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1. Paskirtis 

Programuojamas valdiklis ELOG2-AIDO10/12 skirtas valdyti įrenginius, pagal iš anksto įrašytą programą, 

priklausomai nuo įėjimo būsenų. 

Valdiklis gali veikti tiek savarankiškai, tiek su kitais moduliais ar valdikliais, kurie turi ryšio RS485 sąsają. 

Šis valdiklis gali būti prijungiamas prie kompiuterio per ryšio keitiklius ERSK485/232, ERSK485-USB. Veikia 

MODBUS, ELNET, KAMSTRUP protokolais. 

Kadangi valdiklis turi 4 universalius įėjimus (skaitmeninius/analoginius 0-10V), 6 temperatūrinius 

(PT1000/NTC Regin 15-10kΩ) ir 12 skaitmeninių išėjimų, jis gali būti naudojamas daugelyje automatikos sričių, 

kuriose reikia surinkti duomenis, valdyti procesus ir perduoti duomenis dideliais atstumais. Naudojamas vėdinimo, 

gaisro, dūmų šalinimo, baseinų, fontanų automatikoje. 

  

2. Techniniai duomenys 

 Maitinimo įtampa (22…30)V, 50/60 Hz arba nuolatinė. 

 Vartojama galia ≤ 3VA. 

 2 ryšio (RS485) kanalai. 

 4 universalūs įvadai (individualus įvadas gali būti nustatomas ar jis yra analoginis 0-10V ar skaitmeninis). 

 6 temperatūriniai įėjimai (priklausomai nuo versijos, tai PT1000 arba NTC 15-10kΩ jutikliai). 

 12 skaitmeninių išvadų (kieto kūno relės), komutuojama įtampa ≤250VAC, srovė ≤100mA. 

 Saugumo klasė – IP21. 

 Matmenys (105x90x65). 

 Montuojamas ant 35mm DIN bėgelio. 

 Darbinė temperatūra (-40…+50) °C. 

 Saugojimo temperatūra (-50…+50) °C. 

 Santykinė drėgmė (10…90)%, be kondensacijos. 

  

3. Kita informacija 

Valdiklio skaitmeninių įėjimų(UI1-UI4) ir išėjimų(DO1-DO12) būsenos yra vaizduojamos šviesos diodais 

priekineje modulio pusėje. Taip pat, yra abiejų ryšio kanalų (RxD1, TxD1, RxD2, TxD2), maitinimo ir avarijos 

indikacija. Valdiklio adresas RS485 linijoje nustatomas DIP perjungikliais. 

  

4. Veikimo principas 

Priklausomai nuo įrašytos programos valdiklis gali stebėti diskretinius signalus (jungiklių, relių būsenas), 

analoginius signalus (0-10)V, matuoti temperatūras (PT1000, NTC), taip pat, skaitmeniniais išėjimais valdyti reles, 

kontaktorius, įjungti šviesos diodą ir kt.. . Valdiklyje yra du RS485 ryšio kanalai, taip sudaroma galimybė išskaidyti 

ryšio liniją į kelias atkarpas, taip pagerinant ryšio kokybę arba sistemai suteikiant galimybę naudoti skirtingus ryšio 

protokolus (MODBUS, ELNET, KAMSTRUP ir kt.). 
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5. Prijungimo gnybtai 

G  -  maitinimo kintamosios elektros įtampos fazė arba nuolatinės įtampos anodas (+), 

G0  -  maitinimo įtampos bendras gnybtas (GND),  

UI1-UI4  -  universalūs įėjimai(programuojami į skaitmeninius arba analoginius), 

T1-T6  -  temperatūros jutiklių įėjimai, 

DO1-DO12  -  skaitmeniniai išėjimai (kieto kūno relių išėjimai), 

M1-M6  -  bendras kontaktas dviems skaitmeniniams išėjimams (M1-bendras 1 ir 2 išėjimui), 

A1, B1, SGND1  -  pirmos ryšio linijos (RS485) kontaktai, 

A2, B2, SGND2  -  antros ryšio linijos (RS485) kontaktai, 

+U  -  24V išėjimas, skirtas komutuoti su universaliais įėjimais, 

BDI  -  stabilizuota 24V įtampa, skirta komutuoti su universaliais įėjimais. 

 

6. Prijungimo schema 
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