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Zelio Logic -
miniaturowe
sterowniki logiczne
Sterowniki Zelio Logic s¹

oferowane w†8†wariantach rÛø-
ni¹cych siÍ liczb¹ wejúÊ
i†wyjúÊ (od 10, 12 lub 20 linii
I/O), dopuszczalnym napiÍ-
ciem na wejúciach logicznych

Wygl¹d Zelio pokazano na
fot. 1, a†na rys. 2 znajduje
siÍ szczegÛ³owy opis panelu
operatorskiego.
Programowanie sterownika

jest moøliwe za pomoc¹ przy-
ciskÛw klawiatury lub oprog-
ramowania Zelio Soft. Obs³u-
guje ono trzy jÍzyki: symbo-
liczny jÍzyk Zelio, standardo-
wy jÍzyk drabinkowy oraz jÍ-
zyk graficzny operuj¹cy sym-
bolami elektrycznymi.
Program moøe zawieraÊ od

60 (modu³y 10 i†12 I/O) do
80 (wersja z†20 I/O) krokÛw.
Kaøda linia moøe mieÊ do 3
îstykÛwî i†îcewkÍî lub 3
îstykiî i†blok funkcyjny. Do
dyspozycji uøytkownika jest
8 przekaünikÛw czasowych,
ktÛre mog¹ realizowaÊ 8†rÛø-
nych funkcji (np. sterowane
sygna ³em lub impulsem
opÛünienia za³¹czenia, opÛü-
nienie roz³¹czenia, pojedyn-
czy impuls, praca cykliczna),
8 licznikÛw dwukierunko-
wych (zliczanie i†odliczanie),
15 przekaünikÛw pomocni-
czych, 8 analogowych kom-
paratorÛw do wyboru z†7
rÛønych typÛw (porÛwnywa-

Dok³adnie rok temu po raz pierwszy na ³amach

EP prezentowaliúmy sterowniki logiczne

produkowane przez firmÍ Schneider Electric,

ktÛrych pierwowzorem jest doskonale znany

naszym Czytelnikom LOGO! Do tematu

wracamy, poniewaø producent Zelio rozszerzy³

tÍ rodzinÍ o†kilka nowych modu³Ûw

o†interesuj¹cych moøliwoúciach. PokrÛtce

przedstawiamy je w†artykule.

(24VDC lub 100..240VAC), na-
piÍciem zasilania (24VDC lub
100..240VAC), a†takøe liczb¹
wejúÊ analogowych (brak lub
2). Wybrane modele sterowni-
kÛw s¹ oferowane z†wewnÍtr-
znym zegarem z†rozrÛønianiem
dni tygodnia. Obwody wy-
júciowe sterownikÛw produ-
cent wyposaøy³ w†przekaüniki
elektromechaniczne, ktÛrych
styki moøna obci¹øaÊ pr¹dem
o†natÍøeniu do 8A (przy zasi-
laniu 230VAC).
Montaø sterownikÛw nie

wymaga øadnych akceso-
riÛw, poniewaø ich obudowa
jest przystosowana do

montaøu na szynie
DIN35 lub za po-

moc¹ úrub .

Fot. 1b.

Fot. 1a.
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nie dwÛch zmiennych lub
zmiennej i†wartoúci odniesie-
nia). DziÍki wbudowanej pa-
miÍci EEPROM, wpisany do
sterownika program jest za-
chowywany po wy³¹czeniu
za s i l an i a . Nie spo t yk an¹
w†innych sterownikach tego
typu moøliwoúci¹ Zelio jest
definiowanie do czterech
pe³noekranowe blokÛw teks-
towych (4 linie po 12 zna-
kÛw), ktÛre s¹ wyúwietlane
na wyúwietlaczu sterownika.
Kaødy taki blok tekstowy
uaktywniany jest jak zwyk³a
cewka i†moøe mu towarzy-
szyÊ wyúwietlanie jednej
lub dwÛch zmiennych. Czte-
ry klawisze nawigacyjne
mog¹ byÊ skonfigurowane
jako dodatkowe przyciski
funkcyjne. BÍd¹ one trakto-
wane wÛwczas jak dodatko-
we wejúcia - od zwyk³ych
odrÛøniaÊ je bÍdzie jedynie
brak zewnÍtrznych po³¹czeÒ
elektrycznych. Od stycznia
r od z i n a Ze l i o Log i c

powiÍkszy siÍ o†modu³y
wypo s a ø on e w†wy j ú c i a
tranzystorowe, przystoso-
wane do zasilania napiÍciem
12VDC i 24VDC, a takøe
nieco taÒsze od standardo-
wych modu³y pozbawione
interfejsu uøytkownika (kla-
wiatury i wyúwietlacza).

Zelio Time -
elektroniczne
przekaüniki czasowe
Schneider Electric wpro-

wadzi³ do rodziny Zelio mo-
du³y programowanych prze-
kaünikÛw czasowych Zelio
Time. DostÍpne s¹ ich dwa
modele: z†wyjúciem przekaü-
nikowym o†obci¹øalnoúci
p r ¹dowe j do 8A (p r z y
250VAC) oraz z†wyjúciem
tranzystorowym o†maksymal-
nej obci¹øalnoúci do 700mA
(przy 24VDC), obydwa ofero-
wane w†obudowach przysto-
sowanych do montaøu na
szynie DIN35. Obecnie w†ra-
mach rodziny Zelio Time s¹

Artyku³ powsta³ w oparciu o materia-
³y firmy Schneider Electric, tel. 0801-
171-500 lub (22) 511-84-64.

Dodatkowe informacje o urz¹dze-
niach opisanych w artykule s¹ dostêpne
w Internecie pod adresami:
- http://217.153.88.147/PDF_PL/

3_AUTOMATYKA/05_ZELIO_-
STEROWNIKI_PLC_ULOTKA.pdf,

- http://217.153.88.147/PDF_PL/
3_AUTOMATYKA/05_ZELIO_-
LOGIC_INSTRUKCJA.pdf,

- http://217.153.88.147/PDF_PL/
3_AUTOMATYKA/05_ZELIO_-
TIME_CONTROL_ULOTKA.pdf.

Dodatkowe informacje

produkowane trzy rodzaje
przekaünikÛw czasowych:
RE7, RE8 i†RE9. Najbardziej
uniwersalne s¹ przekaüniki
z†serii RE7, ktÛre producent
oferuje w†wersjach z†dwoma
zakresami czasu (do 300 go-
dzin lub do 10 minut), moø-
liwoúci¹ zewnÍtrznego ini-
cjowania i†wstrzymywania
odmierzania czasu i†z dwo-
ma konfiguracjami wyjúcia
(z jednym lub dwoma styka-
mi). Przekaüniki z wyjúciem
pÛ³przewodnikowym RE7 s¹
dostarczane w†jednej z†7
konfiguracji trybu pracy,
przy czym jeden z†warian-
tÛw jest w†pe³ni uniwersalny
i†umoøliwia wybÛr dowolne-
go trybu pracy.
Przekaüniki z†serii RE8 s¹

mniej uniwersalne, ale 5†do-
stÍpnych konfiguracji trybu
pracy w†zupe³noúci wystar-
cza do zrealizowania wszys-
tkich typowych zadaÒ w†sys-
temach sterowania. Timery
w†przekaünikach czasowych
RE8 umoøliwiaj¹ odmierza-
nie czasu do 30 minut, przy
czym producent oferuje aø
7†wersji rÛøni¹cych siÍ za-
kresami odmierzanego czasu.
Przekaüniki z†serii RE9 wy-

rÛøniaj¹ siÍ, na tle wczeúniej
przedstawionych, moøliwoúci¹
zasilania dowolnym napiÍciem
z przedzia³u 24...240VAC/
VDC. DostÍpne s¹ z†trzema
konfiguracjami trybÛw pracy
(w tym jeden uniwersalny).
Umoøliwiaj¹ odmierzania cza-
su do 30 minut.

Zelio Control -
modu³y nadzoruj¹ce
W†ramach rodziny Zelio

Control Schneider oferuje kil-
ka rÛønych modu³Ûw oznaczo-
nych wspÛlnym dla wszyst-
kich symbolem RM4. I†tak:
- Modu³y RM4T i†RM4UB
s³uø¹ do kontroli popra-
wnoúci zasilania wielofa-
zowego (sprawdzana jest
m.in. kolejnoúÊ faz, ich
obecnoúÊ oraz symetria) i
jednofazowego. NiektÛre
z†modu³Ûw RM4T wyposa-
øono w†timer opÛüniaj¹cy
zadzia³anie wyjúcia sygna-
lizacyjnego.

- Modu³y RM4JA i†UA s³uø¹
do monitorowania wartoú-
ci napiÍcia zasilaj¹cego
i†pr¹du pobieranego przez
odbiornik. Maksymalne na-

tÍøenie monitorowanego
pr¹du nie moøe przekra-
czaÊ 15A (AC/DC), a†mak-
symalne monitorowane na-
piÍcie to 500V (AC/DC).

- Modu³y RM4LG i†RM4LA
op r a c owano z myú l ¹
o†kontrolowaniu poziomu
cieczy przewodz¹cych,
w†tym wody. Moøna je
stosowaÊ m.in. jako modu-
³y zabezpieczaj¹ce pompy
i†hydrofory przed uszko-
dzeniem wywo³ywanym
prac¹ pompy na sucho.
Modu³ RM4LA wyposaøo-
no w†timer zapewniaj¹cy
opÛünienie czasu za³¹cze-
nia lub roz³¹czenia stykÛw
przekaünika.

Podsumowanie
InnowacyjnoúÊ nowych po-

mys³Ûw firmy Schneider
Electric polega na rozwi¹za-
niu problemÛw najczÍúciej
spotykanych w†praktycznych,
czÍsto ìdomowychî aplika-
cjach. Wykorzystanie modu-
³Ûw RM4 np. do zabezpie-
czenia silnika pompy moøe
oszczÍdziÊ wielu k³opotÛw
i†wi¹ø¹cych siÍ z†nimi wy-
datkÛw, co z†pewnoúci¹ do-
ceni¹ w³aúciciele domkÛw
z†w³asnymi ujÍciami wody.
Sterowniki Zelio , ktÛrych
moøliwoúci i†³atwoúÊ obs³ugi
przewyøszaj¹ wiÍkszoúÊ sys-
temÛw ìszytychî na miarÍ,
s¹ stosowane w†automatyza-
cji sterowania bram wjazdo-
wych, sterowania oúwietle-
niem na posesji, i†do budo-
wania innych niestandardo-
wych systemÛw alarmowych.
Pomys³y firmy Schneider

Electric nadal bÍdziemy úle-
dziÊ w†EP i†przedstawimy je,
moøe szybciej niø za rok.
Andrzej Jakubik, AVT

Rys. 2.
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