
Koncentrator PLC-0001

2 Opis panelu sterowania PLC-0001

Fig 6: Panel sterowania PLC-0001

Fig. 7: Moduły wewnętrzne PLC-0001



Tabela 5 Opis panelu sterowania PLC-0001
Poz. Opis Uwagi
1 Zasilanie Paląca się lampka zasilania osnacza, że 

urządzenie jest włączone.

2 Tryb pracy

1. Gdy ECC inicjuje się, lampka jest wyłączona.
2. Lampka migająca jednokrotnie oznacza, że 
system znajduje się w trybie lokalnym
3. Lampka migająca trzykrotnie oznacza, że 
system znajduje się w trybie awaryjnym
4. Lampka zapalona oznacza, że system 
znajduje się w trybie zadania (tryb domyślny).

3 Miernik RS485
1. Lampka zgaszona oznacza, że ECC nie 
obsługuje miernika RS485
2. Lampka migająca jednokrotnie oznacza 
komunikację między ECC a RS485
3. Lampka zapalona oznacza sukces 
komunikacyjny pomiędzy ECC a miernikiem 
RS485

4 Stacja hosta

1. Wyłączona oznacza ponowne uruchomienie 
ECC
2. Lampka migająca jednokrotnie oznacza 
zainicjowanie sprzętu
3. Lampka migająca dwukrotnie oznacza 
sprawdzenie sprzętu
4. Lampka migająca trzykrotnie oznacza 
wybieranie
5. Lampka migająca czterokrotnie oznacza 
łączenie się z serwerem
6. Lampka zapalona oznacza połączenie z 
serwerem.

5 Przyciski Przyciski: w górę, w dół, w lewo, w prawo, 
anuluj, potwierdź

6 PLC

1. Lampka migająca jednokrotnie  oznacza, że 
gwint sterowania PLC jest wolny
2. Lampka migająca trzykrotnie oznacza, że 
gwint sterujący PLC wykonuje zadania 
związane z przetwarzaniem, takie jak 
sprawdzanie i wykrywanie błędów itd.
3. Lampka zapalona oznacza, że gwint 
sterujący PLC wykonuje pilne zadania.

7 System 1. Lampka migająca jednokrotnie oznacza, że 
system jest w stanie spoczynku.
2. Lampka zapalona oznacza, że system 
realizuje zadania.

8 Przycisk resetowania PLC
Naciśnij ten przycisk, aby zresetować program 
koncentratora PLC (należy otworzyć płytkę 
przednią koncentratora, aby wcisnąć ten 
przycisk) 



9 Przycisk resetowania 
systemu koncentratora 

Naciśnij ten przycisk, aby zresetować 
program systemu koncentratora (należy 
otworzyć płytkę przednią koncentratora, aby 
wcisnąć ten przycisk)  

10 Otwór montażowy Otwór montażowy płytki przedniej

1
1

Komunikacja PLC Lampka komunikacji PLC

12 Zasilanie PLC Lampka zasilania modułu PLC

13 Zasilanie GPRS Lampka zasilania modułu GPRS

14 Komunikacja GPRS/CDMA Lampka komunikacji GPRS/CDMA 

15 Dolna pokrywa Zdejmowana

16 Moduł PLC Odłączany

17 Moduł GPRS/CDMA Odłączany

18 Kołnierz GPRS/CDMA Kołnierz GPRS/CDMA

19 Kołnierz GPRS/CDMA Kołnierz GPRS/CDMA



2.1 Opis interfejsu okablowania dolnego PLC-0001

Fig. 8 PLC-0001 dolne 
okablowanie interfejsu

Tabela 6: PLC-0001 Opis interfejsu okablowania dolnego

Poz. Opis Uwagi
1 Interfejs wyjścia 

przekaźnika 6
Jedynie przy napięciu wejściowym fazy A, przekaźnik 6 

może mieć napięcie wyjściowe.

2 Interfejs wejścia 
fazy A

Interfejs wejściowy fazy A, który może równolegle łączyć 
się z fazą B i fazą C

3 Interfejs wyjścia 
przekaźnika 5

Jedynie przy napięciu wejściowym fazy A, przekaźnik 5 
może mieć napięcie wyjściowe.

4 Interfejs wyjścia 
przekaźnika 4

Jedynie przy napięciu wejściowym fazy B, przekaźnik 4 
może mieć napięcie wyjściowe.

5 Interfejs wejścia 
fazy B

Interfejs wejściowy fazy B, który może równolegle łączyć 
się z fazą A i fazą C

6 Interfejs wyjścia 
przekaźnika 3

Jedynie przy napięciu wejściowym fazy B, przekaźnik 3 
może mieć napięcie wyjściowe.

7 Interfejs wyjścia 
przekaźnika 2

Jedynie przy napięciu wejściowym fazy C, przekaźnik 2 
może mieć napięcie wyjściowe.

8 Interfejs wejścia 
fazy C

Interfejs wejściowy fazy C, który może równolegle łączyć 
się z fazą A i fazą B

9 Interfejs wyjścia 
przekaźnika 1

Jedynie przy napięciu wejściowym fazy C, przekaźnik 1 
może mieć napięcie wyjściowe.

10 Interfejs wejścia 
linii N

Interfejs wejściowy linii neutralnej.

11 Zostaw otwarte



12 Interfejs wejścia 
linii E

Interfejs wejściowy linii uziemionej.

13 G485 Złącze RS485

14 A Interfejs wejściowy sygnału RS485

15 B Interfejs wejściowy sygnału RS485 B

16 AGND Zewnętrzne wejście analogowe, zgodne z 16 (ADC1), 17 
(ADC2)

17 ADC1 Zewnętrzny analogowy sygnał wejściowy1 (DC: 0 ~ 5V, 4 
~ 20mA)

18 ADC1 Zewnętrzny analogowy sygnał wejściowy2 (DC: 0 ~ 5V, 
4 ~ 20mA)

19 SW8
Interfejs 8 przełącznika wielkości wejściowej (styk 
bezpotencjałowy), razem z 27 (GND) składają się na 
bezpotencjałowy interfejs wejściowy. 

20
SW7

Interfejs 7 przełącznika wielkości wejściowej (styk 
bezpotencjałowy), razem z 27 (GND) składają się na 
bezpotencjałowy interfejs wejściowy. 

21
SW6

Interfejs 6przełącznika wielkości wejściowej (styk 
bezpotencjałowy), razem z 27 (GND) składają się na 
bezpotencjałowy interfejs wejściowy. 

22 SW5
Interfejs 5 przełącznika wielkości wejściowej (styk 
bezpotencjałowy), razem z 27 (GND) składają się na 
bezpotencjałowy interfejs wejściowy. 

23
SW4

Interfejs 4 przełącznika wielkości wejściowej (styk 
bezpotencjałowy), razem z 27 (GND) składają się na 
bezpotencjałowy interfejs wejściowy. 

24
SW3

Interfejs 3 przełącznika wielkości wejściowej (styk 
bezpotencjałowy), razem z 27 (GND) składają się na 
bezpotencjałowy interfejs wejściowy. 

25 SW2
Interfejs 2 przełącznika wielkości wejściowej (styk 
bezpotencjałowy), razem z 27 (GND) składają się na 
bezpotencjałowy interfejs wejściowy. 

26
SW1

Interfejs 1 przełącznika wielkości wejściowej (styk 
bezpotencjałowy), razem z 27 (GND) składają się na 
bezpotencjałowy interfejs wejściowy. 

GND GND, działa z 8 przełącznikami (styk bezprądowy)

28 +12V IN Zewnętrzny interfejs wejściowy DC (Napięcie: +12 ~ 
14V, prąd> 1A)

29 GND Wejście zasilania zewnętrznego i wewnętrzny interfejs 
wyjściowy DC GND, działa z 28 i 30.

30 +12V OUT Wewnętrzny interfejs wyjściowy zasilania prądem 
stałym (zakres napięcia: +15 ~ 17V, prąd <0.1A)

31 Port RJ45 Port TCP / IP

32 Interfejs anteny Antena GPRS/CDMA



3. Instrukcja instalacji PLC-0001

1、PLC-0001 Cechy fizyczne:

 Materiał: ABS, odporny na wstrząsy, odporny na wstrząsy, odporny na kurz, 
odporny na zapory, łatwy w transporcie.
Instalacja: do zawieszenia na ścianie
Okablowanie: łatwe do zainstalowania i niezawodne, darmowa konserwacja
2、Uwagi: CC3001 należy instalować w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.

PLC-0001 posiada zatrzask ①, przymocowany za pomocą śruby M5 × 15. Posiada dwa 
otwory montażowe ②, Należy zamocować do powierzchni przy użyciu śruby M5 × 10 lub 
M5 × 15 zgodnie z obrazkiem poglądowym poniżej.

Fig 9 Instrukcja instalacji PLC-
0001

Narzędzia niezbędne do instalacji: kombinerki, śrubokrę (M5, krzyżak, płaski, M2.5) 
etc. 
Dodatkowo:  śruby, nakładka sprężynowa, uszczelka, etc.

3.1 Inne

Instrukcja instalacji karty GPRS: otwórz pokrywę modułu GPRS i włóż kartę GPRS do 
kołnierza (stroną chipową skierowaną w dół), a następnie umieść moduł GPRS z 



powrotem na ECC. Aby potwierdzić poprawność komunikacji GSM i GPRS, konieczne jest 
użycie dodatkowego telefonu komórkowego, który może korzystać z GPRS, aby połączyć 
się z Internetem.
Wejście / wyjście przewodu wysokiego napięcia: przewody skręcane (średnica przekroju 
nie powinna być mniejsza niż 1 milimetr)

485 linii: skręcone okablowanie z osłoną
Jeśli korzystasz z protokołu TCP / IP, aby połączyć się z stacją hostującą, należy postępować 
zgodnie ze standardami UTP-Unshielded Twisted Pair.
Zastosowanie przekaźnika: odpowiednio dobranie właściwego odtwarzania AC

4. Schemat instalacji

5、Transport I przechowywanie

Postępuj zgodnie z normą GB / T15464-1995 ("Specyfikacja opakowań dla mierników i 
urządzeń").  Temperatura  przechowywania:  -25  ~  +  70   ze  średnią  wilgotnością℃ ℃  
względną mniejszą niż 75% i trzymaj z dala od gazów powodujących korozję.



Koncetrator

(Model: PLC-0001)
Podsumowanie Produktu 

Wstęp 
Zaprojektowany i wyprodukowany dla firmy Ledontime, PLC-0001 jest   kluczowym 

urządzeniem stosowanym do zbierania danych pomiaru elektryczności i zdalnego sterowania 

latarniami ulicznymi w systemie sterowania oświetleniem ulicznym. Urządzenie PLC-0001 

znajduje się w części niskonapięciowej transformatora prądu i zbiera informacje z miernika 



energii elektrycznej poprzez interfejs RS485 oraz steruje lampami ulicznymi za pomocą 

przewodów zasilających. Dane pomiarowe mogą zostać przesłane z powrotem do organu 

administracji miejskiej poprzez GPRS, TCP/IP lub w inny sposób w czasie rzeczywistym lub 

zaplanowanym przedziale czasowym. Zasilany przez mikrokontroler ARM i wbudowany system 

operacyjny, koncetrator zapewnia zaawansowane rozwiązania technologiczne w zakresie 

trudnych kwestii związanych z budową inteligentnego systemu kontroli i sterowania oświetleniem 

ulicznym, który spełnia wymagania dostępu w czasie rzeczywistym, łatwej obsługi i instalacji, 

opłacalności oraz dostosowania do różnego rodzaju trudnych warunków środowiskowych.

Kluczowe cechy

● Napięcie robocze: AC 85V～265V

● Połączenie z serwerami platformy urządzenia w centrum sterowania przez   GPRS i TCP/IP 

● Port RS485 do połączenia z dostępnym na miejscu sprzętem RS485 

● 6 wyjść przekaźnikowych do sterowania aż 6 liniami elektroenergetycznymi

● Jeden koncentrator może kontrolować 1024 kontrolery pojedyncze lub 512 podwójnych.

● Protokół komunikacyjny zgodny z licznymi międzynarodowymi standardami takimi jak: EIA-

709.1 i EIA-709.2, itd.

● Czułość sygnału wychodzącego z linii zasilającej może wynosić do -60dBV

● Amplituda mocy wyjściowej PLC przy obciążeniu 1Ohm wynosi 2 ~ 5Vpp

● Konstrukcja klasy przemysłowej, zakres temperatur: -20℃～+85℃

Specyfikacja elektryczna
Lp. Parametr Min. Typ. Max. Jednostk

a

Uwagi

VA Napięcie 9 22 2 VAC

f Częstotliwoś 47 50 6 Hz

W Pobór 
energii

---- 3 -- W Stan odbioru sterownika 
PLC

V Napięcie 12 13 1
4

V Prąd wejściowy jest 
większy niż 1.0A

VDC
Napięcie 

wyjściowe 
1
4

1
6

V Max prąd wyjściowy to 
0.1A

VAC
Zasilanie 

pętli 
9
5

22
0

2
6

VAC
Max prąd przemienny 

Iout to 1A



Specyfikacje sterownika PLC

Lp. Parametr
Warunki 

badania

Min. Typ. Max. Jednostka

1 Wzmocnienie 
wyjściowe PLC 

obciążenie 
1Ohm

1 3 5 VPP

2 Wrażliwość na 
odbiór synagłu

－ －60 － dbV

3 Częstotliwość PLC 129 132 135 KHZ
4 Prędkość transmisji 

PLC
－ 5.5K － Bps

5 Szybkość 
komunikacji PLC

9600 Bps

Specyfikacje środowiskowe

Lp. Parametr Warunki 
badania Min. Typ. Max. Jednostka

1 Temperatur
a

－20 25 85 ℃

3 Wilgotność bez 
kondensacji

5 － 95 %

RS485 Specyfikacja elektryczna

Lp. Parametr
Warunki 

badania
Min. Typ. Max. Jednostka

1 Sterownik Vout
(napięcie wyjściowe)

RL>=1M
1.5 6

V
-1.5 -6

2 Sterownik Vout
(napięcie wyjściowe)

RL=100Ω
1.5 6

V
-1.5 -6

3 Sterownik Iout
(prąd wyjścia)

na każde wyjście 
do przewodu 

wspólnego
±250 mA

4
Sterownik Vcm
(natężenie pola 
elektrycznego)

RL=54Ω ±3 V

5 Czułość receptora -7V≤VCM≤12V ±200 mV
6 Zakres receptora Vcm -7 12 V

7 Rezystancja 
wejściowa 12



Wymiary mechaniczne

Wymiary: 300mm (Dł.) × 180mm (Szer.) × 100mm (Wys.)
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