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8/ Technické údaje

Elektronická jednotka

Vysielaè aktuálnej polohy (doplnková výbava)

Snímanie otáèok hriade¾a............................3 x infra optozávory a štrbinový kotúè
Snímanie pre�a�enia prevodovky.............................2 x infra optozávory a clonky.
Presnos� nastavenia polohy...................1/150 z jednej otáèky hriade¾a t.j. 2,4 °
Priemer hriade¾a pod¾a typu servopohonu ....................................34 a� 85 mm
Maximálna rýchlos� otáèok hriade¾a......................................400 otáèok/1minútu
Maximálny poèet otáèok hriade¾a...............................................................40 000
Nastavenie pracovnej polohy....................................................tlaèidlami PZ aPO
Nastavenie signalizaènej polohy...............................................tlaèidlami SZ a SO
Nastavenie momentu pre�a�enia.............................................clonkami MZ a MO
Nastavenie èasu blokovania.......................................................tlaèidlom tBLOK
Èas blokovania..............................................................................0 a� 20 sekúnd
Funkcia blokovania prekmitu..............................................................obojsmerná
Okno funkcie blokovania................................0 a� 10% od PZ a 90a� 100% od PO
Výstupné signály...............................................................................kontakty relé
Maximálny spínací prúd.......................................................8A- 230VAC/24V DC
Prechodový odpor kontaktov................................................................... 30 m
Minimálny spínací prúd.....................................................................10mA/5V DC
Maximálny spínací výkon...............................................................2000VA/192W
Poèet výstupov relé ...................................7 MPZ, MPO, PZ, PO, SZ, SO, POR
Nastavenie funkcií relé......................................... jumpermi: VPZ , VPO, P, S, MP
Indikácia.........................................................................................12x diódy LED
Ukazovate¾ pozície (doplnková výbava)..............................3-miestny displej LED
Napájacie napätie variant - 1/2/3.......................230VAC/ 48VAC DC/ 24VAC DC
Istenie variant - 1/2/3...............................poistka 5x20T - 125mA/250mA/500mA
Príkon ........................................................................................................ 10 VA
Vyhrievacie rezistory (doplnková výbava)................................... 2 x 10 K /10W
Elektrická pevnos�.........................................................................................4 KV
Interný zálo�ný zdroj................................................. líthiové èlánky 2x3,6V/2,1Ah
Odber prúdu zo zálo�ného zdroja............................................................. ..130 A
Doba zálohovania..................................................................................... 600 dní
�ivotnos� zálo�ného zdroja....................................................... 5 rokov
Externý doplnkový zálo�ný zdroj.......................................................12 a� 24V DC

Analógový výstup vysielaè polohy .........................galvanicky a opticky oddelený
Výstupný signál variant - 1/2.......................................................4 - 20 mA/ 2 - 10V
Maximálny za�a�ovací rezistor variant - 1/2.................................. 500 / 10K
Funkcia výstupu..................................................................aktívny alebo pasívny
Charakteristika signálu...................................................stúpajúci alebo klesajúci
Nastavenie charakteristiky.........................................................................jumper
Kalibrácia výstupného signálu..................................................................trimrami
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1/ Pou�itie

Elektronický ovládaè servopohonov typu EOS 04 nahrádza pôvodnú
mechanickú ovládaciu jednotku v servopohonoch. (obr. è.1) Mechanická
jednotka zabezpeèuje vypínanie motora v po�adovanej polohe, momentové
vypínanie v závislosti od pre�a�enia prevodovky. Dia¾kové hlásenie dosiahnutej
polohy zabezpeèujú signalizaèné vypínaèe. Aktuálny stav polohy urèuje
odporový potenciometer. Táto jednotka sa nachádza v rôznych priemyselných
prostrediach, èo spôsobuje èasté poruchy servopohonov, nepresnosti v
regulácii a poškodenia ovládaných zariadení (armatúr). Vzh¾adom na
nieko¾konásobne dlhšiu �ivotnos� samotného servopohonu, je z ekonomického
h¾adiska výhodnejšie nahrádza� mechanickú jednotku elektronickým
ovládaèom servopohonov EOS (obr.è.2) Dosiahneme tým dlhú �ivotnos�,
vysokú presnos� a jednoduché nastavenie jednotlivých funkcií s minimálnymi
nárokmi na údr�bu.

Mechanická jednotka EOS - OT



6/ Údr�ba
Pri správnej montá�i a dôkladnom uzavretí veka a kábelových vývodiek, je toto
zariadenie prakticky bezúdr�bové. Vlastná údr�ba sa vz�ahuje iba na kontrolu
zálo�ného zdroja. Pri poklese, alebo výpadku napätia zálo�ného zdroja, sa
rozsvieti LED dióda POR. LED dióda BAT bliká. Zároveò sa aktivuje relé POR a
zopne svoje kontakty na svorkovnici elektronickej jednotky (obr. è. 10 a 17).

Poruchy

Druh poruchy:

Porucha zariadenia aktivuje relé POR, ktorého spínacie kontakty slú�ia na
dia¾kovú signalizáciu.

snímaèe pre�a�enia......................................................bliká LED dióda MZ a MO
snímaèe otáèok.........................................................bliká LED dióda ChZ a ChO
porucha zál. zdroja...............................................................bliká LED dióda BAT
porucha armatúry (prevodovky)……………...................bliká LED dióda PZ a PO
Zároveò sa rozsvieti LED dióda POR a displej svieti striedavo Por a aktuálna
poloha v %.
Vypnutie MO pred dosiahnutím PO...na displeji svieti striedavo Por, , a aktu-
álna poloha v ároveò sa rozsvieti LED POR a zopne sa relé POR.
Vypnutie MZ pred dosiahnutím PZ...na displeji svieti striedavo Por, , a aktu-
álna poloha v ároveò sa rozsvieti LED POR a zopne sa relé POR.
Toto vyhodnotenie poruchy platí pri vo¾be momentového vypínania - po
dosiahnutí polohy pre daný smer je vypnutie na moment korektné.
Pri vo¾be polohového vypínania je vypnutie na moment vyhodnotené v�dy ako
porucha.

doba je 2 roky pri dodr�aní podmienok uvedených záruènom
liste. Záruka sa nevz�ahuje pri montá�i bez oprávnenia, alebo pri nastavení
snímaèov pre�a�enia bez meracieho zariadenia.

%, z

%, z

7/ Servis a záruky
Príslušný servis zabezpeèuje výrobca, alebo firma vlastniaca
osvedèenie o odbornej spôsobilosti pre montá� a servis daného
zariadenia. Na uvedené zariadenie sa poskytuje záruèný a pozáruèný
servis. Záruèná

2/ Konštrukèné prevedenie

Elektronický ovládaè EOS 04 OT je zlo�ený z týchto základných celkov:

a/ snímací modul

obsahuje

montá�ny panel (obr. è. 4)
snímaèe pre�a�enia (obr. è. 5)
snímaèe otáèok hriade¾a (obr. è. 6)
štrbinový kotúè (obr. è.7)
výstupnú svorkovnicu (obr. è. 8)
vyhrievacie rezistory - doplnková
výbava (obr. è. 9)

Snímací modul sa montuje do ovládacej skrine servopohonu na miesto pôvodnej
mechanickej jednotky. Vyrába sa v dvoch ve¾kostiach pod¾a jednotlivých typov
servopohonov.

Obr. è. 4

Obr. è. 3

Obr. è. 5 Obr. è. 6

Obr. è. 7 Obr. È. 9Obr. È. 8
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Obr. è. 25

Výmena zálo�ného zdroja
Zálo�ný zdroj je mo�né vymeni� aj poèas
prevádzky zariadenia. Výmena spoèíva
v odpojení zálo�nej batérie z konektoru
BAT na spodnej doske elektronickej
jednotky a jej náhradou za novú.
Pri externom zálohovaní opravte
poruchu zálo�ného zdroja. Ak je napätie
zálo�ného zdroja správne, LED diódy
BAT a POR zhasnú a relé POR vypne.

Pracovné podmienky
Teplota okolia..............................................................................-30°C a� +80°C
Krytie...........................................................................................................IP65
Mechanická odolnos� ................................................................V2 ÈSN 18 0002
Pracovná poloha..................................................................................¾ubovo¾ná
Maximálna  då�ka dátového káblu.................................................................20m



b/ elektronická jednotka

obsahuje:
- plastovú skrinku s prieh¾adným vekom
- riadiacu èas� s ovládacím panelom
- displej LED (doplnková výbava)
- napájací zdroj
- vstupnú a výstupnú svorkovnicu

Obr. è. 10
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Elektronická jednotka sa montuje na teleso servopohonu, alebo v jeho blízkosti.

Nastavenie vysielaèa polohy
Vysielaè polohy je samostatný doplnkový modul.
Krajné hodnoty analógového výstupného signálu sa
nastavujú trimrami P1 a P2 na doske vysielaèa. Najprv
nastavte hodnotu v polohe „Otvorené“ PO trimrom P2
a potom hodnotu v polohe „Zatvorené“ PZ trimrom P1.
Jumperom JMP1 nastavujeme charakteristiku signálu.
V polohe P je stúpajúca a v polohe M je klesajúca.
Èinnos� vysielaèa sa odvíja od nastavenia pracovnej
polohy servopohonu (tlaèidlá PZ a PO). Je nezávislá
od poètu otáèok výstupného hriade¾a servopohonu.
Spojitý analógový výstupný signál je priamo úmerný
aktuálnej polohe výstupného hriade¾a servopohonu.
Vysielaè polohy mô�e pracova� ako aktívny, alebo
pasívny pod¾a schémy zapojenia:
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Výpadok napájacieho napätia
Pri výpadku napájacieho napätia je chod zariadenia zabezpeèený zálo�ným
zdrojom (obr. è. 25). Programovo riadený mikroprocesor sústredí svoju èinnos�
iba na sledovanie otáèok výstupného hriade¾a servopohonu, ale iba za
prítomnosti zálo�ného zdroja BAT. Ostatné funkcie ovládaèa sú nefunkèné. Po
obnove napájacieho napätia je zariadenie opä� funkèné a všetky nastavené
polohy a funkcie sú zachované. Ak bol výpadok napájacieho napätia bez
zálo�ného zdroja, LED dióda BAT bliká, LED dióda POR svieti, displej zobrazuje
POR, relé POR je zopnuté. Ostatné relé sú vypnuté.
Uvedenie zariadenia do chodu po výpadku napájania bez zálo�ného zdroja,
alebo vybitej zálo�nej batérie si vy�aduje pracovnej a
signalizaènej polohy pod¾a návodu v odseku 5 „Uvedenie do èinnosti“. Po
nastavení polôh tento stav zotrvá iba po najbli�ší výpadok napájacieho napätia,
ak nezabezpeèíme zálo�ný zdroj.

opätovné nastavenie

Obr. è. 22

Obr. è. 23 Obr. è. 24

Obr. è. 11
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Pri prevádzkovaní servopohonu na vypínanie v závislosti od momentov
pre�a�enia sa nastaví funkcia relé MPZ a MPO jumpremi VPZ a VPO do polohy
M (v¾avo), nezávisle pre ka�dý smer. Ruèným, alebo dia¾kovým ovládaním
prestavte servopohon do polohy „Zatvára“. Relé MPZ sa aktivuje a� pri
dosiahnutí po�adovaného nastaveného momentu pre�a�enia v smere
"Zatvára“. Rozsvieti sa LED dióda MZ a MPZ zhasne. Ak je jumper JMP5 MP v
polohe v¾avo kontakty relé MPZ a MPO sa rozopnú. Pri polohe vpravo sa
kontakty relé MPZ a MPO zopnú. Zapnite chod servopohonu do smeru „Otvára“
a rozsvieti sa LED dióda MO. Zatlaète tlaèidlo tBLOK a uvolnite ho a� vtedy keï
sa servopohon volne rozbehne do smeru „Otvára“. LED dióda MO zhasne.
Èasový údaj doby zatlaèeného tlaèidla sa ulo�í do pamäte procesora. Podobný
úkon urobte aj v opaènej (otváracej) polohe MPO, ak sa aj táto poloha pou�íva na
vypínanie v závislosti od momentu pre�a�enia MO.

Nastavenie èasu blokovania

Maximálny nastavite¾ný èas blokovania snímaèov je 20 sekúnd. V prípade, �e
uplynutím tejto doby sa motor nerozbehne, je chybná armatúra, alebo
nesprávne nastavená vypínacia sila snímaèov momentu pre�a�enia (clonky).
Blokovanie je úèinné od 0 - 10% dráhy od vypínacej polohy PZ a od 90 100%
dráhy od vypínacej polohy PZ.

c/ prepojenie

Snímací modul je prepojený s elektronickou jednotkou 10-�ilovým tieneným
dátovým káblom priamo na svorky, alebo cez konektor.
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Obr. è. 12

Obr. è. 21
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d/ vysielaè polohy (doplnková výbava)

Nastavovacie prvky

Výstupná svorkovnica

Vysielaè polohy je samostatný doplnkový modul, ktorý je umiestnený v
elektronickej jednotke na spodnej doske plošného spoja prepojený konektorom.

Snímaèe otáèok hriade¾a (obr. è. 6) snímajú pomocou štrbinového kotúèa (obr. è.
7) poèet otáèok a smer otáèania výstupného hriade¾a servopohonu (obr. è. 16).
Snímaèe pre�a�enia (obr. è. 5) snímajú pomocou cloniek (obr.è.19) momentovú
silu pre�a�enia prevodovky.
Pracujú ako infraèervené optické závory a vytvárajú príslušné impulzy, ktoré po
úprave sú privádzané do riadiacej èasti elektronickej jednotky (obr. è. 10), ktorej
jadro tvorí jednoèipový mikroprocesor. Ten rozlišuje aktuálnu polohu, smer
otáèania, ako aj pre�a�enia prevodovky v oboch smeroch. Po spracovaní
vstupných signálov sú na výstupy mikroprocesora zapojené LED diódy, LED
displej, relé a analógový vysielaè polohy s moduláciou PWM.

3/ Popis èinnosti

Všeobecne

b/ nastavenie motorom

Ruène prestavte servopohon pribli�ne do stredu pracovnej polohy. Ruèným,
alebo dia¾kovým ovládaním zapnite motor do smeru „Zatvára“. Tlaèidlo PZ dr�te
zatlaèené, inak sa motor neuvedie do pohybu. Skontrolujte èi sa motor
servopohonu otáèa správnym smerom, dióda ChZ bliká. Ak sa otáèa opaène,
uvo¾nite tlaèidlo a prehoïte fázové vodièe na svorkovnici motora. Po dosiahnutí
po�adovanej vypínacej polohy v smere „Zatvára“ uvolnite tlaèidlo PZ. LED dióda
ChZ zhasne. Uvo¾nením tlaèidla sa údaj ulo�í do pamäte procesora, LED dióda
PZ zhasne, MPZ zhasne v závislosti od nastavenia jumpera VPZ a displej
zobrazuje „0%“.
Zapnite servopohon do smeru „Otvára“ Tlaèidlo PO dr�te zatlaèené, inak sa motor
neuvedie do pohybu, dióda ChO bliká. Pri dosiahnutí po�adovanej polohy v smere
„Otvára“ uvolnite tlaèidlo PO. LED dióda PO zhasne. Uvolnením tlaèidla sa údaj
ulo�í do pamäte procesora LED dióda PO zhasne, MPO zhasne v závislosti od
nastavenia jumpera VPO a displej zobrazuje „100%“.
Nieko¾konásobným opakovaním chodu motora v oboch smeroch sa presvedèite o
správnosti nastavenia pracovnej polohy prièom displej zobrazuje aktuálny stav od
0 -100%. V prípade úprav mô�ete tento rozsah
zmeni�. Ka�dé zatlaèenie a uvo¾nenie tlaèidiel PZ a PO ulo�í novú zmenu do
pamäte procesora.

Týmto spôsobom je nastavený pracovný rozsah servopohonu. Od neho sa odvíja
aj èinnos� vysielaèa aktuálnej polohy a displej zobrazuje aktuálnu polohu od 0
100% (doplnková výbava).

Dôle�ité upozornenie!
V prevedeniach servopohonov, kde je smer otáèania výstupného hriade¾a
opaèný (správny smer indikujú LED diódy ChZ a ChO), vymeòte vodièe Fo1
a Fo2 (modrý, zelený), na svorkovnici snímacieho modulu (obr. è. 8), alebo
elektronickej jednotky (obr. è. 17).

Nastavenie signalizaènej polohy

Ruèným prestavením, alebo motorom presuòte servopohon do smeru „Zatvára“.
Pri po�adovanej signalizaènej polohe zatlaète tlaèidlo SZ. LED dióda SZ zhasne.
Uvo¾nením tlaèidla sa údaj ulo�í do pamäte procesora. Prekroèením tejto polohy
sa aktivuje relé SZ a rozsvieti sa LED dióda SZ. Presuòte servopohon do smeru
„Otvára“. Pri po�adovanej signalizaènej polohe zatlaète tlaèidlo SO. LED dióda
SO zhasne. Uvo¾nením tlaèidla sa údaj ulo�í do pamäte procesora. Prekroèením
tejto p ohy sa aktivuje relé SO a rozsvieti sa LED dióda SO. Pri polohe jumpera
JMP4 S vpravo sa kontakty relé SZ a SO zopnú, pri polohe v¾avo sa kontakty
rozopnú.

ol

Obr. è. 13
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Nastavenie funkcií

Nastavenie pracovnej polohy

Po správnej montá�i nastavte po�adované funkcie elektronického ovládaèa
pomocou jumperov, ktorých význam je popísaný v odseku 3/ „Popis èinnosti“. Na
svorky SIE� (obr. è. 17) pripojte napájacie napätie pod¾a typu prevedenia. Na
ovládacom paneli (obr. è. 14) sa rozsvietia LED diódy POR a BAT (bliká). Pripojte
interný (obr. è. 25), alebo externý zálo�ný zdroj. LED dióda BAT pri jeho
správnom napätí zhasne, displej zobrazuje „Por“. Zatlaète súèasne tlaèidlá PZ a
PO. Na ovládacom paneli sa rozsvietia LED diódy MPZ, PZ, SZ a MPO, PO, SO,
displej zobrazuje „0%“ a LED dióda POR zhasne. Týmito úkonmi je elektronická
jednotka pripravená na nastavenie jednotlivých polôh.

Po�adovanú pracovnú polohu je mo�né nastavi� ruène, alebo motorom
servopohonu.

a/ ruèné nastavenie servopohonu
1) prestavte servopohon do po�adovanej zatváracej polohy. Zatlaète tlaèidlo PZ.
Uvo¾nením tlaèidla sa tento údaj ulo�í do pamäte procesora a rozsvietia sa LED
diódy MPZ a PZ. Jemným prekroèením tejto polohy do smeru „Zatvára“ sa
aktivuje relé Z a MPZ a LED diódy MPZ a PZ zhasnú. Pri polohe jumpera JMP3
P vpravo sa kontakty relé PZ rozopnú a pri polohe v¾avo sa kontakty relé zopnú.
Relé MPZ sa aktivuje iba ak je jumper VPZ v polohe P (vpravo), LED dióda MPZ
zhasne a displej zobrazuje „0“%.
2) prestavte servopohon do po�adovanej otváracej polohy. Zatlaète tlaèidlo PO.
Uvo¾nením tlaèidla sa tento údaj ulo�í do pamäte procesora a rozsvietia sa LED
diódy MPO a PO. Jemným prekroèením tejto polohy do smeru „Otvára“ sa
aktivuje relé PO a MPO a LED diódy MPO a PO zhasnú. Pri polohe jumpera
JMP3 P vpravo sa kontakty relé PO rozopnú a pri polohe v¾avo sa kontakty relé
PO zopnú. Relé MPO sa aktivuje iba ak je jumper VPO v polohe P (vpravo), LED
dióda MPO zhasne a displej zobrazuje „100%“.

P

Obr. è. 20

Pre ovládanie chodu motora servopohonu sa pou�ívajú relé MPZ a MPO.
Funkcia týchto relé je zlúèená.

Relé MPZ vypína ovládanie motora v smere „Zatvára“, buï na polohu PZ
(ak je jumper VPZ v polohe P), alebo na moment pre�a�enia MZ (ak je jumper
VPZ v polohe M).

Relé MPO vypína ovládanie motora v smere „Otvára“, buï na polohu PO
(ak je jumper VPO v polohe P), alebo na moment pre�a�enia MO (ak je jumper
VPO v polohe M).

Relé PZ, PO, SZ, SO a POR slú�ia na dia¾kovú signalizáciu polohy a
stavu servopohonu. Ich kontakty sa mô�u vyu�íva� aj pre ïalšie ovládacie
obvody v danom technologickom celku. Kontakty všetkých relé sú spínacie a pri
prerušení napájacieho napätia sa všetky relé vypínajú!

Funkcia relé sa dá nastavi� príslušnými jumpermi, ktoré sú umiestnené
na ovládacom paneli (obr. è. 14), na ktorom sa nachádzajú aj ovládacie tlaèidla
pre nastavenie pracovnej (PZ, PO) a signalizaènej polohy (SZ, SO). Èinnos�
jednotlivých funkcií indikujú LED diódy. Zabudovaný LED displej zobrazuje
aktuálny stav polohy servopohonu v percentách (%).

Vysielaè polohy (obr. è. 13) tvorí samostatný modul, ktorý je doplnkovou
výbavou elektronického ovládaèa. Jeho analógový výstupný signál je optický a
galvanicky oddelený. Tento signál je spojitý a závislý od aktuálnej polohy
výstupného hriade¾a servopohonu.

Zálohovanie je potrebné pre èinnos� elektronickej jednotky pri výpadku
napájacieho napätia. Interné zálohovanie zabezpeèuje líthiová batéria (obr. è.
25), ktorá je súèas�ou výrobku. Externé zálohovanie zabezpeèuje prídavný
zálo�ný zdroj, ktorý nie je podmienkou èinnosti.

V doplnkovej výbave sú v snímacom module zapojené aj vyhrievacie
rezistory (obr. è. 9), ktoré zabraòujú vlhkosti a vytváraniu kondenzátu v ovládacej
skrini servopohonu (obr. è. 2).

EOS 04 OT je vyrábaný v troch prevedeniach pod¾a ve¾kosti napájacieho
napätia, viï odsek 8/. „Technické údaje“.
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Ovlácací panel

Tlaèidlo: PZ nastavenie vypínacej  polohy „Zatvorené“
PO  nastavenie vypínacej  polohy „Otvorené“
SZ  nastavenie signalizaènej polohy „Zatvorené“
SO  nastavenie signalizaènej polohy „Otvorené“
tBLOK  nastavenie èasu blokovania prekmitu

Jumper: VPZ  nastavenie èinnosti relé MPZ
O  nastavenie èinnosti relé MPO

P negácia funkcií relé MPZ a MPO
negácia funkcií relé PZ a PO

S  negácia funkcií relé SZ a SO
LED diódy: POR  signalizácia poruchy

BAT signalizácia poruchy zálo�ného    zdroja /bliká/
ChZ  signalizácia pohybu v smere „Zatvára“ /bliká/
ChO - signalizácia pohybu v smere „Otvára“ /bliká/
MPZ  signalizácia èinnosti relé MPZ
MPO  signalizácia èinnosti relé MPO
PZ   signalizácia èinnosti relé PZ
PO   signalizácia èinnosti relé PO
SZ   signalizácia èinnosti relé SZ
SO  signalizácia èinnosti relé SO
MZ   signalizácia èinnosti snímaèa pre�a�enia smer „Zatvára“
MO  signalizácia èinnosti snímaèa pre�a�enia smer „Otvára“

LED displej: trojmiestny ukazovate¾ aktuálnej polohy v percentách (%)

VP
M
P

Obr. è. 14

5/ Uvedenie do èinnosti

Nastavenie snímaèov momentu pre�a�enia

Toto nastavenie sa vykonáva na meracom zariadení pre nastavenie vypínacích
momentov. Po�adovanú vypínaciu velièinu nastavte clonkami na puzdre
hriade¾ky snímaèov pre�a�enia. Pri pre�a�ení prevodovky sa os hriade¾ky
pre�a�enia vychy¾uje v smere, kde nastalo pre�a�enie. Clonka zacloní
optozávoru a tento signál zaznamená riadiaca jednotka. Pribli�ovaním clonky k
optickej závore vypínacia sila klesá a vzdia¾ovaním clonky vypínacia sila stúpa.
Pri zaclonení clonky v zatvorenej polohe sa rozsvieti LED dióda MZ na ovládacom
paneli. Pri zaclonení clonky v otvorenej polohe sa rozsvieti LED dióda MO na
ovládacom paneli. Príslušná LED dióda ostáva svieti� aj po odclonení clonky.
Snímaèe majú funkciu klopných obvodov. LED dióda zhasne, keï sa servopohon
rozbehne do opaèného smeru, alebo zaclonením clonky v opaènom smere.
Nastavené snímaèe zaistíme kvapnutím laku na upevòovacích skrutkách cloniek
snímaèa pre�a�enia. V prípade prevedenia servophonov s opaènou funkciou
vychýlenia vymeòte vodièe Fo4 a Fo5 (�ltý, sivý) medzi sebou na svorkovnici
snímacieho modulu (obr. è. 8), alebo elektronickej jednotky (obr. è. 17).

Dôle�ité upozornenie!
Výrobca neruèí za následky, ak sa toto nastavenie nevykoná pomocou
meracieho zariadenia.
Hrozí nebezpeèenstvo poškodenia ovládaného zariadenia (armatúry),
alebo prevodovky servopohonu.

Obr. è. 19

MOMZ

Max.

Min.

Max.

SERVOSYSTEM
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X
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SZ

4-20mA
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13 14
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16A

16A

2,5 - 4A10A
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POR
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SO

HL3
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+5/Z

FOD
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Fo3

GND
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Snímací modul

Ovládanie servopohonu s ovládaèom EOS 04
Príklad zapojenia

Obr. è. 18

4/ Návod na montá�

a/
b/

c/

d/

e/

f/

g/

h/

i/

j/

k/

l/

m/
n/

vypnite silové a ovládacie napätie servopohonu a zaistite ho v rozvodni
odpojte ovládacie vodièe zo svorkovnice mechanickej jednotky, vytiahnite
káble z vývodiek
v skrini servopohonu demontujte mechanickú jednotku a vyèistíte priestor
(obr. è. 1)
na hriade¾ku pre�a�enia prevodovky nasuòte púzdro hriade¾ky a upevnite ho
skrutkou
do telesa servopohonu namontujte snímací modul a upevnite ho skrutkami
(obr. è. 3)
tanierik s clonkami pripevnite na púzdro hriade¾ky tak, aby clonky prechádzali
stredom snímaèov (obr. è. 15)
na výstupnú hriade¾ servopohonu nasuòte štrbinový kotúè a upevnite ho tak,
aby štrbiny kotúèa prechádzali presne stredom snímaèov otáèok hriade¾a,
ktoré výškovo nastavte maticami a upevnite (obr. è. 16)
ruèným pootáèaním servopohonu skontrolujte správnos� nastavenia
štrbinového kotúèa tak, aby netrel o snímaèe a nevytváral výkyvný pohyb (obr.
è. 16)
elektronickú jednotku namontujte na teleso servopohonu, alebo na iné
vhodné miesto (obr. è. 10)
pôvodné ovládacie káble vsuòte do vývodiek elektronickej jednotky a ich
vodièe zapojte do svoriek pod¾a schémy zapojenia (obr. è. 17)
dátovým káblom prepojte blok snímaèov s elektronickou jednotkou pod¾a
schémy prepojenia (obr. è. 12)
skontrolujte správnos� zapojenia vodièov a nastavenia snímaèov v
snímacom module
odistite servopohon a zapnite silové a ovládacie napätie
pod¾a návodu v odseku 5/ „Uvedenie do èinnosti“ nastavte polohy a
funkcie elektronického ovládaèa

V prípade poruchy alebo nejasností volajte:

LEGENDA:
FA1, 2 - istiè
KM1,2 - stýkaè
KA1, 2 - pomocné relé
SA1, 2 - prepínaè
HL1, 2 - LED kontrolka
1KA1, 2 - spínací kontakt
2KM1, 2- rozpínací kontakt
QF1 - motorový spúš�aè
X, X1, X4- svorkovnica

(xx) - oznaèenie svorky
A -ampérmeter
V.P. - vysielaè polohy
TR bezpeènostný transformátor

X4X4

X1

SERVOSYSTEM, s.r.o., Nitrianska 1731, 927 05 Ša¾a
tel.: 031 7020 138, fax: 031 7020 140

www.servosystem.sk
e-mail: servosystem stonline.sk@

2T1

SO
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TANIERIK  S  CLONKAMI

TELESO  SERVOPOHONU

HRIADE¼KA PRE�A�ENIA

OPTOZÁVORYPÚZDRO  HRIADE¼KY

MONTÁ�NY PANEL

ŠTRBINOVÝ KOTÚÈ

MONTÁ�NY PANEL

HRIADE¼  SERVOPOHONU

VÝSTUPNÁ SVORKOVNICA

TELESO  SERVOPOHONU

OPTOZÁVORY

Snímaèe pre�a�enia REZ( )

Snímaèe otáèok hriade¾a  (REZ)

Obr. è. 17

Obr. è. 15

POR SO SZ PO PZ MPO MPZ

RE7 RE6 RE5 RE4 RE3 RE2 RE1VP Z

Elektronika EOS 04

P
O

1

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 188
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1 2 3 4 5 6 7 9 1081 2 31 2

X4X1
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F
o
4

F
o

5
+

5/
S

T

S
H

L+-

V
.P

.+-
ZAL.

Prepojovací kábel snímaèov

Vysielaè polohy
-

+
Externý zálo�ný zroj

Fo1 - modrý - snímaè hriade¾a
Fo2 - zelený - snímaè hriade¾a
Fo3 - ru�ový - snímaè hriade¾a
Fo4 - �ltý  -snímaè pre�a�enia -
Fo5 - sivý - snímaè pre�a�eni  -
FOD - biely - signál pre optozávory LED
+5/ST - èervený - napájanie zo siete
+5/Z - hnedý - napájanie zálohované
GND - èierny - záporný pól - zem
SHL - tieniaci vodiè

- zem vysielaèa
VP - výstup signálu

- kladný pól vysielaèa

“ZATVORENÉ”
“OTVORENÉ”

- záporný pól zdroja
- kladný pól zdroja

-
+

Ovládacie a signalizaèné káble
V.P. - vysielaè polohy 4 - 20 mA (alebo iný)

signalizaèný vypínaè poruchy
SO - signalizaèný vypínaè “OTVORENÉ”
SZ - signalizaèný vypínaè “ZATVORENÉ”
PO - polohový vypínaè “OTVORENÉ”
PZ - polohový vypínaè “ZATVORENÉ”
MPO - ovládací vypínaè motora v smere “OTVÁRA”
MPZ - ovládací vypínaè motora v smere “ZATVÁRA”

US - úprava signálov
POR -

X1 - svorkovnica snímaèov
X4 - výstupná svorkovnica
RE - spínacie relé
Z - napájací zdroj
PO1 - pomalá tavná poistka
SIE� - napájanie zo siete

- vyhrievací rezistor
ZAL. - externý zálo�ný zdroj

Legenda:

Obr. è. 16

Vstupná a výstupná svorkovnica


