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Sériová komunikace pro vaše aplikace

Systémy sériového přenosu dat

Průmyslové komunikační sítě - Systémy sériového přenosu dat
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Sériová
komunikace pro
vaše aplikace
Průmyslové komunikační sítě
šetří náklady
Průmyslové komunikační sítě ve
výrobním procesu přinášejí nižší
náklady na kabeláž, konektory,
instalaci, proces nastavení
a v neposlední řadě také na
elektrická schemata
a dokumentaci zařízení.

“

Komunikační jednotky od SMC vám
rozšíří možnosti vaší komunikace
Při vývoji SMC komunikačních jednotek
jsme se snažili dívat očima našich
zákazníků a vložili jsme do nich nové
funkce, otevírající další možnosti
v průmyslové komunikaci s ohledem na
všestrannost a ﬂexibilitu.
Komunikační možnosti SMC:
- Připojit a komunikovat
SMC produkty komunikují vaším jazykem:
průmyslové komunikační protokoly na
standardu EtherNet nebo další běžné
typy komunikačních protokolů.
SMC komunikační jednotky je možné
připojit k jakékoliv řadě ventilových
bloků SMC s interním prodrátováním:
konektivita bez kompromisů.

- Vstupte do éry Průmyslu 4.0
Do éry vzájemně komunikujících entit
tvořící jeden výrobní celek. SMC jednotky
umožňují řídicímu systému plný přístup
pro jejich ovládání a monitorování.
Navíc, SMC jednotky umožňují správu
připojených pneumatických prvků,
jako jsou pneumatické válce, ventily
a ostatní produkty pro průmyslovou
automatizaci. Univerzální konstrukce
SMC komunikačních jednotek pro sériový
přenos dat vám i v budoucnu umožní
jejich jednoduchou změnu nebo rozšíření
v případě, kdy se rozhodnete upravit
nebo navýšit výrobní kapacitu vašeho
stroje.
- Komplexní řešení vaší aplikace
s SMC produkty
SMC nabízí 12 000 základních prvků
se 700 000 variantami pro realizaci
speciálních požadavků dle vašich
aplikací.

SMC produkty komunikují vaším
jazykem.

“

SMC jednotky umožňují řídicímu
systému plný přístup pro jejich
ovládání a monitorování.
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Základní speciﬁkace

Hlavní výhody
► Průmyslové komunikační sítě
Sériový přenos dat průmyslovými komunikačními sítěmi oproti
paralelnímu propojení jednotlivých vstupů a výstupů vám
přináší nižší náklady na:
- Instalační materiál - kabely, konektory a příslušenství
- Propojení, nastavení a kontrolu
- Tvorbu elektrických schémat
- Označení vodičů a jejich dokumentaci
- Rozvaděče - jednodušší a přehlednější,
v některých případech nejsou rozvaděče vůbec nutné.

► Popis komunikačních jednotek řad EX
Řada EX260 – kompaktní komunikační jednotka pro ventilové
bloky, s možností připojení až 32 výstupů.
Řada EX600 – komplexní komunikační jednotka s mnoha
možnostmi rozšíření jak pro elektromagnetické ventily, tak pro
ostatní vstupy a výstupy, s možností připojení až 512 vstupů
a 512 výstupů.
Řada EX500 – decentralizovaná komunikační jednotka pro
elektromagnetické ventily i pro ostatní vstupy a výstupy,
s možností připojení až 128 vstupů a 128 výstupů.

► Průmyslové komunikační protokoly na standardu
EtherNet a další typy protokolů

EX260

EX600

EX500

► Vysoká odolnost vůči vnějším vlivům
Jednotky se stupněm krytí až IP67

► Diagnostika elektrického zapojení
Jednoduchá diagnostika zkratu nebo odpojeného vodiče.

► Funkce webového serveru
Efektivní nástroj pro nastavení, diagnostiku a monitorování:
tato funkce umožňuje vzdálený přístup ke komunikační
jednotce přes jakýkoliv webový prohlížeč a nabízí možnost
sledování stavu jednotky a připojených zařízení, nastavení
jednotky
a simulační sepnutí výstupů.
PLC

COM D

COM C

COM B

COM A

Jednoduchá
identifikace
a lokalizace
závady přes
webový
prohlížeč.

EtherNet/IPTM
Odpojený vodič
Snímač polohy
32 výstupů

Síťový přepínač
Switching
hub

16 vstupů

Zkrat vodičů
16 výstupů
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16 vstupů

Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
na webových stránkách http:://www.smc.eu

EX600 q

EX600 w

EX600 e

Základní speciﬁkace
Systémy sériového přenosu dat

► Oddělené napájecí okruhy
Vhodná konﬁgurace pro interakci operátora s kolaborativním robotem. Řešení, které lehce umožňuje rozdělit zařízení na stroji do
několika zón, které se mohou nezávisle na sobě zapínat a vypínat.

Napájecí
zdroj A

Díly
opracovávané
roboty

Ventilový blok pro
část stroje, v které
probíhá opracování
dílů.

Ventilový blok pro část
stroje, kde se provádí
zakládání nových dílů.
Operátor
zakládající díly
Otočný stůl

V tomto případě, použtím jednoduchého rozdělovacího konektoru Y,
mohou být ventilové bloky připojené k jedné společné komunikační
jednotce napájeny z různých napájecích okruhů.

Rozdělovací konektor Y
Napájecí
zdroj B

Ventilový blok je bez
napájení v momentě, kdy
se zakládají nové díly do
stroje.

► Funkce rychlého připojení (QuickConnect™)
Funkce, která umožňuje rychlé připojení komunikačních jednotek do sítě EtherNet/IP™.

Doba od okamžiku připojení
napájení
dopower
plné konfigurace
From
ON to
jednotky
do sítě connection
communincation
Aprox.
10 s

0.5 s

Nástroj
Tool 2 2

Nástroj
Tool 3 3

EX600

EX600

EX600

Robot
Robot arm
Tool 1 1
Nástroj

Obdobná funkce je dostupná i pro jiné komunikační protokoly.
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Produktové řady komunikačních jednotek pro sériový přenos dat
Centralizovaný systém
Pro výstupy
řada EX260

Decentralizovaný systém
Pro vstupy / výstupy
řada EX600

Jednotka Gateway
řada EX500

Komunikační
protokoly
DeviceNet™
PROFIBUS DP
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT®
PROFINET

Další řešení pro sériový přenos dat
► Centralizovaný systém pro vstupy a výstupy
Řada EX250
- Ventilové bloky + digitální vstupy / výstupy
- Až 32 digitálních vstupů a 32 digitálních výstupů
- Ochrana digitálních výstupů výměnnou pojistkou řady EX9
- Kompatibilní protokoly: DeviceNet™, PROFIBUS DP,
CC-Link, EtherNet/IP™, CANopen, AS-Interface
- Kompatibilní řady ventilových bloků: SY, VQC, S0700, SV
- Stupeň krytí: IP67

► Decentralizovaný systém, jednotka “gateway”
Řada EX510
- Ventilové bloky + digitální vstupy / výstupy
- Až 64 digitálních vstupů a 64 digitálních výstupů v 8 větvích
- Možnost připojení digitálních výstupů přes svorkovnici
- Kompatibilní protokoly: DeviceNet™, PROFIBUS DP, CC-Link
- Kompatibilní řady ventilových bloků: SY, VQC, S0700, SV
- Stupeň krytí: IP20
Gateway
Gateway

connectors

16-point
Modul pro 16
input unit
digitálních16
(interlinks
vstupů
connectors)

connectors

Pressure
switch
Digitální snímač
tlaku

Digitální
snímač
Flow switch
průtoku
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Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
na webových stránkách http:://www.smc.eu

16-point
input
Modul pro
16
unit
(interlinks
digitálních
8 connectors)
vstupů

Auto switch
Snímač
koncové
polohy

Základní speciﬁkace
Systémy sériového přenosu dat

Dostupné řady ventilových bloků
Průtokové charakteristiky (4/25/3)

Řada

C [dm /(s·bar)]
3

b

SY3000

1.6

0.19

SY5000

3.6

0.17

SY7000

5.9

0.20

VQC1000

1.0 1)

0.30 1)

VQC2000

3.2 1)

0.30 1)

VQC4000

7.3 1)

0.38 1)

VQC5000

17.0 1)

0.31 1)

Max. počet
elektromagnet.
cívek

Příkon [W]

Stupeň krytí

32

0.35 (standardní)
0.1 (snížený příkon)
[přepnutí 0.4, držení 0.1]

IP67

Certifikace

®

0.4 (standardní)
24

IP67

0.95 (standardní)

S0700

0.37

0.39

SV1000

1.1

0.35

SV2000

2.4

0.18

SV3000

4.3

0.21

32

0.35

IP67

32

0.6

IP67

®

1) Zobrazené hodnoty jsou platné pro 5/2 monostabilní ventily s elastomerovým těsněním šoupátka.
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Kompaktní komunikační
jednotka pro sériový přenos
dat (pouze výstupy)
Řada EX260

®

RoHS

Vhodné řešení pro připojení
ventilů do průmyslové sítě
Hlavní výhody
► Kompaktní komunikační jednotka

► Jednoduchá instalace
Bez nutnosti použití rozbočovacích konektorů.

► Digitální výstupy pro ovládání 5/2, 5/3 a 2 x 3/2 ventilů
Až 32 elektromagnetických cívek / 24 ventilů.
► Kompatibilní komunikační protokoly:
EtherNet/IP™
PROFINET
EtherCAT®
PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link

Externí zakončovací odpor

BUS OUT
1

P

3/5

E

1

P

3/5

E

1

P

3/5

E

BUS IN

PWR

Vestavěný
zakončovací
odpor

2

B2

B2

B2

B2

B

4

A4

A4

A4

A4

A

BUS OUT

► Stupeň krytí IP67
Varianta s D-sub komunikačním konektorem, nebo ventily řady
S0700, pouze IP40.

PWR

► Konektory M12 typu SPEEDCON
Stačí zasunout a zajistit otočením o 1/2 otáčky.

Komunikační jednotka

► Elektrické napájení, komunikační kabely a přívod
stlačeného vzduchu - vše se připojuje z jedné strany

•
•
EX260-SPN1 •
EX260-SPN3 •
EX260-SEC1 •
EX260-SEC3 •
EX260-SDN1 •
EX260-SDN3 •
EX260-SPR1 •
EX260-SPR3 •
EX260-SPR5 •
EX260-SPR7 •
EX260-SEN1

EX260-SEN3
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Komunikační protokol

Počet digitálních výstupů

EtherNet/IP™
PROFINET
EtherCAT®
DeviceNet™

P

3/5

E

2

B2

B2

B2

B2

B

4

A4

A4

A4

A4

A

Průmyslová komunikační síť

► Vestavěný zakončovací odpor
Komunikační linky lze aktivovat / deaktivovat vestavěným
přepínačem.
Pouze pro verzi s M12 komunikačním konektorem pro
protokoly PROFIBUS DP a CC Link.

Přehled vybraných objednacích kódů
Objednací kód

1
BUS IN

Polarita komunikační
jednotky

• Doporučené prvky
Elektrické připojení

Stupeň krytí

M12

IP67

D-Sub

IP40

32
16
32
16
32
16
32

PNP

16
32

PROFIBUS DP

Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
na webových stránkách http:://www.smc.eu

16
32
16

Speciﬁkace produktů
Systémy sériového přenosu dat

Příslušenství

• Doporučené prvky

Objednací kód

•
EX500-AP050-S •
EX500-AP010-A •
EX500-AP050-A •
EX9-AC030-1 •
EX9-AC050-1 •
PCA-1446566 •

Popis
Kabel s konektorem 1 x M12, přímý, 1m

EX500-AP010-S

•
EX9-AC050EN-PSRJ •

EX9-AC020EN-PSRJ

Napájecí kabel s konektorem pro komunikační jednotky EtherNet/IP™,
PROFINET, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNet™

Kabel s konektorem 1 x M12, přímý, 5m
Kabel s konektorem 1 x M12, úhlový, 1m
Kabel s konektorem 1 x M12, úhlový, 5m

Napájecí kabel s konektorem pro komunikační jednotky, pro CC-Link

Kabel s konektorem 1 x M12, přímý, 3m
Kabel s konektorem 1 x M12, přímý, 5m

Komunikační kabel s konektorem(y) pro EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT®

Kabel s konektorem 1 x M12 SPEEDCON, přímý, 5m

Komunikační kabel s konektorem(y) pro EtherNet/IP™, PROFINET,
EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link

Kabel s konektory M12 - RJ45, přímý, 2m

Modulární komunikační
jednotka pro sériový přenos
dat (vstupy / výstupy)
Řada EX600

Kabel s konektory M12 - RJ45, přímý, 2m

®

RoHS

Široká nabídka modulů

Hlavní výhody
► Komplexní modulární komunikační jednotka
► Digitální výstupy pro ovládání 5/2, 5/3 a 2 x 3/2 ventilů
► Až 9 rozšiřujících I/O modulů
Digitální i analogové vstupy a výstupy, v jakémkoliv pořadí:
- 144 digitálních vstupů – 8 nebo 16 vstupů / modul
- 72 digitálních výstupů – 8 výstupů / modul
- 18 analogových vstupů – 2 vstupy / modul
- 18 analogových výstupů – 2 výstupy / modul
K modulům vstupů a výstupů, digitálních i analogových, je
možné připojit různá I/O zařízení.

► Podpora kruhové topologie (DLR) pro protokol
EtherNet/IP™
Bez ztráty komunikace v případě přerušení komunikační linky,
díky kruhové DLR (Device Level Ring) topologii.
► Funkce rychlého připojení (QuickConnect™)
Vhodné pro stroje s výměnou nástrojů, komunikační jednotka
se připojí do sítě do 0,5 s po připojení napájení
a komunikačního kabelu.
► Funkce webového serveru
Nastavení, diagnostika a monitorování jednotky přes webový
prohlížeč.

► Kompatibilní komunikační protokoly:
EtherNet/IP™
PROFINET
EtherCAT®
PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link

► Auto-diagnostická funkce
Podpora automatické diagnostické funkce, v součinnosti
s ručním ovladačem:
- Diagnostika zkratu nebo odpojeného vodiče
- Čítač počtu sepnutí vstupu nebo výstupu

► Stupeň krytí IP67
Moduly vstupů a výstupů s D-sub konektorem, nebo
svorkovnicí, pouze IP40.
Ruční ovladač pouze IP20.

► Ruční ovladač
Pro diagnostiku, monitorování a nastavení komunikační
jednotky a rozšiřujících I/O modulů.
- Simulační sepnutí vstupů nebo výstupů
- Ochrana nastavení heslem
- Jednoduché ovládání

► Konektory M12 typu SPEEDCON
Stačí zasunout a zajistit otočením o 1/2 otáčky.
9

A EX600
Series configuration
►
Konﬁgurace
komunikačních jednotek řady EX600
Analogové
signály
Analogue Unit

Analogové
Input
device
vstupy
Snímač tlaku
Snímač
průtoku
Pressure
sensor
Flow
sensor

Komunikační
SI Unit jednotka

Analogové
Output
device
výstupy
Např.
Electro-pneumatic
regulator etc.
elektropneumatický
převodník

Ruční
ovladač
Handheld
Terminal
Parametrizace
Parameter setting and
a monitorování
I/O
monitor tool

Input unit
Modul
vstupů
Outputvýstupů
unit
Modul

Unitsjsou
canbarevně
be
Moduly
differentiated
odlišeny
by colour

Input/Output Unit
Kombinovaný
modul
vstupů / výstupů

Power supply
Napájení

Digitaldigitálních
Unit
Moduly
vstupů a výstupů

Koncová
End
deska
Plate

Analogue
Unit
Moduly
analogových
vstupů a výstupů

SI Unit
Komunikační
jednotka

DDigital
igitální sUnit
ignály
Digitální
vstupy
Input device
Snímač
průtoku
Pressuretlaku
switch Snímač
Flow switch

Digitální
Outputvýstupy
device

Snímač
polohy
Auto switch

Ostatní
Others
Kapacitní,
indukční,
Proximate
sensor
Photoelectric
switch
induktivní,
foto-elektrické,
Limit switch
mechanické
snímače aj.

Elektromagnetické
ventily
Solenoid valve

Ostatní
Others
Indicator light
Relé
Relay signalizace
Světelná
Buzzersignalizace
Zvuková

Přehled vybraných objednacích kódů
Selected part numbers
Objednací kód
EX600-SEN1 P
EX600-SEN1
EX600-SEN3 P

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EX600-AXA • P
EX600-AMB
EX600-AYA •
EX600-ED2
EX600-AMBP •
EX600-ED2 •
EX600-ED2-2 P
EX600-ED2-2 •

EX600-SPN1 P
EX600-SEN3
EX600-SEC1 P
EX600-SPN1
EX600-SDN1A P
EX600-SEC1
EX600-SPR1A P
EX600-SDN1A
EX600-DXPB P
EX600-SPR1A
EX600-DXPC P
EX600-DXPB
EX600-DXPC1 P
EX600-DXPC
EX600-DXPD P
EX600-DXPC1
EX600-DXPE 1) P
EX600-DXPD 1)
EX600-DXPF P
EX600-DXPE 1)
EX600-DYPB P
1)
EX600-DXPF 1)
EX600-DYPE P
EX600-DYPB
EX600-DYPF 1) P
EX600-DYPE 1)1)
EX600-DMPE P
EX600-DYPF 1)1)
EX600-DMPF P
EX600-DMPE 1)
EX600-AXA P
1)
EX600-DMPF
EX600-AYA 1) P
1)

1)

1)

Komunikační jednotka

Počet
vstupů / výstupů

P Stocked items

Elektrické připojení

Stupeň krytí

EtherNet/IP™ (1 port)
SI unit, EtherNet/IP™

(1 konektor) (2 ports)
SI unit, EtherNet/IP™
SI EtherNet/IP™
unit, PROFINET
(2 konektory)
SI unit, EtherCAT
PROFINET
SI unit, DeviceNet™
EtherCAT
SI unit PROFIBUS DP
DeviceNet™
PROFIBUS DP

− / 32
− / 32

M12 connector (5 pins)
Konektor M12 (5 kolíků)

M12 connector (5 pins)
8/−

Digital input unit

8/−

Modul digitálních vstupů

16 / −

PNP
PNP

16 / −
−/8
Digital output unit
Modul digitálních výstupů
Digital input/output unit

−− //16
8
− / 16
8/8

Kombinovaný
Analoguemodul
inputdigitálních
unit
vstupů a výstupů
Analogue output unit
Modul analogových
vstupů
Analogue
input/output
unit

2 / − 8channels
/8

Kombinovaný modul analogových I/O

2/2

—

End plate

−/−

—

Modul analogových výstupů

Koncová deska s napájením
EX600-ED3 P
EX600-ED3
1) This element cannot communicate with the handheld terminal.
1) Nepodporuje komunikaci s ručním ovladačem.

•
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• Doporučené prvky
Polarita
komunikační
jednotky

Rozměry
a další technické
údajedetails
k uvedené
řadě
v katalogu
For
dimensions
and other
refer
tonajdete
the general
na webovýchof
stránkách
http:://www.smc.eu
catalogue
each series
in www.smc.eu

M8 connector
(3kolíků)
pins)
Konektor
M12 (5
M12
connector
pins)
Konektor
M8 (3(5
kolíky)
D-sub connector (25 pins)
Konektor M12 (5 kolíků)
Spring type terminal block (32 pins)
D-sub konektor (25 kolíků)
M12 connector (5 pins)
Svorkovnice (32 pozic)
D-sub connector (25 pins)
Konektor M12 (5 kolíků)
Spring type terminal block (32 pins)
D-sub konektor (25 kolíků)
D-sub connector (25 pins)
Svorkovnice (32 pozic)
Spring type terminal block (32 pins)
D-sub konektor (25 kolíků)

IP40
IP67
IP40
IP67
IP40
IP40

Svorkovnice (32 pozic)
M12 connector (5 pins)

− / 2 channels
/−
2 / 2 2channels
−/2

−/−

IP67
IP67

Konektor
kolíků) DIN rail
M12 connector
(5 M12
pins),(5without
mounting bracket
Konektor(5
M12
(5 kolíků)
M12 connector
pins),
with DIN rail
mounting
bracket
Konektor M12
(5 kolíků),
pro montáž na
DIN(5
lištu
7/8 inch connector
pins), without DIN
mounting
bracket
Konektorrail
7/8”
(5 kolíků),
pro montáž na
DIN lištu

IP67
IP67

Speciﬁkace produktů
Systémy sériového přenosu dat

Příslušenství

• Doporučené prvky

Objednací kód

•
EX600-ZMA2 •

EX600-ZMV1

EX600-AC010-1
EX600-AC030-1

•
•
PCA-1564943 •
PCA-1564969 •
PCA-1558810 •
PCA-1558823 •
PCA-1558836 •
PCA-1558849 •
PCA-1446566 •

Pro všechny řady, mimo řadu SY

Adaptér pro montáž na DIN lištu

EX600-ZMA3

•
EX600-ZMV2 •
EX600-ZMB1 •
EX600-ZMB2 •
EX9-AWES •
EX500-AWTS •

Popis
Ruční ovladač, bez kabelu

EX600-HT1A

Pro řadu SY
Pro všechny řady, mimo řadu SY

Připojovací ventilová deska

Pro řadu SY
Pro přímou montáž

Zesílený držák pro přímou montáž / na DIN lištu

Pro montáž na DIN lištu
Pro konektory se závitem M8

Záslepka konektoru (10 ks v balení)

•
•

Pro konektory se závitem M12
Délka 1m

Kabel pro ruční ovladač

Délka 3m

PCA-1564927

Přímý konektor, 2 m

PCA-1564930

Přímý konektor, 6 m

•
EX9-AC050EN-PSRJ •
PCA-1557688 •
PCA-1557691 •
PCA-1557633 •
PCA-1557646 •
PCA-1567720 •
PCA-1567717 •
EX9-AC020EN-PSRJ

Kabel pro připojení napájení s M12 konektorem

Úhlový konektor, 2 m
Úhlový konektor, 6 m
Přímý konektor, 2 m
Přímý konektor, 6 m

Kabel pro připojení napájení s 7/8” konektorem

Úhlový konektor, 2 m
Úhlový konektor, 6 m

Komunikační kabel s konektorem(y) pro EtherNet/IP™, PROFINET,
EtherCAT®

S konektorem 1 x M12 SPEEDCON, přímý, 5 m
S konektory M12 - RJ45, přímý, 2 m
S konektory M12 - RJ45, přímý, 5 m
S konektorem 1 x M12 SPEEDCON, přímý, zásuvka, 5 m

Komunikační kabel s konektorem pro PROFIBUS DP

S konektorem 1 x M12 SPEEDCON, přímý, zástrčka, 5 m
S konektorem 1 x M12 SPEEDCON, přímý, zásuvka, 5 m

Komunikační kabel s konektorem pro DeviceNet™

S konektorem 1 x M12 SPEEDCON, přímý, zástrčka, 5 m
S konektorem 1 x M12 SPEEDCON, přímý, zásuvka, 5 m

Komunikační kabel s konektorem pro CC-Link

S konektorem 1 x M12 SPEEDCON, přímý, zástrčka, 5 m

Příklady zapojení
► D-sub konektor
Řada EX600 nabízí moduly digitálních vstupů, výstupů a
kombinované moduly digitálních vstupů a výstupů s D-sub
konektorem.

► Moduly se svorkovnicí
Moduly se svorkovnicí mohou být vybaveny digitálními vstupy,
výstupy, nebo kombinací digitálních vstupů a výstupů.

Propojovací kabel pro
D-sub konektory

K modulu digitálních
výstupů s D-sub
konektorem je možné
jednoduše připojit přídavný
ventilový blok.

Svorkovnice je
vybavena pružinovým
uchycením vodičů,
pro jejich připojení je
potřeba pouze malý
plochý šroubovák.
Deska s konektory pro společné vedení

► Modul digitálních vstupů
Určeno pro příjem digitálních vstupních signálů (ZAP / VYP).

Snímače polohy poskytují
řídicímu systému zpětnou
vazbu o poloze např.
pneumatických pohonů.
Jejich připojení do modulu
digitálních vstupů s M8 /
M12 konektory je velmi
snadné.
Snímač polohy
Pohon

► Moduly analogových vstupů a výstupů
Moduly jsou univerzální, vhodné pro proudové a napěťové
analogové signály.

Analogový
snímač tlaku
(řada PSE)

Vstupní
tlak
stlačeného
vzduchu
Elektropneumatický
převodník (řada ITV)

Řešení s minimálními
nároky na prostor,
analogové vstupní (ze
snímače tlaku) a výstupní
signály (pro ovládání
regulátoru) jsou připojeny
do jednoho modulu.

Výstupní tlak
stlačeného
vzduchu
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Decentralizovaná komunikační
jednotka
Řada EX500

®

RoHS

Výhoda vzájemného
propojení SMC prvků
Komunikační
jednotka

Centrální jednotka
(Gateway)

Hlavní výhody
► Decentralizovaný komunikační systém
► Digitální výstupy pro ovládání 5/2, 5/3 a 2 x 3/2 ventilů
► Až 128 digitálních vstupů a výstupů, až 16 ventilových
terminálů a vstupních modulů v jednom systému
Až 32 dig. vstupů a výstupů na jedné komunikační větvi.
Až 8 ventilových bloků, 2 v každé komunikační větvi.
Až 8 modulů s dig. vstupy, 2 v každé komunikační větvi.
4 komunikační větve, každá o délce až 20 m.
► Digitální výstupy s M12 konektory (EX9)
Ventilové bloky je možné doplnit o moduly digitálních výstupů
s M12 konektory, pro připojení externích zařízení.

► Stupeň krytí IP65 / IP67
Krytí IP67 pro moduly dig. vstupů (varianta s 128 dig. vstupy)
a komunikační jednotky.
Krytí IP65 pro moduly dig. vstupů (varianta s 64 dig. vstupy)
a centrální komunikační jednotku.
► Funkce webového serveru
Nastavení, diagnostika a monitorování jednotky přes webový
prohlížeč.
Simulační sepnutí ventilů.
Diagnostika komunikace mezi ventilovým blokem
a modulem digitálních vstupů.
Diagnostika zkratu nebo odpojeného vodiče.
► Pevné mapování vstupů a výstupů
Mapování vstupů a výstupů je provedeno automaticky
centrální jednotkou.
► Tvorba různých napájecích zón (24V DC)
Použitím jednoduchého Y konektoru (3 x M12) je možné
napájet ventilové bloky externími zdroji elektrického napájení.

Výstupní modul

Digitální výstupy
Ventily

Externí napájení

Ostatní

Relé, světelná a zvuková
signalizace, aj.

► Kompatibilní komunikační protokoly:
EtherNet/IP™
PROFINET
PROFIBUS DP
DeviceNet™
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Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
na webových stránkách http:://www.smc.eu

► Konﬁgurace řady EX500

Specifikace produktů
Systémy sériového přenosu dat

Decentralizovaný komunikační systém, 128 / 128 digitálních vstupů a výstupů

• Doporučené prvky

Objednací kód

Komunikační jednotka

EX500-GEN2

Centrální jednotka, EtherNet/IP™

EX500-GPN2

Centrální jednotka, PROFINET

EX500-S103

Komunikační jednotka

EX500-DXPA

Počet dig. vstupů /
výstupů

Polarita
komunikační
jednotky

Elektrické připojení

Stupeň krytí

128 / 128

—

Konektor M12 (5 kolíků)

IP65

− / 32 1)

Modul digitálních vstupů

EX500-DXPB

Konektor M12 (8 kolíků)
PNP

16 / −

Konektor M8 (5 kolíků)

IP67

Konektor M12 (5 kolíků)

1) Vestavěný přepínač umožňuje přepnutí mezi 16 a 32 digitálními výstupy.

Decentralizovaný komunikační systém, 64 / 64 digitálních vstupů a výstupů

• Doporučené prvky

Objednací kód

•
•
EX500-S001 •
EX500-Q101 •
EX500-IB1 •
EX500-IE1 •
EX500-IE3 •
EX500-IE5 •
EX500-IE6 •

Komunikační jednotka

Počet dig. vstupů /
výstupů

Polarita
komunikační
jednotky

Elektrické připojení

Stupeň krytí

64 / 64

−

Konektor M12 (5 kolíků)

IP65

Centrální jednotka, DeviceNet™

EX500-GDN1

Centrální jednotka, PROFIBUS DP

EX500-GPR1A

Modul digitálních vstupů
Komunikační jednotka pro ventily řady SY/S0700/VQC

NPN

− / 16

Modul digitálních vstupů

16 / −

Modul dig. vstupů, 2 dig. vstupy

2/−

Modul dig. vstupů, 8 dig. vstupů

8/−

PNP
−

Konektor M8 (5 kolíků)
PNP
NPN

Konektor M12 (4 kolíky)

• Doporučené prvky

Objednací kód

•
EX9-PE1 •
EX9-EA03 •

•
EX500-AC050-SSPS •
EX500-AC010-SAPA •
EX500-AC050-SAPA •

Popis
Výstupní modul PNP, pro výstupy s nízkou spotřebou proudu
Napájecí modul
Koncová deska
Přímý konektor, 1 m

EX500-AC010-SSPS

Spojovací napájecí / komunikační kabel, spojovací jednotka - připojená
zařízení

PCA-1416000

Napájecí kabel s konektorem pro centrální komunikační jednotku EtherNet/
IP™

•
EX9-AC050EN-PSRJ •
EX500-AC010-DN •
EX500-AC050-DN •
PCA-1557633 •
PCA-1557688 •
PCA-1557691 •
PCA-1557743 •
PCA-1557756 •
EX9-AWES •
EX500-AWTS •
EX500-AWTP •

Úhlový konektor, 2 m
Přímý konektor, 2 m

Napájecí kabel s konektorem pro centrální komunikační jednotku
PROFINET

Přímý konektor, 6 m
Úhlový konektor, 2 m
Úhlový konektor, 6 m
Přímý konektor, 1 m

EX500-AP010-S

EX9-AC020EN-PSRJ

Přímý konektor, 6 m
Úhlový konektor, 6 m

PCA-1558810

•
EX500-AP050-S •
EX500-AP010-A •
EX500-AP050-A •
PCA-1446566 •

Úhlový konektor, 1 m
Přímý konektor, 2 m

PCA-1415997

•
PCA-1558823 •
PCA-1558836 •
PCA-1558849 •

Přímý konektor, 5 m
Úhlový konektor, 5 m

PCA-1415999
PCA-1415996

IP65

Konektor M8 (3 kolíky)

Příslušenství
EX9-OET1

IP67

Konektor M12 (8 kolíků)

Napájecí kabel s konektorem pro centrální komunikační jednotku
(verze s 64 vstupy / výstupy)

Přímý konektor, 5 m
Úhlový konektor, 1 m
Úhlový konektor, 5 m
S konektorem 1 x M12 SPEEDCON, přímý, 5 m

Komunikační kabel s konektorem(y)

S konektory M12 - RJ45, přímý, 2 m
S konektory M12 - RJ45, přímý, 5 m
S konektorem 1 x M12, přímý, 1 m

Komunikační kabel s konektorem(y) pro DeviceNet™

S konektorem 1 x M12, přímý, 5 m
S konektorem 1 x M12 SPEEDCON, přímý, zásuvka, 5 m

Komunikační kabel s konektorem(y) pro PROFIBUS DP
Konektor M12, 4 kolíky, zástrčka, SPEEDCON, pro připojení digitálních
výstupů
Záslepka konektoru s vnějším závitem (10 ks v balení)
Záslepka konektoru s vnitřním závitem

S konektorem 1 x M12 SPEEDCON, přímý, zásuvka, 5m
S konektorem 1 x M12 SPEEDCON, přímý, zástrčka, 5m
Pro kabely s vnějším průřezem 3,5 až 6,0 mm
Pro kabely s vnějším průřezem 4,0 až 8,0 mm
Pro konektory se závitem M8
Pro konektory se závitem M12
Pro konektory se závitem M12
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Doplňující informace

Související prvky
► Elektropenumatický převodník
Řada ITV1000/2000/3000

- Nastavení výstupního tlaku
stlačeného vzduchu / vakua
přes komunikační sítě
- Zpětná vazba o dosažené
hodnotě tlaku / vakua

- Až 64 jednotek
připojených v jedné větvi
- Stupeň krytí IP65

Kompatibilní komunikační
protokoly:
PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link

V případě ztráty řídícího
signálu může převodník
držet poslední nastavenou
hodnotu, nebo snížit výstupní
tlak na hodnotu 0 MPa.

Online konﬁgurátor ventilových bloků
S pomocí online konﬁgurátoru je konﬁgurace ventilových bloků velmi jednoduchá!
Konﬁgurátor ventilových bloků byl vyvinut pro jednoduchou a intuitivní konﬁguraci ventilových bloků, včetně jejich příslušenství
(mezidesky, záslepky, komunikační jednotky, aj.). Konﬁgurátor je dostupný pro řady SY, VQC, SJ, SV a VQ.
Po ukončení konﬁgurace si můžete stáhnout montážní výkres, zobrazit 3D náhled ventilového bloku a stáhnout jeho 3D model ve všech
běžných formátech. V neposlední řadě si můžete stáhnout konﬁgurační list pro objednávku, který může zároveň sloužit jako součást
dokumentace pro váš stroj.

Jak na to:
1.

Konﬁgurátor je dostupný na
www.smc.cz

2.

Vyberte řadu ventilů

3.

Vyberte typ ventilového bloku

4.

Proveďte konﬁguraci bloku

5.

Kontaktujte SMC pro další
informace

Pro informace o konﬁguraci ventilových
bloků řady S0700 s komunikačními
jednotkami navštivte www.smc.eu

14

Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
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