
Programozható vezérlô
Twido
A programozás és a 
kommunikáció szabadsága



Twido:
A felhasználók igényeire szabott
automatizálási rendszer vezérlô

A kis rendszerek és kompakt gépek vezérléséhez ideális Twido kiszolgálja az
alapvetô igényeket 10-100 I/O pontig (maximálisan 252 I/O).
A Twido kompakt és moduláris kivitelben, számos I/O bôvítômodullal és 
ingyenesen letölthetô fejlesztôszoftverrel áll a felhasználók rendelkezésére.

Twido programozható vezérlô kompakt kialakításával, egyszerûségével
és rugalmasságával már bizonyított az alkalmazások területén.
A Twido kommunikációs fejlôdésének köszönhetôen képes CANopen,
Modbus és Ethernet hálózatokon kommunikálni.

Twido alapegységek kínálata

Csökkentse költségeit a megújult I/O 
bôvítômodulok segítségével

Simply Smart
Leleményes, 
intelligens és 
egyszerûen 
használható.

Kompakt Twido
� Új 40 I/O pontos alapegység, integrált Ethernet porttal vagy anélkül  
� Választható mûködtetési feszültségtartomány: 110–240 VAC, vagy 19,2–30 VDC
� Tradicionális csavaros sorozatkapcsokkal

Moduláris Twido
� Nagyon kis méret: a 40 I/O és a 16 tranzisztoros I/O bôvítômodulok
csupán 18 mm szélesek 
� Megbízható és gyors kábelezés HE10 csatlakozókon keresztül

� 4 új, költséghatékony
analóg I/O modul

� A Twido egyszerûen
használható Advantys,
Telefast, ABE7
elôre kábelezett 
rendszerekkel

� Optimális és gazaságos megoldást kínál az
IP20-as védettségû elosztott I/O rendszer, 
az Advantys OTB, amely a Twido 
bôvítômoduljait használja.
Háromféle kommunikációs hálózaton
használható: Modbus, CANopen, Ethernet
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Ethernet

Modbus

CANopen

� Multiplexelt 
összeállítási 
lehetôségek:
13 kompakt és
moduláris vezérlôvel.

� Számos
bôvítômodul:
a felhasználói
igényekre szabva.

Egyszerû kábelezés
� Számos megoldás
kínálkozik a Twido
kábelezésére: 
Csavaros 
sorozatkapcsok,
HE10 elôre kábelezett
rendszer, kihelyezett
I/O pontok 200 m-ig,
új rugós sorozatkapcsok,
AS-i terepi busz
rendszer, Twido 
számára készített
Telefast és Advantys
megoldások.

Egyszerû összeszerelni
� Az I/O bôvítômodulok
hozzáadása
csak néhány 
összepattintásból áll.

Könnyen integrálható
� Kompakt:
egyszerûen beépíthetô
rendszerébe.

Nyitottság
Távfelügyelet, távvezérlés ipari
kommunikációs hálózatokon
keresztül

Egyszerûség
Idômegtakarítás és megbízhatóság

Rugalmasság
Az igényeihez igazítva válassza a megfelelô
vezérlôt

3



Számlálás
� Mûveletek alkalmazásának
bôvülése (dupla szavak, PLS,
VFC, FC...)

CANopen
master modul

� Mûködtetés lehetôsége, 
és nyitottság más 
vezérlôeszközök felé: 
motorindítók, hajtások, stb.

A Twido újdonságai:
kommunikáció, rugalmasság,
egyszerûség

Programozási
lehetôségek

� Multiplexelt kapcsolat
� Programozás Etherneten
keresztül
� Programozás Bluetooth
technikával (vezeték nélküli
kapcsolattal)

Kiterjesztett
funkciók

� ASCII protokoll
� Adat- és programmódosítás
� Új makró funkciók
CANopen és Modbus
Slave-ek kezeléséhez

Ethernet
kommunikáció

� Egy készülék, mely 
optimalizált megoldást nyújt a
kompakt 40 I/O pontos,
integrált Ethernet porttal
rendelkezô Twido számára
� Egy Ethernet bridge modul,
amellyel bármely Twido
Ethernet hálózatra illeszthetô

Mérés és
szabályozás

� 4 új analóg I/O modul
� Beállítható PID 
szabályozó funkció

Beállítás és
hangolás

� Palmtop segítségével 
� Többféle beállítási
lehetôség PC-hez
csatlakoztatva
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Magelis XBT-N
kompakt kijelzôegység

Nem igényel külön
tápellátást 
Egyszerû használat

� Kijelzôegység:
alfanumerikus karakterek
megjelenítése 
2 sorban, soronként
20 karakterrel
XBT-N200
� Kijelzôegység mátrix
képernyôvel, 1–4 sor,
soronként 4–20 karakter 
XBT-N400

Advantys OTB
elosztott I/O
rendszer

Közös I/O 
bôvítômodulok 
a költségek
csökkentése
érdekében!

Kommunikációs
interfészek
(20 integrált I/O
ponttal) 
� CANopen
OTB1C0DM9LP
� Ethernet 
OTB1E0DM9LP
� Modbus 
OTB1S0DM9LP

Advantys Telefast elôre kábelezett rendszerek
Elôre kábelezett rendszerek Twido számára kialakítva
A gyors és megbízható kapcsolat érdekében

TWDLMDA•0DTK Twido TWDDDO••K
Twido alapegységekhez: I/O modulokhoz:

� 12 bemenet / 8 kimenet � 16 kimenet
ABE7B20MPN20 ABE7E16SPN20

� 12 bemenet / 8 kimenet � 16 kimenet LED/csatorna
6 relés kimenet, EM,  és oldvadóbiztosíték/kimeneti
3 A / 2 szilárd test kimenet, 2 A csatorna
ABE7B20MRM20 ABE7E16SPN22

� Összekötô kábel � 16 kimenet, EM relé, 3 A
ABFT26BO••* ABE7E16SRM20

Twido TWDDDI••DK � Összekötô kábel
I/O modulokhoz: ABE7FT20E0••*

� 16 bemenet
ABE7E16PN20

Altivar 31 
frekvenciaváltó

Modbus és CANopen
kommunikációval
Alacsony költségû
megoldás
� ATV31H•••
(rendelési számok 
az Altivar 31
fordulatszám-szabályozók
katalógusban)

A Twidóval 
optimalizálhatja költségeit

Twido tökéletesen együttmûködik más Telemecanique termékekkel.

* Helyettesítse a •• karaktereket, 50-nel 0,5 m,
100-zal az 1 m, vagy 200-zal 2 m kábel esetén.

TeSys U
motorindító

Egyszerû
kommunikáció
A teljesítményvezérléshez!

TeSys U
kommunikációs modulok
� Modbus
LULCO31
� AS-Interface
ASILUFC5
� CANopen
LULC08
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Hálózatok és kommunikáció

Szoftvereszközök

Mozgásvezérlés

Tápegységek

Szerelőszekrények

Interfészek és I/O-k

Érzékelők

Automatizálás
Motorindítók

Megjelenítő terminálok

Az egyedüli partner, 
világméretû jelenléttel 
Állandó és globális rendelkezésre állás
A több mint 5000 eladási pontjával a világ 130 országában a 
Schneider Electric-nél mindig megtalálja azt a termékcsaládot, mely
megfelel az országa szabványának.

Mûszaki támogatás, bárhol a világon
A Schneider Electric szakemberei világszerte nyújtanak mûszaki
segítséget, és az egyedi megoldásokban is az Ön rendelkezésére állnak.

Ismerje meg a Twidót
a kétféle kezdôcsomag 
egyikének segítségével!

Mindkét csomag tartalmazza
a programozószoftvert
és egy e-learning programot.

� Kompakt Twido csomag
10 I/O ponttal
TWDXDPPAK1E

� Moduláris Twido csomag
20 I/O ponttal 
TWDXDPPAK2E

TE178/2005 2005/02

A Telemecanique
hatékony megoldásai
A Telemecanique termékek minôségi megoldást nyújtanak az 
automatizálási és folyamatirányítási alkalmazások számára.




