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Proste jak

KrÛtka prezentacja
rodziny
easy jest nowoczesnym

sterownikiem logicznym
wyposaøonym w†osiem
wejúÊ cyfrowych (z†moøli-
woúc i ¹ rekon f i gu rac j i
dwÛch spoúrÛd nich na wej-
úcia analogowe) oraz cztery
wyjúcia przekaünikowe o†pro-
gramowanej polaryzacji. Obu-
dowa sterownika jest wykonana
z†tworzywa sztucznego w†kolorze
bia³ym. Jej wymiary i†przyjÍte roz-
wi¹zanie konstrukcyjne umoøliwiaj¹
montowanie sterownika na szynie DIN
(TS35) bez koniecznoúci stosowania dodat-
kowych adapterÛw.
Panel operatora tworzy 8-przyciskowa

klawiatura oraz alfanumeryczny wyúwiet-
lacz LCD, ktÛre znajduj¹ siÍ w†przedniej
czÍúci obudowy. DostÍp do nich jest ³atwy,
szkoda tylko, øe wyúwietlacz nie jest pod-
úwietlany. Za pomoc¹ klawiatury i†wyúwiet-
lacza lub - alternatywnie - komputera z†za-
instalowanym oprogramowaniem easySOFT
moøna zapisaÊ w†easy ci¹g dzia³aÒ sk³ada-
j¹cy siÍ na program steruj¹cy. Do progra-
mowania easy wykorzystano jÍzyk drabin-
kowy, najbardziej uniwersalne narzÍdzie
wúrÛd automatykÛw.
Wbudowane wejúcia analogowe umoøli-

wiaj¹ pomiar napiÍÊ przez sterownik easy
w†zakresie 0..10V. Niestety, dostÍpne s¹
tylko w†wersjach sterownikÛw zasilanych
napiÍciem 24VDC (tab. 1). Poziomy napiÍcia
na wejúciach cyfrowych, odpowiadaj¹ce sta-
nom logicznym "0" i "1", s¹ zaleøne od
napiÍcia zasilania wybranej wersji sterow-
nika easy. W†przypadku sterownikÛw zasi-
lanych z†sieci energetycznej (dopuszczalna
wartoúÊ napiÍcia zasilaj¹cego 115..230VAC)
za stan logicznej ì1î easy przyjmuje napiÍcie
wiÍksze od 79V, a†napiÍcie odpowiadaj¹ce
logicznemu ì0î nie moøe byÊ wiÍksze od
40V. W†przypadku sterownikÛw zasilanych
sta³ym napiÍciem 24V logiczna ì1î odpo-
wiada napiÍciu na wejúciu wiÍkszemu od
15V, a†î0" mniejszemu od 5V.
Wejúcia sterowni-

ka s¹ wyposaøone
w†filtry RC, ktÛre
w†pewnym stopniu
ograniczaj¹ poziom
zak³ÛceÒ mog¹cych
niekorzystnie wp³yn¹Ê
na proces sterowania.
Wejúcia nie s¹ separo-
wane od linii zasilaj¹cej,
w†zwi¹zku z†czym jej
ujemny biegun stanowi
potencja³ odniesienia dla
wszystkich wejúÊ.
Na wyjúciach sterowni-

kÛw easy znajduj¹ siÍ prze-
kaüniki elektromechaniczne

o†doúÊ duøej obci¹øalnoúci zestykÛw (do
8A). Zaleøy ona w†znacznym stopniu od
charakterystyki obci¹øenia, co naleøy
uwzglÍdniÊ podczas projektowania uk³adu
steruj¹cego.
PobÛr pr¹du przez sterownik wynosi

20mA (Uz=230VAC) lub 80mA (wersje za-
silane sta³ym napiÍciem 24V), a†moc tracona
- odpowiednio - 3,5W/2W. Tak dobre pa-
rametry zasilania osi¹gniÍto dziÍki nowo-
czesnym rozwi¹zaniom zastosowanym w†ob-
wodzie zasilania. SzczegÛ³y przedstawimy
w†dalszej czÍúci artyku³u.

easy - dobra elektroniczna
robota
Konstrukcja easy wyraünie wskazuje, øe

opracowanie sterownika powierzono do-
úwiadczonym konstruktorom. Urz¹dzenie
sk³ada siÍ z†dwÛch podstawowych modu-
³Ûw:

✗  Klawiatury i†wyúwietlacza (fot. 1), ktÛ-
ry zawiera podstawowe elementy panelu
operatora. Klawiatura jest wykonana z†gu-
my, pokrytej od strony druku warstw¹ prze-
wodz¹c¹. NajwiÍksz¹ zalet¹ takich klawiatur
jest niska cena, ale okaza³o siÍ, øe w†przy-
padku easy jest ona takøe doúÊ wygodna
w†obs³udze i†pomimo d³ugotrwa³ych testÛw
- trwa³a.

✗  Bazowego (fot. 2), w†sk³ad
ktÛrego wchodz¹: zasilacz, stabilizator,

obwody wejúciowe i†wyjúciowe oraz p³ytka
mikrokontrolera. Zasilacz sieciowy wykona-

easy z punktu widzenia elektronika
W†zasadzie jedynym

mikrosterownikiem logicznym
(przekaünikiem steruj¹cym), panuj¹cym

na rynku ma³ej automatyki by³ do
niedawna LOGO!, doskonale znany

Czytelnikom EP.
Konkurencja jednak nie úpi!

Niemiecka firma Klöckner-Moeller
opracowa³a urz¹dzenie funkcjonalnie
zbliøone do LOGO!, przypominaj¹ce

go takøe zewnÍtrznie.
Nie s¹ to jednak urz¹dzenia takie
same, o czym przekonamy siÍ po

przeczytaniu tego artyku³u.

Fot. 1.

Skrócona charakterystyka easy:
✓ liczba wejść cyfrowych: 6/8;
✓ liczba wejść analogowych: 2 (tylko w wersji DC);
✓ liczba wyjść: 4 przekaźnikowe o programowanej

polaryzacji NO/NC;
✓ napięcie zasilania: 24VDC/115..230VAC (zależnie

od wersji);
✓ obciążalność wyjść: 3A (250V/cosφ=0,4)/8A

(24VDC);
✓ maksymalna częstotliwość kluczowania wyjść:

10Hz;
✓ pobór prądu: 80 (24VDC)/20mA (230VAC);
✓ zakres temperatur otoczenia podczas pracy:

0..55oC;
✓ wejścia nie są izolowane od obwodu zasilania;
✓ w sterowniki “RC” wbudowany zegar czasu

rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem pracy przez
24 h;

✓ programowanie sterownika jest możliwe
z klawiatury lub poprzez port szeregowy;

✓ zastosowano drabinkowy język programowania
sieci działań;

✓ przyciski kursorów klawiatury można wykorzystać
jako dodatkowe 4 wejścia logiczne.
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Fot. 2.

no w†oparciu o†nowoczesny uk³ad
TOP221, wspÛ³pracuj¹cy z†miniaturo-
wym transformatorem SMD. ìSercemî
sterownika jest mikrokontroler firmy
NEC z†pamiÍci¹ ROM. Jest on zamon-
towany na niewielkiej, prostopad³ej do
p³yty bazowej p³ytce drukowanej. Zna-
jduj¹ siÍ na niej takøe z³¹cza: wyúwiet-
lacza i†szeregowe wejúcie-wyjúcie, ktÛre
s³uøy takøe do pod³¹czenia zewnÍtrz-
nych modu³Ûw EEPROM. W†przypad-

Fot. 3.

Tab. 1. Dostępne wersje sterowników easy.
Model Wejścia Wyjścia Uwagi

easy 412−DC−R 8 cyfrowych DC + 4 wejścia klawiatury 4/8A max. Zasilanie 24VDC. Alternatywnie dwa
wejścia analogowe 0..10V.

easy 412−DC−RC 8 cyfrowych DC + 4 wejścia klawiatury 4/8A max. Zasilanie 24VDC. Alternatywnie dwa
wejścia analogowe 0..10V.
Wbudowany zegar czasu
rzeczywistego

easy 412−AC−R 8 cyfrowych AC + 4 wejścia klawiatury 4/8A max. Zasilanie sieciowe 115..240VAC,
50/60Hz

easy 412−AC−RC 8 cyfrowych AC + 4 wejścia klawiatury 4/8A max. Zasilanie sieciowe 115..240VAC,
50/60Hz.
Wbudowany zegar czasu
rzeczywistego

ku sterownikÛw oznaczonych ìRCî, na p³y-
cie bazowej znajduje siÍ kondensator o†po-
jemnoúci kilku faradÛw, ktÛry spe³nia rolÍ
ogniwa podtrzymuj¹cego pracÍ zegara RTC
przez ok. 24 godziny po od³¹czeniu napiÍcia
zasilaj¹cego.
Na fot. 3 przedstawiono widok po³¹czo-

nych modu³Ûw sterownika easy.
WiÍkszoúÊ zastosowanych w†easy elemen-

tÛw jest w†obudowach SMD, co pozwoli³o
zminiaturyzowaÊ urz¹dzenie, zwiÍkszy³o
takøe jego niezawodnoúÊ. Zastosowana tech-
nologia montaøu pogarsza w³aúciwoúci ser-
wisowe, ale przecieø easy nie bÍdzie siÍ psu³.
Robert Janik

Za miesi¹c przedstawimy ocenÍ moøli-
woúci funkcjonalnych easy dokonan¹ przez
automatyka.

Urz¹dzenie przedstawione w†artykule
wraz z†osprzÍtem i oprogramowaniem udo-
stÍpni³a redakcji polska filia firmy Klöck-
ner-Moeller (tel. (0-58) 554-55-91).


