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PAIT 
 

  Jednotka PAIT měří až sedm odporových teploměrů 
Pt1000, Pt100 dvoudrátovou metodou,napětí 0 až 1V nebo 
proud 0 až 20 mA  

Jednota PAIT reaguje na stav vstupních signálů v nasta-
vených mezích informací na LED a informací do nadřazeného 
systému (použití pro kontrolu stavu čidel). 

Jednotka PAIP je vybavena komunikační linkou RS485 
bez galvanického oddělení. 

JEDNOTKA SEDMI ANALOGOVÝCH 
VSTUPŮ SYSTÉMU DOMINO-CPU 

 
 

TECHNICKÁ DATA 
 NAPÁJENÍ - 24VDC/AC( +15% / -20%) / 35mA + 25mA pro ext.čidlo 

 OPTICKÁ INDIKACE - běh procesoru + indikace komunikace  
    - 7 x indikace stavu vstupů v mezích 

 KOMUNIKACE   - RS485 - 62,5 kBd 
 WDT   - systémový SW v procesoru přes RESET 

 VSTUPY   - Pt1000, Pt100, 0-1V 

    - 0-20mA (bočník 50 ohm) 

 PRACOVNÍ PODMÍNKY  -  -10  až  +55 
o
C     

 SKLADOVACÍ PODMÍNKY   - - 40 až  +100 
o
C  

 ROZMĚRY    -  v x š x h  96 x 48 x 45 mm 

 

K1  konektor propojující základní 
jednotku modulu s procesním jádrem 
TL1  nastavení čísla stanice 
LED1  běh procesoru kombinovaný 

s indikací komunikace 
LED2 až LED8 indikace stavu vstupů. Pokud 

LED svítí, je hodnota vstupu v navolených 
mezích 
JP1  volba programu pro PAIT 
nebo pro PAIP. Nepropojeno pro PAIT 
X1  RS485+ 
X2  RS485- 
X3,X4 napájení modulu 24VDC/AC 
X5,X6  24VDC pro ext. čidlo 
X7 až X13 první až sedmý vstup 
X14  nulová svorka 
SP1 až SP7 propojením se připojí 1.až 7. 
vstup přes bočník 50ohm pro měření 0-20mA 
SP8, SP10, SP11 propojky propojující 
svorky X11, X12, X13 se zemní svorkou x14. 
Využití svorky při menším počtu vstupů. 
LEDK  indikace přítomnosti 24V 

PROJEKČNÍ INFORMACE 

Nastavení čísla účastníka 

- přidržet tlačítko(čelíčko) TL1 po dobu cca 5s; na LED 1 bliká binárně číslo 

účastníka od nejvyšší váhy k nejnižší (0 - krátce, 1- dlouze; např. číslo 2 je 0 0 0 

1 0; číslo 7 je 0 0 1 1 1 ); zmáčknutím tlačítka se číslo inkrementuje a poté se 

třikrát za sebou zopakuje a zapíše do EEROM 

 


