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CZU1K  CZUJNIK DWUSTANOWY 0 ÷÷÷÷24V

Opis działania:

Czujnik dwustanowy CZU1K przeznaczony jest do
detekcji zmiany napi� cia stałego w zakresie 0-24V przy
czym zmiana stanu odbywa si�  po przekroczeniu 5V.
Stosowany mo� e by�  w systemach zbierania danych oraz
automatycznej regulacji jak równie�  jako detektor
zdarze�  sterowany napi� ciem.

Czujniki s�  fabrycznie dostosowane do detekcji
zmiany napi	 cia w okre
 lonym zakresie i nie wymagaj�
regulacji.

Czujnik przystosowany jest do zasilania z
zewn� trznego  ródła napi� cia stałego, którego warto� �
powinna zawiera�  si�  w granicach od 10V do 30V.

Czujnik posiada wbudowane zabezpieczenie przed
odwrotn�  polaryzacj�  zasilania oraz wbudowany zestaw
elementów przeciw przepi� ciowych chroni� cych czujnik
od przepi� �  powstałych na magistrali RS485/RS422.

Sygnalizacja:

Czujnik posiada zielon�  diod�  LED sygnalizuj� c�
podanie napi� cia zasilania do niego.

Dane techniczne:

Maksymalne napi� cie wej.: 34V*
Ró� nica detekcji napi cia: 5V +/-0.2 V
Rezystancja wej! ciowa: 3 KΩ
Zasilanie: 10÷30Vdc
Pobór pr" du: 60mA
Sygnał wyj# ciowy     transmisja szeregowa
Interfejs: RS232 lub RS485
Protokół: MODBUS RTU
Adres urz$ dzenia: ustawiany 1÷255
Pr% dko& '  transmisji: 2400, 4800, 9600,  19200,

28800, 57600 kbit/s
Maksymalny zasi( g: 1200m.
Stopie)  ochrony obudowy: IP65 lub IP54
Temperatura pracy: -40÷80°C

* Na * yczenie mo+ na zwi, kszy-  lub zmniejszy.  zakres
napi/ cia wej0 ciowego.

Wymiary obudowy:

Czujnik zamontowano w obudowie z czarnego
poliestru.

Wymiary obudowy:
Gł1 boko2 3  (A): 20mm
Szeroko4 5  (B): 40mm
Wysoko6 7 : (C): 50mm

Czujnik mo8 e by9  zamontowany w obudowie prostej lub
z plakietkami do monta: u na; ciennego.

 Rozmieszczenie wyprowadze< :

Wyprowadzenia na listwie:

24V   –  (kolor czerwony) dodatni zacisk zasilania;
0V     –  (kolor niebieski) ujemny zacisk zasilania;
R-/TxD – (kolor biały) ujemna linia danych (RS485) lub

nadajnik (RS323);
R+/RxD – (kolor br= zowy) dodatnia linia danych

(RS485) lub odbiornik (RS232);
WE   –  (kolor > ółty) wej? cie pomiarowe 1;
0V    –  (kolor zielony) masa pomiarowa;
NC   – nie podł@ czony;

Dla wersji IP65 zamiast listwy z czujnika
wyprowadzony jest czteroprzewodowy kabel, a sygnały
kodowane sA  kolorami przewodów.

Zamawianie:

CZU1K-1-1-1

     1 – interfejs RS232
     2 – interfejs RS485
  1 – IP65 (wyprowadzenie sygnałów na kablu)
  2 – IP54 (listwa zaciskowa)

              1 – obudowa naB cienna (z plakietkami)
              2 – obudowa prosta
Dla powyC szego przykładu kod oznacza czujnik
dwustanowy w obudowie naD ciennej, szczelnej
z interfejsem RS232.
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Komunikacja:

W czujniku zaimplementowany jest protokół
MODBUS RTU. Czujnik działa wyłF cznie jako
urzG dzenie typu slave, tj. moH e tylko odpowiadaI  na
odbierane komendy i nie jest w stanie sam zainicjowaJ
transakcji.
 Akceptowane sK  trzy komendy:
− odczyt rejestrów (funkcja 3);
− zapis pojedynczego rejestru (funkcja 6);
− identyfikacja urzL dzenia (funkcja 17).

Funkcja identyfikacji.
Funkcja zwraca w odpowiedzi unikalny kod

urzM dzenia. (03, 03, ff). PrzykładowN  transakcjO
zapytania dla urzP dzenia o adresie 01 przedstawiono
poniQ ej (wszystkie wartoR ci w hex):
Master: 01 11 2C C0
CZU1U: 01 11 07 03 FF 4C AC
W tym przykładzie jednostka master wysyła zapytanie:

Opis pola Przykład
Adres urzS dzenia 01
Funkcja 11 – zapytanie o typ urz.
CRC (2 bajty) 2C C0

Czujnik odpowiada:

Opis pola Przykład
Adres urzT dzenia 01
Funkcja 11 – zapytanie o typ urz.
Kod specyfikacji nr 1 03 – czujnik typu CZU1
Kod specyfikacji nr 2 07 – czujnik dwustanowy
Kod specyfikacji nr 3 FF – rezerwa
CRC (2 bajty) 4C AC

Odczyt rejestrów.
Funkcja zwraca w odpowiedzi wartoU V

odczytanych rejestrów, a w szczególnoW ci wartoX Y
ostatniego odczytu przetwornika AD.

PrzykładowZ  transakcj[  odczytu rejestrów dla
urz\ dzenia o adresie 01 przedstawiono poni] ej (wszystkie
wartô ci w hex):
Master: 01 03 00 3E 00 01 C6 E5
CZU1U: 01 03 02 00 00 44 B8
W tym przykładzie jednostka master wysyła zapytanie:

Opis pola Przykład
Adres urz_ dzenia 01
Funkcja 03 – odczyt rejestrów
Adres pierwszego rejestru
(2bajty)

00 3E – pod tym adresem
wyst̀ puje rejestr weja cia

Ilo b c  rejestrów do odczytu
(2 bajty)

00 01 – jeden rejestr

CRC (2 bajty) C6 E5
Czujnik odpowiada:

Opis pola Przykład
Adres urzd dzenia 01

Funkcja 03 - odczyt rejestrów
Ilo e f  odczytanych bajtów 02 – czyli dwa bajty

Zawartog h  rejestrów 00 00 – rejestr weji cia dla
stanu niskiego,

00 01 – rejestr wejj cia dla
stanu wysokiego,

CRC (2 bajty) 44 B8

Na k yczenie udostl pniamy opisy rejestrów
konfiguracyjnych urzm dzenia.

Uwaga: Na stronie internetowej firmy Elbit
dostn pne so  programy za pomocp  których moq na
skontrolowar  działanie czujnika i dokonas  zmiany
parametrów (adresu, czt stotliwou ci transmisji itd.).
Program MBUS.EXE.

Okno konfiguracyjne dla tego czujnika wyglv da
nastw pujx co:

Zmianie podlegajy : czz stotliwo{ |  transmisji, adres
czujnika i typ poł} czenia.
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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 zwi� kszenia zakresu pomiarowego (dla czujników CZU1U i CZU1K) poprzez zastosowanie dzielnika napi� cia:

Warto� ci dzielnika mo� na wyliczy�  ze wzorów:
R1=10[V] * 20[KΩ] / V[V] warto � �  w KΩ
R2=20[KΩ] - R1[KΩ] warto� �  w KΩ
np. dla powi� kszenia zakresu pomiarowego do 200V warto� ci dzielnika byłyby
nast� puj� ce:
R1=1KΩ
R2=19KΩ


