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Instalaci zařízení smí provádět pouze osoba odborně způsobilá k práci na elektrických zařízeních! 
Po instalaci proveďte výchozí revizi příslušné části instalace.

Před  instalací  regulátoru  a/nebo  elektroměru  bezpečně odpojte  všechny zdroje  (rozvodnou síť  i 
FVE!) a přesvědčete se o beznapěťovém stavu zařízení.

Verze návodu ze dne 19.4.2011, 21 stran.

2



Křenová 19, 602 00 Brno www.strasil.net e-mail: ivo@strasil.net
IČ: 26216043 DIČ: CZ26216043 č.ú. 1031034005/2700
tel 721 735 988 fax 537 014 202

Výr. číslo 10/02/MC10: nastavení zařízení a zátěží
Podle požadavku zákazníka byly pevně nastaveny tyto parametry zařízení:

Zařízení je nastaveno pro připojení celkem tří zátěží.

Zařízení je nastaveno pro připojení jednoho DC elektroměru s výstupem RS-485.

Ostatní parametry zařízení jsou nastavitelné dotykovým panelem (součást dodávky).

Výr. číslo 10/02/MC10: nastavení zařízení a zátěží
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1. Úvod
Regulátor typu MC10 je určen pro spínání zátěží takovým způsobem, aby bylo maximalizováno 

využití dostupné energie ze stejnosměrného rozvodu, napájeného FV elektrárnou.

Tento návod popisuje pouze zařízení v provedení s dotykovým panelem.

2. Princip regulace
V zapojení  se  stejnosměrným elektroměrem je elektroměr zapojen mezi FVE a další  rozvod,  ke 

kterému jsou připojeny jednotlivé zátěže, ovládané regulátorem, a případně i zátěže další.

Jako stejnosměrný elektroměr je nutné použít námi vyráběný typ  STELM BETA s rozhraním RS-
485.

Regulace je primárně zaměřena na připojování a odpojování jednotlivých zátěží na základě napětí 
systému.  Při  poklesu  napětí  dochází  k  odpojování  zátěží,  při  jeho  nárůstu  k  jejich  připojování.  
Přizpůsobení zatěžovací křivce panelu je možné nastavením mezí napětí pro připojování a odpojování 
zátěží pro různé počty současně zapojených zátěží.

Regulátor spíná zátěže ve čtyřech výkonových  stupních:

Stupeň Sepnuté výstupy (podmíněno aktivním vstupem 
X-n)

0 -

1 Y-0

2 Y-0, Y-1

3 Y-0, Y-1, Y-2

Algoritmus regulátoru vyhodnocuje  možnost  zvýšení  stupně (připojení  další  zátěže) jednou za 
nastavený čas, nazývaný Interval připojování zátěží. 

Podmínky pro zvýšení stupně jsou: 

• na vstupech X-0 až X-2 je taková kombinace (viz popis vstupů níže), která umožňuje zvýšení 
počtu současně sepnutých výstupů a

• měřené napětí je vyšší než požadované napětí pro zvýšení stupně,

• běží komunikace s elektroměrem,

2. Princip regulace
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• není aktivní podpěťová ochrana.

Snížení stupně nastane:

• okamžitě, je-li méně aktivních vstupů X-0 až X-2 než je stupeň regulace,

• jednou  za  interval  odpojování  zátěží  se  kontroluje  není-li  měřené  napětí  nižší  než  napětí 
pro snížení stupně. Je-li, je stupeň snížen.

• Je-li vybavena kontrola optimální regulace výkonu.

Po snížení stupně může nastat připojení dalšího stupně nejdříve za interval připojování zátěží.

Odpojení všech zátěží se provede:

• je-li vybavena podpěťová ochrana,

• nastane-li výpadek komunikace s elektroměrem.

V  následujícím  textu  jsou  kurzivou  označeny  nastavitelné  parametry  regulátoru,  které  jsou 
podrobněji vysvětleny v odd. 4.

Podpěťová  ochrana  vypíná  všechny  výstupy  regulátoru  (v  automatickém  režimu),  je-li  napětí 
v systému nižší než zadané Minimální napětí. I po návratu napětí v systému nad hodnotu Minimálního  
napětí podpěťová ochrana udržuje výstupy vypnuté po dobu Času blokování po podpětí.

Kontrola optimální regulace výkonu (PV ochrana)  je algoritmus, který po připojení další zátěže 
kontroluje,  zda došlo ke  zvýšení  celkového výkonu.  Pokud nedošlo,  je  právě připojená zátěž  opět 
odpojena a požadované napětí pro zvýšení stupně je na dobu  Čas snížení citlivosti po ponížení výkonu  
dočasně navýšeno o hodnotu Inkrement napětí po dobu blokování po PV.

Podpěťová ochrana je vyřazena z činnosti na dobu Prodleva podpěťové/PV kontroly po připojení zátěže 
(i  ručním  ovládáním),  aby  nedocházelo  při  krátkodobém  poklesu  napětí  během  náběhu  zátěže  s 
vysokým rozběhovým proudem k jejímu vybavení.

Z principu regulace vyplývá, že při užití zátěží s velmi rychle proměnným příkonem (např. motory 
s  regulací,  elektrokotel  s  vnitřní  rychlou regulací  v řádu desítek sekund apod.)  může být  regulace 
krátkodobě neúčinná. 

V  této  verzi  firmware  regulátoru  se  nenastavují  příkony  zátěží  –  regulace  je  odvozena 
od nastavených spínacích napětí.

2. Princip regulace
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3. Popis vstupů a výstupů
Regulátor  je  založen na  naprogramovaném  PLC firmy FATEK.  Pro  zapojování  regulátoru  platí 

běžné zásady pro automatizační a instalační techniku.

3.1. Napájení regulátoru
Regulátor  je  napájen ze  sítě  230 V nebo  z  DC rozvodu prostřednictvím přiloženého  napájecího 

zdroje (přiložený zdroj TDA Lambda DSP10-24 je schopen práce z rozvodu 230 V AC i 125 – 370 V DC,  
podrobněji viz příloha) nebo jiného zdroje napětí 24 V / 0,4 A min. 

3.2. Napájení 24 V DC regulátoru
Na  svorky  +IN,  -IN  24VDC  přivedeme  napájení  24  V  DC  ze  zdroje.  Svorky  OUT  24VDC 

nevyužíváme.  Napájení  regulátoru i  displeje  jistíme tavnou pojistkou max.  1 A/T (nezakresleno ve 

3. Popis vstupů a výstupů
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schématu).

3.3. Komunikační rozhraní regulátoru
Na čelním panelu regulátoru jsou umístěny tři zdířky komunikačních rozhraní:

• rozhraní USB pro změnu vnitřního software regulátoru („Port 0“),

• rozhraní RS-232 pro připojení dotykového displeje přiloženým kabelem („Port 1“),

• rozhraní RS-485 pro připojení elektroměru („Port 2“), pozor – svorky nejsou označeny, z horní 
strany při montáži tak, že jsou texty čitelné, jsou svorky v pořadí A, B, GND.

3.4. Vstupy a výstupy regulátoru
Regulátor je vybaven šesti optočleny oddělenými vstupy 24 V DC X-0 až X-5 a čtyřmi releovými 

výstupy Y-0 až Y-3.

Vstup/výstup Funkce

X-0 Povolení sepnutí zátěže č. 1

X-1 Povolení sepnutí zátěže č. 2

X-2 Povolení sepnutí zátěže č. 3

X-3 Nevyužit

X-4 Nevyužit

X-5 Nevyužit

Y-0 Výstup pro sepnutí zátěže č. 1

Y-1 Výstup pro sepnutí zátěže č. 2

Y-2 Výstup pro sepnutí zátěže č. 3

Y-3 Signalizační výstup – výpadek komunikace s elektroměrem

Vstupy  regulátoru  jsou  vnitřně  zapojeny  podle  obr.  3.2,  který  znázorňuje  námi  doporučované 
zapojení  vstupů v  režimu „PNP“,  tedy  se společnou katodou (svorka  S/S regulátoru  je  spojená se 
svorkou OUT 24V-).

3. Popis vstupů a výstupů
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Výstupy regulátoru jsou tvořeny elektromechanickými relé s maximální zatížitelností 2 A / 230 V 
AC, 30 V DC. Výstupy Y-0 a Y-1 mají společnou svorku C-0; výstupy Y-2 a Y-3 mají společnou svorku 
C-1, viz náznak zapojení jedné dvojice výstupů na obr. 3.3.

3.5. Připojení elektroměru
Stejnosměrný elektroměr komunikuje s regulátorem rozhraním RS-485, viz celkové schéma v odd. 7.

3. Popis vstupů a výstupů
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Obr. 3.3: Obecné zapojení výstupů regulátoru
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3.6. Vstupy povolení sepnutí zátěží
Vstupy X-0, X-1 a X-2 slouží k povolení sepnutí zátěže (příslušného výstupu regulátoru) Y-0, Y-1, Y-

2. Není-li příslušný vstup X aktivní (příslušný spínač ve schématu v odd. 7 je rozepnutý), je výstup Y se 
stejným  číslem vždy rozepnutý  (je-li  ovládán  automaticky)  a  je-li  k  dispozici  dostatečný  přebytek 
výkonu, regulátor sepne další výstup v pořadí.

Pravdivostní  tabulka  ilustruje  postup  spínání  výstupů  v  závislosti  na  stavu  regulace  a  stavech 
vstupů X-0 až X-2.

Stav vstupu
X-0

Stav vstupu
X-1

Stav vstupu
X-2

Stav 
regulace 0

Stav 
regulace 1

Stav  
regulace 2

Stav 
regulace 3

Neaktivní Neaktivní Neaktivní Výstupy 
rozepnuty

Výstupy 
rozepnuty

Výstupy 
rozepnuty

Výstupy 
rozepnuty

Neaktivní Neaktivní Aktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-2 Sepnut Y-2 Sepnut Y-2

Neaktivní Aktivní Neaktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-1 Sepnut Y-1 Sepnut Y-1

Neaktivní Aktivní Aktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-1 Sepnut Y-1, 
Y-2

Sepnut Y-1, 
Y-2

Aktivní Neaktivní Neaktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-0 Sepnut Y-0 Sepnut Y-0

Aktivní Neaktivní Aktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-0 Sepnut Y-0, 
Y-2

Sepnut Y-0, 
Y-2

Aktivní Aktivní Neaktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-0 Sepnut Y-0, 
Y-1

Sepnut Y-0, 
Y-1

Aktivní Aktivní Aktivní Výstupy 
rozepnuty

Sepnut Y-0 Sepnut Y-0, 
Y-1

Sepnut Y-0, 
Y-1, Y-2

Je-li počet sepnutých vstupů X-0 až X-2 nižší než stav regulace, je stav regulace ponížen na hodnotu, 
odpovídající  počtu sepnutých výstupů.  Proto krátké  rozepnutí  vstupu X-n a jeho opětovné sepnutí 
vede k delší prodlevě před opětovným sepnutím výstupu Y-n, protože regulátor vyčká do nejbližšího 
vyhodnocovacího cyklu.

Výhodou využití výstupů X-n místo prostého rozpínání zátěže na výstupu Y-n je z pravdivostní 
tabulky  zřejmý  algoritmus,  který  dostupný  výkon  „přenáší“  na  další  výstup  Y-n  ve  vzestupném 
pořadí.  Proto,  je-li  to  možné,  je  vhodné  například  termostat  topení  připojit  na  vstup  X-n  místo 
do obvodu výstupu Y-n. Při sepnutí či rozepnutí termostatu tak dojde k okamžitému přepnutí výkonu 
na další příslušný výstup a je eliminován stav, kdy není výkon systému využit optimálně.

Havarijní termostaty a další bezpečností prvky musí být vždy připojeny do výkonového okruhu, 
je zakázáno přenášet signály s vlivem na bezpečnost zařízení regulátorem!

3. Popis vstupů a výstupů
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3.7. Výstupy ovládání zátěží
K výstupním svorkám Y-0, Y-1 a Y-2 připojujeme stykače nebo relé, spínající zátěže (viz schéma 

v odd. 7). Podle potřeby užijeme prvky na 230 V AC nebo prvky, napájené napětím 24 V DC (v tomto 
případě pozor na dostatečné dimenzování napájecího zdroje!).

Spínací prvky by měly být dimenzovány pro pracovní cyklus, odpovídající nastaveným intervalům 
spínání.

3.8. Signalizační výstupy
Výstup  Y-3  je  sepnut,  došlo-li  k  delšímu  než  5  sekund  trvajícímu  výpadku  komunikace 

s elektroměrem. V této situaci jsou automaticky rozepnuty výstupy automaticky regulovaných zátěží.

Upozorňujeme, že při napájení elektroměru z DC rozvodu je vhodné nastavit podpěťovou ochranu 
na regulátoru tak, aby nedocházelo k vypínání elektroměru podpětím, tj. k poklesu napětí pod 125 V. 
Obecně  se  snažíme  zapojení  navrhovat  tak,  aby  byl  elektroměr  napájen  externě,  u  elektroměrů 
v provedení 125 – 370 V tedy pokud možno z rozvodné sítě 230 V AC s příslušným jištěním. 

3. Popis vstupů a výstupů
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4. Dotykový displej
Dotykový  displej,  který  je  součástí  dodávky,  slouží  pro  zobrazování  a  nastavování  parametrů 

regulátoru.

Jde o dotykový displej FATEK FAC-FV-035ST-C10 s úhlopříčkou 3,5“ a napájecím napětím 24 V DC. 
V zařízení je nainstalována námi vyvinutá aplikace.

Po přivedení napájecího napětí k sestavě regulátoru a displeje se zobrazí základní obrazovka (obr. 
4.1).  V horní  části  obrazovky jsou zobrazeny stavy zátěží  1  až 3 (odpovídají  výstupům Y0 až Y2).  
Stiskem pole „AUTO“ je možné přepínat mezi automatickou regulací příslušného výstupu (zobrazeno 
„AUTO“) a ručním ovládáním (zobrazeno „MANU“). Je-li příslušná zátěž v režimu ručního ovládání,  
je  možné ji  zapnout  či  vypnout  stiskem pole  „VYP“/„ZAP“.  Červená  signalizace „BLOK“ indikuje 
neaktivní vstup X0-X2, příslušný zátěži, a tedy blokování sepnutí zátěže v automatickém režimu. Je-li 

4. Dotykový displej
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příslušný vstup aktivní (zátěž povolena), svítí na místě signalizace „BLOK“ nápis „POVOL“.

Na obrazovce je dále zobrazen stav komunikace s elektroměrem, aktuální napětí, proud a výkon FV 
systému a aktuální datum a čas.

Podrobnější informace o stavu regulace získáme po stisku tlačítka Regulace, viz odd. 4.2

Stiskem  tlačítka  Statistika je  zobrazen  graf  výkonu  FV  systému  za  posledních  24  hodin  (příp. 
za uplynulý čas od restartu regulátoru), z něhož je možné tlačítkem „>>“ přejít na obdobný graf napětí.

4.1. Nastavení parametrů regulace
Stiskem tlačítka Nastavení přejdeme do obrazovky nastavení regulátoru:

Pomocí této obrazovky můžeme regulovat jas zobrazení, nastavit systémový čas a datum a zejména 
pomocí tlačítka  Přihlášení zadáním hesla 88888888 uvolnit tlačítko  Nast. regulátoru, kterým vstoupíme 

4. Dotykový displej
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Obr. 4.2: Obrazovka nastavení regulátoru
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do trojice obrazovek, které umožňují měnit nastavení algoritmu regulace.

První obrazovka pro nastavení parametrů regulace je uvedena na obr. 4.3.

Pomocí této obrazovky nastavujeme napětí, při kterých je příslušná zátěž (nejde o absolutní číslo 
výstupu,  ale o pořadí první – druhá – třetí  s ohledem na případně ručně zapnuté nebo blokované 
výstupy) připojena či odpojena.

Nastavení  těchto  napětí  je  nejkritičtějším  bodem  pro  správné  seřízení  regulátoru  tak,  aby  byla 
regulace optimální a nedocházelo ke zbytečně častému připojování a odpojování zátěží.

Pro většinu instalací vyhoví nastavení spínacího napětí pro jednu zátěž na hodnotu, která zajistí 
rozběh první zátěže při alespoň 30 % osvětlení – při nižším osvětlení se aktivuje podpěťová ochrana, 
viz níže. Rozpínací napětí nastavujeme tak, aby byla první zátěž odpojena, je-li napětí pro její chod již 
příliš nízké; u některých zátěží (typicky odporových) můžeme ponechat tuto hodnotu velmi nízkou, 
např. 10 V.

4. Dotykový displej
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Obr. 4.3: Nastavení regulace: spínací napětí zátěží (vlevo rozpínací napětí, vpravo spínací napětí)
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Spínací napětí pro další zátěže nastavujeme podle VA charakteristiky panelů nebo odhadem tak, 
aby došlo k jejich sepnutí  v okamžiku, kdy je k dispozici  dostatečná výkonová rezerva v systému.  
Případy, kdy je osvětlení panelů velmi slabé, proud první zátěží nízký a dojde k de facto chybnému 
sepnutí druhé resp. třetí  zátěže,  ošetřuje algoritmus kontroly optimální regulace výkonu. Rozpínací 
napětí dalších zátěží nastavujeme zpravidla na cca. 80 % jmenovitého napětí zátěží, případně můžeme 
ve stupních po cca. 5 – 10 % rozpínací napětí druhé a dalších zátěží zvyšovat.

Stiskem  tlačítka  Další přejdeme  na  druhou  obrazovku  nastavení  parametrů  regulace,  která 
umožňuje nastavit:

• interval připojování zátěží v sekundách (doporučujeme nastavení v rozsahu 40 až 1800 sekund),

• interval odpojování zátěží v sekundách (doporučujeme nastavení v rozsahu 10 až 1800 sekund, 
doporučujeme zadat nižší nebo stejnou hodnotu než je interval připojování zátěží),

• prodlevu podpěťové/PV kontroly  – tato hodnota  udává čas,  po který je  podpěťová  kontrola 

4. Dotykový displej
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Obr. 4.4: Druhá obrazovka nastavení parametrů regulace
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blokována po připojení zátěže (jde o ochranu proti vybavení podpěťové kontroly při krátkodobém 
podpětí  během  připojování  zátěže  s  velkým  rozběhovým  proudem).  Vyhodnocení  kontroly 
optimální regulace výkonu je provedeno na konci tohoto blokovacího času.

Volbou  Kontrola  optimální  regulace  výkonu je  možné  zapnout  nebo  vypnout  algoritmus  kontroly 
optimální regulace výkonu. Jeho vypnutí je vhodné, vyžadujeme-li co nejpřesnější regulaci výstupního 
napětí a jsme ochotni tomu obětovat jistou část dostupného výkonu.

Stiskem tlačítka Další přejdeme na poslední, tedy třetí obrazovku nastavení parametrů regulace.

Ta umožňuje nastavení:

• Čas blokování po podpětí –  čas, po který jsou po sepnutí podpěťové ochrany rozepnuty všechny 
automaticky řízené výstupy regulátoru (doporučujeme nastavení v rozsahu 300 až 3000 sekund 
podle citlivosti zátěže na opakované spínání) – omezuje opakované pokusy o připojení zejména 
první zátěže v době, kdy je osvětlení panelů na hranici mezi dostatečným a nedostatečným. 

• Čas snížení citlivosti po ponížení výkonu –  dojde-li  k vybavení PV ochrany (kontroly optimální 
regulace výkonu),  je na  zadaný čas zvýšeno napětí,  nutné pro připojení  dalšího stupně zátěže, 
o hodnotu  Inkrement napětí po dobu blokování po PV  (doporučujeme nastavení cca. 1800 sekund a 
napětí zvolit experimentálně mezi 30 a 80 V),

• Minimální  napětí  –  minimální  hodnota  napětí  v  systému.  Je-li  napětí  nižší,  je  vybavena 
podpěťová ochrana a jsou rozepnuty všechny automaticky řízené výstupy regulátoru.

4. Dotykový displej
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4.2. Zobrazení stavu regulace
Stiskem tlačítka Regulace na základní obrazovce přejdeme k detailnímu zobrazení stavu regulátoru.

V levém horním rohu je  zobrazeno  aktuální  napětí  a  proud,  měřené elektroměrem.  Pod těmito 
hodnotami jsou zobrazeny hodnoty napětí, nutné pro přechodu na nižší nebo vyšší stupeň regulace.

Dvě pole v levé dolní  části  displeje zobrazují  stav podpěťové a PV ochrany (kontroly optimální 
regulace výkonu).

Aktuální stupeň regulace je zobrazen v pravé části displeje, kde jsou rovněž zobrazeny informační  
pole časových závislostí regulátoru, a to:

• Čas.  přip.  -  časovač  připojování,  který  odpočítává  z  Intervalu  připojování  zátěží  k  nule.  Při 
průchodu nulou se vyhodnocuje možnost připojení další zátěže.

4. Dotykový displej
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Obr. 4.5: Detailní zobrazení stavu regulátoru
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• Čas. odp. - časovač odpojování, který odpočítává z Intervalu odpojování zátěží k nule. Při průchodu 
nulou se vyhodnocuje nutnost odpojení zátěže.

• Blok. podp. (zobrazeno jen při činnosti časovače) - časovač podpěťové ochrany, který po jejím 
vybavení odpočítává k nule. Je-li stálé podpětí, časovač zůstává držen na své maximální hodnotě, 
udané parametrem Čas blokování po podpětí.

• Blok. PV (zobrazeno jen při činnosti časovače) - časovač PV ochrany/kontroly optimální regulace 
výkonu, který po jejím vybavení odpočítává k nule. Během činnosti časovače je napětí pro zvýšení 
stupně regulace zvýšeno o hodnotu Inkrement napětí po dobu blokování PV.

• Čas. PO/PV (zobrazeno jen při činnosti časovače) – časovač odpočítává po připojení další zátěže 
k nule z hodnoty Prodleva podpěťové/PV kontroly.  Během činnosti časovače je ignorováno připadné 
podpětí;  při průchodu časovače nulou je vyhodnocena PV kontrola/kontrola optimální  regulace 
výkonu.

4. Dotykový displej
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5. Mechanické rozměry

5. Mechanické rozměry
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Obr. 5.1: Rozměry regulátoru
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6. Další dokumentace
Další  dokumentace  a  bezpečností  pokyny je  dostupná  u výrobce  regulátoru  (kontakty  uvedeny 

v hlavičce dokumentu). Zejména hardwarovou dokumentaci k regulátoru i k dotykovému displeji je 
možné nalézt i  na WWW stránkách českého zastoupení  výrobce použitého PLC:  www.seapraha.cz 
např. zde:

Displej: 
http://www.seapraha.cz/download/fatek/FAC-FV/FV035ST-C10_cz.pdf

http://www.seapraha.cz/index.php?action=show_cat&cPath=114_145_505

Regulátor: 
http://www.seapraha.cz/index.php?action=show_product&cPath=114_137_140_179&products_id=846

6. Další dokumentace
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Obr. 5.2: Rozměry dotykového displeje

http://www.seapraha.cz/
http://www.seapraha.cz/index.php?action=show_product&cPath=114_137_140_179&products_id=846
http://www.seapraha.cz/index.php?action=show_cat&cPath=114_145_505
http://www.seapraha.cz/download/fatek/FAC-FV/FV035ST-C10_cz.pdf
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7. Informativní schémata zapojení

8. Nejčastější chyby a závady
Na displeji se zobrazuje chyba komunikace

Není propojen RS-232 kabel mezi regulátorem a displejem.

Displej po 20 minutách zhasne

Nejde o chybu, displej je vybaven úsporným režimem pro zvýšení jeho životnosti.

Komunikace mezi elektroměrem a regulátorem neběží – LED dioda „DATA“ na elektroměru nesvítí

Je chyba v zapojení svorek + a G rozhraní RS-485 elektroměru.

Komunikace mezi elektroměrem a regulátorem neběží – LED dioda „DATA“ na elektroměru svítí trvale

Elektroměr nepracuje – není napájena měřící část (LED dioda STAV elektroměru nesvítí), nebo je elektroměr vadný.

Komunikace mezi elektroměrem a regulátorem neběží – LED dioda „DATA“ na elektroměru blíká, LED dioda RX u konektoru  
Port2 regulátoru bliká nebo nesvítí

Zpravidla je chyba v zapojení vodičů A a B, nejjednodušší je zkusit vodiče prohodit (prohozením není možné nic poškodit).

8. Nejčastější chyby a závady
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RS-485
+   A   B   G   X

Elektroměr

Regulátor MC-10

24VDC IN+
24VC IN-

PE S/S

X-1
X-0

X-2Y0 Y1 Y2 Y3C1C0

24 V DC+

jištěno max. 2A

Povolení sepnutí zátěží viz text

Stykače zátěží Signálka výpadku měření

24 V DC-
PE

Port2 Port1

Dotykový
displej

COM1/COM2

DC24V
- +

GND
B
A

RS-232

Vodiče A, B linky RS-485 vést jako kroucený pár,
je-li délka propojení větší než 2 m.
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