ELEKTRONICZNA CENTRALA
ZEGAROWA MC - 21

! Praca w dowolnej strefie czasowej
! Sterowanie minutowymi zegarami analogowymi
! Sterowanie zegarami cyfrowymi
! Synchronizacja czasu w pojedynczych komputerach,
sieciach komputerowych, lub innych urz¹dzeniach
! Synchronizacja z atomowym wzorcem czasu GPS,
DCF lub z zewnêtrznego urz¹dzenia poprzez wejœcie
RS485 lub wejœcie impulsowe ±24V

! Dwa

wyjœcia przekaŸnikowe do synchronizacji
zewnêtrznych urz¹dzeñ lub do sterowania:
dzwonkami w szkole, oœwietleniem, alarmami itp.

! Prosta obs³uga: ustawianie i programowanie mo¿liwe

jest przy pomocy klawiatury urz¹dzenia lub z
zewnêtrznego komputera poprzez ³¹cze RS232 lub
RS485 za pomoc¹ polskojêzycznego programu

! Modu³owa obudowa na szynê DIN o szerokoœci 9M
! Niewielkie rozmiary
! Parametry dostosowane do indywidualnych
zamówieñ

Elektroniczna centrala zegarowa MC-21 przeznaczona jest do sterowania zegarami wtórnymi w takich obiektach
jak: szko³y, dworce, szpitale, banki, hotele, studia radiowe, studia telewizyjne itp.
Centrala umo¿liwia:
·
Sterowanie sieci¹ czasu wyposa¿on¹ we wtórne zegary analogowe minutowe o œrednicach tarczy od
25cm do 1m i napiêciu pracy 24V (dane zegarów dostêpne s¹ na odrêbnych kartach katalogowych). Sterowanie
polega na wysy³aniu, za poœrednictwem dwuprzewodowej linii, co minutê, sekundowego polaryzowanego
impulsu przestawiaj¹cego zegary o jedn¹ minutê do przodu. Wydajnoœæ pr¹dowa wyjœcia wynosi 1A, co pozwala
na wysterowanie ponad 150 zegarów.
·
Sterowanie sieci¹ czasu wyposa¿on¹ we wtórne zegary cyfrowe minutowe lub sekundowe o wysokoœci
cyfr od 14mm do 250mm, posiadaj¹ce galwanicznie separowane wejœcie synchronizuj¹ce typu RS485 (dane
zegarów dostêpne s¹ na odrêbnych kartach katalogowych). Sterowanie polega na wysy³aniu, za poœrednictwem
dwuprzewodowej linii, co sekundê, kodowanej informacji o czasie bie¿¹cym. Nadajnik RS485 pozwala na
bezpoœrednie wysterowanie 32 zegarów. Wiêksz¹ liczbê zegarów mo¿na synchronizowaæ stosuj¹c dodatkowo
standardowe urz¹dzenia powtarzaj¹ce nadawany sygna³ w standardzie RS485.
Mo¿liwoœci dodatkowe centrali (dok³adny opis sposobu zamawiania odpowiedniego typu znajduje siê na
nastêpnej stronie):
·
Sterowanie prac¹ ró¿nych urz¹dzeñ zewnêtrznych w cyklu dobowym, tygodniowym lub rocznym mo¿liwe
jest po wybraniu dodatkowo, jednego lub dwóch, wyjœæ przekaŸnikowych ze stykami prze³¹cznymi. Wyjœcia te
pozwalaj¹ tak¿e na synchronizacjê czasu w urz¹dzeniach przemys³owych i pomiarowych.
·
Synchronizacja czasu w sieciach komputerowych lub pojedynczych komputerach mo¿liwa jest po
wybraniu dodatkowo jednego z dwu ³¹czy komunikacyjnych umo¿liwiaj¹cych pod³¹czenie centrali do komputera
PC: RS232 lub RS485. W tej opcji dostarczane jest razem z central¹ polskojêzyczne oprogramowanie, które
umo¿liwia zdalne ustawianie wszystkich funkcji centrali oraz znacznie u³atwia wprowadzanie programu dzia³ania
wyjœæ przekaŸnikowych, np.: do sterowania dzwonkami w szkole, oœwietleniem itp.
Centrala sk³ada siê z autonomicznego zegara pracuj¹cego z du¿¹ dok³adnoœci¹, 100-letniego kalendarza, zegara
kontrolnego linii analogowej, wyœwietlacza LCD, klawiatury, wzmacniacza linii analogowej, o wydajnoœci 1A,
posiadaj¹cego elektroniczne zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem lub zwarciem, nadajnika linii cyfrowej,
odbiornika sygna³u synchronizuj¹cego, uk³adu kontroli i sygnalizacji awarii, zasilacza oraz dodatkowo z jednego
lub dwóch przekaŸników i ³¹cza komunikacyjnego z komputerem PC.

cyfrowe zegary wtórne
satelita GPS

analogowe zegary wtórne
centrala MC-21

Centrala pracuje autonomicznie wspó³pracuj¹c z jednym z czterech, mo¿liwych do wyboru przy zamówieniu,
odbiorników sygna³u synchronizuj¹cego:

!
!
!
!

zewnêtrzn¹ anten¹ odbieraj¹c¹ sygna³ DCF-77
zewnêtrzn¹ anten¹ i wbudowanym odbiornikiem GPS
wejœciem typu RS485 s³u¿¹cym do synchronizacji centrali z innej centrali lub z innych urz¹dzeñ
zewnêtrznych np.: odbiornika GPS umieszczonego na zewn¹trz centrali
wejœciem synchronizuj¹cym przystosowanym do odbioru impulsów ±24V np.: z centrali zegarowej MC-20

Zegar centrali na bie¿¹co synchronizowany jest z odbieranym sygna³em, dziêki czemu nie wymaga
ustawiania i korygowania.
Przy pierwszym uruchomieniu centrali nale¿y wprowadziæ jedynie strefê czasow¹ w zakresie ±24h w stosunku
do czasu GMT (Grenwich) i zdefiniowaæ klucz (sposób) zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.
Wstêpnie w procesie produkcji wprowadzane s¹ dane obowi¹zuj¹ce w Polsce: przesuniêcie +1h oraz
zmiana z godziny 02:00 na 03:00 w ostatnia niedzielê marca, przy przejœciu na czas letni, a tak¿e zmiana z
godziny 03:00 na 02:00 w ostatni¹ niedzielê paŸdziernika przy przejœciu na czas zimowy.
Wbudowany zegar kontrolny linii analogowej jest du¿ym u³atwieniem przy obs³udze sieci. Zegar ten, ustawiony
przy pierwszym uruchamianiu centrali na czas, jaki wskazuj¹ instalowane w sieci zegary analogowe po
uruchomieniu linii automatycznie ustawia zegary pracuj¹ce w sieci zgodnie z danymi zegara wewnêtrznego
centrali.
100-letni kalendarz umo¿liwia poprawne przejœcie z czasu letniego na zimowy i odwrotnie, a tak¿e
wprowadzanie programu w cyklu rocznym.
Podstawowym Ÿród³em zasilania centrali jest napiêcie 21V~, 50Hz dostarczane z zewnêtrznego transformatora o
mocy 50VA.
Producent oferuje opcjonalnie transformator zasilany z sieci 220V~, 50Hz umieszczony w modu³owej obudowie o
szerokoœci 4M do monta¿u na szynê DIN .
Ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia chwilowych zaników napiêcia sieciowego, centrala mo¿e byæ zasilana
dodatkowo z baterii akumulatorów 24V- o minimalnej pojemnoœci 1,2Ah wyposa¿onych w uk³ad ³adowania.
Pojemnoœæ taka zapewnia podtrzymanie pracy wszystkich 150 zegarów analogowych przez min. 15 godzin w
przypadku braku napiêcia podstawowego.
Centrala posiada akumulator 3,6V/60mAh podtrzymuj¹cy pracê wzorca czasu przez oko³o 1 rok.
Na p³ycie czo³owej centrali znajduje siê wyœwietlacz LCD oraz klawiatura numeryczna.

Dane techniczne:
- wyœwietlacz
- programowanie strefy czasowej
- programowanie zmiany czasu zima/lato
- dok³adnoœæ wskazañ czasu:
- przy wspó³pracy z anten¹ DCF-77
lub odbiornikiem GPS
- przy wspó³pracy z innym urz¹dzeniem
synchronizuj¹cym
- przy pracy autonomicznej
- napiêcie zasilania podstawowe
- napiêcie zasilania dodatkowe
- pobór mocy przy
obci¹¿onych/nieobci¹¿onych liniach

LCD linijka 2x16 znaków
tak poprzez podanie przesuniêcia czasu wzglêdem czasu
GMT
tak poprzez zdefiniowanie klucza (sposobu)
równa dok³adnoœci wzorca atomowego
równa dok³adnoœci wskazañ tego urz¹dzenia
±1.1x10-5 (poni¿ej ±1s/ 24h)
21V~ ±10%, 50Hz ±2%
zewnêtrzny akumulator 24V-, o minimalnej pojemnoœci 1.2Ah
z w³asnym urz¹dzeniem do³adowuj¹cym
zasilanie podstawowe: max 40VA/3,5VA
zasilanie dodatkowe: max 34W/2W

- czas pracy na akumulatorach
min. 15h* przy podtrzymaniu pracy zegarów analogowych
o pojemnoœci 1,2Ah
wewnêtrzny akumulator 3,6V, 60mAh
- napiêcie rezerwowe wzorca czasu
ok. 1 rok
- czas pracy wzorca czasu na akumulatorze
- czas pe³nego ³adowania
min. 24h
akumulatora wzorca czasu
- automatyczne wy³¹czenie sterowania lini¹ analogow¹:
- przy napiêciu podstawowym
Up<18,5V~
- przy napiêciu dodatkowym
Ud<20,5V2 (jedna analogowa i jedna cyfrowa)
- iloœæ linii
1200mb
- maksymalna d³ugoœæ linii
- amplituda impulsów napiêciowych
± 24V
na linii analogowej
1A (ponad 150 zegarów analogowych)
- znamionowa obci¹¿alnoœæ linii analogowej
Standardowe wyjœcie RS485 - max 32 odbiorniki
- obci¹¿alnoœæ linii cyfrowej
- obci¹¿alnoœæ wyjœæ przekaŸnikowych
(typ przekaŸnika RM96)
8A, 250V~ (obci¹¿enie rezystancyjne)
wyjœcie Sg typu otwarty kolektor
- sygnalizacja alarmów
max 50mA, 24V- obci¹¿enie wyjœcia Sg
- maksymalny przekrój przewodów
4 mm2
do listwy zaciskowej
0,5 kg
- masa
160 x 90 x 73 (patrz rysunek na ostatniej stronie)
- wymiary
- dopuszczalne warunki pracy:
- temperatura otoczenia
0 do +400C
- wilgotnoœæ
20 do 80 %
- ciœnienie
70 do 106 kPa
- atmosfera bez agresywnych par i gazów
IP 20 wg PN-EN60529
- stopieñ ochrony obudowy
* Uwzgledniona mozliwosc wystapienia zmiany czasu lato/zima przy zaniku napiecia zasilania podstawowego
(ciagla praca wszystkich zegarów analogowych przez ok. 15 minut).
Do budowy linii analogowej mo¿na stosowaæ dowolny dwu¿y³owy kabel instalacyjny (najczêœciej stosuje siê
jedn¹ parê z nieekranowanej skrêtki telefonicznej). Trzeba jedynie zapewniæ by w ¿adnym punkcie linii spadek
napiêcia nie przekroczy³ 4V.
Do budowy linii cyfrowej nale¿y stosowaæ jedn¹ parê z nieekranowanej lub ekranowanej skrêtki
telefonicznej.

Dane techniczne anteny GPS:
- Masa
- Wymiary
- Ochrona
- Standartowa d³ugoœæ kabla antenowego
- Zasilanie
- Czêstotliwoœæ pracy
- Zakres temperatury pracy

40g
38x43x13
IP 65 wg PN-EN 60529
5m * (koncentryczny RG174U)
3V-, 30mA
1575,42MHz
-40 do +100oC

Uwaga: Mo¿liwe jest zastosowanie dodatkowego przed³u¿acza kabla antenowego w.cz. o maksymalnej d³ugoœci 15mb.

Dane techniczne anteny DCF:
- Wymiary
- Ochrona
- Zasilanie
- Czêstotliwoœæ odbierana
- Zakres temperatury pracy
- Standardowa d³ugoœæ kabla

28 x 115
IP 54 wg PN-EN 60529
10 mA pr¹d sta³y
77.5 kHz
-20 do +60oC
2m (OMY 2x0,75mm2)
2

Uwaga: kabel anteny mo¿na przed³u¿yæ do max. 25m kablem (2x0,75mm ) bez jakichkolwiek dodatkowych zabiegów.
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Rys.1. Wymiary gabarytowe centrali

M-modu³ szerokoœci max. 18mm SM-szyna monta¿owa TS (TH) - 35

Okreœlenie typu przy zamówieniu: MC-21/A/B/C
np.: MC-21/GPS/2/485+transformator230V/21V
gdzie poszczególne pola A, B i C oznaczaj¹:
A - typ wejœcia synchronizuj¹cego czas w centrali:
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Listwy opisuj¹ce typ
wejœcia synchronizuj¹cego

LIN - wejœcie synchronizuj¹ce impulsami ±24V
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232

C - ³¹cze komunikacyjne z komputerem PC
000 - bez ³acza
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GPS

zewn¹trz centrali

B - Iloœæ zainstalowanych wyjœæ przekaŸnikowych 0, 1 lub 2
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DCF

RS - wejœcie RS485 do synchronizacji centrali z innych
urz¹dzeñ np.: z odbiornika GPS umieszczonego na
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ANTENA DCF

GPS - wbudowany odbiornik GPS
DCF - wejœcie do pod³¹czenia anteny DCF
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RS 485

232 - ³¹cze typu RS-232

Listwy opisuj¹ce typ

485 - ³¹cze typu RS-485

³¹cza komunikacyjnego

Uwaga: Wraz z urz¹dzeniem mo¿na zamówiæ transformator sieciowy 230V~/21V~ o mocy 50VA umieszczony w modu³owej obudowie na
szynê DIN o szerokoœci 4M.
Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian w konstrukcji wyrobu.

