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Woord vooraf
■

In deze handleiding wordt belangrijke informatie verstrekt. Lees deze handleiding zorgvuldig.

■

In deze handleiding zijn diverse opmerkingen en waarschuwingen met behulp van symbolen
gemarkeerd. Lees deze zorgvuldig en neem, indien noodzakelijk, maatregelen.
De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis:
OPMERKING

Suggesties en adviezen om taken gemakkelijker uit te voeren.

LET OP

Een opmerking maakt de gebruiker attent op mogelijke problemen.

WAARSCHUWING

Indien de handeling niet correct wordt uitgevoerd kunnen er gegevens of
instellingen verloren gaan.

ESD

Een opmerking maakt de gebruiker attent op het nemen van
maatregelen t.b.v. elektrostatische ontlading.
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1 Introductie
De Pulse-out module is uitgevoerd met 4 configureerbare en galvanisch gescheiden puls uitgangen uitgevoerd
met een elektronisch relais. Een elektronisch relais kent geen contact dender en heeft in principe een
oneindige levensduur. De puls uitgangen kunnen zowel gelijkspanning als wisselspanning schakelen. Alle 4
de uitgangen zijn ook onderling galvanisch gescheiden. Op de module is een jumper-veld aanwezig waarmee
een puls uitgang verbonden kan worden met twee externe puls contacten of de twee interne puls uitgangen
van UNILOG 300. Ook kunnen meerdere puls uitgangen parallel worden gezet zodat dezelfde puls galvanisch
gescheiden naar meerdere systemen kunnen worden gevoerd.
Alle signalen zijn voorzien van indicatoren zodat eenvoudig en snel de functie en configuratie gecontroleerd
kan worden.
Bestelnummer NN2671.

<125 V AC or DC
<100 mA

Jumper field

Pulse output
1

Jumper set
OUT 1 to INT 1

OUT 1

INT 1

Pulse output
2
OUT 2

EXT 1
Jumper set
OUT 3 to OUT 2

Pulse output
3

OUT 3

INT 2
Jumper set
OUT 2 to off

Pulse output
4

OUT 4

EXT 2

Figuur 1. Schematische weergave van de functies van de Pulse-out module.
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2 Installatie
2.1 Plaatsen van de module
ESD

Elektrostatische ontladingen (ESD) kunnen schade veroorzaken aan
interne elektrische componenten als u geen voorzorgsmaatregelen
neemt. ESD wordt veroorzaakt door statische elektriciteit en de
veroorzaakte schade is meestal permanent.

WAARSCHUWING

Binnen het apparaat waarin de Pulse-out module zal worden geplaatst,
zijn delen aanwezig die verbonden zijn met de netspanning. Sluit de
netspanning af voorafgaand de werkzaamheden. Zie de
gebruikershandleiding van het apparaat waarin de Pulse-out module zal
worden geplaatst.

Afhankelijk van het apparaat waarin de Pulse-out module wordt geplaatst wordt de Pulse-out module als volgt
geïnstalleerd:
•

Alle modellen UNILOG 300 met netvoeding van het type N33, N34 of N35 (zie typeplaatje linker
buitenzijde): op de voorste PCB zijn 1 of 2 vrije aansluitingen aanwezig. Plaats de Pulse-out module
op een vrije aansluiting.

•

ISC230B (zie typeplaatje linker buitenzijde): er zijn 3 aansluitingen aanwezig. Er kunnen al andere
modules aanwezig zijn. Plaats de Pulse-out module op een vrije aansluiting.

2.2 Verbinden met externe apparatuur
De bekabeling voor de verbinding met externe apparatuur wordt door een vrije wartel van de UNILOG 300 of
ISC230B geleid en aangesloten op een of meerdere schroefaansluitingen van de uitgangen OUT 1 t/m OUT
4 van de Pulse-out module. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de bekabeling mits deze geschikt
is voor een deugdelijke en water dichte montage in de wartel waardoor de bekabeling wordt gevoerd.
Er hoeft geen rekening gehouden te worden met eventuele polariteit van de aansluiting met de externe
apparatuur.
Maximale waarden van het signaal van de externe apparatuur:
-

maximaal 125 V gelijk of wisselspanning

-

maximaal 100 mA.

DDNN102GHNL /07-2015/Rev. 3

3

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding

Pulse-out module

3 Instellingen en indicatoren

Figuur 2. Jumpers en led indicatoren

1.

Aansluitklemmen van de 4 puls uitgangen OUT 1 t/m OUT 4

2.

Led indicatoren voor de functie van de 4 puls uitgangen OUT 1 t/m OUT 4

3.

Jumperveld voor het koppelen van een puls uitgang aan een intern of extern puls signaal

4.

Led indicatoren voor de functie van een intern of extern puls signaal

Instellen van de jumpers
De puls uitgangen op de Pulse-out module worden met behulp van jumpers gekoppeld met een intern of
extern puls signaal:
-

Bij toepassing in een ISC230B:
o de twee externe puls signalen die zijn aangesloten op de puls ingangen IN1 en IN2 van de ISC230B
(schroef aansluiting 3 t/m 6). Daarbij zal een puls signaal op ingang IN1 een EXT1 puls signaal geven
en een puls signaal op ingang IN2 een EXT2 puls signaal. Dit is eenvoudig na te gaan door
bijvoorbeeld met een draadje even een doorverbinding te maken op de IN1 schroef aansluiting van de
ISC230B, de led indicator EXT1 zal oplichten. Hetzelfde geldt voor de IN2 ingang en de EXT2 led
indicator.

-

Bij toepassing in een UNILOG 300:
o de twee externe puls signalen die zijn aangesloten op de puls ingangen IN1 en IN2 van de UNILOG
300 (schroef aansluiting 3 t/m 6). Daarbij zal een puls signaal op ingang IN1 een EXT1 puls signaal
geven en een puls signaal op ingang IN2 een EXT2 puls signaal. Dit is eenvoudig na te gaan door
bijvoorbeeld met een draadje even een doorverbinding te maken op de IN1 schroef aansluiting van de
UNILOG 300, de led indicator EXT1 zal oplichten. Hetzelfde geldt voor de IN2 ingang en de EXT2 led
indicator.
o de twee interne puls uitgangen van UNILOG 300. Daarbij zal een puls signaal uit de puls uitgang 1
van UNILOG 300 een INT1 puls signaal geven en een puls signaal uit puls uitgang 2 van UNILOG 300
een INT2 puls signaal geven. Dit is zichtbaar aan de hand van de led indicatoren INT1 en INT2.
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Met een jumper kan vervolgens het puls signaal INT1, EXT1, INT2 en EXT2 gekoppeld worden met de
bijhorende puls uitgangen OUT1, OUT2, OUT3 en OUT4:
-

In bovenste positie is de koppeling niet aanwezig, de puls uitgang staat uit, zie voorbeeld hieronder
waarin alle puls uitgangen niet gekoppeld en uitgezet zijn. Dit is de standaard fabrieksinstelling.

-

In de onderste positie wordt de puls uitgang gekoppeld en actief, zie voorbeeld hieronder waarbij de puls
uitgang OUT2 gekoppeld is met het puls signaal EXT1 en de puls uitgang OUT4 gekoppeld is met het
puls signaal EXT2. De werking van de instelling is eenvoudig te controleren, indien bijvoorbeeld de led
indicator EXT1 oplicht dan licht ook de led indicator OUT2 op.

-

Indien meerdere puls uitgangen nodig zijn voor eenzelfde puls signaal dan kan met een jumper in de
bovenste positie en horizontaal geplaatst het puls signaal wordt doorgezet naar een tweede puls
uitgang. Zie voorbeeld hiernaast waarbij voor het puls signaal EXT1 ook een extra verbinding is gemaakt
met de puls uitgang OUT1

DDNN102GHNL /07-2015/Rev. 3

5

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding

Pulse-out module

4 Onderhoud
De Pulse-out module benodigd geen onderhoud. Voor onderhoud van de apparatuur waarin de module is
geplaatst wordt verwezen naar de gebruikershandleiding van de desbetreffende apparatuur.

5 Technische specificatie
•

Pulse outputs

•
•
•
•
•

Max contact signal
On resistance
EMC Protection
Max. output frequency
Operating temperature

4, optical solid state output, independent
galvanically isolated
125 V AC and 100 mAeff
< 30 Ω
400 W transient suppression
100 Hz DC 50 %
- 25 °C to + 55 °C
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