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Komunikační modul

VCLX24C
pro rádiový datový přenos a retranslaci

Komunikační modul VCLX24C01 slouží jako převodník datového protokolu Serck pro
přenos a retranslaci zpráv rádiovou sítí.

umožňuje využití technologických objektů pro retranslaci (není nutno budovat
speciální retranslační nebo opakovací stanice)
spolupracuje s libovolným typem rádia; rádio nemusí být vybaveno inteligentním
modemem
diagnostický displej

!

!
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Komunikační modul se instaluje mezi koncové datové zařízení a radiomodem ve všech
bodech sítě.

Typickou aplikací jsou telemetrické SCADA systémy s rádiovým přenosem dat v
oblastech:

vodárenské a kanalizační sítě, čistírny a úpravny vody, čerpací stanice, vodojemy atd.
meteorologické sítě
plynovody, ropovody a produktovody

!
!
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VCLX24C

RTU/PLC



Komunikační modul

Radiové datové sítě fungují stylem dotaz-odpověď, tzn., že jedna stanice je řídící (master)
a ostatní podřízené (slave). Řídící stanice instalovaná na dispečinku systému SCX vyšle
dotaz na konkrétní stanici a čeká na její odpověď. Komunikační modul doplní k původní
zprávě adresu příjemce a adresy retranslačních bodů v odpovídajícím pořadí.
Komunikační moduly v retranslačních bodech sítě zajišťují, že zpráva prochází sítí až ke
konečnému příjemci. Přitom se v záhlaví zprávy postupně přesouvají adresy jednotlivých
retranslačních bodů podle toho, kde se zpráva momentálně nachází. Komunikační
moduly, které zprávu zachytí, ale jichž se netýká, na ni nijak nereagují. Komunikační modul
adresáta upraví zprávu do původního tvaru a předá ji do koncového zařízení (RTU).

Podobným způsobem je doručena odpověď, a to tak, že zpráva se posílá opačným pořadím
přes jednotlivé retranslační body

Komunikační modem má další funkce, které zajišťují řešení problémů v nestandardních
situacích, např. ztrátě spojení atd.

Velkou výhodou je systému s komunikačními moduly VCLX24C01 je, že směrování a
retranslace zpráv jsou řízeny z master stanice, a při poruše některé retranslační stanice je
možno přesměrovat zprávy přes jiné body, aniž by bylo nutno radiomodemy, komunikační
moduly nebo koncová zařízení přeprogramovat.
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Komunikační modul

Funkce zařízení
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VCLX24C
Komunikační modul je vybaven rozhraními ComLoc (konektor Canon 9) a ComInt (Canon
25) pro koncové datové zařízení, ComExt (Canon 9) s galvanickým oddělením pro
radiostanici a rozhraním Servis (Canon 9), které slouží k monitorování dat přenášených
přes rozhraní ComExt.

S pomocí DIP přepínačů je možno nastavit zda koncové zařízení je typu master nebo
slave, přenosové rychlosti (nezávisle pro koncové zařízení a pro rádio) a adresu
komunikačního modulu v rozsahu 1 až 127

Komunikační modul je přizpůsoben pro přímé zasunutí do procesorové desky PX24 a
montáž do stanice TSX24

ComExtComLoc

ComInt Servis

Komunikační modul
Popis



Komunikační modul
Technické údaje

Napájení

Komunikace RS232

Interní přes konektor ComInt
nebo externí přes svorkovnici 24VDC / 50 mA

Upozornění: nikdy nesmí být používáno obojí napájení současně

ComLoc 1200, 2400, 4800 nebo 9600 Bd, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit
9600 Bd, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit

ComExt 1200, 2400, 4800 nebo 9600 Bd, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit, galvanicky oddělený

5VDC / 100 mA

ComInt 1200, 2400, 4800 nebo

Servis stejné jako ComExt
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Technická data

Česká republika
VAE CONTROLS s.r.o., Gagarinovo nam. 4, 710 00 Ostrava,
tel.: +420 596240011, fax: +420 596242153, e-mail: info@vaecontrols.cz

Slovenská Republika
VAE CONTROLS Prievidza s.r.o., A.Hlinku 13, 972 01 Bojnice,
tel.: +421 46 5198111, fax: +421 46 5402848, e-mail: info@vaecontrols.sk

Polska
VAE CONTROLS sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn -Koźle,
tel.: +48 77 4886995, fax: +48 77 4886995, e-mail: info@vaecontrols.pl

Bulgaria
VAE CONTROLS SOFIA Ltd., "Kraishte" St. 3, 3rd floor, Sofia,
tel.: +359 2 9532551, fax: +359 2 9532551, e-mail: info@vaecontrols.bg


