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Cyfrowe Urządzenie Kontrolno Sterujące

Sterownik CUKS-MPS3 jest urządzeniem dedykowanym do sterowania przenośnikami 
zgrzebłowymi. Wyposażenie sterownika zapewnia :
realizację algorytmów sterowania, 
generowanie komunikatów akustycznych, 
generowanie sygnałów ostrzegających przed rozruchem,
wizualizację stanu pracy za pomocą tablicy synoptycznej i wyświetlacza tekstowego
 - realizacje wyłączeń awaryjnych maszyn wraz z identyfikacją miejsca blokady 
 - diagnostykę urządzeń magistralnych 
archiwizację i transmisję  danych do urządzeń nadrzędnych 

Wyposażony jest w 
 -  16 wejść 4 stanowych
 -  16 wyjść stykowych 
 -  32-diodowa tablica synoptyczna dwukolorowa 
 - wyświetlacz tekstowy
 - kontroler sprzętowej linii blokad (SIL)

Opis urządzenia:

AUTOMATYKA I STEROWANIE DLA GÓRNICTWA

Digital Control Device

The device is the main controller in the system. It cooperates  with two ATUT-NET buses, which enables data 
transmission. Based on an algorithm defined by user the device allows to control 6 executive circuits. 
Information board (synoptic), designed according to the requirements of client, shows operational status of 
each system parameter describing particular technological object. Separated LED display shows the status 
of chosen basic system functions, such as conversation, locking, emergency switches status etc. Build-in 
modem allows to exchange the data with surface, what enables the possibility of remote tracking each state 
of technological processes of  supported machines and devices. Keyboard and large LCD display allow to 
configure the system as needed and the password system prevents unauthorized employees from operating 
the device.
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Device description:

AUTOMATION AND CONTROL FOR MINING

Buttons
[ On, Off, Reset ]
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   Numer certyfikatu bezpieczeństwa
funkcjonalnego            OBAC/07/SIL/431
Numer certyfikatu ATEX           FTZÚ 14 ATEX 0098

Parametry zasilania:
Napięcie zasilania             U  =12,5 ÷ 15 VN DC

Pobór prądu             I  = 800mAN

Parametry urządzenia:
Obwody wejściowe dwustanowe          16 wejść dwustanowych kontroli styków
            U = 5V  5%H 

            U = 0 ÷ 0,25 VL 

            U = 15,8V I 

Obwody wyjściowe            4 wyjścia przekaźnikowe
              normalnie wyłączonych dla obwodów  
              iskrobezpiecznych  o parametrach 
              prądowo-napięciowych: 
              42V AC/DC  1,5A
Linia blokad             SIL

Dane techniczne:
Kategoria urządzenia           I M2/M1
Zakres temperatur pracy           0°C ÷ 40°C
Stopień ochrony obudowy          Ip54
Liczba wpustów / złącz  kablowych         14
Szerokość x Wysokość x Głębokość         451 x 465 x 182 mm
Masa              15 kg

Charakterystyka techniczna:

Cyfrowe Urządzenie Kontrolno Sterujące

AUTOMATYKA I STEROWANIE DLA GÓRNICTWA

   Certificate number of functional safety                           OBAC/07/SIL/431
ATEX certificate number           FTZÚ 05 ATEX 0133

Supply parameters:
Supply voltage             U  =12,5 ÷ 15 VN DC

Power consumption           I  = 480mAN

Device parameters:
Binary input circuits           16 binary inputs of contacts control
            U = 5V  5%H 

            U = 0 ÷ 0,25 VL 

            U = 15,8V I 

Output circuits            6 transmitter outputs
              (derived two pairs of contacts)
              normally off for intrinsically safe  
              circuits of current-voltage parameters:  
              42V AC/DC  1,5A
Lock lines             6 parametric lock lines
Build-in real time clock           HH:MM

Normal working conditions:
Device category            I M2/M1
Casing type             Ex ib/ia I
Working temperature range          0°C ÷ 40°C
Casing protection degree           IP54
Number of outlets / cable connectors         14
Width x Height x Depth           491 x 476 x 190 mm
Weight             25 kg

Technical characteristics:

Digital Control Device

AUTOMATION AND CONTROL FOR MINING
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