svorka napájecího napětí (vnitřně spojená s digitální zemí DGND) 

AGND - společné zemní svorky analogové časti (vnitřně spojené) 

Q - analogový výstup 

DGND - digitální zem (záporný pól k digitálním adresným vstupům) 

A - digitální adresovací vstup 

B - digitální adresovací vstup 

C - digitální adresovací vstup 

 

 

Konektor K2: 

6x AGND - společné zemní svorky analogové časti (vnitřně spojené) 

AI0 - AI7 - analogové vstupy 0,5-10V 
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Technické parametry: 
 

Napájení:…………………………………………………………….. =24V z bezpečnostního zdroje PELV 

nebo SELV  

Průřez přívodních vodičů: …………………………………………. min 0,5mm2 

Jmenovitý proud: …………………………………………………… 150 mA 

Počet analogových vstupů:  ………………………………………… 8 

Počet analogových výstupů:  ……………………………………….. 1 

Maximální rozdíl potenciálů mezi AGND a DGND: ……………… 3V 

Doba ustálení analogového výstupu od změny adresy: …………… 0,1ms 

Doba ustálení analogového výstupu od změny analogového vstupu:  0,01ms 

Indikace napájení: …………………………………………………... zelená LED na čelním panelu 

Rozměry (VxŠxH): .…………………………………………………. 101x25x119mm 

Druh: …………………………………………………………………. vestavné zařízení 

Montáž: ……………………………………………………… DIN lišta 35mm 

Krytí: ………………………………………………………………… IP 00 z čela přístroje IP 20 

Třída ochrany: ……………………………………………………… 3 dle ČSN 33 0600 při napájení ze zdroje 

PELV nebo SELV 

Provozní podmínky 
 

Prostředí:  …………………………………………………………… normální dle ČSN 33 2000-3 bez 

nebezpečí výbuchu či požáru, bez 

korozivních látek 

Relativní vlhkost:  …………………………………………………… 5% - 80% 

Teplotní rozsah:  …………………………………………………….. +5 °C - +40 °C bez přídavného 

vyzařování 

Znečištění:  …………………………………………………………… stupeň znečištění 2 dle ČSN 61010-1 

Vibrace:  ……………………………………………………………… stálá 0.5g, přechodná 1g 

Nadmořská výška:  ………………………………………………….. do 1000 m 

 

Při prudkých změnách okolní teploty je třeba vyčkat přiměřenou dobu před zapnutím regulátoru z důvodu 

možného orosení 

Servis 
 

Záruční a pozáruční servis zařízení provádí výrobce. 

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 

 


