EM4 NANO-PLC
2019

Volba správného typu
Nano-PLC em4 je hardwarově nejvýkonnější produkt rodiny programovatelných automatů Crouzet. Sérii em4 tvoří 3 základní modely rozdělené
dle možností vzdálené správy a konektivity – local, ethernet a alert.

em4 Local
Základní model nano-PLC em4
pro autonomní aplikace bez
větších nároků na vzdálenou
správu

Výkonné a kompaktní PLC vhodné pro malé automatizační aplikace bez
požadavků na vzdálenou správu. Interakce s dalšími zařízeními (HMI, řídicí
jednotky pohonů, příp. další PLC) v lokální síti je možná pouze přes přídavný
interface RS485 Modbus RTU (v režimu Master i Slave). Programování a
ladění programu em4 nebo změna firmwaru probíhá přes USB interface.

em4 Ethernet
S vlastnostmi em4 Local, ale
navíc možnost Ethernetové
komunikace.

Obecné HW rysy automatů em4

Základní modul

Hardwarově em4 nabízí 26 I/O: 16 vstupů a 10 výstupů.
4 vstupy jsou čistě digitální (až do 60 kHz) a dalších 12 vstupů
je možno konfigurovat jako analogové (0-10 Vss, 0/4-20 mA).
K dispozici jsou kromě 8 reléových výstupů (2x 6 A, 6x 8 A)
i dva tranzistorové (0,5 A) pro velmi časté spínání nebo PWM
signál.

Rozšiřující moduly

em4 je dále možno rozšířit dalšími 2 digitálními nebo analogovými moduly s 10 I/O: 6 vstupů a 4 výstupy. Maximální možná
konfigurace em4 tedy nabízí až 46 I/O, tedy 28 vstupů a 18
výstupů.

Software

Díky výkonnějšímu CPU lze pracovat i 32 bit hodnotami,
např. při vysokorychlostním počítání pulzů. Analogové vstupy
nabízí vysoké rozlišení až 12 bit. Pro interakci s em4 slouží
6 volně programovatelných tlačítek a LED displej s vysokým
kontrastem zobrazení (volitelně bílé nebo černé pozadí). Paměť
em4 umožňuje tvořit programy až do velikosti 2000 funkčních
bloků.

Funkce em4 Ethernet
Nativní Ethernet

Programování a debugging PLC z PC odkudkoli z místní
Ethernetové sítě.

V režimu Client pro ovládání a monitorování až 16 dalších
Modbus TCP/IP komunikace zařízení nebo režimu Server pro kumunikací např. s HMI,
SCADA softem nebo jiným PLC.

em4 Ethernet umožňuje ovládání a monitorování dalších až 16 zařízení
připojených k Ethernetové síti (HMI, Millenium, …) přes protokol Ethernet
Modbus TCP/IP, Client a Server.
Možné je i periodické zasílání datalogů v csv formátu nebo alertů při výskytu
důležité události na FTP nebo e-mail.
Programovat lze přímo přes RJ45 port (případně přes doplňkový USB
modul) a díky funkci „Discovering“ se jednotlivé em4 přihlásí v Crouzet Softu
bez jakékoli složité konfigurace portu nebo pomoci z IT.

em4 Alert
Nano-PLC, které umí posílat
alerty (varovné nebo informační
hlášky) přes SMS nebo e-mail.

Verze em4 Alert kombinuje vlastnosti em4 Local a GSM modemu v jednom
těle. Po vložení SIM karty dle vlastního výběru je možná komunikace
s přístrojem přes GSM síť. Vybrané funkce programu mohou být ovládány
přes SMS příkazy, například start/stop (bitová hodnota) nebo změna
předvolby (číselná hodnota). Kromě varovných hlášení (alertů) přes SMS
mohou být prostřednictvím GSM sítě posílány na e-mail nebo FTP i datalogy
klíčových parametrů ve formátu *.csv.

Master i Slave režim, komunikace může probíhat paralelně se
současným připojením k Ethernetu.

Datové záznamy a jejich
archivace

Datalogy klíčových parametrů zaznamenány ve formátu *.csv a
jejich periodické odesílání na e-mail nebo FTP server.

Aplikace Virtual Display

Přes USB a Bluetooth interface nebo přes Ethernet možnost
zobrazení operátorského panelu v chytrém telefonu nebo na
PC, kontrola datalogů a přenos programů (zápis).

Funkce em4 Alert
Správa Eventů/Alertů

Příjem informací ze vzdálené aplikace pomocí SMS nebo
e-mailů.

Datové záznamy

Základní datové reporty přes SMS nebo e-mail, či ve formátu
*.csv přes e-mail nebo FTP.

Základní ovládání
vzdálených aplikací

Jednoduché SMS příkazy pro ovládání zařízení.

Vzájemná komunikace
více aplikací

Výměna dat přes SMS mezi jednotlivými nano-PLC em4 Alert.
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RS 485 Modbus RTU
koumunikace

Nástroje pro em4
em4 Ethernet
Virtual Display aplikace
Ethernetová (Modbus TCP/IP) komunikace přes Bluetooth, Ethernet nebo USB
Integrovaná Ethernetová komunikace umožňuje vytvořit kompletní a
optimalizované řešení distribuované automatizace:
Použití em4 Ethernet v režimu Client k monitorování a řízení až 16 zařízení
typu HMI, motorový driver, chytrý senzor, logický kontrolér (Millenium 3
nebo EVO) nebo další em4.
Použití em4 Ethernet v režimu Server ke komunikaci se SCADA softwarem
nebo hardwarovým masterem typu HMI či jiným PLC.
Ať v režimu Client nebo Server dokáže jedno nano-PLC em4 Ethernet
komunikovat s dalšími až sedmi em4 prostřednictvím přidělených jmen
(labelů) místo IP adres.

Aplikace Virtual Display, která je dostupná pro PC nebo chytré telefony
(Android i IOS), umožňuje:
- vzdálené čtení obrazovky em4 a používání tlačítek pro změnu parametrů,
- zastavení / spuštění chodu em4,
- diagnostiku běžícího programu,
- update firmwaru em4,
- přenos programu z nebo do em4,
- čtení uložených datových záznamů (datalogů).
Vzdálená údržba, ovládání i monitorování chodu programu bez nutnosti
odstraňování nebo odpojování jakékoli kabeláže.

Programování a ladění aplikací vzdáleně přes Ethernetovou síť.
Ovládání a monitorování aplikace vzdáleně přes aplikaci Virtual Display.
Posílat a přijímat oznámení o událostech a uložené datové logy
prostřednictvím e-mailu nebo FTP.

em4 Ethernet a Local
RS485 (Modbus RTU) koumunikace
Propojení s HMI, motorovými drivery, PLC a dalšími zařízeními přes Modbus RTU
je možné současně i s aktivním připojením k Ethernetové síti.
Dostupné modely rozhraní Modbus mohou komunikovat jak v režimu Master,
tak i Slave a na výběr je mezi variantou s integrovanou polarizací i bez ní.

Chytrý design nano-PLC em4
-

jednoduchá montáž na DIN lištu nebo pomocí výsuvných jazýčků
přišroubovat na panel
možnost vložení vlastního loga firmy pod průhledný kryt
možnost úplného odstranění držáku loga pro montáž do otvoru
v rozvaděči pouze samotného operátorského panelu
jednoduše vyměnitelné interface moduly – USB, Bluetooth,
Modbus RTU
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Nástroje pro em4
Crouzet Soft
Programování, jež vychází ze zkušeností s Milleniem 3, je i nadále rychlé, jednoduché a intuitivní bez potřeby
zvláštních znalostí. K dispozici je rozsáhlá knihovna standardních i mnoha speciálních funkcí jazyku FBD
(funkční bloky) či SFC (sekvenční programování). Nově je zde 10 nových funkcí vzdáleného přístupu (viz.
tabulka) pro Ethernet, RS485 nebo GSM rozhraní. Díky rozšířené paměti a výkonnějšímu procesoru em4 lze
pracovat i s 32 bit čísly a vytvářet rozsáhlé projekty až s 2000 funkčními bloky.
Crouzet Soft je kompatibilní s OS Windows 7, 8 a 10 v 32 i 64 bit verzí a pro programovaní lze použít jak
Ethernetový port, tak i USB nebo Bluetooth interface.
Ikona

Funkce

Popis

Event

- systém notifikací (alertů) nebo alarmů o sledovaných provozních stavech (teploty, motohodiny, poruchy...)
- dle použité verze em4 jsou informace přijímány přes SMS nebo e-mail

Data log

- měření a záznam klíčových parametrů aplikace v čase
- dle použité verze em4 lze záznamy přijímat ve formátu *.csv a to prostřednictvím e-mailu nebo na FTP
- data můžou být zasílána periodicky nebo na vyžádání

XB IN / XB OUT a XW IN / XW OUT

- režim Server (port COM3 - Ethernet nebo GSM) nebo Modbus Slave (port COM0 - Modbus interface)
- funkce síťové komunikace pro vysílání/přijímání bitových nebo číselných (word) informací

MB IN / MB OUT a MW IN / MW OUT

- režim Client/Server (port COM3 - Ethernet) nebo Modbus Master (port COM0 - Modbus interface)
- funkce síťové komunikace pro vysílání/přijímání bitových nebo číselných (word) informací

Chytré analogové vstupy
Analogové I/O bloky umožňují jednoduché
cejchování a filtrování vstupního signálu

Funkce Event
Až 24 funkčních bloků v jednom
programu pro zasílání alertů se
2 provozními hodnotami

Jednoduchost Crouzet Softu
- Editace, Simulace a Debug pro snadné odladění programu
- optimalizovaný simulační mód, aktivní signály jsou jasně
indikovány barvou
- okno operátorského panelu je stále v popředí
- program možno doplnit grafikou (schématy, obrázky), textovými
poli s popisy pro snadnou orientaci a názornost

Funkce Data log
Až 3 funkční bloky
v jednom programu,
každý se zápisem
historie 8 provozních
hodnot v různých
časových periodách
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Technické parametry
em4 Nano-PLC
em4 základní modul – všeobecná data

em4 základní modul – vstupy

I1-I4

4

Napájecí napětí

24 Vss (-15%/+20%) 4 W - 6,5 W

Provozní teplota

-20 °C až 60 °C

HMI

4 řádky x 18 znaků (černá & bílá)
6 kláves

Programování

přes USB nebo Ethernet
programovací metoda FBD (včetně SFC), až 2000 bloků
na aplikaci

RTC

reálný čas zálohován vyměnitelnou baterií (10 let)

Komunikace

dle typu Ethernet nebo GSM síť

Protokoly

Modbus TCP (Client/Server), Discovery, UDP, TCP, FTP,
SMTP (SSL/TLS) nebo FTP, SMTP, SSL/TLS STARTTLS

Doplňkový interface

RS485 Modbus (Master/Slave), Bluetooth, USB

Krytí

IP20 - I/O terminály
IP40 - přední panel (černá/bílá varianta)
IP50 - přední panel (robust varianta)

Certifikace

CE, cULus listed

em4 základní modul – výstupy

24 Vss digitální vstupy
rychlé digitální vstupy pro enkodér (až 40 kHz)
nebo vysokorychlostní počítadlo (až 60 kHz)
tachometr, chrono

I5-IC

8

24 Vss digitální vstupy
12 bit analogové vstupy (0 - Vcc, +/-2%) pro NTC, LDR
11 bit analogové vstupy (0 - 10 V, +/-1,2%)

ID-IG

4

24 Vss digitální vstupy
12 bit analogové vstupy (0 - 10 V, +/-0,8%)
11 bit analogové vstupy (0(4) - 20 mA, +/-1,2%)

O1-O2
O3-O4

O5-OA

2

statické 24 Vss 0,5 A digitální výstupy
10 bit PWM 24 Vss analogové výstupy
(0 - 10 V nebo 4 - 20 mA s externím převodníkem)

2

relé 250 Vst/6 A digitální výstupy

6

relé 250 Vst/8 A digitální výstupy
včetně 1 s NO+NC kontaktem

Přesnost analogových vstupů při 25 °C.

em4 rozšíření
e10A analogové rozšíření 0 - 10 V

e10R digitální rozšíření

I1-I6

6

24 Vss digitální vstupy
12 bit analogové vstupy (0 - 10 V, +/-0,8%)
11 bit analogové vstupy (0(4) - 20 mA, +/-1,2%)

O1-O2

2

O3-O4

2

I1-I6

6

24 Vss digitální vstupy
12 bit analogové vstupy (0 - Vcc, +/-2%) pro NTC, LDR
11 bit analogové vstupy (0 - 10 V, +/-1,2%)

statické 24 Vss 0,5 A digitální výstupy
10 bit PWM 24 Vss analogové výstupy
(0 - 10 V nebo 4 - 20 mA s externím převodníkem)

O1-O2

2

relé 250 Vst/6 A digitální výstupy

10 bit 0 - 10 V analogové výstupy (+/-1%)

O1-O2

2

relé 250 Vst/8 A digitální výstupy

Přesnost analogových vstupů a výstupů při 25 °C.
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Objednací informace em4
Popis
Základní moduly

Typy komunikace Provedení

Detaily

Černé

Obecná charakteristika

em4 Ethernet

88 981 133

em4 Alert 3G

88 981 123

em4 Local

88 981 103

- napájení: 24 Vss
- vstupy: 16 digitálních (včetně 4 vysokorychlostních,
8 analogových 0 - 10 V/0-Vcc a 4 analogové 0 - 10 V/4 - 20 mA)
- výstupy: 10 digitálních (včetně 2 statických 0,5 A PWM, 2 reléových 6 A a 6 reléových 8 A)

Starter kity

Starter kit obsahuje:

em4 Ethernet

88 981 136

- em4 Ethernet nano-PLC
- ethernetový kabel RJ45-RJ45

em4 Alert 3G

88 981 126

- em4 Alert 3G nano-PLC
- standard 3m anténa
- USB prog. interface + USB prog. kabel

em4 Local

88 981 106

- em4 local nano-PLC
- USB prog. interface + USB prog. kabel

Rozšíření

Programovací software na USB klíčence

Obecná charakteristika:

e10R digitální rozšíření

88 982 113

- 6 digitálních vstupů (konfig. i jako analog 0 - 10 V nebo 0 - Vcc)
- 4 digitální výstupy (2 relé re 6 A a 2 relé 8 A)

e10A analogové rozšíření

88 982 213

- 6 digitálních vstupů (konfig. i jako analog 0 - 10 V nebo 4 - 20 mA)
- 4 výstupy (2 statické 0,5 A PWM a 2 analogové 0 - 10 V)

Doplňky
em4 USB interface

88 980 110

em4 Bluetooth interface

88 980 112

em4 Bluetooth interface + USB dongle

88 980 116

- Bluetooth interface pro em4 včetně USB donglu pro PC (1x dongle pro PC nutný)

em4 Modbus RS485-P interface (s polarizací)

88 980 122

- integrovaná polarizace (Push / Pull rezistory), interface pro Master i Slave režim komunikace

em4 Modbus RS485 interface (bez polarizace)

88 980 123

- interface pro Master i Slave režim komunikace

Anténa 3 m standard

88 980 160

Anténa 3 m int/ext plochá

88 980 161

Anténa 10 m ext

88 980 162

USB kabel 3 m typ B

88 980 170

em4 paměťový interface

88 980 114

RS485 Modbus interface

88 890 160

88 980 161

88 980 162
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USB interface

- pro přenos programů mezi em4 nano-PLC, upgrade firmwaru

