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PLC • IEC 61131-3 • CANopen  XCS 20C 
 
 

 
 

 
 
 
 
interfejs RS232  
 

 
ZACISKI  

• 1,0 – 1,3 
drugi szeregowy interfejs RS232 

• 2,0 – 2,3 
3,0 – 3,3 

interfejs CANopen 
( zaciski 2.x i 3.x są wewnętrznie zmostkowane) 

 
RESET 

przycisk powoduje reset urządzenia, 
 identycznie jak po odłączeniu napięcia 

 
MODE 

tryb pracy sterownika 
• 0 

test, inicjalizacja, diagnostyka, stop 
• 1 PROG 

programowanie 
• 2 WARM 

rozruch z wartościami zapamiętanymi 
• 3 COLD 

rozruch z wartościami początkowymi 
• 4 UPDATE 
tryb aktualizacji 
• 5 OUTPUT  

ładowanie programu i konfiguracja interfejsu CAN 
• 6 READ IN 

ładowanie programu i konfiguracja interfejsu CAN 
• 7 - 9 

rozruch z wartościami zapamiętanymi 
 

WYŚWIETLACZ LED  
• RUN 

stan CPU 
• PLC 

stan PLC 
• MOD 

stan modułów 
• NET 

stan sieci 
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interfejs CANopen 

 

 

 

 

 



 

DANE TECHNICZNE XCS 20C 
nr artykułu R4.391.0020.0 
interfejs magistrali CANopen 
konfiguracja sprz ętowa i pami ęć 
procesor Motorola MC68LC302, 24 MHz 
pamięć RAM 1 MB, ok. 256 kB dla programów PLC, 64 kB dla zatrzymywanych zmiennych 
pamięć Flash 1024 kB, 512 kB dla systemu operacyjnego i 512 kB dla danych uŜytkownika 

( wczytywanie programu 192 kB, program 256 kB, konfiguracja CANopen 64 
kB ) 

zegar zasilanie bateryjne, kalendarz z latami przestępnymi, dokładność 1s 
rodzaj baterii wanadowo-litowa 3V / 50 mAh 
czas działania baterii min. 3 miesiące 
ID węzła zakres 0…127, ustawiany oprogramowaniem 
transmisja danych do 1Mb/s 
ilość dodatkowych modułów do 8 sztuk 
Interfejs  
2 x RS232 1 x wtyczka 9-pin ( jednostka zasilająca ) 

1 x  wtyczka 4 pin ( jednostka kontrolna ) 
CANopen 2 x wtyczka 4 pin  
właściwo ści PLC  
czas wykonania  
1000 instrukcji 

dane typu    BOOL: 2,62 ms 
dane typu     BYTE: 2,77 ms 
dane typu   WORD: 1,94 ms 
dane typu DWORD: 2,02 ms 

bloki funkcyjne maks. 256 
liczba zadań do 16 
cykl wykonywania zadań programowalny ≥ 1ms 
zarządzanie pamięcią dynamiczne 
max. liczba danych na we/wy 64 bajty na wejściu 

64 bajty na wyjściu 
czas i licznik dowolna wartość z zakresu 1 ms…290 h 
narzędzie konfiguracji program MULTIPROG 

 


