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KS 98 
Modulární vstupy/výstupy 

 

Optimální přizpůsobení aplikaci 
 

Až 4 zásuvné vstupně / výstupní moduly 

(každý se dvěma kanály) 
 

Přímé připojení nejrůznějších čidel a signálů 
 

Vstupy pro čítání a měření frekvence 
 

Napěťové vstupy s vysokou impedancí 
 

Moduly lze kdykoli měnit bez nutnosti kalibrace 
 

VŠEOBECNĚ 
 

Schopnost pružné adaptace automati-

začních systémů na rozmanitý počet a 

typ požadovaných vstupů a výstupů je 

základním předpokladem pro optimali-

zaci decentralizovaných aplikací ve 

smyslu funkčnosti, dostupnosti a ceny. 

Navíc je možné se obejít bez přídavných 

převodníků signálu a s tím souvisejících 

nákladů na instalaci, jsou-li požadované 

vstupy přímo součástí řídící jednotky 

(regulátoru). 

Decentralizovaná řešení snižují investič-

ní náklady a zvyšují transparentnost 

systémů. Možnost připojení na široce 

rozšířené průmyslové sběrnice jako je 

PROFIBUS nebo INTERBUS dovoluje 

implementovat logicky a prostorově 

distribuované aplikace s místním ovlá-

dáním a vizualizací. 
 

POPIS 
 

Pomocí modulární desky C mohou být 

vstupy a výstupy multifunkčního modu-

lu KS98 přizpůsobeny požadované apli-

kaci. Základní deska je pevně zamonto-

vána v přístroji a obsahuje 4 patice pro 

libovolné osazení jednotlivými vstupně / 

výstupními moduly s výjimkou omezení 

z hlediska vlastního příkonu (viz dále).  

Každý modul je navržen jako dvoukaná-

lový (výjimky viz schéma připojení). 

Moduly mohou být buď přímo osazeny 

v KS98 nebo mohou být dodány samo-

statně. 

Uživatel může provést výměnu modulů 

bez nutnosti rekalibrace. Moduly se 

jednoduše zasunou do patic na základní 

desce. 
 

TYPOVÁ ŘADA 
 

Analogové vstupy 

• Odporová měření 

• Termočlánky, mV, mA 

• Napětí (Rvst > 1 GΩ) 
 

Analogové výstupy 

• Standardní napěťové signály 

• Standardní proudové signály 
 

Kombinované binární vstupy/výstupy 
Oba kanály mohou být konfigurovány 

nezávisle jako vstup nebo výstup. Lo-

gickou úroveň lze invertovat. 
 

Vstupy pro čítání a měření frekvence 
Mohou být zvoleny následující funkce: 

Binární vstup 

Měření frekvence 

Pro měření signálů otáček, průtoku 

energie, plynů nebo kapalin, které jsou 

dostupné jako frekvenční signály. 

Čítač nahoru  

Pro sumarizaci průtoku energie, plynů 

nebo kapalin, které jsou dostupné jako 

frekvenční signály. 

Čítač nahoru / dolů 

Měření rozdílu mezi dvěma průtočnými 

množstvími, které jsou dostupné jako 

frekvenční signály. Každá sestupná 

hrana na vstupu di1 zvyšuje výsledek o 

“1”, každá sestupná hrana na vstupu di2 

výsledek snižuje. 

Výsledek zůstává nezměněn pokud jsou 

změny signálu detekovány na obou 

vstupech zároveň.  

• Čítač nahoru / dolů se směrovým 

signálem 

Pro připojení signálů otáčení hřídele, 

systémů snímání polohy nebo měření 

průtoku, které poskytují informaci o 

směru (di2) zároveň s měřeným signá-

lem (di1). Signál směru musí být buď 

statický (0 nebo 1) nebo shodný s měře-

ným signálem ale posunutý o 90°. 

V závislosti na směrovém signálu (di2 = 

0/1) probíhá čítání nahoru nebo dolů, při 

sestupné hraně na di1. 

• Kvadraturní čítač 

Stejná funkce jako v předchozím přípa-

dě, ale tentokrát je měřeno dvojnásobné 

množství pulsů, neboť je detekována 

každá změna signálu na di1 (vzestupná i 

sestupná hrana). 
 

Řídící signály 
Každá z uvedených funkcí má svůj od-

povídající funkční blok i v inženýrském 

softwaru ET/KS98+, kde jsou při návrhu 

struktury přístroje přístupné také řídící 

vstupy STOP a RESET. 
 

GALVANICKÉ ODDĚLENÍ 
Vstupně / výstupní moduly jsou galva-

nicky izolovány v párech navzájem od 

sebe i od ostatní elektroniky přístroje 

(patice 1 a 2 od patic 3 a 4). Analogové 

V/V kanály na stejném modulu nejsou 

navzájem odděleny. 
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Binární V/V kanály jsou samostatně 

odděleny pomocí optočlenů. Galvanické 

oddělení je znázorněno ve schématu 

připojení čárkovaně. 
 

PŘÍKONOVÉ OMEZENÍ 
 

Z důvodu maximálního dovoleného 

vlastního oteplení je omezen počet ana-

logových výstupních modulů na základ-

ní desce: 

• Součet příkonových faktorů (P-faktor 

viz technické údaje) nesmí překročit 

100 %. 

• Max. 1 proudový výstupní modul. 

• Max. 1 další napěťový výstupní mo-

dul, je-li již použit proudový výstupní 

modul (ale v rozdílné galvanicky od-

dělené skupině). 

• Napěťové a proudové výstupní 

moduly se nesmí kombinovat s na-

pěťovým vstupním modulem ve 

stejné galvanicky oddělené skupině. 

Překročení uvedených omezení je hláše-

no v inženýrském softwaru. 

Pokud není použit proudový výstupní 

modul, mohou být ostatní moduly kom-

binovány bez omezení. 

Příklad: 

Proudový výstupní modul v patici 1 

nebo 2, a zároveň napěťový výstupní 

modul v patici 3 nebo 4. Součet P-

faktorů je 95%. Může být tedy přidán 

další modul (buď pro odporový teploměr 

nebo pro TČ/mV/mA). 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Dále jsou popsány pouze technické 

údaje V/V modulů. Podrobný popis 

ostatních funkcí přístroje je uveden 

v katalogovém listu multifunkčního 

modulu KS98. 

 

ANALOGOVÉ VSTUPY 

VŠEOBECNĚ 

A/D převodník 
Rozlišení: 20 000 (50 Hz) nebo 16 667 

(60Hz) kroků pro zvolený měřicí rozsah. 

Doba převodu: 20 ms (50Hz) nebo 16,7 

ms (60Hz). 

Měřicí cyklus: 100 ms na modul. 

Metoda: Vyrovnání náboje 

Vstupní filtr: 

Analogový: 1. řádu, fg=10 Hz 

Binární: 1. řádu, fg=2 Hz 

MODUL PRO ODPOROVÉ VSTUPY 
R_INP 
(9407-998-0x201, P-faktor=5%) 

Počet kanálů: 2 (při 3 a 4-vodičovém 

zapojení lze použít pouze 1 kanál). 

Při 2-vodičovém zapojení mohou být 

kombinovány typy čidel v rámci jedno-

ho modulu. 

Proud čidlem: ≤ 0.25 mA 

Odporový teploměr 

Připojení: 2, 3 nebo 4-vodičové 
 

Čidlo Rozsah (°C) 
Celková 

chyba 
Rozlišení 

K/digit 

Pt100 -200...+850 ≤ 2K 0,071 

Pt100 -200...+100 ≤ 2K 0,022 

Pt1000 -200...+850 ≤ 2K 0,071 

Pt1000 -200...+100 ≤ 2K 0,022 

Ni100 -60...+180 ≤ 2K 0,039 

Ni1000 -60...+180 ≤ 2K 0,039 

Linearizace: ve °C nebo °F 

Odpor přívodů 

Pt(-200…850°C): ≤ 30 Ω na 1 přívod 

Pt(-200...100°C), Ni: ≤ 10 Ω na 1 přívod 

Kompenzace odporu přívodů 

3 nebo 4-vodičové připojení: není nutná. 

2-vodičové připojení: kompenzaci lze 

provést pomocí volby příslušné stránky 

na čelním panelu přístroje se zkratova-

ným čidlem. Výsledek je uložen do 

paměti (zůstává uložen i po vypnutí 

napájení). 

Vliv odporu přívodů: pro 3 a 4-vodičové 

zapojení zanedbatelný 

Hlídání čidla 

Přerušení: Čidla nebo přívodů 

Zkrat: Aktivuje se při 20K pod měřicím 

rozsahem 

Odpor / potenciometr 

Připojení: 2, 3 nebo 4-vodičové 
 

Rozsah (Ω) 
Celková 

chyba 

Rozlišení 

Ω/digit 

0...160 ≤ 1% 0,012 

0...450 ≤ 1% 0,025 

0...1600 ≤ 1% 0,089 

0...4500 ≤ 1% 0,025 

Charakteristika: Lineární 

Kompenzace odporu přívodů, nastavení 

0% a 100%: 

Kompenzaci lze provést pomocí volby 

příslušné stránky na čelním panelu pří-

stroje se zkratovaným čidlem. Výsledek 

je uložen do paměti (zůstává uložen i po 

vypnutí napájení). 

• Proměnný odpor (pouze 2-vodičové 

připojení): kalibrace 0% 

• Potenciometr: kalibrace 0% a 100% 

Vliv odporu přívodů: pro 3 a 4-vodičové 

zapojení zanedbatelný 

Hlídání čidla 

Přerušení: čidla nebo přívodů 

MODUL PRO TČ, mV, mA 
TC_INP 
(9407-998-0x211, P-faktor=5%) 

Počet kanálů: 2 (diferenční vstup). 

Typy čidel mohou být kombinovány 

v rámci jednoho modulu. 

Termočlánky 

dle DIN IEC 60584 (mimo L, W(C), D) 

Čidlo Rozsah (°C) 
Celková 

chyba 
Rozlišení 

K/digit 

L -200...+900 ≤ 2K 0,080 

J -200...+900 ≤ 2K 0,082 

K -200...+1350 ≤ 2K 0,114 

N -200...+1300 ≤ 2K 0,129 

S -50...+1760 ≤ 3K 0,132 

R -50...+1760 ≤ 3K 0,117 

B(1) 
0(400)...+1820 ≤ 3K 0,184 

T -200...+400 ≤ 2K 0,031 

W(C) 0...+2300 ≤ 2K 0,277 

D 0...+2300 ≤ 2K 0,260 

E -200...+900 ≤ 2K 0,063 
(1)Hodnoty platné od 400°C 
Linearizace: V °C nebo °F 

Chyba linearity: Zanedbatelná 

Vstupní odpor: ≥ 1MΩ 

Vliv odporu zdroje: 1mV/kΩ 

Teplotní kompenzace: Zabudovaná 

Chyba: ≤0,5K/10K 

Externí: 0…60 °C nebo 32…140°F. 

Hlídání čidla 

Proud čidlem: ≤ 1 µA 

Sledování obrácení polarity: Aktivuje se 

při 10K pod měřicím rozsahem 

Vstup mV 

Rozsah (mV) 
Celková 

chyba 

Rozlišení 

µV 

0...30 ≤ 30 µV 1,7 

0...100 ≤ 100 µV 5,6 

0...300 ≤ 300 µV 17 

Vstupní odpor: ≥1MΩ 

Hlídání přerušení čidla: zabudováno 

Proud čidlem: ≤1 µA 

Vstup mA 

Rozsah (mA) 
Celková 

chyba 
Rozlišení 

µA 

0/4...20 ≤ 20 µA 2 

Vstupní odpor: 10Ω 

Hlídání přerušení čidla: <2mA (pouze 

pro 4…20mA) 

Hlídání max. proudu: >22mA 
 

NAPĚŤOVÝ MODUL S VYSOKOU 
IMPEDANCÍ  U_INP 
(9407-998-0x221, P-faktor=8%) 

Počet kanálů: 2 

Měřicí rozsahy mohou být v rámci jed-

noho modulu kombinovány. 

Rozsah 
Celková 

chyba 

Rozlišení  

mV/digit 

-50...1500 mV ≤ 1,5 mV 0,09 

0...10 V ≤ 10 mV 0,56 
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Charakteristika: lineární 

Vstupní odpor: > 1GΩ 

Vliv odporu zdroje: ≤0,25mV/MΩ 

Hlídání čidla: není 

 

ANALOGOVÉ VÝSTUPY 

D/A převodník 

Rozlišení: 12 bitů 

Doba cyklu: 100 ms 
 

NAPĚŤOVÝ VÝSTUPNÍ MODUL 
U_OUT 
(9407-998-0x301, P-faktor=25%) 

Max. 1 modul, je-li použit proudový 

výstupní modul (viz příkonové omezení) 

Počet kanálů: 2 

Rozsah signálů: 0/2…10V, -10…10V 

(konfigurovatelné u každého kanálu) 

Rozlišení: cca 5,4 mV/digit 

Zátěž: ≥2kΩ 

Vliv zátěže: ≤0,1% 
 

PROUDOVÝ VÝSTUPNÍ MODUL 
I_OUT 
(9407-998-0x311, P-faktor=70%) 

Max. 1 modul (viz příkonové omezení) 

Počet kanálů: 2 

Rozsah signálů:  

0/4…20mA, -20…20mA 

(konfigurovatelné u každého kanálu) 

Rozlišení: cca 11  µA /digit 

Zátěž: ≤400Ω 

Vliv zátěže: ≤0,1% / 100Ω 
 

BINÁRNÍ VSTUPY/VÝSTUPY 
 

BINÁRNÍ V/V MODUL  DIDO 
(9407-998-0x401, P-faktor=15%) 

Počet kanálů: 2 (konfigurovatelné jako 

vstup nebo výstup na každém kanálu) 

Ochrana proti přepólování. 
 

Vstup 
Proudový odběr: dle IEC 1131 Typ 1 

Logická “0”: -3…5V 

Logická “1”: 15…30V 

Měřicí cyklus: 100 ms 

Galvanické oddělení: pomocí optočlenů 

Jmenovité napětí: 24 VDC externí 

Vstupní odpor: 5 kΩ 
 

Výstup 
Uzemněná zátěž (společné kladné ovlá-

dací napětí) 

Spínaný signál: 18…32 VDC; ≤ 70mA 

Vnitřní úbytek napětí: ≤ 0,7V 

Doba cyklu: 100 ms 

Galvanické oddělení: pomocí optočlenů 

Ochranný odvod: teplotní, vypíná se při 

přetížení 

Obr.1: Schéma připojení (základní přístroj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2: Schéma připojení (moduly) 
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VSTUPNÍ MODUL PRO FREKVEN-
CI / ČÍTAČE  F_INP 
(9407-998-0x411, P-faktor=8%) 

Počet kanálů: 2; 

každý kanál konfigurovatelný (neplatí 

pro kvadraturní čítač a čítač nahoru / 

dolů) 

Proudový odběr: dle IEC 1131 Typ 1 

Logická “0”: -3…5V 

Logická “1”: 15…30V 

Galvanické oddělení: pomocí optočlenů 

Jmenovité napětí: 24 VDC externí 

Vstupní odpor: 12 kΩ 

Volitelné funkce: 

• Řídící vstup (2 kanály) 

• Pulsní čítač (2 kanály) 

• Měření frekvence (2 kanály) 

• Čítač nahoru / dolů (1 kanál) 

• Kvadraturní čítač (1 kanál) 

Frekvenční rozsah : ≤ 20kHz 

Tvar signálu: jakýkoli ( čtvercový 1:1 

pro 20kHz) 

Perioda měření: 0,1…20 s, nastavitelná 

(má význam pouze pro měření frekven-

ce) 
 

VLIV PROSTŘEDÍ 
Teplotní vliv: ≤ 0,1% / 10K 

Vliv napájení: zanedbatelný 
 

INŽENÝRSKÝ SOFTWARE 
Popsané V/V moduly mohou být zpra-

covávány v ET/KS98plus  

od verze 4.1 SR1 

a v SIM/KS98 od verze 4.1 SR1 
 

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY 
 

1. Multifunkční modul KS 98 
9407 9xx x40x1 

2. Modulární vstupy/výstupy 
(zabudováno v pol. 1) 

Patice 1: 9407 998 01201 (Pt100) 

Patice 2: 9407 998 02301 (I výstup) 

Patice 3: 9407 998 03311 (U výstup) 

Patice 4: neosazena 

 

Přehled výkonových P-faktorů 
R_INP 5% 

TC_INP 5% 

U_INP 8% 

U_OUT 25% 

I_OUT 70% 

DIDO 15% 

F_INP 8% 

 

 

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU KS 98 
 

KS 98 
 

 
KS98 standardní provedení 6 

KS98 se zdrojem pro 2-vod. přev. 7 

 
90…250 VAC, 4 relé 3 
90…250 VAC, 2 relé + 2 proud. výst. 5 
24 VUC, 4 relé 7 
24 VUC, 2 relé ++ 2 proud. výst. 9 

 

Bez komunikace 0 
Komunikační linka TTL + di/do 1 
Komunikační linka RS422 + di/do + hodiny 2 

PROFIBUS-DP + di/do 3 
INTERBUS + di/do 4 
 

Bez rozšíření 0 

INP3, INP4, OUT3, di/do 1 

INP3 (mV), INP4, OUT3, di/do 2 
Základní deska bez modulů 3 
Základní deska osazená objednanými moduly(1) 4 

 

Standardní konfigurace 0 

Konfigurace dle zadání 9 

 
(1)

Moduly musí být objednány zvlášť 

 

 

 

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU V/V MODULŮ 
 

 

 
 

Individuální objednávka (samostatný modul) 0 

Modul vložen do patice 1(2) 1 
Modul vložen do patice 2(2) 2 
Modul vložen do patice 3(2) 3 
Modul vložen do patice 4(2) 4 

 

Pt100/1000, Ni100/1000, Odpor 2 0 

Termočlánek, mV, 0/4…20mA 2 1 

-50…1500mV (např. pro Lambda čidlo), 0…10V 2 2 

Napěťový výstup 3 0 

Proudový výstup(3) 3 1 

Binární vstupy / výstupy 4 0 

Vstup pro frekvenci / čítače 4 1 
 

(2)
Při objednávce specifikujte: „osazeno v KS98“ 

(3)
Maximálně 1 proudový výstupní modul (viz Příkonové omezení) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1101 - Změny technických údajů vyhrazeny 

9 4 0 7  9 9 8  0    1 

Patice 

Analogové vstupy 

Analogové výstupy 

Binární signály 

9 4 0 7  9      0  1 

Základní jednotka 

Napájení a výstupy 

Deska B - komunikace 

Deska C – standardní 

 provedení 

Deska C - modulární 

Konfigurace 


