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Nowe easy
Kilka miesiÍcy temu prezentowa-

liúmy na ³amach EP rodzinÍ ìkrÛt-
kichî modu³Ûw easy412, wyposaøo-
nych w†8†wejúÊ i†cztery
wyjúcia przekaüniko-
we. W przekaünikach
zasilanych napiÍciem
24VDC dwa spoúrÛd
wejúÊ moøna alter-
natywnie wykorzys-
taÊ do akwizycji syg-
na³Ûw analogowych,
w†zakres ie napiÍÊ
0..10V. easy412 s¹ wy-
posaøone w†8-s tykow¹
klawiaturÍ oraz 48-znako-
wy alfanumeryczny wy-
úwietlacz LCD. Przekaüniki
mog¹ byÊ zasilanie napiÍciem
zmiennym 220V lub sta³ym
o†wartoúci 24V.

Pierwsz¹ grup¹ nowoúci z†ro-
dziny easy s¹ przekaüniki stano-
wi¹ce rozszerzenie rodziny podstawo-
wej: easy412-DC-TC/TCX oraz ea-
sy412-AC-RCX. Pierwsze z†wymienio-
nych modu³Ûw wyposaøono w†wyjúcia
tranzystorowe MOSFET z†optoizolowa-
n¹ bramk¹, o†obci¹øalnoúci po
500mA. Przekaüniki z†liter¹ ìXî
w†oznaczeniu zosta³y pozbawione wy-
úwietlacza LCD i†klawiatury, lecz†ich
pozosta³e w³aúciwoúci s¹ takie same,
jak przekaünikÛw standardowych. Je-
dyna rÛønica polega na braku moø-
liwoúci prze³¹czenia modu³u w†tryb
rozruchowy (startuje zawsze w†trybie
RUN). Ich konfiguracja i programo-
wanie moøliwe s¹ tylko poprzez ze-
wnÍtrzny modu³ pamiÍci lub z†po-
ziomu PC z†uruchomionym pro-
gramem easySoft.
Drug¹ nowoúci¹ s¹ wyd³uøone

wersje przekaünikÛw tworz¹ce rodzi-
nÍ easy600. Obecnie dostÍpne s¹
dwa modu³y z†tej serii: easy620-DC-
TC i†easy618-AC-RC. Wbudowana w
nie pamiÍÊ programu jest wiÍksza niø
w†modelach podstawowych i†umoøli-
wia zapisanie do 121 obwodÛw pr¹-
dowych (notacja w†jÍzyku drabinko-
wym).

Modu³ easy618 wyposaøono w†12
wejúÊ cyfrowych i†6†wyjúÊ przekaüni-
kowych, kaøde o†obci¹øalnoúci do 8A.
Z†kolei easy620 dysponuje 10 wej-
úciami cyfrowymi i†dwoma wejúciami
cyfrowo/analogowymi, ktÛre moøna
skonfigurowaÊ jako wejúcia do pomia-
ru napiÍcia o†wartoúci 0..10V. Na
wyjúciach easy620 znajduje siÍ 8
tranzystorÛw MOSFET, ktÛre moøna
obci¹øyÊ pr¹dem do 500mA kaødy.
Na zewnÍtrzne zaciski wyprowadzono
wspÛlne dla wszystkich przekaünikÛw
wejúcie zasilania i†masÍ. Poniewaø
bramki tranzystorÛw MOSFET s¹ izo-

lowane galwanicz-
nie od pozosta³ych ele-

mentÛw przekaünika, potencja³
zasilania i†zera wyjúcia moøe byÊ in-
ny niø obwodÛw wejúciowych.

Bardzo waøn¹ innowacj¹, zw³asz-
cza dla uøytkownikÛw w†naszym kra-
ju, jest wprowadzenie w†przekaüni-
kach easy600 moøliwoúci wyúwietla-
nia menu i†komunikatÛw w†jÍzyku
polskim. Funkcja ta jest o†tyle waø-
na, øe producent przewidzia³ moøli-
woúÊ tworzenia przez operatora w³as-
nych komunikatÛw, przy pomocy ktÛ-
rych easy moøe automatycznie ko-
mentowaÊ (teksty s¹ oczywiúcie za-
dawane przez operatora!) sytuacje za-
istnia³e w†procesie sterowania. Moøli-
we jest takøe wyúwietlanie wartoúci
bieø¹cych (rzeczywistych) i zadanych
wartoúci parametrÛw przetwornika
A/C, timerÛw i licznikÛw.

Wraz z†pojawieniem siÍ na rynku
nowych przekaünikÛw steruj¹cych
udoskonalono system operacyjny,
w†ktÛry wyposaøone s¹ wszystkie mo-
dele easy. Najnowsza wersja systemu
nosi numer 1.2. Wprowadzone zmia-
ny nie wp³ynÍ³y na sposÛb obs³ugi
przekaünika. Drobne zmiany w†menu
specjalnym wprowadzono natomiast
w†rodzinie easy600. Najwaøniejsz¹ no-
woúci¹ ìprogramow¹î jest wprowa-
dzenie warunkowych skokÛw progra-
mu, co zwiÍksza elastycznoúÊ prze-
kaünika i†u³atwia pisanie programÛw.
Wprowadzono takøe zabezpieczenie
zapobiegaj¹ce skasowaniu aktualnej
zawartoúci pamiÍci programu, przed
sprawdzeniem kompletnoúci projektu
znajduj¹cego siÍ w†zewnÍtrznym mo-
dule EEPROM.

Nieco wiÍce j zmian zasz³o
w†sprzÍtowej stronie konstrukcji. Op-
rÛcz wspomnianych juø modeli bez
klawiatury i†wyúwietlacza, przekaüniki
o†wyd³uøonej obudowie oraz modele
pozbawione klawiatury i†wyúwietlacza

Nowe easy
Firma Moeller wyraünie doceni³a

rynek przekaünikÛw steruj¹cych (czy
teø sterownikÛw - rÛønica ukryta

jest tylko w†nomenklaturze),
przeznaczonych do systemÛw ma³ej
automatyki, wprowadzaj¹c na rynek

nowe modu³y z†rodziny easy.
Jednym z†waøniejszych udoskonaleÒ
jest to, øe nowe easy ìmÛwi¹î po

polsku...
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Typ Zasilanie Liczba i rodzaj wejść Liczba i rodzaj wyjść Funkcje dodatkowe Obudowa

easy412−DC−R 24VDC 6 cyfrowych (0/24VDC) 4 przekaźnikowe Podtrzymanie aktualnych Krótka
i 2 cyfrowe/analogowe (do maks. 8A) nastaw (remanencja)
(0..10V)

easy412−DC−RC 24VDC 6 cyfrowych (0/24VDC) 4 przekaźnikowe Podtrzymanie aktualnych Krótka
i 2 cyfrowe/analogowe (do maks. 8A) nastaw (remanencja),
(0..10V) zegar czasu rzeczywistego

easy412−DC−TC 24VDC 6 cyfrowych (0/24VDC) 4 tranzystorowe Podtrzymanie aktualnych Krótka
i 2 cyfrowe/analogowe (do maks. 500mA) nastaw (remanencja),
(0..10V) zegar czasu rzeczywistego

easy412−DC−TCX 24VDC 6 cyfrowych (0/24VDC) 4 tranzystorowe Podtrzymanie aktualnych Krótka
i 2 cyfrowe/analogowe (do maks. 500mA) nastaw (remanencja),
(0..10V) zegar czasu rzeczywistego,

bez klawiatury i wyświetlacza

easy412−AC−R 220VAC 8 cyfrowych (0..264VAC) 4 przekaźnikowe Zegar czasu rzeczywistego Krótka
(do maks. 8A)

easy412−AC−RC 220VAC 8 cyfrowych (0..264VAC) 4 przekaźnikowe Zegar czasu rzeczywistego Krótka
(do maks. 8A)

easy412−AC−RCX 220VAC 8 cyfrowych (0..264VAC) 4 przekaźnikowe Zegar czasu rzeczywistego, Krótka
(do maks. 8A) bez klawiatury i wyświetlacza

easy620−DC−TC 24VDC 10 cyfrowych (0/24VDC) 8 tranzystorowych Podtrzymanie aktualnych Długa
i 2 cyfrowe/analogowe (do maks. 500mA) nastaw (remanencja),
(0..10V) zegar czasu rzeczywistego,

możliwość  definiowania
komentarzy

easy618−AC−RC 220VAC 12 cyfrowych (0..264VAC) 6 przekaźnikowych Podtrzymanie aktualnych Długa
(do maks. 8A) nastaw (remanencja),

zegar czasu rzeczywistego,
możliwość  definiowania
komentarzy

wyposaøono w†diodÍ LED,
ktÛra sygnalizuje w³¹czenie
zasilania oraz - miganiem
- pracÍ przekaünika .
Udoskonalenia sprzÍtowe
pozwoli³y takøe na roz-
szerzenie zakresu do-
puszczalnych tempera-
tur pracy z†0..+55oC†do
-25..+55oC. Niebagatel-
nym udoskonaleniem
jes t wbudowana
w†przekaüniki nie-
ulotna pamiÍÊ znacz-
nikÛw programu,
dziÍki ktÛrej stany
wyjúÊ, nastawy liczni-

kÛw, itp. s¹ automatycz-
nie odtwarzane. Tak wiÍc, uak-

tywnienie funkcji remanencji zapew-
nia start przekaünika dok³adnie
w†tym miejscu programu, w†ktÛrym
zosta³ on wy³¹czony.

Na koniec warto zwrÛciÊ uwagÍ,
øe easy s¹ jedynymi w†swojej klasie
urz¹dzeniami wyposaøonymi w†prze-
twornik A/C, dziÍki ktÛremu jego
uøytkownicy mog¹ bez trudu podda-
waÊ analizie zjawiska analogowe (np.
wilgotnoúÊ, natÍøenie úwiat³a, tempe-
raturÍ), tak czÍsto stanowi¹ce istotny
parametr procesu sterowania. Jest to
jeden z†najpowaøniejszych atutÛw ea-
sy. Wielu projektantÛw klasycznych
systemÛw automatyki z†pewnoúci¹ do-
ceni przyjÍty przez firmÍ Moeller
sposÛb opisu procesu sterowania - jÍ-

zyk drabinkowy, ktÛry - co prawda
- dla elektronikÛw nie jest zbyt czy-
telny, ale - jak pokaza³y moje do-
úwiadczenia - moøliwy do szybkiego
nauczenia.
Andrzej Gawryluk, AVT

SkrÛcony katalog przekaünikÛw
steruj¹cych easy, instrukcja ich mon-
taøu oraz demonstracyjna wersja pro-
gramu easysoft znajduj¹ siÍ na p³y-
cie CD-EP3/2000 w†katalogu \easy
oraz w†Internecie pod adresami (od-
powiednio):
http://easy.moeller.net/easy/english/

5aa_sub.htm
http://easy.moeller.net/easy/english/

5ab_sub.htm
http://easy.moeller.net/easy/english/

5ac_sub.htm


