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POT2          PRZEMYSŁOWY POTENCJOMETR CYFROWY

Opis działania:

POT2 jest urz� dzeniem, które symuluje zwykły
potencjometr analogowy. Urz� dzenie zasilane jest ze�
ródła 24Vdc.

Układ zapami� tuje ostatni�  nastaw�  po wył� czeniu
zasilania. Jako sygnał  wyj� ciowy mo	 na ustawi

dowolny sygnał standardowy (0÷5, 0÷20, 4÷20mA,
0÷10, 2÷10V) lub inny po uzgodnieniu z producentem.
Do wyboru s�  te�  trzy standardowe charakterystyki:
liniowa, logarytmiczna i wykładnicza. Jest te  mo� liwo � �
zaprojektowania własnej charakterystyki po uzgodnieniu
z producentem.

 POT2 posiada dwa wej� cia dwustanowe
(0÷24Vdc) zwi� kszaj� ce i zmniejszaj� ce warto� �
wyj � ciow�  z separacj�  galwaniczn� .

Układ posiada te�  tor cyfrowy (RS232, RS422,
RS485) umo� liwiaj � cy zadawanie i odczyt warto� ci
wyj � ciowej. Protokół transmisji do uzgodnienia
z producentem. Na standardowej obudowie na szyn  DIN
wyprowadzone s!  dwie kontrolki: zielona - " wiadcz# ca
o poprawno$ ci zasilania i czerwona, której błysk oznacza
zmian%  warto& ci wyj ' ciowej. Wyj( cie sygnalizacji
zmiany warto) ci wyprowadzone jest te*  na zł+ czu
i pozwala na podpi, cie - aróweczki do 0.5A. Istnieje
mo. liwo / 0  ustawiania  cz1 stotliwo2 ci repetycji zmian
warto3 ci wyj 4 ciowej oraz opó5 nienia.

Niektóre parametry u6 ytkownik mo7 e ustawia8  sam
poprzez interfejs szeregowy.

Wymiary obudowy:

Uwaga: Na stronie www firmy Elbit dost9 pny
jest program do sterowania i kontroli potencjometru
poprzez port szeregowy w standardzie Modbus oraz do
zmiany ustawie:  wewn; trznych (program MBUS).

Dane techniczne:

Sygnały wej< ciowe: - dwustanowe 0÷24Vdc;
Sygnał wyj= ciowy (pr> d): - 0÷5, 0÷20, 4÷20mA,

(napi? cie): 0÷10, 4÷10V;
Rezystancja obci@ A enia:
    - dla wyjB cia napiC ciowego:>10kΩ;
    - dla wyjD cia prE dowego:    500Ω;
Zasilanie: - 18÷30Vdc lub 24Vac;
Pobór prF du: - <50mA;
RozdzielczoG H : - 256b;
NieliniowoI J : - 0.8%.

Zamawianie:

POT2-A-1-1-1
           A - zasilanie 24Vac;
           D - zasilanie 24Vdc;
               1 - sygnał wyjK ciowy 0÷5mA;
               2 - sygnał wyjL ciowy 0÷20mA;
               3 - sygnał wyjM ciowy 4÷20mA;
               4 - sygnał wyjN ciowy 0÷10V;
               5 - sygnał wyjO ciowy 2÷10V;

   1 - charakterystyka liniowa;
   2 - charakterystyka logarytmiczna;
   3 - charakterystyka wykładnicza;
      1 - RS232;
      2 - RS422/485;

Dla powyP szego przykładu kod oznacza przemysłowy
potencjometr cyfrowy z zasilaniem 24Vac, wyjQ ciem
prR dowym 0÷5mA, o charakterystyce liniowej i z
interfejsem RS232.

 Oznaczenie wyprowadzeS :

24V, 0V      zasilanie układu;
LED       wyjT cie kontrolki;
IN0, IN1      wejU cia inkrementacji i dekrementacji;
EXT      masa dla wejV W  IN0 i IN1;
RXD, TXD odpowiednio linia odbiornika i nadajnika dla
                    RS232 lub A i B dla RS485;
OUT      wyj X cie sygnału analogowego.
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Ustawienia wewnZ trzne:

Wewn[ trz potencjometru znajduj\  si]  cztery
zwory do zmiany cẑstotliwo_ ci zmian wartòci zadanej,
oraz do wyła czenia opób nienia pierwszej zmiany.

repetycja 20 Hz

repetycja 6.6Hz

repetycja 4Hz

repetycja 2.9Hz

wył c czenie opód nienia

Schemat aplikacyjny układu:

Komunikacja:

W potencjometrze zaimplementowany jest
protokół modbus RTU. Akceptowane se  trzy komendy:
− odczyt rejestrów (funkcja 3);
− zapis pojedynczego rejestru (funkcja 6);
− identyfikacja urzf dzenia (funkcja 17).

Funkcja indentyfikacji.
Funkcja zwraca w odpowiedzi unikalny kod

urzg dzenia. (01, 10, ff). Przykładowh  transakcji
zapytania dla adresu 01 przedstawiono ponij ej (wszystkie
wartok ci w hex):
Master: 01 11 C0 2C
POT2: 01 11 01 10 FF 00  BC

Odczyt rejestrów.

Zapis rejestrów.

Rejestry specjalne.
Zapis jakiejkolwiek danej do rejestru o adresie

64 powoduje sprzl towy reset urzm dzenia.
Przykład (reset urzn dzenia o adresie 01):
Master: 01 06 00 40 00 01 49 DE
POT2: 01 06 00 40 00 01 49 DE

Zapis danej do rejestru o adresie 62 powoduje
zmiano  wartop ci przetwornika DA i tym samym zmianq
wyj r cia, natomiast odczyt tego rejestru powoduje odczyt
aktualnej wartos ci przetwornika.
Przykład (ustawienie wyjt cia urzu dzenia o adresie 01 na
wartov w  10):
Master: 01 06 00 3E 00 0A 68 01
POT2: 01 06 00 3E 00 0A 68 01

Przykład (odczyt wyjx cia urzy dzenia o adresie 01,
wartoz {  odczytana: 64):
Master: 01 03 00 3E 00 01 E5 C6
POT2: 01 03 02 64 01 53 44


