USB 24 OUT
Genel amaçlı.PC ile Otomasyon.Optik izolasyonlu.
432 Adete kadar yükselebilme özellikli.
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USB Portundan çalışan otomasyon arabirimi.Devre
430 kanala kadar birbirinden bağımsız yüksek hızda
anahtarlama (aç-kapa) işlemlerini yapabilmektedir.
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USB VER.

12V-(24Visteğe bağlı )
dc besleme
*Her kanal için çekilen
akım 150 mA
*Otomasyon işlemleri
için mini arabirim
*432
kanal’a
kontrol edilebilir

MULTI USB OUT
Herhangi bir programlama dili ile çok kolay kullanım ve uygulama alanına sahip olan bu devre ile
bir çok sistem kontrolü yapılabilir. (Örnek program dosyası Qbasic ile yazılmıştır, diğer dillere
kolayca çevrilebilmektedir) Source kodları ek
olarak verilmektedir.
Klemens çıkışlarına 220V uygulanmak istendiğinde kullanıcı için ön güvenlik önlemi almaya önemle gerek vardır! Enterferans önlemleri baskılı devre üzerindeki elemanlarla filtrelenmiştir.
Arabirim devresine güç uygulandığında bütün
röle kontakları kapalı konumda olacaklardır.Port
bağlı iken bütün röle kontakları normalde kapalı
pozısyonda hazır olarak bekleyecek,PC’den gelen komutlarla program akışına göre uygulama
başlayacaktır.

Devre ile, dizüstü (LAPTOP) bilgisayarlar ile
dış mekan çalışmaları da yapılabilir.
Komutların kendi yazılımınıza göre hareket
edeceğini de hatırlatırız. Daha yüksek akım
gerektiren koşullarda ek kontaktörler yardımcı
olacaktır.
Not: Röle kartları optik olarak izole edilmiştir.
Beslemeden de izole edilmesi istendiğinde,
Sadece röle kart grubunun beslemesi ayrı
tutulmalıdır.Bu durumda toprak hatları da ayrı
olacak ve karşı devreden tamamen izole edilmiş olacaktır.
Test program menüsü

Cd Rom ekinde 1 demostrasyon (gösteri) programı verilmiştir.Bunları aktıf hale getirdiğinizde davranışlarını izleyebilirsiniz.

kadar

Bu Arabirim, ekte verilen
kendi yazılımı ile çalışmaktadır.

Güç kaynağı kapsam dışındadır. 24 çıkış için En az 2
amper dc güç kaynağı kullanılmalıdır.
Her bir 8’li röle kartı için +
500 mA’lik akım hesaplanarak
güç
kaynağı
belirlenmeldir.

KANAL TANIMI

Devre 3 ayrı bolümden oluşmaktadır.

Menüde görülen her sırada
1-24 arasında çıkış izlenmektedir.
18x24=432 kanal çıkış aynı
menüden kotrol edilebilmektedir.
Maus ile dokunulduğunda
çıkışlar çok hızlı bir şekilde
anahtarlanabilir.

1-Port giriş usb ve MCU kartı
2-Port kontrol kartı
3 Röle kartı
Montaj sırsında çok yer kaplamaması için aynı
sayıdaki baskılı devreler distans aracılığı ile aralıklı olarak üst üste yerleşebilmektedir. Örnek.
Röle kartları
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24 ÇIKIŞ İÇİN YERLEŞİM PLANI

Bus kontrol kartının sayısı artırılarak daha yüksek kanal sayısına ulaşılmaktadır.
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48 ÇIKIŞ İÇİN YERLEŞİM PLANI

Bus kontrol kartının sayısı artırılarak daha yüksek kanal sayısına ulaşılmaktadır.
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Usb ile 24 kanal kablo bağlantili yerleşim planı Resim 1

Usb ile RS485 konvertör kullanılarak kablo mesafesi 300-500 mt uzatılabilir.Örnek 24 kanal için gösterilmiştir. Resim 2

RS485 PORT
RS485 PORT
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