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Bedankt dat u gekozen heeft voor de I/O Module. We zijn er van overtuigd dat U tevreden zult zijn over de
aankoop van een van de beste aansturing oplossingen van vandaag.

We willen u helpen om het beste resultaat te bereiken van uw I/O Module en om er veilig mee te werken.
Deze handleiding bevat de informatie om dat doel te bereiken; leest u hem alstublieft zorgvuldig. Vanwege
de constante veranderingen in onze produkten is deze handleiding aan onvermelde verandering
onderhevig.

Wij bevelen u sterk aan de gebruikersovereenkomst te lezen en wensen u veel plezier en confort bij het
gebruiken van onze producten.

Inepro BV.

www.inepro.com
info@inepro.com
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Dit document:

CE Conformité Europeène (Conform Europeese norm)

WEEE Directive (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Alleen binnenshuis gebruiken.

Gebruik binnenshuis

Vanwege voortdurende productverbeteringen deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit document beschrijft de
technische en functionele werking van de I/O Module. Grootste zorg is besteed het opstellen van de informatie in deze handleiding en het kan gezegd
worden dat het betrouwbaar is. De producent is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de tekst of de onvolledigheid van de informatie. Dank u voor
uw beslissing om de I/O Module te gebruiken.

De eigenschappen van dit apparaat zijn volgens de EMC en laag-voltage richtlijnen.

ATTENTIE!!
Lees deze handleiding zogvuldig door, voordat u de I/O Module installeert!

Netstroom aansluiting

Garantie

Veiligheid

Voordat het apparaat wordt aangesloten op de netstroom; Controleer het netstroom voltage, zoals aangegeven op de netstroom adapter. Als het
netstroom voltage anders is, neem dan contact op met uw leverancier.

Er kan geen garantie worden gegeven als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd.

Dit product stuurt apparaten aan. Men moet er ten alle tijden op bedacht zijn dat deze apparaten onverwacht aangestuurd kunnen worden!

Zorg er altijd voor dat het apparaat niet onder spanning staat voordat u ermee gaat werken. Zorg ervoor dat als het apparaat in bedrijf is dat u
voorzichtig omgaat met uw vingers, haren en kleding (inclusief dassen) in de buurt van onderdelen die zich onverwacht in beweging kunnen zetten,
en/of delen die al in beweging zijn.

Inepro vindt het belangrijk goed rekening te houden met het klimaat. Wij produceren dan ook zo veel mogelijk klimaat-vriendelijk.Uw nieuwe apparaat
bevat materialen die kunnen worden recycled en daarna worden hergebruikt. Aan het einde van de levenscyclus kunnen hierin gespecialiseerde bedrijven
het in ongebruik geraakte apparaat ontmantelen, om de materialen die kunnen worden hergebruikt, ook zo veel mogelijk daadwerkelijk te recycelen en
hergebruiken. Zo kunnen de materialen die moeten worden weggegooid tot een minimum beperkt worden. Houdt alstublieft rekening met de regels en
verordeningen in uw gemeente met betrekking op de regels over het wegooien van verpakkingsmateriaal, lege baterijen en oude apperatuur.

Dank u wel,

Inepro B.V.
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Introductie

 Introductie

De Inepro Input / Output module (vanaf hier genaamd I/O module) is bedoeld om allerlei apparaten aan te sturen. Dit
wordt gedaan door met een master apparaat (normaliter een PC) de I/O module(s) aan te sturen over een bus netwerk.
Uit  het  aangesloten  apparaat  kunnen  tevens  signalen  worden  gemeten.  De  uitgangen  kunnen  individueel  worden
aangestuurd en de status van de ingangen worden gelijktijdig gescand. Voor veiligheidstoepassingen zijn timers over de
uitgangen geplaatst, als deze overschreden worden zullen de uitgangen worden uitgeschakeld.

De outputs bestaan uit relais die een spanning van 250 Volt en 10 Ampere kunnen schakelen (cos phi = 1)
De inputs bestaan uit  lijnen die kortgesloten moeten worden. (Er zijn dus voor elke input twee aansluitpinnen.)  Door
interne constructie moet een drempel stroom van 0,6 mA worden overschreden voordat de inputs actief worden.

Toepassingsgebied:  Aan  en  uitsturen  van  zonnebanken,  lampen,  motoren,  de  mogelijkheden  zijn  bijna  eindeloos.  Als
ingang kunnen drukknoppen en schakelaars dienst doen.

 Leest u alstublieft ook de product / technische informatie van de aangesloten apparaten
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Aansluiting I/O module

 Aansluiting I/O module

Deze paragraaf beschrijft het aansluiten van de I/O module.

 Pinbezetting
Input 1 t/m 4
Sauro CTF0800T

Pin 1 = input 1 +

Pin 2 = input 1 -

Pin 3 = input 2 +

Pin 4 = input 2 -

Pin 5 = input 3 +

Pin 6 = input 3 -

Pin 7 = input 4 +

Pin 8 = input 4 -

Power
Sauro CTF02008

Pin 1 = + 12 - 36 V DC

Pin 2 = 0 V DC

Communication bus
Sauro CTF06008

Pin 1 = not connected

Pin 2 = Tx+

Pin 3 = Tx-

Pin 4 = Rx+

Pin 5 = Rx-

Pin 6 = bus ground (shield cable)

Output 1 en 2
Sauro CTF040M7

Pin 1 = relais 1 (3) Common

Pin 2 = not connected

Pin 3 = relais 1 (3) Normally Open

Pin 4 = not connected

Pin 5 = relais 2 (4) Common

Pin 6 = not connected

Pin 7 = relais 2 (4) Normally Open

Output 3 en 4
Sauro CTF040M7

Pin 1 = relais 1 (3) Common

Pin 2 = not connected

Pin 3 = relais 1 (3) Normally Open

Pin 4 = not connected

Pin 5 = relais 2 (4) Common

Pin 6 = not connected

Pin 7 = relais 2 (4) Normally Open
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Hoe  inputs  gebruiken:  Door  de  verbinding  te  maken  tussen  input  1+  en  input  1  –  wordt  de  ingang  1  van  status
veranderd. De ingang schakelt als de stroom 0,6 mA bedraagt . De maximale stroom kan 1,5 mA bedragen. (maximale
weerstand  in  veld  kabel  mag  4  Kilo  Ohm  bedragen).  De  open  spanning  van  de  pinnen  bedraagt  5  Volt.  Lange  veld
bekabeling is storingsgevoelig. Indien lange lijnen nodig zijn, dan is twisted pair bekabeling aan te bevelen:

 Inputs

Inputs 1 t/m 4 (met twisted Pair bekabeling). Uiteraard kunnen de schakelaars in dit voorbeeld ook drukknoppen zijn.
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Aansluiting I/O module

 Outputs

De  aansluitingen  op  de  relais  uitgangen.  Intern  schakelen  de  relais,  zodat  de  output  als  het  relais  'dicht'  is,  is
kortgesloten
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Adres Module Instellen

 Adres module instellen

Meerdere  I/O  modules  kunnen  op  het  bus  systeem  (zie  uitleg  onderaan)  worden  geplaatst  en  door  één  bus  master
worden  aangestuurd.  Om  dit  te  kunnen  doen  is  elk  module  voor  zien  van  een  “DIP-switch”  Een  DIP-switch  is  een
handmatige  schakelaar  die  meestal  met  enkele  andere  gegroepeerd  is  in  een  dual  in-line  package  (DIP).  De  term
DIP-switch kan zowel verwijzen naar 1 switch als naar alle switches van de DIP. Een combinatie dus, van schakelaars
die aan- en uitstaan en daarmee bepalen wat voor adres de hopper module op de bus krijgt. Tevens is het met een van
de schakelaars (8), mogelijk om de communicatie snelheid aan te passen.

 Hoe wordt het adres van de module bepaald
§ Elke I/O module die op de communicatie bus wordt aangesloten moet een uniek adres hebben (een even getal van 2

t/m 126).

 Hoe kan men het adres instellen
Het adres  moet  worden opgebouwd als  een  binair  getal  om het  in  de  DIP-switch  te  kunnen  zetten.  Dit  doen  we als
volgt:

§ Zet alle switches voor het adres in de open (of “off”) stand.
§ Bepaal het adres waar I/O module op moet komen te staan.
§ Select de switch met de hoogste waarde die lager of gelijk is aan het gewenste adres.
§ Zet deze switch op closed (of “on”).
§ Trek de waarde van de switch van het gewenste adres af.
§ Neem nu de restant waarde en bepaal welke schakelaar de waarde heeft lager of gelijk aan de restant waarde en zet

deze switch in de close (of “on”) stand.
§ Haal de waarde van de switch van het restant af en ga naar de volgende switch doe dit totdat het restant nul is. 

 Alle modules op een bus moeten een uniek adres hebben en dit adres mag niet adres 0 zijn. I/O modules hebben
altijd een even adres (2, 4, 6, 8 …)
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Hieronder een aantal adres voorbeelden. De
bovenste rij toont welke switch moet worden
aangezet, de tweede en derde rij tonen welke
waarde deze switch heeft in machten van 2 en
als decimaal getal. Daaronder staan de adres
voorbeelden (28, 34 6 en 52) en welke switches
dan aan moeten staan:

Switch 6 5 4 3 2 1

Waarde
26 25 24 23 22 21

64 32 16 8 4 2

28 Off Off On On On Off

34 Off On Off Off Off On

6 Off Off Off Off On On

52 Off On On Off On Off

.

 Het gebruikte bus systeem : Full duplex op RS422 niveau. De bus master heeft 1 ader paar ter beschikking. De bus
slave  (hopper  module)  moet  de  bus delen.  Een bus slave  maakt  de  bus actief  indien de  bus slave  data  naar  de  bus
master moet sturen
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Baudrate Selectie

 Baudrate selectie

Baud is  een  eenheid die  het  aantal  signaalwisselingen ofwel  symbolen per  seconde  op  een  datatransmissiekanaal,  of
meer algemeen, op een informatieverbinding aangeeft.
De I/O module is geschikt om op twee snelheden te kunnen communiceren. Ofwel met een baudrate van 9600, ofwel
met een baudrate van 38400.

Welke  baudrate  geselecteerd  is,  is  instelbaar  met  switch  8  van  de  DIP-switch.  In  stand  1  (open  of  'off')  is  de
communicatie snelheid 38400 baud. In stand 2 (dicht of 'on') is de communicatie snelheid 9600 baud. Het kiezen voor
een lage communicatie snelheid is minder storingsgevoelig en maakt het volgen van de communicatie met een debug
systeem mogelijk. In beide gevallen is er geen verschil in het protocol.

Baudrate

Switch 8 Baudrate Databits Parity
On 9600 8 No parity

Off 38400 8 No parity
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Protocol - beknopt

 Protocol - beknopt

Dit  een beknopte  beschrijving van het  I/O module  protocol,  neemt u,  als  u  denkt  een meer  volledige uitleg nodig  te
hebben, contact op met Inepro Support.

 Beschikbare commando's:
Naam Hex

waarde
Parameters

Poll (0x10)

Online (0x11)

Offline (0x12)

Read EEPROM (0x14) <adres EEPROM>

Enable EEPROM programming (0x15) <code1><code2>

Write EEPROM (0x16) <adres EEPROM><data EEPROM>

Set outputs (0x20) <data1><data...><data7>

Preset bits offline (0x21) <offline_bits>

Data bits offline (0x22) <offline data>

Set input filter (0x23) <filter0><filter1><fi... ><filter7>

Set timer (0x24) <output><tijd_h><tijd_l>

De volgende commando's zijn alleen mogelijk in als de I/O module offline is:
§ Lees EEPROM
§ Inschakelen EEPROM (enable EEPROM)
§ Schrijven EEPROM (write) EEPROM
§ Het instellen van de uitgangen (Set outputs)

De ingangen (Inputs) worden alleen doorgegeven als module online is.

 Reply command
De  standaard  reply  commando  bestaat  uit  de  huidige  status  inputs  en  de  events  van  de  inputs  sinds  de  laatste
commando.

Uitzonderingen hierop zijn het:
§ Lees EEPROM commando (lees cmd levert data op gevraagde adres)
§ Online commando (online commando leveren de module type)
§ Offline commando (offline commando leveren de module type)
§ Poll commando (op adres 0) (poll commando op adres 0x00 levert een enkele byte, ter herkenning offline module op

de bus)

Bericht opbouw: 
<STX> <adres> <cmd> <aantal data bytes in bericht> [ <data> ] <CRC> <ETX>

Name Omschrijving Optioneel
Adres Het getal 0-7F (offline) of 80-FF (online) waarmee een module op de bus praat.

Cmd De commando bestemd voor de module.

Aantal data bytes in bericht
Het getal waarmee een gegeven wordt hoeveel data bestemd voor de module er wordt
meegezonden in dit bericht.

Data De gegevens bestemd voor de module. X

CRC De optelling (of controle-getal) van het ervoor ontvangen bericht. 

STX Start-Of-Text; oftewel start bericht.

ETX End-Of-Text; oftewel einde bericht.
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Electrische Specificaties

 Elektrische specificaties

Voedingsspanning 12 tot 36 Volt DC

Eigen energie gebruik: minder dan 5 Watt.

Maximaal te schakelen energie (output) 250Vac/ 10 Ampere (cos phi = 1)

Input spanning open contact 5 Volt

Input kortsluit stroom gesloten contact 1,5 mA

Input schakelpunt 0,6 mA

INEPRO artikel code 275 920
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Technische Specificaties

 Technische specificaties

 Behuizing
Material Zelfdovend kunststof (NORYL)

Colour Licht-grijs (RAL 7035)

Dimensions B: 106mm H: 90mm D: 58mm

Instructions Gesloten behuizing met sticker met daarop serienummer

DIN-rail module 6TE breed (module box 6MDH53 van Italtronic)

 Software Update

De software updaten

Is mogelijk in het veld met laptop en programmer zonder module uit te
bouwen.

  Hiervoor moeten wel de output connectors worden losgekoppeld!

Voeding
Voeding Secundair 12 - 36V DC / 1 A

Voeding verbruik DC < 150mA (bij ruime benadering)

Aansluitconnector (1x 2-polig) bestaat uit een printdeel en een kabeldeel

Schroefconnector CTF02008 van Sauro

 Uitgangen
Aantal polen per relais 2, beide zijn potentiaalvrij

Relaistype 793-P-1C

Aantal relais per module 4

Stroom capaciteit relais 16A / 250VAC bij cos Phi: 1 en
 8A / 250VAC bij cos Phi: 0,4

Stroom capaciteit PCB * 10A / 230VAC bij cos Phi: 1 en
 6,3A / 230VAC bij cos Phi: 0,5
*PCB is de beperkende factor!

Aansluitconnector (2x 4-polig) bestaat uit een printdeel en een kabeldeel

Schroefconnector CTF04007 van Sauro (max.13,5A en 1,5 mm²)

 Ingangen
Kortsluitstroom < 2mA

Aantal ingangen per module 4

Bescherming tegen
signaalvervuiling?

Ja

Aansluitconnector

(1x 8-polig) bestaat uit een printdeel en een kabeldeel

De contacten dienen kortgesloten te worden met een schakelaar / relais / opto
coupler.

  Let op de polariteit!

Schroefconnector CTF0800T van Sauro

 Netwerk
Netwerktype Full duplex RS422 met eigen communicatieprotocol

Baudrate 38K4 of 9K6 (instelbaar)

Kortsluit beveiliging Galvanische scheiding van I/O module

Maximale lengte bekabeling 1200m (met afsluitweerstanden van 120 Ohm)

Maximaal aantal modules op 1
bus, dus met 1 master

63

Netwerkadres Instelbaar met DIP-switch in module

Aansluitconnector (1x 6-polig) bestaat uit een printdeel en een kabeldeel

Schroefconnector CTF06008 van Sauro

 LED's
Voeding Status-signalering

Netwerk Status-signalering

Kortsluit Ingangen Status-signalering

Relais uitgangen Status-signalering
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Notes

 Notes

This area is meant for the reader's notes:
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Notes
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