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Poruchová signalizácia
SP 1-12.60

Poruchová signalizácia SP 1-12.60 je mikroprocesorový systém, určený na signalizáciu poruchových stavov 
v technologických zariadeniach.
Vstupné obvody SP 1-12.60 sú konštruované do priemyselných rozvodov, s pravdepodobnosťou výskytu 
vysokej úrovne indukovaných napätí vo vodičoch pripojených na vstupy modulu, ktoré môžu vyvolávať falošné 
hlásenia . Úroveň  vstupného prúdu pre jednotlivé vstupy je 30mA pri 60V DC. 
Vstupná časť SP1-12.60 je  vybavená klopným obvodom, ktorého  rozhodovacia úroveň je nastavená na >46V 
pre úroveň H a <36V pre úroveň L. Signál je ďalej spracovaný mikropočítačom, v ktorom je naprogramovaná  
číslicová filtrácia vstupov. Túto filtráciu je možné naprogramovať v rozmedzí od 0 do 255ms. (Štandardne 
250ms pre vstupy porúch, pre vstupy z ovládacích tlačidiel 100ms.) Číslicová filtrácia je čas, po ktorý musí 
vstupný signál zotrvať v aktívnom stave, aby došlo k jeho spracovaniu. Kmitavé alebo rušivé signály, ktoré 
nedosahujú minimálny čas zotrvania na vstupe (250ms) sú ovládacím programom ignorované. 
V  SP1-12.60 sú vstupné obvody  od obvodov riadiacich galvanicky oddelené. Spoločným pólom vstupných 
obvodov môže byť ktorýkoľvek pól. Na požiadanie môžu byť vytvorené aj skupiny vstupov s rôznymi 
spoločnými pólmi. Napr. 6 vstupov so spoločným  plus pólom a 6 vstupov so spoločným mínus pólom.
Výstupy pre svetelnú signalizáciu sú tvorené darligtonovým párom s otvoreným kolektorom 50V/500mA. 
Ďalšími výstupmi sú  prepínací kontakt pre ovládanie externej húkačky, ktorý je beznapäťový a výstup pre 
externý bzučiak. Na čelnej časti SP1-12.60 sú umiestnené 4ks  zelených stavových signalizačných LED diód 
(+24V Napájanie, +5V Procesor , RUN a Signál IN1 IN12).

Technické údaje:

Vstupy
Napájacie napätie: 
Napäťová úroveň vstupného signálu: 
Vstupný prúd pri 24V DC pre jeden vstup: 
Napätie vstupného signálu pre úroveň H:
Napätie vstupného signálu pre úroveň L:
Číslicová filtrácia vstupov porúch /nastavená/:
Číslicová filtrácia vstupov tlačidiel /nastavená/:
Počet poruchových vstupov:
Celkový počet vstupov (vrátane tlačidiel):
Celkový prúd pri aktivovaní všetkých vstupov (IN1 IN12):
Maximálny prúd všetkých vstupov a tlačidiel:

18-36V DC/300mA
0 – 60V max. 90V DC
30mA  
> 48V DC
< 36V DC
0 – 255ms /250ms/
0 – 255ms /100ms/
12
16
360mA pri 60V DC
480mA



Výstupy:
12x  Poruchové výstupy  HL1 – HL12 (otvorený kolektor):
1x  Prepínací dvojpolohový kontakt pre akustickú signalizáciu:
1x  Externý piezokeramický bzučiak

Celkový počet výstupov:

18-36V DC/240mA (
max. 230V/8A AC
18-36V DC /50mA
15
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LED Diódy (4x – na čelnom panely) 

+24V Napájanie
+5V Procesor

RUNSignál I

N1 IN12

– prítomnosť napájacieho napätia modulu.
– prítomnosť napájacieho napätia  pre mikropočítač.
– v režime bez znovu aktivovania akustickej poruchy 
bliká v rytme  0,5Hz, v režime so znovu aktivovaním  
signalizácie bliká v rytme 1Hz. 
– „aktivita“ na vstupoch IN1÷IN12 pred číslicovou 
filtráciou poruchových signálov (porucha nemusí byť 
vyhlásená).

Rozmery:
šírka x výška x hĺbka
hmotnosť
Montáž – DIN lišta

300 x 125 x 60  mm
0,375 kg
DIN 35

Celkové zapojenie poruchovej signalizácie SP 1-12.60

Tlačidlá T1 T3 umožňujú kvitovanie a zrušenie signalizácie poruchových stavov. MODE umožňuje voľbu režimu 
akustickej signalizácie.

Poznámka : V prípade požiadavky na skupiny vstupných obvodov s rôznym spoločným pólom, uveďte ich 
požadovanú    konfiguráciu do objednávky formou poznámky.


