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Datablad 

Mått och installationAllmänna tekniska data

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

www.sbc-support.com

PCD1.B1020-A20
E-Line RIO 16 DI, 4 Relä
Nu även för Modbus från FW 1.08.xx

E-line RIO-modulerna kommunicerar via RS485 med S-bus eller Modbus och deras 
mix av in- och utgångar är speciellt framtagen för HVC-tillämpningar. Tack vare den 
kompakta designen fungerar de även bra i trånga utrymmen. Installation och 
underhåll underlättas
av att varje utgång kan ställas manuellt. Modulerna kan programmeras enkelt 
med hjälp av ett komplett FBox-bibliotek med tillhörande webbmallar. 

 


 


 Industriell hårdvara i enlighet med IEC EN 61131-2
 
  Elektriskt isolerat RS-485-gränssnitt

Funktioner

Optimerat för S-Bus och Modbus protokoll för snabbare kommunikation (4 x snabbare)

Lokal omställning av användarnivå via webbpanelen eller via knappar på modulen

Enkel programmering med hjälp av FBox-bibliotek och webbmallar

Strömförsörjning

Spänning 24 VDC, –15/+20% max. inkl. 5% rippel
(i enlighet med               EN/IEC 61131-2)

Elektrisk isolering 500 VDC mellan matningsspänning och 
RS-485

Energiförbrukning 1.2…3 W

Gränssnitt

Kommunikations- 
gränssnitt

RS-485 med galvanisk isolering
Baud rate: 9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 
115,200 bps (Autobauding)

Adress switch för 
S-Bus adress

Två vridomkopplare  0…9 
Adressintervall  0…98

Termineringsmotstånd Integrerad, 
kan aktiveras via en trådbygel

Allmänt

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

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

Digital ingång

Source 
operation

Relä (växlande)

Digital inputs

Number 16

Input voltage

Switching level V, V

Input current

Relay outputs

Number 4 changeovers

Switching voltage max.

Switching current max.

Contact protection None

Local manual override Override operation by button

Hårdvaruöversikt Kopplingsanvisningar

DB och / DA-plintarna används för 
utbyte av data mellan moduler. 
Bussen är vidarekopplad genom 
att använda en plint per kabel detta 
för att inte bryta bussens anslutning  
när du tar bort kontakten på modulen. 

Enheten drivs med 24 VDC
spänningsmatning.

med kabelhylsor. 

Plintteknik

Anslutning

Busskopplingar

Kommunikationsbussen kan termineras med internt 
termineringsmotstånd, med hjälp av en trådbrygga. 

måste användas för busskabeldragning. 
 

GND Jord

DGND D digital galvanisk isolerad jord

AGND A analog galvanisk isolerad jord

SGND S signal jord

D#

In- och utgångskon�guration
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  Dataöverföring till I / O via optimerad S-Bus

 

 Direkt generering av symbolerna

  Läsning och skrivning av status för manuellt läge 

  Direkt kompatibilitet med webb makron

Modulerna adresseras och programmeras med Saia PG5® Fupla FBoxar. 
Webb mallar är tillgängliga för drift och visualisering av manuella styrningsfunktionen.

  

Ytterligare information, inklusive vilka FBoxar som stöds, 
Komma igång, etc. kan hittas på vår supportsida. 
www.saia-support.com

Webb mallar är tillgängliga för drift och visualisering 
av manuella driftfunktionen. 

FBox S-Bus initiering

FBox för enheter

Fupla

Kommunikations- FBox

Webb templates

Programmering

Genom att använda den manuella funktionen kan driftsätt-
ning ske oberoende av masterstationen. Dessutom kan den 
manuella körningen  också kontrolleras på distans med hjälp 
av en pekskärm. Om kommunikationen   ligger nere , behåller 
modulen det manuellt inställda värdet. Traditionella manuella 
inställningar i skåpsdörren via potentiometrar och switchar 
kan därför helt ersättas av denna lösning. 

manuella driftsfunktionen: 

Beroende på tillämpningen, återställning av manuellt inställda
värden tillåts från en panel. För att uppfylla detta krav, är det 
möjligt att inaktivera eller begränsa manuell driftsfunktion.

Manuell hantering

Driftsläge Beskrivning Drift

   på 
modul 

   via 
(S-Bus)

1 Manuell drift avslagen  

2 Drift tillåten endast från modulen  

3 Drift tillåten från modulen och begränsad drift 
från panelen. Om manuell drift aktiveras på 
modulen, kan den inte återställas från panelen. 

 (villkorlig)

4 Obegränsad drift från panel och modul  

5 P  

E-Line Bibliotek

statusen vid bussavbrottet eller timeout

In- / utgångar i E-Line RIO modulerna kan programmeras via standard S-Bus. 

Blandat driftsläge rekommenderas inte.



Saia-Burgess Controls AG
Bahnhofstrasse 18 | 3280 Murten, Switzerland
T +41 26 580 30 00 | F +41 26 580 34 99
www.saia-pcd.com

support@saia-pcd.com | www.sbc-support.com 
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Typ Kort beskrivning Beskrivning Vikt

PCD1.B1020-A20 E-Line RIO 16DI, 4Rel E-Line digital input/output module
Manual priority operating level for all outputs
Status LED for inputs and outputs
Supply 24 VDC
 16 digital inputs 24 VDC (source operation)

4 
1 interface RS-485 (S-Bus, Modbus)

PCD1.K2026-005 E-Line labelling set 5 × 6TE -
ling sheet for mounting in the automation control cabinet

PCD1.K2026-025 E-Line labelling set 5 × 6TE m. L.
with holes for manual override operating level and labelling sheet for mounting in 
the automation control cabinet

Beställningsnummer

Denna broschyr kommer från:
Malthe Winje Automation AB
Bergkällavägen 34

192 79  SOLLENTUNA

Tel: 08-594 118 30

Fax: 08-795 59 20

info@mwa.se

www.mwa.se
support@mwa.se

PCD1.K0206-005 PCD1.K0206-025PCD1.B1010-A20

Plint




