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Gazdaságos és sokoldalú: az ECO-ETHERNET-kontroller

Még szélesebb a választék: a WAGO új ECO kivitelű kontrollerével műszaki és 
gazdasági téren is az igényekhez  illeszkedő ETHERNET megoldást kínál.

Ez az ETHERNET-kontroller (750-852) különösen a kisebb vezérlési feladatokra 
ajánlott, ahol kis program és adattároló kapacitás szükséges. Ezeknél az alkalmazá-
soknál kétségtelenül sokoldalúan használható, például zavarjelek gyűjtésére az ipari 
folyamatoknál vagy egyedi helyiségszabályozásoknál az épületautomatizálásban. 
Ez az ECO kivitelű, szabadon programozható, tárolóval rendelkező  kontroller 
egyedüli a piacon, amelyhez nem kell külön betápkapcsokat használni. Az 
áramellátást a készülékházba integrált sorkapcsok biztosítják. Ezzel nem csak 
helyet takaríthatunk meg a rögzítő sínen, hanem a költségeket is csökkenthetjük.

Az ECO-kontroller (750-852) a megszokott CoDeSys fejlesztőkörnyezettel 
programozható amely az IEC 61131 követelményeit teljesíti. A konfiguráció és a 
diagnosztika elérése az integrált web-szerverrel interneten illetve intraneten keresztül is 
lehetséges. Az új kontroller két ETHERNET csatlakozással rendelkezik az integrált switch- 
ben így vonalas topológiát is fel lehet építeni a terepi busz hálózaton. Címkapcsolón keresztül az 
IP-cím utolsó bájtját beállíthatjuk így előre megadható egy IP cím.  Az ECO kontroller teljesíti 
a legmagasabb követelményeket az elektromágneses zavartatással szemben így védett kommu-
nikációt biztosít DHCP, DNS, SNTP, FTP, http és Modbus TCP/UDP protokollokkal.

Az új Bacnet-kontroller: egy épület, egy nyelv

Egyszerűsödött a rendszerintegráció az épület automatizálásban: 
új Bacnet-kontroller (750-831) a WAGO-tól

Egy épület műszaki felszereléséhez számtalan különböző protokollal működő 
eszköz szükséges, különösen nagyobb projekteknél kell egymástól függetlenül 
működő egységekkel dolgozni. A WAGO új Bacnet kontrollere (750-831) lehetővé 
teszi, hogy az egyébként technológiai szigetként működő protokollokat, mint például 
a LON vagy a Dali, problémamentesen egy rendszerbe integráljuk. Ezáltal csökkent- 
hetjük az épület automatika rendszer komplexitását egyúttal csökkenthetjük a 
szerelés és karbantartás költségeit is.

Az IEC 61131-3 szabvány szerinti szabadon programozható Bacnet-kontroller 
megfelel egy „Bacnet-Building Contoller”-nek (B-BC). A korábbi modellel összeha-
sonlítva (750-830) a programtároló kapacitása megduplázódott, az adat tárolókapa-
citás pedig négyszer nagyobb. Az új kontroller támogatja az SD kártya funkciót, így az 
adatok „Trend-Log” objektumként is tárolhatók. Ezenkívül az SD kártya révén több hely áll 
rendelkezésünkre a Web-vizualizációhoz, a háttérképek  és az épületalaprajzok grafikus 
tárolásához. A kontroller 2 switch porttal van felszerelve, így lehetőségünk van vonalas ETHERNET 
topológiát felépíteni.

Támogatjuk a felhasználót az úgynevezett „native” működést. Ez a funkció azt eredményezi, hogy a Bacnet-kontroller 
minden digitális és analóg adatpontot, amelyet csatlakoztatunk a modulokon keresztül, automatikusan Bacnet objektumként kezel. 
Az eredmény: a kontroller az IP cím kiosztása után integrálja a címet a rendszerbe és azonnal üzemkész. Ezáltal csökken 
a konfigurálásra fordított idő, amely egy komplex rendszernél már igen jelentős nagyságú lehet. A Bacnet objektumokat 
létrehozhatunk ettől függetlenül a Bacnet-konfigurátorral vagy CoDeSys környezetben a WAGO-I/O-Pro szoftver használa-
tával is.

Az új Gigabit-ECO-switch – gyors telepítés, gyors adatátvitel

Plug-and-play az ipari felhasználásban is: az új ETHERNET-ECO-switch előzetes 
konfiguráció nélkül használatra kész.

A kis és közepes adathálózatokban, ahol fontos az egyszerű kezelhetőség de igény 
van a menedzselt funkciókra is, különösen megfelelő megoldás az ECO-switch 8852-1111). 
A készülék 5 hálózati felhasználó kiszolgálására alkalmas 10, 100 vagy 1000 Megabit per 
másodperc teljesítménnyel az ETHERNET hálózaton. Az ECO-switch a hálózati switch 
minden klasszikus funkciójával rendelkezésünkre áll, egyebek között automatikus sebesség 
illesztéssel (Autonegotiation) vagy az adó és a vevő automatikus felismerésével (Auto-MDIX).

A helytakarékos fém ház védettségi fokozata IP30 – méretei 74 x 110 x 24 mm – a 
DIN 35 típusú rögzítő sínre szerelhető. Mac-címlistával az ETHERNET-switch (852-1111) 
2 000 résztvevőt is képes kiszolgálni. A megengedhető hőmérséklet 0 és 60 ○C között 
van, a kommunikáció az IEEE 802.3x szerinti teljes duplex. Az előlapon diagnosztikai 
LED-ek gondoskodnak a működés  gyors áttekintéséről. A tápfeszültség DC 18 és 30 V 
között mozoghat és integrált túlfeszültség-védelmi egység fokozza a biztonságot.


