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Istotn¹ nowoúci¹ zastosowan¹ po raz
pierwszy w†tej grupie sterownikÛw jest
w†pe³ni modu³owa konstrukcja z†syste-
mem z³¹cz ulokowanych z†boku obudo-
wy, ktÛre ograniczaj¹ czynnoúci niezbÍd-
ne do po³¹czenia jednostki centralnej
z†modu³ami ekspanderÛw I/O do niezbÍd-
nego minimum: wystarczy je bowien do-
sun¹Ê do siebie na szynie! Przyk³adow¹
konfiguracjÍ Zen z†trzema (jest to liczba
maksymalna) modu³ami ekspanderÛw I/O
pokazano na rys. 1.

W†ramach rodziny Zen oferowane s¹
dwa rodzaje jednostek centralnych, rÛø-
ni¹ce siÍ miÍdzy sob¹ przede wszystkim
rodzajem panelu operatora. S¹ dostÍpne
dwa jego warianty:

Wed³ug s³ownika wyrazÛw

obcych PWN zen to: ìjapoÒska

odmiana buddyzmu, zalecaj¹ca

dyscyplinÍ wewnÍtrzn¹,

d³ugotrwa³¹ koncentracjÍ

i†medytacjÍ jako drogÍ do

osi¹gniÍcia poznania nie

ograniczonego przez zmys³y

i†rozum, propaguj¹ca prostotÍ

zachowaniaî.

Jak siÍ okaza³o, japoÒscy

konstruktorzy tworz¹c

urz¹dzenie przedstawione

w†artykule, podeszli do swojej

pracy z†iúcie religijnym

namaszczeniem.

Miniaturowe sterowniki logiczne, zwane
rÛwnieø ìprogramowalnymiî lub ìinte-
ligentnymi przekaünikamiî zaczÍ³y pojawiaÊ
siÍ na rynku pod koniec lat dziewiÍÊ-
dziesi¹tych. Najnowsz¹ propozycj¹ w tym
zakresie jest, wyrÛøniaj¹cy siÍ wieloma
ultranowoczesnymi rozwi¹zaniami technicz-
nymi, sterownik logiczny Zen firmy Omron,
ktÛry przedstawiamy w artykule.

Co moøe Zen?
Zasadnicza idea przyúwiecaj¹ca kon-

struktorom modu³Ûw Zen by³a prosta: stwo-
rzyÊ nowoczesny, ekonomiczny i moøli-
wie ³atwy w obs³udze sterownik o ma-
³ych wymiarach, przystosowany do mon-
taøu na szynie DIN.

Rys. 1.

Podstawowe parametry elektryczne
modułów Zen:
✓ napięcie zasilania: 85..264VAC lub

20,4..26,4VDC,
✓ dopuszczalny czas zaniku napięcia

zasilającego: 10ms/2ms,
✓ impedancja/rezystancja wejść: 680kΩ/4,8kΩ,
✓ maksymalna obciążalność wyjść: 250VAC/8A

(przy cosφ=1),
✓ czas podtrzymania pamięci parametrów bez

zewnętrznej baterii: 2 dni.

Przykładowe czasy realizacji programu
przez moduły Zen:
✗ skanowanie każdej linii programu: 25µs,
✗ kontrola stanu przetwornika A/C: 1µs,
✗ operacja porównania: 15µs,
✗ kontrola nastaw kalendarza: 2µs,
✗ obsługa bitów wyjściowych (Q, Y, M, H): 4µs,
✗ obsługa komórki pamięci wyświetlacza: 25µs.

- Maksymalnie uproszczony panel sygna-
lizacyjny, ograniczony do zaledwie
3†diod LED, stosowany w†sterownikach
o†z†gÛry za³oøonej ograniczonej moøli-
woúci monitorowania przebiegu proce-
su i†interakcji ze strony operatora.
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Rys. 2.

Rys. 3.

du, co naleøy braÊ pod uwagÍ podczas
projektowania instalacji.

Projektanci modu³Ûw Zen zadbali
rÛwnieø o†komfort ich stosowania, co
przejawia siÍ m.in. moøliwoúci¹ regulo-
wania kontrastu wyúwietlacza, zastoso-
wanie wielojÍzycznego menu (bez jÍzyka
polskiego), moøliwoúci w³¹czenia pod-
úwietlenia wyúwietlacza na sta³e lub na
zadany czas, wyposaøenie modu³Ûw
w†cyfrowe filtry zak³ÛceÒ sygna³Ûw wej-
úciowych, moøliwoúÊ zabezpieczenia

- Rozbudowany panel operatorski z†gra-
ficznym wyúwietlaczem LCD i†8-przy-
ciskow¹ klawiatur¹. Konstruktorzy
Omrona nie przesadzili tutaj z†niepo-
trzebnymi oszczÍdnoúciami i†wyposa-
øy l i wyúwie t lacz w†podúwie t lacz
z†diodami LED, rzecz z†niezrozumia-
³ych przyczyn niespotykan¹ w†sterow-
nikach innych producentÛw. Jest to
ogromne u³atwienie dla uøytkowni-
kÛw modu³Ûw zw³aszcza, øe moment
w³¹czenia siÍ podúwietlacza uøytkow-
nik moøe powi¹zaÊ z†pewnymi zda-
rzeniami (np. zmian¹ lub przekrocze-
niem wartoúci referencyjnej úledzone-
go parametru), co zdecydowanie u³at-
wi ich úledzenie.

Modu³y z†wyúwietlaczem graficznym
zosta³y przez producenta nieco lepiej wy-
posaøone w†stosunku do sterownikÛw
w†wersji uproszczonej. W†wielu praktycz-
nych zastosowaniach moøe byÊ przydat-
ny wbudowany w†nie zegar czasu rzeczy-
wistego z†kalendarzem, a†takøe timer fun-
kcjonalnie zintegrowany z†kalendarzem
i†programatorem tygodniowym.

Wbudowany w†modu³y Zen zegar cza-
su rzeczywistego moøe - na øyczenie ope-
ratora - uwzglÍdniaÊ zmianÍ czasu letnie-
go na zimowy i†odwrotnie, dziÍki czemu
modu³ bez trudu ìnad¹øaî za czasem
rzeczywistym. PracÍ zegara, licznikÛw, ti-
merÛw, a†takøe zmiennych przechowywa-
nych w†ulotnej pamiÍci RAM zabezpiecza
wbudowany w†modu³ kondensator o†duøej
pojemnoúci, w†ktÛrym zgromadzony ³adu-
nek wystarcza do zapewnienia zasilania
awaryjnego na ok. 48 godzin. Jeøeli czas
ten jest zbyt krÛtki, moøna do³¹czyÊ ze-
wnÍtrzne ogniwo spe³niaj¹ce rolÍ zasilacza
podtrzymuj¹cego.

Dwa spoúrÛd czterech dostÍpnych
modu³Ûw Zen (zasilanych napiÍciem sta-
³ym 24V) wyposaøono w†dwuwejúciowe
przetworniki A/C konwertuj¹ce sygna³ na-
piÍciowy 0..10V na postaÊ cyfrow¹ BCD
o†rodzielczoúci 100mV. Wejúcie przetwor-
nika nie jest izolowane od reszty uk³a-
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has³em zawartoúci pamiÍci programu
i†nastaw niektÛrych parametrÛw.

Wersje Zen bez przyciskÛw funkcyj-
nych (uproszczone) moøna zaprogramo-
waÊ za pomoc¹, zainstalowanego na PC,
oprogramowania ZEN Support Software,
a stworzony program przes³aÊ nastÍpnie
do ZEN (kabel z interfejsem RS 232). Po-
stÍpowanie takie jest takøe moøliwe ze
sterownikami z†wyúwietlaczem LCD.

Poniewaø Zen jest programowany jÍ-
zykiem drabinkowym, takøe ZEN Support
Software obs³uguje ten jÍzyk. Okno edy-
tora graficznego pokazano na rys. 2. Ry-
sowanie programu jest bardzo proste

zw³aszcza, øe jest moøliwe wyúwietlanie
programu w†trybie ìprze³¹cznikowymî,
w†ktÛrym zast¹piono standardowe symbo-
le drabinkowe prze³¹cznikami. Taki spo-
sÛb zapisu jest dla elektrykÛw i†elektro-
nikÛw czÍsto bardziej czytelny niø kla-
syczny zapis drabinkowy. Rysowanie pro-
gramu u³atwiaj¹ kontekstowe okna z†de-
finicjami dostÍpnych blokÛw programu,
za pomoc¹ ktÛrych moøna wygodnie je
skonfigurowaÊ - na rys. 3 pokazano okno
konfiguracji klawiatury modu³Ûw z†wy-
úwietlaczem LCD.

ZEN Support Software umoøliwia mo-
nitorowanie stanÛw logicznych wejúÊ,

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów modułów Zen.
Rodzaj Panel Typ Zasilanie Liczba Liczba Typ Wbudowany Wejścia
modułu operatora modułu wejść wyjść wyjść zegar czasu analogowe

rzeczywistego
i kalendarz

CPU LCD + klawiatura ZEN−10C1AR−A 100..240VAC 6 4 Przekaźnikowe + −
CPU Wskaźniki LED ZEN−10C2AR−A 100..240VAC 6 4 Przekaźnikowe − −
CPU LCD + klawiatura ZEN−10C1DR−D 24VDC 6 4 Przekaźnikowe + +
CPU Wskaźniki LED ZEN−10C2DR−D 24VDC 6 4 Przekaźnikowe − +
Moduł rozszerzający − ZEN−8EAR 100..240VAC 4 4 Przekaźnikowe − −
Moduł rozszerzający − ZEN−8EDR 24VDC 4 4 Przekaźnikowe − −
Moduł rozszerzający − ZEN−4EA 100..240VAC 4 − − − −
Moduł rozszerzający − ZEN−4ED 24VDC 4 − − − −
Moduł rozszerzający − ZE−4ER − − 4 Przekaźnikowe − −

wyjúÊ i bitÛw roboczych, nastaw timerÛw
i licznikÛw w trybie on-line.

Kilkudniowe testy przeprowadzone
w†redakcji EP wykaza³y, øe przyjÍte przez
konstruktorÛw firmy Omron rozwi¹zania
w†modu³ach Zen s¹ doskonale przemyúla-
ne, dziÍki czemu uniknÍli oni wiÍkszoúci
niedoskona³oúci modu³Ûw, ktÛre wczeúniej
pojawi³y siÍ na rynku.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Prezentowane w†artykule urz¹dzenia
dostarczy³a firma Omron, tel. (0-22) 645-
78-60, www.omron.com.pl.


