BINAR CONTROL SYSTEMS

LP331 POWER & STATUS
Strömmatnings- och statusnod för Binars kvalitetssäkringssystem
Mäter spänning och strömförbrukning
Mäter belastning och sändningsfel på CAN-bussen
Tydlig visualisering av status på display och lysdioder
Möjlighet att koppla in extra matning till bussen

Nyhet!

LP331 POWER & STATUS
Industriella bussystem har många fördelar, men kan vara svåra att felsöka. Speciellt gäller detta om
slingorna över tid har byggts om och utökats. LP331 är en diagnosenhet avsedd för CAN-buss, samt
även kopplingspunkt för extra matning till efterföljande slinga.

TEKNISKA DATA

Enheten ansluts enkelt till befintlig slinga med M12 snabbkontakter för både CAN och extramatning 24VDC. LP331 ger en kontrollpunkt i bussystemet som inte bara mäter spänning i slutet på
inkommande slinga, utan även strömförbrukning på utgående slinga, sändningsfel ”Error frames”
och busslast ”Bus load”. Enheten är även försedd med en display som visar uppmätta värden i
realtid samt ett antal lysdioder (LED) för att tydligt indikera status på bussen. Överordnat system
kan kommunicera med LP331 för att både läsa mätvärden från bussen och även sätta gränsvärden
för utgående ström (fabriksinställd på 4 A). Mätvärden kan därefter med fördel visas på valfritt HMI
eller SCADA-system så att bussens status kan övervakas och anlyseras på distans.
Om utgående ström överstiger de gränsvärden som är konfigurerade så slår LP331 av spänningen på
utgående slinga och larmindikering tänds. Denna säkerhetsfunktion gör att man får ett överströmsskydd på utgående slinga. LP331 återställs automatiskt då överlasten åtgärdats.

CAN-BUSS

Artikelnummer

51331

Matningsspänning

20-32 VDC

Egenförbrukning

40 mA

Kontaktdon

5-pol M12, A-kodad

Dataöverföring

CAN, 125 kbit/s

CE

EN 61000-6-4 och EN 61000-6-2

Temperaturområde

0 - 50 °C

Kapslingsklass

IP51

Dimensioner

b124 x h129 x d52 mm

Vikt

430 g

Montering

Skruvmontage Ø6 mm

Hålbild

b114 x h80 mm

De tre övre ljusdioderna visar
CAN-bussens status.
PWR = Spänning ut OK
BUS = CAN-buss komm. OK
ERR = Fel på CAN-bussen

CAN-BUSS UT

CAN-BUSS IN

VOLTAGE

De tre ljusdioderna visar status
på ingående spänning (BUS IN).

EXTRA MATNING

Extra matning kan anslutas.

OK = Ingående spänning OK
WARNING = Varnar för låg ingående spänning ( default 20 V)
ERROR = Ingående spänning för låg (default 16 V)

PWR = Extra matning ansluten

CURRENT

De tre ljusdioderna visar status
på utgående ström (BUS OUT).
OK = Utgående ström OK
WARNING = Varnar för hög utgående ström (default 3,5 A)
ERROR = Utgående ström för hög (default 4 A)

VOLTAGE - Displayen visar ingående spänning.
CURRENT - Displayen visar utgående ström.
ERRORFRAMES - Displayen visar antal sändningsfel i bussen.
BUSLOAD - Displayens visar CAN-bussens belastning.

ADRESSERING
ALT. 1 ADRESSVRED

Enheten har två adressvred i nederkant för att ställa in CAN-ID 1-61. Denna
inställning gör att enheten är bakåtkompatibel och kan kopplas in på bussar
med standard CAN.

ALT. 2 MAC-ADRESS

Enheten har en unik MAC-adress som finns på etiketten på displayens
nederkant i form av ett hexadecimalt tal samt streckkod. Genom att ställa
adressvredet på CAN-ID noll får enheten den unika MAC-adressen.
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TRYCKKNAPPAR
(Knapptryck tänder displaybelysningen)

ANSLUTNINGAR
CAN IN

5-pol M12-kontakt Stift

CAN UT

5-pol M12-kontakt Hylsa

EXTRA MATNING

5-pol M12-kontakt Stift
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