Distribuerade I/O & control

G - serien
Distribuerade I/O och CODESYS styrsystem
för smarta lösningar

Distribuerade I/O och CODESYS
styrsystemför smarta lösningar
G-seriens distribuerade I/O ger utmärk fält- och bussanslutning för smarta
integrerade lösningar genom e� bre� utbud av digitala, analoga och speciella
moduler för dom flesta signaltyper.

Kommunicera effektivt med överordnade system eller
annan utrustning via standard kommunikationsprotokoll genom att kombinera I/O moduler med lämpligt
nätverkskort för att matcha kraven.
Oavsett vilken konfiguration som väljs är det enkelt
uppgradera till en kraftfull distribuerad CODESYS
styrsystems lösning. G - seriens stödjer kommunikationsprotokoll
bl.a. MODBUS TCP och RTU protokoll. Och med den
kraftfulla plattformen och programmeras det lika snabbt som
en klassisk PLC.

Öppet gränssnitt

Koppla in, koppla ur

Med beprövade kommunikationsprotokoll säkerställer detta effektiv
kommunikation med övrig
kringutrustning.

I/O modulerna har avtagbara
anslutningsplintar (RTB) som kan
kopplas ur. Ta bort I/O modulen som ska
bytas, installera och koppla in
inkopplingsplinten med alla ledningar på
plats. Klart!

Fullt certifierad

Bygg till rätt storlek

G - serien uppfyller kraven för CE, UL
och FCC standarna som gör den
lämplig för krävande applikationer var
som helst.

Bygg systemet till exakt storlek,
specifikation, antalet ingångar och
utgångar för alla behov. En I/O nod kan
utökas med upp till 63 I/O moduler vid
behov.

Uppgradera till BCS Tools

Integrerade lösningar

Utöka den distribuerade I/Olösningen till en avancerad
styrsystemslösning, enkelt genom att
ersätta befintlig buss nod med en
CODESYS baserad styrsystem.

G - serien kompletterar perfekt Beĳer
Electronics breda produktprogram, för
att skapa integrerade lösningar för att
styra och presentera information.

G- serien uppfyller CE, ULoch FCC standarderna, vilket gör
den lämplig för krävande applikationer.

Med BCS - Tools programvara, konfigureras I/O noder och
med smarta integrerade lösningar för G - serien i
kombination med andra produkter från Bejier Electronics.

G - serien för utökad prestanda
G - serien erbjuder bättre prestanda än standard I/O .
Den snabba I/O uppdateringstiden och det breda
utbudet av industriella certifikat gör att den även
fungerar i tuffa applikationer.
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Enkel - Smidig - Smart
Genomtänkta detaljer gör installation, service och uppdateringar
mindre komplicerade. G - seriens I/O noder monteras enkelt på en
standard 35mm DIN-skena med avtagbara anslutningsplintar (RTB).
Inkoppling av kablage görs enkelt då anslutningarna är
fjäderbelastade, så allt som behöver göras är att koppla in kablage
med ett lätt tryck och anslutningen är klar. Med avtagbara
anslutningsplintar gör G - serien enkel att använda.

1 Max 16 I/O per modul

2 Avtagbar anslutningsplint (RTB)

Dra fördel av att ha många I/O
signaler i ett kompakt utförande.

Byt I/O moduler utan att koppla bort
kablaget. Anslut igen och kör vidare.

Spar utrymme
Upp till 1000 I/O på en 800 mm DIN
skena. En smal I/O modul är bara 12
mm bred och nätverksadaptern är
54 mm.

3 Låsfunktion för RTB

7 Fältbuss kontakt
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Datautbyte med flertalet på marknaden
förekommande kommunikationsprotokoll.

Lätt att montera, ansluta eller ta bort
RTB med ett lätt tryck.

Färgkodade moduler

Få en tydlig visuell identifiering
av modultyp på ett överskådligt
sätt.

9 Kabelupphängning
Fäste för kablage på varje RTB.

10 LED signaler
Ger en visuell översikt över modulen
och I/O status.
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11 Unikt kontaktsystem
3

3

Säkerställer en stabil anslutning
mellan I/O modulerna.
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12 Utöka till max 63 I/O moduler
G - serien är utbyggbar med upp till 63
I/O moduler per nod vilket ger en riktig
skalbar lösning.
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13 Snabb 1ms/63 moduler scantid
G - serien erbjuder extremt hög hastighet
baserat på den interna modulbussen för
applikationer som kräver snabba svar.
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Lås för DIN-skena

Säker installation som ger
mekanisk stabilitet för noden.
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5 Enkelt att byta modul
Lossa bara en modul i taget
medan de andra förblir på plats.

6 Anslutningsplint
Installera enkelt kablaget med fjäderbelastade
anslutningar.
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Lösningar för alla applikationer

Suverän anslutning
Fält- och bussanslutning för industriella
tillämpningar med ett brett utbud av
standard- och specialmoduler för nästan
vilken signaltyp som helst.

G - serien kompletterar Beĳer Electronics övriga produkter perfekt. Alla baserade
på öppna systemlösningar och känd teknologi.
Kombinerat med moderna användarvänliga programvaror som BCS Tools och
iX Developer är det möjligt att skapa smarta lösningar som fungerar perfekt
tillsammans med all kringutrustning.

Extrema miljöer

Inget behov att uppfinna hjulet igen...

Med mer än 30 års erfarenhet av att designa,
utveckla och tillverka HMI produkter, erbjuds nu
distribuerade I/O redo att användas i olika industriella
miljöer med flertalet certifikat.

Skaffa en transparent lösning och spara värdefull ingenjörstid
med hjälp av färdiga bibliotek och exempel projekt. När dessa
väl är på plats är det möjligt att återanvända och kopiera
applikationen till en annan produktplattform.

Mixa och matcha
Skapa lösningar på en lämplig hårdvaruplattform med
hjälp av vårt produktprogram. G - serien fungerar lika
bra i en modulär PLC-lösning som i en HMI-lösning
med inbyggd CODESYS.

Perfekt komplement
Stöder Beĳer Electronics sortiment
baserat på öppna systemlösningar och
delad känd teknik så som CODESYS,
EtherCAT och flera andra mjukvaror/
kommunikationsprotokoll.

Tillförlitlig kommunikation
Kommunicera pålitligt med alla andra system. Vi erbjuder
världsledande IP-baserade datakommunikationsprodukter
som routrar och switchar gjorda för att tåla de tuffaste
miljöerna.

Vi baserar våra produkter på öppna systemlösningar
och välkänd teknologi. Interagerar med alla
applikationer, system eller produkter som är inkluderade.

Search

iX_project4

Ethernetswitches
PoESwitches
DistributedI/O
Drawing
Frequencyinverters
iXHMISoftControl
iXHMISoftMontrol

IONode3
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BFI2

Spar tid
Skapa integrerade lösningar med BCS Tools.
Konfigurerar automatiskt all hårdvara,
programvara och kommunikation i
applikationen. Det som brukade ta dagar kan
vara igång på några få minuter.
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Modernisera till ett kraftfullt
CODESYS styrsystem
Uppgradera den vanliga distribuerade I/O-lösningen till en avancerad styrsystems
lösning genom att enkelt ersätta nätverksadaptern med en CODESYS baserat
styrsystem. Det ger ett kraftfullt alternativ till en traditionell kompakt- eller modulärt
styrsystem.

Ett system för många lösningar och önskemål
1
Stand-alone applikation
Ett kraftfullt IEC61131-3 alternativ till ett traditionellt
kompakt PLC system. Den perfekta lösningen för
applikationer med krav på ett mindre fysiskt mått.

FnIO-S

Samma hastighet, mer minne, oslagbar funktionalitet
G - seriens CODESYS baserade styrsystem ger en programexekvering
som är lika snabb som en klassisk kompakt PLC och med ännu mera
tillgängligt minne för applikationen. CODESYS erbjuder flertalet olika
instruktioner för att skapa komplexa styrsystem och funktioner.

Distribuerat styrsystem

Kraftfullt CODESYS styrsystem

FnIO-S

Snabb programexekvering kombinerat med stort
programminne och CODESYS stora instruktionsuppsättning betyder att det är möjligt att skapa
komplexa projekt som annars skulle kräva ett modulärt
styrsystem. Detta gör det distribuerade CODESYS
styrsystemet till ett perfekt val för OEM, maskinbyggare och för många andra applikationer.

Accelerationramptime

5.0s
P1-033000s

3
Styrsystem med distribuerade I/O
För större applikationer med flera I/O noder för att minska
inkoppling av kablage.

Distribuerat styrsystem

4

0s

Master och slav applikation
Perfekt för modulära applikationer som kräver snabb lokal
programexekvering i ett centralt styrsystem som hanterar
noder med logik.

Nexto PLC

Distribuerat styrsystem
FnIO-S

FnIO-S

Master

FnIO-S

G -seriens styrsystem
*
*
*
*
*
*
*

Master & slav funktionalitet (Modbus TCP)
IEC61131-3 programspråk (LD, IL, ST,FBD,SFC)
Multipla PLC run-timetasks
Program,data och non-volatile minne
OPC UA server
Upp till 63 expansionsmoduler
LED lampor för statusvisning av modul, nätverk, PLC

FnIO-S

Distribuerat styrsystem
FnIO-S

Slav
BFI- Frekvensomriktare

X2 HMI
12:37:23

BOILER

PACKAGING

TEMP

49 °C

70 °C

10 %

672 PCS
RPM
Select

80 %
PRESSURE

START

STOP

PAUSE

Select
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Mixa och matcha
specifikabehov
Anslut till allt, från digitala eller analoga ingångar/utgångar, till
höghastighets I/O, temperatur I/O eller kommunikationsmodul.
Använd dom byggstenar som behövs för exakt funktionalitet.
Börja med en nätverksadapter och lägg till lämpliga I/O moduler för att uppfylla
kraven. BCS Tools gör det lätt att designa och konfigurera I/O installationen.

Network adapter modules

100-8038

GT-3428

8 analog input (0~10/0~5/1~5 V), 12bit
resolution, cage clamp, 10pt removable
terminal

ST-3428

100-8040

GT-3704

4 analog input RTD(PT100/PT1000/
Ni1000LG),16bit resolution, cage clamp,
10pt removable terminal

ST-3704

100-8041

GT-3708

8 analog input RTD(PT100/PT1000/
Ni1000LG),16bit resolution, 20pt connector

ST-3708

NA-9261

100-8044

GT-3804

ST-3804

PROFIBUSDP/V1networkadapter,244bytes NA-9222
input/244bytesoutput,max63slices

4 analog input thermocouple (K/J/T/B/R/
S/E/N/L/U/C/D), 16bit resolution, cage
clamp, 10pt removable terminal

100-8048

GT-3914

4 analog input differential current
(0~20/4~20/-20~20mA), 12bit resolution,
cage clamp, 10pt removable terminal

N/A (new)

100-8049

GT-3924

4 analog input differential voltage
N/A (new)
(0~10/0~5/-10~10/-5~5V), 12bit resolution,
cage clamp, 10pt removable terminal

Part no.

Typeno.

Description

Replaces *1

100-8016

GN-9273

Modbus RTUnetwork adapter, 128 bytes
input and 128bytes output, max 63 slices

NA-9173/
9473

100-8015

GN-9289

Modbus TCPnetwork adapter, 128 bytes
input and 128bytes output, max 63 slices

NA-9289

100-8017

GN-9386

EtherCATnetwork adapter, 128 bytes input
and 128bytes output, max 63 slices

NA-9286

100-8060

GN-9261

CANopennetwork adapter, 252 bytes input
and 252bytes output, max 63 slices

100-8061

GN-9222

CODESYScontroller module
Part no.

Typeno.

Description

Replaces *1

100-8018

GN-9372

Programmable I/O with CODESYS,16Mb
application memory, file system, Modbus
RTU/TCPmaster/slave, up to 63 slices

NA-9372
NA-9373

Analog output modules
Digital input modules

Dina krav, ditt val.

Alla moduler är färgkodade för att göra dem lätta att identifiera.
Här är en översikt över tillgängliga moduler:

Part no.

Typeno.

Description

Replaces *1

100-8000

GT-1238

8 digital input (24VDC),sink/source, cage
clamp, 10pt removable terminal

ST-1228

100-8064

GT-12DF

16digital input (24VDC),sink/source,
cage clamp, 18pt removable connector,
height 109 mm

N/A (new)

100-8003

GT-1804

4 digital input (120VAC),cageclamp, 10pt
removable terminal

ST-1804

100-8004

GT-1904

4 digital input (240VAC),cage clamp, 10pt
removable terminal

ST-1904

Part no.

Typeno.

Description

Replaces *1

100-8025

GT-4114

4 analog output (0~20mA), 12bit resolution, cage clamp, 10pt removable terminal

ST-4114

100-8026

GT-4118

8 analog output (0~20mA), 12bit resolution, cage clamp, 10pt removable terminal

ST-4114

100-8070

GT-4424

4 analog output (0~10 V), 12bit resolution,
cage clamp, 10pt removable terminal

ST-4424

100-8027

GT-4428

8 analog output (0~10 V), 12bit resolution,
cage clamp, 10pt removable terminal

ST-4424

Special modules

Digital output modules
Part no.

Typeno.

Description

Replaces *1

100-8005

GT-2318

8 digital output (24VDC/0.5A),sink, cage
clamp, 10pt removable terminal

ST-2318

100-8006

GT-2328

8 digital output (24VDC/0.5A), source,
cage clamp, 10pt removable terminal

ST-2328

100-8007

GT-2618

8 digital output (24VDC/2A),sink, cage
clamp, 10pt removable terminal

ST-2618

100-8008

GT-2628

8 digital output, (24VDC/2A),source, cage ST-2628
clamp, 10pt removable terminal

100-8010

GT-2744

4 digital output relay (24VDC/2A,
240VAC/2A), cage clamp,
10pt removable terminal

ST-2744

Part no.

Typeno.

Description

Replaces *1

100-8030

GT-5112

2 channel high speed counter (up to
100kHz/24 VDC), cage clamp, 10pt
removable terminal

ST-5112

100-8033

GT-5221

1channel serial interface (RS422,300~115
200bps), cage clamp, 10pt removable
terminal

ST-5221

100-8034

GT-5231

1channel serial interface (RS485,300~115
200 bps), cage clamp, 10pt removable
terminal

ST-5231

Power modules
Part no.

Typeno.

Description

Replaces *1

100-8065

GT-225F

16digital output (24VDC/0.3A), sink,
cage clamp, 18pt removable terminal,
height 109mm

N/A (new)

100-8019

GT-7408

Potential distributor module, 8 connections for shield, cage clamp, 10pt removable terminal

ST-7008

100-8066

GT-226F

16 digital output, (24VDC/0.3A), source,
cage clamp, 18pt removable terminal,
height 109mm

N/A (new)

100-8020

GT-7508

Potential distributor module, 10 connections for 0V, cage clamp, 10pt removable
terminal

ST-7508

100-8021

GT-7511

Powerexpansion supply module, input
24VDC,output 5VDC/1A,cage clamp, 10pt
removable terminal

ST-7511

ST-7518

Analog input modules
Part no.

Typeno.

Description

Replaces *1

100-8067

GT-3114

4 analog input (0~20/4~20mA), 12bit
resolution, cage clamp, 10pt removable
terminal

ST-3114

100-8022

GT-7518

Potential distributor module, 10 connections for 24VDC,cage clamp, 10pt
removable terminal

100-8036

GT-3118

8 analog input (0~20/4~20mA), 12bit
resolution, cage clamp, 10pt removable
terminal

ST-3118

100-8023

GT-7588

Potential distributor module, 5 connections ST-7588
for 0V/5 connections for 24VDC,cage
clamp, 10pt removable terminal

100-8068

GT-3424

4 analog input (0~10/0~5/1~5 V), 12bit
resolution, cage clamp, 10pt removable
terminal

ST-3424

100-8024

GT-7641

Field power distribution module,
24/48VDC, 110/220VAC, cageclamp, 10pt
removable terminal

ST-7641

Mera information finns på www.beĳerelectronics.se
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Om Beĳer Electronics
Beĳer Electronics är en multinationell, branschöverskridande innovatör som
kombinerar människor och teknik för att optimera processer för affärskritiska
applikationer. Vårt erbjudande inkluderar operatörskommunikation,
automationslösningar, digitalisering, display lösningar och support. Som experter
på användarvänlig programvara, hårdvara och tjänster för Industrial Internet of
Things, ger vi möjlighet att överträffa utmaningar genom ledande lösningar.
Beĳer Electronics är ett Beĳer Group företag. Beĳer Group har en försäljning över
1,4 miljarder SEK 2020 och är noterat på NASDAQ OMXNordic Stockholm Small
Cap lista under BELE. www.beĳergroup.com
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