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programowe bloki funkcyjne moø-
na stosowaÊ m.in. komparatory
analogowe, timery, liczniki, zega-
ry czasu rzeczywistego, dziÍki
czemu algorytmy sterowania reali-
zowane za pomoc¹ TimeRy mog¹

TimeRy jest klasycznym repre-
zentantem grupy miniaturowych
sterownikÛw logicznych, wyposa-
øonym w†6†lub 12 wejúÊ cyfro-
wych oraz 4†lub 8 wyjúÊ przekaü-
nikowych przystosowanych do
obci¹øania pr¹dem o†natÍøeniu do
10A przy zasilaniu 250VAC. Wy-
brane modele sterownikÛw wypo-
saøono takøe w†8-bitowe prze-
tworniki A/C z†dwoma wejúciami
analogowymi. Dopuszczalny za-
kres napiÍÊ na tych wejúciach
wynosi 0...10V, co w†zupe³noúci
wystarcza do wykonania wszel-
kich pomiarÛw wielkoúci o†cha-
rakterze analogowym.
Obudowy sterownikÛw TimeRy

s¹ przystosowane do montaøu na
typowych szynach DIN. Mog¹ one
pracowaÊ w†úrodowisku o†charak-
terystyce opisanej norm¹ IP20.
Powi¹zania czasowe i†logiczne

pomiÍdzy wejúciami i†wyjúciami
sterownika moøna programowaÊ
za pomoc¹ jÍzyka drabinkowego.
Interpreter poleceÒ wbudowany
w†TimeRy jest przystosowany do
obs³ugi programÛw o†d³ugoúci do
240 krokÛw, przy czym program
moøe siÍ sk³adaÊ z†maksimum 60
linii po cztery elementy w†kaødej
z†nich. Program jest przechowy-
wany w†nieulotnej pamiÍci typu
EEPROM. Jako konfigurowane,

Do grona reprezentowanych w†Polsce producentÛw

miniaturowych, zintegrowanych sterownikÛw

peryferyjnych w†roku 2000 do³¹czy³a firma Fuji

Electric. W†jej ofercie znajduje siÍ rodzina

sterownikÛw ELC (Easy Logic Control) nazwanych

przez producenta TimeRy, ktÛrych moøliwoúci

i†³atwoúÊ stosowania zadowol¹ nawet najbardziej

wybrednych instalatorÛw.

byÊ doúÊ z³oøone. Program moøna
wprowadziÊ do pamiÍci sterowni-
ka za pomoc¹ prostej, 8-przycis-
kowej klawiatury lub poprzez z³¹-
cze szeregowe RS232 z†kompute-
ra PC. Podczas wprowadzania
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Dystrybutorem podzespo³ów firmy Fuji Electric
w Polsce jest Amtek sp. z o.o., tel. (22) 874-02-
34, amtek@amtek.pl.

Informacje o sterownikach TimeRy s¹ dostêpne
w Internecie pod adresem:

http://www.fujielectric.com/pdf/elc.pdf

Oprogramowanie narzêdziowe oraz jego doku-
mentacja s¹ dostêpne pod adresem (po wczeœniej-
szym uzyskaniu has³a dostêpowego):

http://www.fujielectric.com/distr/files/

Dodatkowe informacje

Tab. 1. Zestawienie podstawowych parametrów dostępnych wariantów
sterowników TimeRy.

Typ Napięcie Wejścia Wyjścia Wejścia Wbudowany
modułu zasilania [V] cyfrowe analogowe RTC

NQ2P10R−14 24 (DC) 6 x DC Przekaźnikowe − −
 4 x 10A/250VAC

NQ2P10R−14C 24 (DC) 6 x DC Przekaźnikowe 2x +
4 x 10A/250VAC (0...10VDC)

NQ2P10R−52 85...265 (AC) 6 x AC Przekaźnikowe − −
4 x 10A/250VAC

NQ2P10R−52C 85...265 (AC) 6 x AC Przekaźnikowe − +
4 x 10A/250VAC

NQ2P20R−14 24 (DC) 12 x DC Przekaźnikowe − −
8 x 10A/250VAC

NQ2P20R−14C 24 (DC) 12 x DC Przekaźnikowe 2x +
8 x 10A/250VAC (0...10VDC)

NQ2P20R−52 85...265 (AC) 12 x AC Przekaźnikowe − −
8 x 10A/250VAC

NQ2P20R−52C 85...265 (AC) 12 x AC Przekaźnikowe − +
8 x 10A/250VAC

programu z†poziomu klawiatury
jest on wyúwietlany na niewiel-
kim, alfanumerycznym wyúwietla-
czu ciek³okrystalicznym, na ktÛ-
rym podczas normalnej pracy ste-
rownika s¹ wyúwietlane okreúlone
przez uøytkownika komunikaty
informuj¹ce np. o†aktualnej war-
toúci wybranych parametrÛw ste-
rowania. W†przypadku tworzenia
wiÍkszych programÛw lub chÍci
ich symulowania lepszym rozwi¹-
zaniem jest skorzystanie z†oprog-
ramowania narzÍdziowego, ktÛre
jest dostÍpne na stronie WWW
firmy Fuji Electric (link podajemy
na koÒcu artyku³u), co wymaga

wczeúniejszego zdobycia has³a do-
stÍpowego po podanym na stronie
WWW numerem telefonu. Pro-
gram wprowadzony do pamiÍci
sterownika moøna zabezpieczyÊ
przed nieuprawnionymi modyfika-
cjami lub kopiowaniem za pomo-
c¹ has³a.
Wszystkie oferowane przez Fuji

Electric sterowniki maj¹ wbudo-
wane zasilacze, przy czym niektÛ-
re modele s¹ przystosowane do
standardowego w†instalacjach
przemys³owych zasilania napiÍ-
ciem sta³ym o†wartoúci 24V, s¹
takøe znacznie bardziej uniwersal-
ne warianty przystosowane do

bezpoúredniego zasilania z†sieci
energetycznej. Niezaleønie od
wersji sterownika, ich wyjúcia s¹
galwanicznie odseparowane od li-
nii zasilaj¹cych i†wejúciowych.
Z†kolei potencja³y wszystkich linii
wejúciowych (takøe analogowe) s¹
odnoszone do jednego z†biegunÛw
linii zasilaj¹cej, co znacznie upra-
szcza wykonanie instalacji po³¹-
czeniowej.
Jak widaÊ z†tego krÛtkiego opi-

su, sterowniki TimeRy s¹ odpo-
wiedzi¹ firmy Fuji Electric na
konkurencyjne opracowania, ktÛ-
rych promotorem by³a firma Sie-
mens (producent modu³Ûw LO-
GO!). Ich moøliwoúci i†parametry
funkcjonalne odpowiadaj¹ ustalo-
nym w†tej grupie standardom, pe-
wien niedosyt powoduje brak
podúwietlenia wyúwietlacza, ktÛre
niew¹tpliwie u³atwi³oby korzysta-
nie ze sterownika ìw terenieî.
Tomasz Paszkiewicz, AVT


