Módulo de Entrada Analógica
(Cód. Cat. 1771-IFE Série C)
Utilize esse adendo
com:

As instruções de instalação do Módulo de Entrada Analógica (Publicação
1771-5.45PT - Março 1996) e o Manual do Usuário do Módulo de Entrada
Analógica (1771-6.5.115PT) - Março 1996).

Conteúdo desse
documento

Esse documento contém informações sobre:
• posicionamento dos jumpers dos módulos das séries A/ B para simular os
módulos da série A e série B
• diferenças entre os módulos de entrada analógica das séries A, B e C

Configuração dos
jumpers de simulação
dos módulos séries
A/ B

O módulo é enviado da fábrica com o jumper de simulação dos módulos séries
A/ B configurado em POS G, para aplicações com módulos série C. Essa
configuração devolve os dados de entrada que estiverem acima e abaixo dos limites
da faixa. Caso você vá substituir um módulo 1771-IFE das séries A ou B por este
módulo, e sua aplicações não tolerarem dados acima ou abaixo da faixa, coloque o
jumper de simulação na posição POS E como mostrado abaixo, para limitar
internamente os dados de entrada para os limites da faixa.
Configuração dos jumpers de simulação dos módulos das séries A/ B
1. Localize o jumper de simulação na parte superior da placa de
circuito do módulo

Jumper de Simulação para
os módulos das séries A e B

2. Retire o jumper dos pinos.
3. Cuidadosamente, posicione o jumper em dois dos três pinos,
de acordo com a configuração desejada.

Parte superior da placa do circuito
Simulação dos Módulos
das Séries A e B
Jumper de Simulação (mostrado na posição
POS E para simulação dos módulos nas séries A e B)
Parte superior da placa do circuito
Aplicação com
Módulo da Série C
Jumper de Simulação (mostrado na posição
POS G para o módulo da série C)
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Diferenças entre os
módulos 1771 séries
A, B e C

A tabela a seguir mostra as diferenças entre os módulos 1771-IFE das séries A e B, e
o módulo 1771-IFE série C. Consulte as instruções de instalação ou os manuais do
usuário correspondentes para obter maiores informações sobre um módulo de uma
determinada série.

Característica

Módulos Séries A e B

Módulo Série C

LEDs Indicadores

1. Na energização, o LED verde (operação) acende e
permanece aceso.
2. São limitados a três bits de diagnóstico.

1.

2.
Dados de Entrada

As entradas são limitadas em ambos os extremos da
faixa, não podendo estar nem acima e nem abaixo dos
limites da mesma.

Escala Default

Na energização, o LED verde (operação) fica piscando
até o módulo receber uma configuração BTW. Depois
que essa configuração for recebida, o LED
permanecerá aceso.
Possui 6 bits de diagnóstico representando 6 falhas
possíveis.

Devolve os dados de entrada que estiverem acima ou abaixo
dos extremos da faixa. Por exemplo, uma entrada com
escala default 1-5V, devolverá todos os valores que
estiverem entre ±5,2V. O jumper pode ser configurado para
a simulação dos módulos das séries A e B, para limitar
internamente o limite da faixa de entrada.
Permite escala default com ambos os valores, máximo e
mínimo, escalados em zero. Nenhum erro de escala foi
diagnosticado.

Tamanhos das Transferências
em Bloco

O tamanho máximo das transferências em bloco é de 20
palavras para transferência em bloco de leitura e 37
palavras para transferência em bloco de escrita. Aceita o
comprimento default (0 palavras).

O tamanho máximo das transferências em bloco é de 22
palavras para transferência em bloco de leitura e 39
palavras para transferência em bloco de escrita (devido a
autocalibração). Aceita comprimento default (igual ao
módulo na série A)

Pulgs de Configuração

24 plugs de configuração

16 plugs de configuração

Compatibilidade

Os módulos séries A e B são compatíveis com o
adaptador local do CLP (cód. cat. 1771-AL)

O módulo série C não é compatível com o adaptador local
do CLP (cód. cat. 1771-AL)

Procedimentos de Calibração

São utilizados jumpers e potenciômetros para ajustar a
referência em 10V e anular o offset de entrada.

Utiliza uma fonte de tensão precisa para fornecer tensão e
uma instrução Block Tranfer Write para ajustar ganho e
offset.

Certificações

Quanto às normas CE, somente o módulo série B possui
certificação.

O módulo série C possui certificação CE.
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