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PCD1.A1000-A20 
E-Line S-Serie RIO 10 DU

Datablad 

E-Lines S-Serie RIO:n styrs via RS-485 seriell kommunikation, protokoll S-Bus 
och Modbus för decentraliserad automation med industriell kvalitet.
I/O-blandningen är speciellt konstruerad för byggautomationstillämpningar.
Den kompakta konstruktionen enligt DIN 43880 gör det möjligt att montera dom
i normkapslingar och även i begränsade utrymmen. Installation och underhåll
underlättas av att varje utgång har handstyrning. Fjärrunderhåll är också möjligt med
hjälp av handstyrning via webbgränssnittet i Saia PG5. Programmeringen är mycket e�ektiv och snabb med ett komplett FBox-bibliotek
med webbmallar för S-Bus. Individuella program kan direkt få tillgång till datapunkterna via register och �aggor.

 Optimerat S-Bus protokoll för snabbare kommunikation
 Modbus protokoll för kommunikation*
 Lokal omställning av användarnivå via webbpanelen eller via knappar på modulen
 Enkel programmering med hjälp av FBox-bibliotek och webbmallar
 Industriell hårdvara i enlighet med IEC EN 61131-2

   
  Bygel för strömförsörjning och kommunikation

 Termineringsmotstånd integrerat
 

*  Default levereras modulen för S-Bus Data Mode med Autobaud detektering.

Mått och installation

Funktioner

Allmänna tekniska data

Strömförsörjning

Spänning 24 VDC, –15/+20% max. incl. 5% ripple 
(I enligt med EN/IEC 61131-2)

Energiförbrukning 1.2 … 3 W

Strömförsörjningsbrygga 24 VDC, 5 A max., upp till 40 moduler

Gränssnitt

Kommunikations
gränssnitt 

RS-485 
Baud rate: 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 bps 
(Autobauding)  
Micro USB, Type B

Adresswitch Två vridomkopplare  0 … 9 
Adressintervall  0 … 98

Termineringsmotstånd Integrerad 
kan aktiveras via en trådbygel

Allmänt

Omgivningstemperatur Drift: 0 … +55 °C 
Lager: −40 … +70 °C

Skyddsklass IP 20

Förpackning Singelkartong per modul inkl. plintar 
samt 1 bygelbrygga

Montage på 35 mm montageskena
(enligt DIN EN 60715 TH35)

  
 

Bredd på kapsling 6 mod.  (105 mm)  
Kompatibel med normkapsling (enligt DIN 43880,
2 × 55mm)

 

Flerfärgade LED för indikering och märkning av I / O

Jackbara plintar som skyddas med �aps

För att kon�gurera Modbus krävs Windows appen ”E-Line App”.



/DA+
DB-

GND
+24V

Open
Close
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För enkel installation, strömförsörjning och kommunikations-
bussen ansluts tillsammans på skruvfria fjäderbelastade
anslutningar med bygelbryggan eller med kablar.

  

med en diameter upp till 1,5 mm .  A max. 1 mm  är tillåtet  
med kabelhylsor.

Plintteknik

Anslutning

Släckt Ingen ström
Grön  Kommunikation OK 
Grön blink  Auto bauding i drift
Orange Ingen kommunikation
Röd Fel
Röd/Grön blink   Booter mode  

(vid firmware download) 
Röd blink Allvarligt internt fel

Status LED

Modulen har en aktiv bussterminering. 
Den är avstängd vid leverans. 
För att aktivera termineringen, måste 
brytaren vara i position "Close".

Bussterminering

USB-gränssnittet ger tillgång till kommunikationsprotokollets
konfiguration. Firmware uppdateringar kan också 
laddas ner via Saia PG5® Firmware Download Tool.

 
Serviceinterface

Återställningsknapp
Intryckt över 20 sekunder:                                                         Knappen måste hållas intryckt i 
minst 20 sekunder under den första minuten efter strömmen slagits 
på. Alla användarinställningar återställs till fabriksinställda värden.

Tryck under uppstart:                                          Stäng av enheten och tryck på knappen. 
Slå på och släpp knappen minst 5 sekunder efter att strömen slagits 
på. Enheten förblir i startläge för ytterligare åtgärder som t.ex.
nedladdning av �rmware etc.

Puch-in fjäderplintar för styva eller flexibla ledningar

 



24V
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Översikt utgångar

Digitala utgångar

Antal 10 

Spänning 10 … 32 VDC, Jämnhet max. 10 % återstående rippel 

Spänningsförlust max. 0.3 V vid 500 mA 

Ström på utgång 5 … 500 mA (läckström max. 0,1 mA). 
Inom spänningen 10 … 24 VDC, lastmotståndet bör vara minst 48 Ω 

Kortslutningsskydd Ja 

Drift läge source operation (positive switching) 

Output delay depending on the data communication cycle, typically 50 ms per module @115k Baud

Manuell drift Lokal överstyrning med knappar

Hårdvaruöversikt
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+24 V

GND

PCD1.A1000-A20

Släckt 
Grön 
Grön blink 
Orange 
Röd

Ingen ström 
Kommunikation OK 
Auto bauding i drift
Ingen kommunikation Fel

Röd/Grön blink

Röd blink 

 Booter mode  
(vid firmware download) 
Allvarligt intent fel

Status LED

LED 

Digital utgång
Utgångsindikerings LED:n kan konfigureras i färg och blinkkod 
separat för utgångsläge Låg och Hög.

LED färg 

f Släckt

f Röd

f Grön*

f Orange (röd + grön)

LED blink 

f Inget blink* 

f Långsam blinkning (0.5 per sekund)

f Snabb blinking (2 per sekund)
*Fabriksinställning 

Manuell drift
LEDn för indikering av manuell drift är släkt i autoläget
och orange om manuell drift är aktiverat.

LED färg

f Släckt (autoläge)

f Orange, manuell drift aktiverad

LED blink code
f Ingen blink (lokal manuell drift)

f En blinkning per sekund (manuell fjärrstyrning) 

Strömförsörjning och buss 

Anslutningar

Digital utgång

Output control

Burden

Periphery

/D

 D

GND

+24V

/DA+

DB–

GND

+24V

/DA+

DB–

GND

+3V3

PCD1.A1000-A20
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  Datautbyte är optimerad för I/O via  S-Bus 

 

  Direkt generering av symboler 

  Läsa och skriva för status av manuell överstyrning  

  Direkt kompatibilitet med webbmakros 

Modulerna adresseras och programmeras med Saia PG5® Fupla FBoxes. 
Webmallar är tillgängliga för drift och visualisering av funktionen manuell överstyrning.

  

Ytterligare information, inklusive vilka FBoxar som stöds, 
komma igång, etc., �nns på SAIAs support sida. 
www.sbc-support.com. 

Webmallar är tillgängliga för drift och visualisering 
för funktionen manuell överstyrning. 

E-Line bibliotek

FBox S-Bus initiering

FBox för enheter

Fupla

Kommunikation med FBox

Webb templates

Programmering

Genom att använda den lokala överstyrningsfunktionen, 

kan man styra oberoende av mastern. Dessutom kan manuell 

manövrering också styras via fjärrkontrollen med hjälp av en 

pekskärm. Om busslinjen går ner kommer modulen behålla 

manuellt inställda värden. Traditionell manuell drift i 

styrskåpets dörr via potentiometrar och omkopplaren kan 

därför helt ersättas av denna lösning. Fem manöverlägen 

kan väljas för manuell drift: 

Beroende av applikationen, återställa manuellt inställda 
värden är tillåtet från en panel. För att lösa detta krav är det 
möjligt att avaktivera eller begränsa manuell driftfunktion.

Manuell drift

Drifts-
läge

Beskrivning Drifttyp

på
modul. 

   via fjärr 
kommunika-

tion

1 Manuell drift avslagen  

2 Drift endast från enheten  

3 Drift tillåten från modulen och begränsad 
drift från panelen. Om manuell drift akti-
veras på modulen, kan det inte återställas 
från panelen.

 (villkorlig)

4 Obegränsad drift från panelen och modul  

5 Drift från panel (fjärr)  

Ingångarna / utgångarna på E-Line RIO-modulerna kan adresseras via S-Bus. 
Men FBox från E-Line-biblioteket används för kon�guration av dessa moduler. 
Det rekommenderas därför att använda det optimerade S-Bus-protokollet och 
motsvarande FBoxar från E-Line biblioteket. 
Blandat driftläge rekommenderas inte.

Konfigurerbart auto-save för bussavbrott eller timeout

http://www.sbc-support.com
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Beställningsnummer
Typ Kort beskrivning Beskrivning Vikt

PCD1.A1000-A20 E-Line S-Serie RIO 10DO E-Line S-Serie digital utgångsmodul 
Manuell överstyrning på alla utgångar 
Status LED på utgångarna
Spänning 24 VDC 
10 digitala utgångar 24 VDC (12…32 VDC/0.5 A) 
1 interface RS-485 (S-Bus och Modbus) 
1 USB Service interface

200 g

PCD1.K0206-005 E-Line skydd och etiketthållare E-Line skydd och etiketthållare, innehåller 5 st. täcker (*6 moduler = 105 mm). 365 g

PCD1.K0206-025 E-Line skydd och etiketthållare med hål E-Line skydd och etiketthållare med hål,
innehåller 5 st. täcker (*6 moduler = 105 mm).
Med hål för manuell överstyrning och hållare för etiketter.

365 g

Anslutningsplintar 6-pinnars plint. Set om 6 plintar 40 g

Byglingsbrygga Sats om 10 st. För bygling av strömförsörjning och kommunikationsbuss. 100 g

*Modul för normkapsling: 1 modul = 17,5 mm

Plint Bygelbrygga

Malthe Winje Automation AB
Bergkällavägen 34
192 79  SOLLENTUNA
Tel: 08-594 118 30
Fax: 08-795 59 20
info@mwa.se
support@mwa.se
www.mwa.se

Denna broschyr kommer från:




