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1. Paskirtis 

Loginis modulis ELOG24-RG su LCD ekranėliu skirtas automatiškai valdyti ar kontroliuoti įrenginius 

priklausomai nuo loginių įvadų būsenų, pagal iš anksto įrašytą valdymo programą. 

Modulis gali veikti tiek savarankiškai vienas, tiek su kitais moduliais ar valdikliais, kurie turi ryšio RS485 

išvestį ir sujungti tarpusavyje. 

Taip pat galima prijungti prie kompiuterio per ryšio sąsajos keitiklį ERS485/232. 

Veikia MODBUS protokolu. 

 

2. Techniniai duomenys 

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

 Vartojama galia ≤ 3VA; 

 Nuoseklaus RS485 tipo ryšio išvestis; 

 12 skaitmeninių signalų įvadų (loginis 0, kai sujungta su DIU išvadu; loginis 1, kai nesujungta); 

 2 relių kontaktų išvadai, kontaktų jungiama elektros įtampa ≤30V, srovė ≤ 1A (aktyvinė apkrova); 

 4  tranzistorių atvirų kolektorių išvadai (tranzistoriaus kolektoriaus elektros nuolatinė įtampa ≤30V, srovė 

≤1A); 

 2 eilučių 16 simbolių raidinis-skaitmeninis skystųjų kristalų ekranėlis (LCD); 

 4 mygtukai; 

 Realaus laiko laikrodis; 

 Parametrų ir duomenų išsaugojimas atmintyje, nesant elektros maitinimo; 

 Nuoseklaus RS485 tipo ryšio išvestis; 

 Saugumo klasė IP20; 

 Matmenys (105x90x65)mm; 

 Masė ≤ 200g; 

 Montuojama ant DIN tipo 35 mm bėgelio; 

 Darbinė temperatūra (0…+40)°C; 

 Saugojimo temperatūra (-20…+50)°C; 

 Santykinė drėgmė (10…95)%, be kondensacijos. 

  

3. Prijungimas 

Prijungimo gnybtų reikšmės: 

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

G0  -  maitinimo elektros įtampos bendras (GND) 

BDI  -  bendras skaitmeninių signalų įvadams 
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DI1 … DI12  -  skaitmeninių signalų įvadai 

DO1…DO4  -  tranzistorių atvirų kolektorių išvadai 

M1  -  tranzistorių bendrasis įvadas 

DO5, DO6  -  relių kontaktų išvadai 

M2  -  relių kontaktų bendras išvadas 

┴, B, A  -  RS485 sąsajos signalų įvadai 

  

4. Modulio panelė 

Modulio panelėje sumontuoti skystųjų kristalų ekranėlis (LCD), 4 mygtukai, ir 18 šviesos diodų. 

Šviesos diodo (LED) lempučių reikšmės: 

DI1 … DI12  -  skaitmeninio signalo įvado būsena 

DO1…DO6  -  valdymo išvado būsena 

 

5. Prijungimo schema 

 

http://www.elpro.lt/

