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CIO2   MODUŁ LOGICZNY WEJ
� �

-WYJ � �
DWUSTANOWYCH STEROWANYCH SIECI �  MODBUS

Opis działania:

Moduł logiczny CIO2 posiada w zale� no� ci od
zamówienia do 4 wej� 	  i do 3 wyj
 �  dwustanowych o
bardzo bogatych mo� liwo  ciach. Ka� de wej� cie mo� na
zadeklarowa�  jako wej� cie bezpo� rednie, licznikowe lub
wej� cie pomiaru czasu. Natomiast ka� de wyj� cie mo� e
pełni�  funkcj�  wyj � cia bezpo� redniego, wyj� cia
generatora impulsu prostok� tnego o programowalnym
czasie trwania, wyj� cia generatora prostok� tnego
o ustawianej cz stotliwo! ci i wreszcie wyj" cia PWM.

Ustawiane parametry s#  zapami$ tywane
w wewn% trznej pami& ci flash. Programowanie modułu
nast' puje poprzez sie(  Modbus, np. przy pomocy
doł) czonego oprogramowania narz* dziowego.

Wszystkie wej+ cia i wyj, cia s-  w pełni
odseparowane galwanicznie od zasilania i sieci
MODBUS. Wyj. cia dwustanowe modułu wymagaj/
osobnego zasilania. W zale0 no1 ci od jego napi2 cia (Uz),
które mo3 e si4  zawiera5  w granicach 5÷80VDC,
otrzymujemy wyj6 cia dwustanowe 0-Uz. Takie
rozwi7 zanie sprawia, 8 e moduł jest bardzo uniwersalny
i ko9 cowy u: ytkownik mo; e sam dostosowa<  wyj = cia do
swoich potrzeb. Moduł posiada wspóln>  mas?  dla wej@ A
i wyj B C .

DziD ki hermetycznej obudowie moduł moE e
pracowaF  na zewnG trz pomieszczeH . Jest on
przystosowany do zasilania z zewnI trznego J ródła
napiK cia stałego, którego wartoL M  powinna zawieraN  siO
w granicach od 10V do 30V.

Moduł posiada wbudowane zabezpieczenie przed
odwrotnP  polaryzacjQ  zasilania oraz wbudowany zestaw
elementów przeciw przepiR ciowych chroniS cych go od
przepiT U  powstałych na magistrali RS485/RS422.

Sygnalizacja:

Czujnik posiada zielonV  diodW  LED sygnalizujX cY
podanie napiZ cia zasilania i poprawno[ \  pracy układu
mikroprocesorowego oraz po jednej zielonej diodzie na
ka] de weĵ cie i wyj_ cie dwustanowe.

Dane techniczne:

Ilo ` a  wejb c  dwustanowych: do 3
Ilo d e  wyj f g  dwustanowych: do 4
Zasilanie: 10÷30VDC
Pobór prh du: 80mA
Sterowanie:    MODBUS
Interfejs cyfrowy : RS232 lub RS485
Protokół: MODBUS RTU
Adres urzi dzenia: ustawiany 1÷255
Prj dkok l  transmisji: 2400, 4800, 9600,

19200, 28800,
57600 kbit/s

Maksymalny zasim g: 1200m. (RS485)
15m. (RS232).

Stopien  ochrony obudowy: IP65
Temperatura pracy: 0÷80°C

Parametry wejo p  dwustanowych:
Zakres napiq r  wejs ciowych*: 0÷35V
Punkt przełt czenia*: 12V
Pru d wejv ciowy: 28mA
Zabezpieczenie przepiw ciowe: tak
Parametry wyj x y  dwustanowych:
Zasilanie wyjz { : 5÷80VDC
Zakres napi| }  wyj ~ ciowych: od 0 do napi� cia

zasilaj� cego
Pr� d wyj� ciowy: do 0.5A
Zabezpieczenie przeci� � eniowe: tak
Zabezpieczenie przepi� ciowe: tak

* na � yczenie wykonujemy wej� cia o innych zakresach
pomiarowych oraz na napi� cie zmienne.

Wymiary obudowy:

Moduł zamontowano w obudowie z szarego
poliestru.

Wymiary obudowy:
Gł� boko� �  (A): 57mm
Szeroko� �  (B): 82mm
Wysoko� � : (C): 80mm
W � ciankach obudowy zamontowane s�  dwie dławnice
do wyprowadzenia przewodów.
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 Rozmieszczenie wyprowadze� :

Wyprowadzenia na listwach wewn� trznych:

0V     – ujemny zacisk zasilania;
24V   – dodatni zacisk zasilania;
A   – dodatnia linia danych (RS485) lub nadajnik

(RS323);
B   – ujemna linia danych (RS485) lub odbiornik

(RS232);
Uz+    – zasilanie wyj� �  cyfrowych;
Uz-     – masa wej� �  i wyj � �  cyfrowych;
I0 ÷÷÷÷ I2 – wej� cia cyfrowe;
O0 ÷÷÷÷ O3 – wyj� cia cyfrowe;
NC-     – rezerwa;

Zamawianie:

CIO2-3-4-1

   1 – interfejs RS232
  2 – interfejs RS485

              4 – ilo� �  wyj �    cyfrowych:
           3 – ilo¡ ¢  wej£ ¤  cyfrowych:

Dla powy¥ szego przykładu kod oznacza moduł
3 wej¦ §  i 4 wyj¨ ©  dwustanowych z interfejsem RS232.

Komunikacja:

W module zaimplementowany jest protokół
MODBUS RTU. Moduł działa wyłª cznie jako urz« dzenie
typu slave, tj. mo¬ e tylko odpowiada  na odbierane
komendy i nie jest w stanie sam zainicjowa®  transakcji.
 Akceptowane s̄ trzy komendy:
− odczyt rejestrów (funkcja 3);
− zapis pojedynczego rejestru (funkcja 6);
− identyfikacja urz° dzenia (funkcja 17).

Funkcja identyfikacji.
Funkcja zwraca w odpowiedzi unikalny kod

urz± dzenia. Przykładow²  transakcj³  zapytania dla
urz´ dzenia o adresie 02 przedstawiono poniµ ej (wszystkie
warto¶ ci w hex):
Master: 02 11 C0 DC
CIO2: 02 11 05 34 FF 1E 7D
W tym przykładzie jednostka master wysyła zapytanie:

Opis pola Przykład
Adres urz· dzenia 02
Funkcja 11 – zapytanie o typ urz.
CRC (2 bajty) C0 DC

Moduł odpowiada:

Opis pola Przykład
Adres urz̧dzenia 02
Funkcja 11 – zapytanie o typ urz.
Kod specyfikacji nr 1 05 – moduł CIO2
Kod specyfikacji nr 2 34 – górna cz¹ º »  bajtu =

ilo ¼ ½  wej¾ ¿ , dolna czÀ Á Â
bajtu = iloÃ Ä  wyj Å Æ  modułu

Kod specyfikacji nr 3 FF – rezerwa
CRC (2 bajty) 1E 7D

Odczyt rejestrów.
Funkcja zwraca w odpowiedzi wartoÇ È

odczytanych rejestrów.
PrzykładowÉ  transakcjÊ  odczytu rejestrów dla

urzË dzenia o adresie 02 przedstawiono poniÌ ej (wszystkie
wartoÍ ci w hex):
Master: 02 03 00 3E 00 03 64 34
CIO2: 02 03 06 00 00 00 FF FF FF 04 05

W tym przykładzie jednostka master wysyła zapytanie:

Opis pola Przykład
Adres urzÎ dzenia 02
Funkcja 03 – odczyt rejestrów
Adres pierwszego rejestru
(2bajty)

00 3E – tu adres rejestrów
wejÏ Ð  i wyj Ñ Ò
00 3F – adres rejestru
pamiÓ ciowego

Ilo Ô Õ  rejestrów do odczytu
(2 bajty)

00 03 – dwa rejestry

CRC (2 bajty) 64 34

Moduł odpowiada:
Opis pola Przykład

Adres urzÖ dzenia 02

Funkcja 03 - odczyt rejestrów
Ilo × Ø  odczytanych bajtów 06 – czyli szeÙ Ú  bajtów
ZawartoÛ Ü  rejestru 003E 00 00 –

górny bajt = stan wejÝ Þ
00(hex)=00000000(bin)
czyli stan niski na
wszystkich wejß ciach
dolny bajt = stan wyjà á
00(hex)=00000000(bin)
czyli stan niski na
wszystkich wyjâ ciach
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Zawartoä å  rejestru 003F 00 FF –
górny bajt = rejestr
pamiæ ciowy – jeç li wystè pi
zmiana wartoé ci wejê ë
pomiì dzy kolejnymi
odczytami w odpowiednich
bitach rejestru
pamií ciowego
zatrzaskiwane sî  „jedynki”.
00(hex)=00000000(bin)
czyli od ostatniego odczytu
nie wystï piła zmiana nað
adnych wejñ ciach

CRC (2 bajty) 04 05

Zapis rejestrów.
Funkcja powoduje zmianò  wyj ó ô  cyfrowych.
Przykładowõ  transakcjö  zapisu rejestrów dla

urz÷ dzenia o adresie 02 przedstawiono poniø ej (wszystkie
wartoù ci w hex):
Master: 02 06 00 3E 00 01 29 F5
CIO2: 02 06 00 3E 00 01 29 F5
W tym przykładzie jednostka master wysyła komendú :

Opis pola Przykład
Adres urzû dzenia 02
Funkcja 06 – zapis rejestrów
Adres rejestru (2bajty) 00 3E – tu adres rejestru

wejü ý  i wyj þ ÿ
Warto� �  do zapisu (2 bajty) 00 01 – zapisa�  mo� na

tylko dolny bajt
odpowiadaj� cy rejestrowi
wyj � �

CRC (2 bajty) 29 F5

Moduł odpowiada:
Opis pola Przykład

Adres urz� dzenia 02

Funkcja 06 – zapis rejestrów
Adres rejestru (2bajty) 00 3E – adres rejestru

wej� 	  i wyj 
 �
Warto�   zapisana (2 bajty) 00 01 – zapisa�  mo� na

tylko dolny bajt
odpowiadaj� cy rejestrowi
wyj � � .
01(hex)=00000001(bin)
czyli ustawienie w stan
wysoki na wyj� cia O0

CRC (2 bajty) 29 F5

Na � yczenie udost� pniamy opisy rejestrów
konfiguracyjnych urz� dzenia.

Uwaga: Na stronie internetowej firmy Elbit
dost� pne s�  programy, za pomoc�  których mo� na
skontrolowa�  działanie czujnika i dokona�  zmiany
parametrów (adresu, cz� stotliwo� ci transmisji, rodzaju
wej�   i wyj ! "  itd.).  Program MBUS.EXE.

Okno konfiguracyjne dla tego modułu wygl# da
nast$ puj% co:

Typy wej& ' :

Ka( d)  lini *  wej+ cia mo, na skonfigurowa-
(zaprogramowa. ) jako jedn/  z trzech rodzajów:

− wej0 cie bezpo1 rednie;
− wej2 cie licznikowe;
− wej3 cie pomiaru czasu.

Potencjał ka4 dego wej5 cia jest mierzony w stosunku do
wspólnej masy Uz- na przył6 czu wewn7 trznym. Ka8 de
wej9 cie jest odizolowane galwanicznie od zasilania
elektroniki i od sieci Modbus.

Wszystkie wej: cia s;  niezale< nie
konfigurowane i mog=  by>  dowolnie ł? czone.

Wej @ cie bezpoA rednie
Ten typ wejB cia słuC y do bezpoD redniej kontroli

stanu napiE cia przyłF czonego do niego urzG dzenia.
Stan wszystkich wejH I  ustawionych w trybie
bezpoJ rednim moK na odczytaL  z górnego bajtu rejestru
pod adresem 003E.  W bajcie tym bit 0 odpowiada
wejM ciu I0, bit 1 wejN ciu I1 a bit 2 wejO ciu I2.
Dodatkowo pod adresem 003F wystP puje rejestr
pamiQ ciowy. Górny bajt tego rejestru informuje
o wystR pieniu zmiany stanu na wejS ciach. Czyli
wystT pienie jakiejkolwiek zmiany (z 0 na 1 i z 1 na 0) na
wejU ciu spowoduje wystawienie jedynki w tym rejestrze.
Po kaV dym odczycie rejestr jest kasowany. W bajcie tym
bit 0 odpowiada wejW ciu I0, bit 1 wejX ciu I1 a bit 2
wejY ciu I2. W kaZ dym wej[ ciu bezpo\ rednim mo] na
uaktywnî  funkcj_  negacji. W takim wypadku
odczytywane przez sie`  wartoa ci bb dc  zanegowane.

Wej d cie licznikowe
Ten typ weje cia słuf y do zliczania zdarzeg

generowanych przez przyłh czonego do niego urzi dzenie.



FIRMA INNOWACYJNO-WDRO
j

ENIOWA
33-100 Tarnów ul. Krzyska 15

tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117
mail: elbit@resnet.pl   www.elbit.resnet.pl

Aktualny stan wejk cia i jego zmianl  mom na odczytan
z rejestrów 003E i 003F (jak dla wejo cia
bezpop redniego).
Do kaq dego wejr cia przypisany jest dwubajtowy rejestr
licznika:
− wejs cie I0 – rejestr 0034
− wejt cie I1 – rejestr 0036
− weju cie I2 – rejestr 0038,
w którym zapamiv tywane sw  ilo x ci zmian stanów na
danym wejy ciu. Zakres zliczania kaz dego licznika: od 0
do FFFF.
Przykładowa transakcja odczytu rejestru licznikowego
dla wyj{ cia I2 modułu o adresie 2 wygl| da nast} puj~ co:
T-> 02 03 00 38 00 01 05 F4  R<- 02 03 02 00 00 FC 44
Przy tym typie wej� cia funkcja negacji ma nast� puj� ce
znaczenie: przy wył� czonej funkcji negacji zliczanie
nast� puje przy zboczu rosn� cym, a przy uaktywnionej
funkcji negacji przy zboczu opadaj� cym.
Do rejestrów tych mo� na równie�  zapisywa�  warto� ci.
Słu� y to do wpisywania pocz� tkowych ustawie�
liczników lub do ich kasowania. Przykładowa transakcja
zapisu warto� ci 30 do rejestru wej� cia I2 urz� dzenia na
adresie 2 wygl� da nast� puj� co:
T-> 02 06 00 38 00 1E 88 3C  R<- 02 06 00 38 00 1E 88
3C
Po wł� czeniu zasilania rejestry licznikowe ustawiaj�  si�
na warto� �  0.

Wej � cie pomiaru czasu
Ten typ wej� cia słu� y do zliczania długo� ci

czasu trwania zdarze�  (impulsów) generowanych przez
przył� czonego do niego urz� dzenie. Wej� cie pomiaru
czasu działa podobnie do wej  cia licznikowego, z tym ¡ e
zamiast zliczania impulsów zewn¢ trznych do wej£ cia
doł¤ czony jest wewn¥ trzny generator (100Hz)
kluczowany (doł¦ czany do układu zliczaj§ cego ) stanem
wej¨ cia.
Aktualny stan wej© cia i jego zmianª  mo« na odczyta¬
z rejestrów 003E i 003F (jak dla wej cia
bezpo® redniego).
Do kā dego wej° cia przypisany jest dwubajtowy rejestr
licznika:
− wej± cie I0 – rejestr 0034
− wej² cie I1 – rejestr 0036
− wej³ cie I2 – rejestr 0038,
w którym zapami´ tywane sµ  ilo ¶ ci zmian stanów na
danym wej· ciu. Zakres zliczania jest w granicach od 0 do
FFFF, co dla generatora 100Hz daje zakres pomiaru
czasu od 0 do 655.35s(10.9min).
Przykładowa transakcja odczytu rejestru licznikowego
dla wyj̧ cia I1 modułu o adresie 2 wygl¹ da nastº puj» co:
T-> 02 03 00 36 00 01 64 37  R<- 02 03 02 00 00 FC 44
Przy tym typie wej¼ cia funkcja negacji ma nast½ puj¾ ce
znaczenie: przy wył¿ czonej funkcji negacji zliczanie
nastÀ puje przy wysokim poziomie na wejÁ ciu, a przy
uaktywnionej funkcji negacji przy poziomie niskim.
Do rejestrów tych moÂ na równieÃ  zapisywaÄ  wartoÅ ci.
SłuÆ y to do wpisywania poczÇ tkowych ustawieÈ
liczników lub do ich kasowania. Przykładowa transakcja
zapisu wartoÉ ci 0 do rejestru wejÊ cia I1 urzË dzenia na
adresie 2 wyglÌ da nastÍ pujÎ co:
T-> 02 06 00 36 00 00 69 F7  R<- 02 06 00 36 00 00 69
F7

Po włÏ czeniu zasilania rejestry licznikowe ustawiajÐ  siÑ
na wartoÒ Ó  0.

Typy wyj Ô Õ :

KaÖ d×  lini Ø  wyj Ù ciowÚ  moÛ na skonfigurowaÜ
(zaprogramowaÝ ) nastÞ pujß co:

− wyj à cie bezpoá rednie;
− wyj â cie monostabilne (impulsu

prostokã tnego);
− wyj ä cie generatora sygnału prostokå tnego.
− wyj æ cie PWM.
Wyj ç cia cyfrowe wymagajè  osobnego zasilania

(moé na teê  zmostkowaë  zasilanie czì í ci elektronicznej
i wyj î ï  cyfrowych). Kað de wyjñ cie jest odizolowane
galwanicznie od zasilania elektroniki i od sieci Modbus.

Wszystkie wyjò cia só  niezaleô nie
konfigurowane i mogõ  byö  dowolnie ł÷ czone.

Wyj ø cie bezpoù rednie
Ten typ wyjú cia słuû y do bezpoü redniego

sterowania stanem napiý cia na przyłþ czu.
Stan wszystkich wyjÿ �  ustawionych w trybie
bezpo� rednim mo� na odczyta�  z dolnego bajtu rejestru
pod adresem 003E.  W bajcie tym bit 0 odpowiada
wyj � ciu O0, bit 1 wyj� ciu O1, bit 2 wyj� ciu O2, a bit 3
wyj � ciu O3.  Analogicznie zapis do komórki
o powy� szym adresie spowoduje odpowiedni	  zmian

stanu tych wyj� � .
W ka dym wyj� ciu bezpo� rednim mo� na uaktywni�
funkcj�  negacji. W takim wypadku odczytywane przez
sie�  warto� ci b� d�  zanegowane.
Przykładowa transakcja zapisu do rejestru wyj� �  wygl� da
nast� puj� co (ustawienie w stan wysoki wyj� cia O3
w urz� dzeniu o adresie 2):
T-> 02 06 00 3E 00 08 E9 F3  R<- 02 06 00 3E 00 08 E9
F3
Przykładowy odczyt stanu wyj� �  przedstawiono poni ej
(dla adresu urz! dzenia 02):
T-> 02 03 00 3E 00 02 A5 F4  R<- 02 03 04 01 08 00 FF
09 4D

Wyj " cie monostabilne (generator impulsu
prostok# tnego)

Ten typ wyj$ cia słu% y do generowania
jednokrotnego impulsu prostok& tnego
o programowalnym czasie trwania. Czas ten mo' na
ustawia(  w zakresie od 0.1s do 25.5s.
Odpowiednie bity w rejestrze 003E słu) *  do wyzwalania
tego impulsu. I tak, w dolnym bajcie tego rejestru bit 0
odpowiada wyj+ ciu O0, bit 1 wyj, ciu O1, bit 2 wyj- ciu
O2, a bit 3 wyj. ciu O3.  Wyzwolenie nast/ puje poprzez
ustawienie odpowiedniego bitu na „1”. Wpisanie „0” nie
spowoduje 0 adnej reakcji, tzn. 1 e nie ma mo2 liwo 3 ci
wcze4 niejszego wył5 czenia wyzwolonego generatora.
Natomiast wpisanie jedynki w trakcie trwania impulsu
spowoduje rozpocz6 cie liczenia czasu od nowa.
W ka7 dym wyj8 ciu monostabilnym  mo9 na uaktywni:
funkcj;  negacji. Przy wył< czonej funkcji negacji impuls
jest dodatni, tj. zmienia si=  od 0 do Uz i po odczekaniu
odpowiedniego czasu spada do 0 i ten stan jest stabilny,
a>  do kolejnego wyzwolenia. Natomiast przy
uaktywnionej funkcji negacji po uaktywnieniu napi? cie
na wyj@ ciu zmienia siA  od Uz do 0 i po odczekaniu
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odpowiedniego czasu wzrasta do Uz i ten stan jest
stabilny, aC  do kolejnego wyzwolenia.
W kaD dej chwili moE na odczytaF  stan wyjG cia poprzez
rejestr 003E, tak jak w wyjH ciu bezpoI rednim.

Wyj J cie generatora fali prostokK tnej
Ten typ wyjL cia słuM y do tworzenia sygnałów

przerywanych o programowalnej czN stotliwoO ci. Okres
generatora moP na ustawiQ  programowo w granicach od
0.2s do 51.0s. Generator ten zawsze posiada wypełnienie
50%. Po włR czeniu zasilania generator ustawia siS  w stan
wył T czony. WłU czenie odbywa siV  przez wpisanie
jedynki w odpowiednie miejsce rejestru 003E. I tak
w dolnym bajcie tego rejestru bit 0 odpowiada wyjW ciu
O0, bit 1 wyjX ciu O1, bit 2 wyjY ciu O2, a bit 3 wyjZ ciu
O3. W ka[ dej chwili mo\ na te]  wył^ czy_  generator
poprzez wpisanie zera w powy` sze bity.

W kaa dym wyjb ciu generatora moc na
uaktywnid  funkcje  negacji. Przy wyłf czonej funkcji
negacji po uaktywnieniu, generator startuje od stanu
wysokiego, a po wyłg czeniu wyjh cie przyjmuje stan
niski. Natomiast przy aktywnej funkcji negacji po
wł i czeniu generator startuje od stanu niskiego, a po
wył j czeniu wyjk cie przyjmuje stan wysoki.

Odczyt rejestru 003E (jak w wyjl ciu
bezpom rednim) nie bn dzie dotyczył stanu na wyjo ciu
układu (impulsowa zmiana), tylko stanu załp czenia
generatora.

Wyj q cie generatora PWM
Ten typ wyjr cia nadaje sis  do uruchamiania

urzt dzeu  prv du stałego w stanie z obniw onym poborze
mocy.

Dla tak zdeklarowanej kox cówki układu
czy stotliwoz {  kluczowania jest stała i wynosi 50Hz,
zmienia si|  natomiast wypełnienie (czyli długo} ~ )
impulsu dodatniego w granicach od 0 (brak fali na
wyj � ciu, poziom niski) do 100% (brak fali, poziom
wysoki). Podczas pracy urz� dzenia w dowolnej chwili
mo� na zmieni�  wypełnienie poprzez zapis do rejestrów
konfiguracyjnych. S�  to:

− dla wyj� cia O0 rejestr 002A;
− dla wyj� cia O1 rejestr 002C;
− dla wyj� cia O2 rejestr 002E;
− dla wyj� cia O3 rejestr 0030;

Wpisana warto� �  powinna si�  zawiera�  w przedziale od 0
do 20, co odpowiada wypełnieniu od 0% do 100%
z krokiem 5%.

Przykładowe ustawienie wyj� cia O0 na warto� �  30%
przedstawia poni� szy przykład:

T-> 02 06 00 2A 00 06 28 33  R<- 02 06 00 2A
00 06 28 33

W rejestrze setupu mo� na zadeklarowa�  (np.
z programu MBUS) ustawienia pocz� tkowe, czyli takie
jakie zostan�  ustawione po wł� czeniu zasilania.



FIRMA INNOWACYJNO-WDRO � ENIOWA
33-100 Tarnów ul. Krzyska 15

tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117
mail: elbit@resnet.pl   www.elbit.resnet.pl

Schematy aplikacyjne układu:

Sposób podł� czenia czujnika do pracy na magistrali RS232:

Sposób podł� czenia czujników do pracy na magistrali dwuprzewodowej w układzie RS485:

Sposób podł� czenia układu dla jednego � ródła zasilania (bez wykorzystania separacji galwanicznej wej� � -wyj � �  i zasilania):
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Sposób podł� czenia układu dla dwóch   ródeł zasilania, oddzielnie dla zasilania układu i oddzielnie dla zasilania elementów
wykonawczych i wej¡ ¢  cyfrowych (z wykorzystaniem pełnej separacji galwanicznej):

Sposób zwi£ kszenia pr¤ du wyj¥ ciowego z wyj¦ cia modułu:


