Core
Core a rendszer agya. Ez egy Linuxos számítógép. A Linux számos olyan funkciót tesz
lehetővé, amelyek felelősek a rendszer nagyfokú méretezhetőségéért – távoli frissítések
Core és firmware a modulokban, konfigurációk másolása más modulokba vagy projektekbe,
új funkciók egyszerű telepítése. A Core három buszterminál további külön átjárók nélkül
konfigurálható a TapHome, Modbus buszhoz.

Jellemzők
• Linux számítógép
• 3 univerzális buszterminál:
- TapHome IO modulok. Egy terminál maximum 32 buszmodult képes kezelni.
- ModBus RTU / TCP harmadik féltől származó eszközökhöz, pl. Szellőzőrendszerhez
• 6 univerzális bemenet konfigurálható:
- NTC hőmérséklet bemenetek ellenállás mérési tartományával 100Ohm-100kOhm
+-50Ohm. Mérési eltérés 1 km -es Cat6 kábelen: -0,3 ° C 25 ° C -on.
- Nyomógombos bemenetek
- Reed / állapot bemenetek
- Impulzusszámláló bemenetek, frekvencia 100Hz csatornánként, mintavételi frekvencia
200Hz csatornánként, impulzusidő > 5 milliszekundum
- Analóg bemenetek 0-10V, feszültségmérési tartomány 0-12VDC, egyvégű típus,
felbontás 8 bit, pontosság a teljes skála 0,1% -a, bemeneti impedancia > kOhm, normál
módú elutasítás 50 dB 55 Hz-en, átalakítási idő 1250 milliszekundum
- 4-20 mA analóg bemenethez 500 Ohm ellenállást kell csatlakoztatni, és a
szervizbeállításokban a bemeneti minimális feszültséget 2 V-ra kell állítani
• (A világméretű alkatrészhiány miatt egy Corov gyártási tétel kibocsátás nélkül áll. Ez az
állapot körülbelül 2022 augusztusáig tart) 6 nyitott kollektor kimenet a LED -es lámpák
kapcsolásához a nyomógombos kapcsolóknál, maximális áram 600mA, maximum 38VDC
minden kimenethez.
• LAN port
• Tápegység 24VDC +-10%
• Energiafogyasztás 7W
• Üzemi hőmérséklet: 0 - 45 ° C
• DIN sín, 4 modul. Szélesség 72 mm, magasság 59 mm.
Busz kábelkövetelmények
• A Core három buszvonalának maximális hossza 1200 méter
• Lehetőség modulok telepítésére minden topológiában-csillag, százszorszép lánc, fa
• Árnyékolt kábel a buszhoz nem szükséges
• Az elektromos vezetékektől való minimális távolság nem szükséges
• Minden buszvonal végét egy 100 Ohmos ellenállással kell lezárni, amelyet a Core
csomagolás tartalmaz
DWG download
https://drive.google.com/drive/folders/1u1kDzFfNV92nQwlLfIHpWv1-6_IDp-_M?usp=sharing
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