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Controlador Programável - CPS 4000

Supervisão e controle convergentes

Certificação 

Com poderosos recursos, entre eles simulações de software
possibilitam aplicações stand alone ou em redes distribuídas.

   A Série CPS4000 atende aplicações em que controle e 
supervisão são fundamentais em um único produto e ambiente.

Principais Características:
- Poderosa CPU com software de processamento digital e analógico
-  42 pontos de E/S com interface
-  Display Gráfico de 3,2 polegadas, configurável em ambiente integrado de programação
- 25 teclas, sendo 7 teclas de funções principais com recurso de softkeys
- Entradas digitais rápidas configuráveis para 2 contadores bidirecionais ou 4 contadores monodirecionais
- Saídas rápidas configuráveis para PTO, PWM/Frequencia
- Entradas analógicas configuráveis para 0 a 10V, 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA, com 12 bits de resolução
- Saídas analógicas configuravéis para  0 a 10V ou 0 a 20 mA, com 12 bits de resolução
-  2 portas de comunicação ( 1 - RS232 e 1 - RS485) com ModBus mestre e escravo nativo
- Utilização de mais de um tipo de linguagem na mesma aplicação
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SOFTWARE

Referência Acessórios

Cabo de Programação com 1,5MT –(Conectores DB9 – RJ45)

Software de programação Gratuito no site: www.schmersal.com.br
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Instalação Elétrica
Figura 4-1. Exemplo de ligação CPS4000
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DADOS TÉCNICOS

Alimentação

Temperatura de Operação

Entradas Digitais

Saídas Digitais

Saídas Rápidas

Entradas Analógicas

Saídas Analógicas

Visor

Teclado
Protocolo MODBUS

Programação on-line

Interface RS-232

Interfaces RS-485

Normas Atendidas

Linguagens de Programação

Grau de Proteção (Frontal)

Dimensões

19 a 30 Vdc - (Consumo de 8,4W - 350mA) "Fonte Isolada"

0 - 60 Graus Celsius

20 pontos:14 entradas digitais comuns + 6 entradas digitais rápidas 50Khz

 (as entradas rápidas podem ser utilizadas como contadores ou como entradas comuns)

16 pontos: 2 pontos de saída rápida 50Khz e 14 pontos de saída transistor - CPS4310-T42

2 pontos de saída rápida 50Khz e 14 pontos de saída relé 5A - CPS4310-R40

2 pontos de saídas rápidas: PTO, PWM, Freqüência ou saída digital

4 entradas analógicas  (0 a 10v ou 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA)

2 saídas analógicas (0 a 10v ou 0 a 20 mA)

Visor gráfico monocromático 128 x 64 com backlight e controle de contraste.

Teclado de membrana com 25 teclas

Mestre e escravo RS-232 e RS-485

Não

Sim, uma interface não isolada com sinais de modem TXD, RXD,
RTS, CTS, DTR, DSR, DCD

Sim, uma interface não isolada

IEC 61131-3 2003

LADDER (LD)  /  STRUTURE TEXT (ST)  /  INSTRUCTION LIST (IL)  /  FUNCTION BLOCK 
(FBD)  /  SEQUENTIAL FUNCTION CHART (SFC)

IP-54

180,1 x 144,1 x 51 mm

Peso 600 g
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Notas do diagrama : 
1 – Exemplo de utilização típica das entradas digitais tipo “sink”, C0, C1, e C2 são os comuns para os respectivos
grupo de entrada I00 a I08, I10 a I18 e I20 a I21.

2 – Alimentação 24V com os pinos 24V, 0V e terra de proteção.

3 – Exemplo de utilização de uma saída analógica configurada para saída em modo tensão.

4 – Exemplo de utilização de uma saída analógica configurada para saída em modo corrente.

5 – Exemplo de utilização típica das saídas digitais a transistor (CPS4310-T42) e saídas rápidas
(CPS4310-T42 e CPS4310-R42). Para a utilização das saídas digitais a relé (CPS4310-R42), não é necessária a 
ligação dos pinos C5 e C7, necessitando apenas a ligação do comum C6 e C8.

6 – Exemplo de utilização de duas entradas analógicas configuradas para entrada em modo corrente.

7 – Exemplo de utilização de duas entradas analógicas configuradas para entrada em modo tensão. 
A ligação de um sinal de 0 a 10V em um pino de entrada de corrente pode causar danos ao produto.

DIMENSÕES FISICAS


