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LGA-SH14-CAN
CANopen modul log. vstupů, výstupů a rychlých čítačů

(Provedení na DIN lištu do rozváděče)

LGA-SH14-CAN je levný průmyslový modul dvojice univerzálních rychlých čítačů a logických vstupů/výstupů,

připojitelný k systémům podporujícím CAN-Open (například firemní řídící systémy řady LGA

Základní vlastnosti:

- Dva kanály rychlých čítačů, podporující tyto čítací režimy:

1) čítání na náběžnou hranu, směr čítání je udán interně

2) čítání na náběžnou hranu, směr čítání je udán externím signálem

3) čítání na náběžné hrany dvou vstupů, jeden vstup pro dekrementování, druhý pro inkrementování

4) čtyřhranné čítání, vhodné pro polohovou vazbu

- V každém z uvedených čtyř režimů je podporováno zpracovávání následujících přídavných signálů:

1) resetovací/zachytávací signál - umožňuje externím signálem v přesný okamžik zresetovat nebo zaznamenat

stav čítače.

2) enable/home signál  - umožňuje externě spouštět/zastavovat čítání, nebo vymezovat výchozí pozici.

3) měření časové periody mezi pulzy (pro výpočet okamžité rychlosti)

- Modul obsahuje celkem 8 vstupů, tedy 4 pro každý čítač. Tyto vstupy mohou být také použity jako běžné

pomalé digitální vstupy s přednastavitelným řádem digitálního filtru.

- Dále modul obsahuje 6 logických výstupů, pro které lze jednotlivě nadefinovat havarijní stavy (Low/Hi) pro

případ přerušení komunikace (například při rozpojení sběrnice nebo chybném zastavení PLC).

- Režimy práce a způsob řízení čítačů jsou obdobné jako u rychlých čítačů (HSC) systémů S7-200.

- Modul komunikuje po sběrnici CAN přes průmyslový protokol CANopen. Podporuje 2 vysílací a 2

přijímací PDO, HeartBeat protokol i SYNC. Do PDO lze mapovat objekty po jednotlivých bytech (vysoká

variabilita).

Technické parametry:

napájecí napětí 24V DC

Povolené rozsahy 20V DC – 29V DC

vstupy 8 logických vstupů, včetně čítačů

jmenovité napětí 24Vss

pro logickou „1“ +15 až +30V

pro logickou „0“ -3 až +5V

galvanické oddělení ANO, všech 8 vstupů společně

vstupní proud pro log. “1“ minimálně 2mA, typicky 4mA

Výstupy 6 logických výstupů

Gavanické oddělení ANO, všech 6 vstupů společně

čítače 2 kanály

30kHz (30 tisíc náběžných hran za sekundu)rychlost čítání

60kHz (60 tisíc hran za sekundu v režimu čtyřhran. čtení)

CAN přenosová rychlost 20kb/s až 1 Mb/s
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