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Kod zamówieniowy

1

34
21

4 3

2

5
4 9

9

Przyłącza
sieciowe

Przyłącze 

(dla zasilania transceivera i transoptora
jeśli następuje izolacja galwaniczna węzła)

1

CAN_V+

3 CAN_GND

4

5

6
3

5522.32S

52

Złącze żeńskie M12 5-pinowe

1

3

zasilające

OPISSYGNAŁSTYK

2

CAN_SHLD CAN Shield (opcjonalnie)

Zasilanie zewnętrzne (+) Opcjonalnie

Uziemienie / 0V /V-

Złącze męskie M12 4-pinowe
CAN_H

CAN_L

Sygnał bus CAN-wysoki

Sygnał bus CAN-niski

2

Złącze męskie M12 5-pinowe

Opis modułu CAN-OPEN:

Rozkład wejść / wyjść modułu CAN - OPEN:

PIN                   OPIS

1
+24 VDC             

(moduł CAN i moduł wejść)

2

3 GND

4
(wyjścia - eletrozawory)

+24 VDC 

(nie podłączone)

 Moduł CANopen® jest podłączony do wyspy zaworowej OPTYMA-S za pomocą złącza 

37-stykowego, zwykle używanego do podłączenia sygnałów sterujących za pomocą kabla ze 

złączem wielopinowym. Elektrozawory wyspy OPTYMA-S podłączone do modułu muszą być 

w wersji PNP (kod zam. zaworu z końcówką  ...02) Moduł CANopen można łatwo dołączyć do 

wyspy zaworowej, która została już wcześniej zamontowana w danej aplikacji. 

 Poprzez moduł można sterować do 32 cewek elektrozaworów oraz obsługiwać 

jednocześnie maksymalnie 4 moduły zbierające sygnały z czujników, fotokomórek, itp. 

(8 wejść / moduł), kod modułu wejściowego: PNEUMAX 5222.08S. Po włączeniu zasilania, moduł 

CANopen® automatycznie rozpoznaje obecność modułów wejściowych. 

Bez względu na liczbę podłączonych modułów wejść, maksymalna liczba cewek elektrozaworów 

to 32. Zasilanie modułu CANopen uzyskiwane jest za pomocą 4-pinowego, okrągłego złącza 

męskiego M12. Moduł CANopen i moduły wejściowe (dla sygnałów z czujników, fotokomórek 

itp.) są zasilane z innego żródła (pin 1) niż sygnały wyjściowe, sterujące elektrozaworami (pin 4).

Pozwala to na awaryjne wyłączenie zasilania elektrozaworów wyspy bez odcinania zasilania 

modułu CANopen i ewentualnie obecnych modułów wejściowych. 

 Podłączenie do szyny CANopen® uzyskiwane jest za pomocą 2 okrągłych złącz M12 

(męskich i żeńskich, 5-pinowych); oba połączone są równolegle i zgodnie ze standardem CiA  

DSP 301 V 4.10 (15 sierpnia 2006). Prędkość transmisji ustawić można za pomocą 

3-sekcyjnych przełączników typu dip-switch. Adres węzła może zostać nadany przy użyciu 

przełączników dip-switch z 6 sekcjami używając kodu BCD. Moduł zawiera rezystor terminujący 

(terminator), aktywowany przełącznikiem typu dip-switch.

    
Maksymalnie 32 wyjścia
(cewki elektrozaworu)

Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S" Seria 2200
 CANOpen
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Model (kod) 5522.32S

Wzmocniony technopolimer

Przyłącze zasilające Złącze męskie M12 4-pinowe (IEC 60947-5-2)

Napięcie zasilające +24 VDC +/- 10%

Pobór mocy 30 mA

Diagnoza zasilania Zielona dioda LED PWR

Wyjścia PNP +24 VDC +/- 10%

Maksymalny prąd dla 1 wyjścia 100 mA  

Maksymalna liczba wyjść 32

Maks. liczba wyjść jednocześnie aktyw. 32

Przyłącza sieciowe 2 złącza męskie i żeńskie M12 5-polowe (IEC 60947-5-2)

Prędkość transmisji 10 - 20 - 50 - 125 - 250 - 500 - 800 - 1000 kbit/s

Możliwa liczba adresów Od 1 do 63

Maksym. liczba wysp z moduł. w sieci 64 (slave +  master)

Zalecana maksymalna szyny danych 100 m dla przesyłu 500 kbit/s

Diagnoza stanu szyny danych Zielona dioda LED + Czerwona dioda LED

Zakres temperatur Od -0° do +50° C

Zasilanie

Wyjścia

Sieć

Specyfikacja

Obudowa

Konfiguracja

Stopień ochrony IP

Dostępna na naszej stronie www.pneumax.pl

IP65 po kompletnym zmontowaniu wyspy

Zgodny z CiA DSP 301 V 4.10 (15 sierpnia 2006)

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S" Seria 2200
DeviceNet
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1

3

1

4 3

2

5
4

sieciowe

Przyłącze

9
9

6
3

5422.32S

52

zasilające

Przyłącza

3

Złącze żeńskie M12 5-pinowe

Złącze męskie M12 5-pinowe

1

2

4

2

Złącze męskie M12 4-pinowe

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 2.245

Kod zamówieniowy

PIN                   OPIS

1
+24 VDC             

(moduł D.Net i mod. wejść)

2

3 GND

4
(wyjścia - eletrozawory)

+24 VDC 

(nie podłączone)

Opis modułu DeviceNET:

 Moduł DeviceNET® jest podłączony do wyspy zaworowej OPTYMA-S za pomocą 

złącza 37-stykowego, zwykle używanego do podłączenia sygnałów sterujących za pomocą kabla 

ze złączem wielopinowym. Elektrozawory OPTYMA-S podłączone do modułu muszą być w wersji 

PNP (kod zam. zaworu z końcówką  ...02) Moduł DeviceNET® można łatwo dołączyć do wyspy 

zaworowej, która została już wcześniej zamontowana w danej aplikacji. 

 Poprzez moduł można sterować do 32 cewek elektrozaworów oraz obsługiwać 

jednocześnie maksymalnie 4 moduły zbierające sygnały z czujników, fotokomórek, itp. 

(8 wejść / moduł), kod modułu wejściowego: PNEUMAX 5222.08S. 

Po włączeniu zasilania, moduł DeviceNET® automatycznie rozpoznaje obecność modułów 

wejściowych. Bez względu na liczbę podłączonych modułów wejść, maksymalna liczba cewek 

elektrozaworów to 32. Zasilanie modułu DeviceNET uzyskiwane jest za pomocą 4-pinowego, 

okrągłego złącza męskiego M12. 

Moduł DeviceNET i moduły wejściowe (dla sygnałów z czujników, fotokomórek itp.) są zasilane 

z innego żródła (pin 1) niż sygnały wyjściowe, sterujące elektrozaworami (pin 4).

Pozwala to na awaryjne wyłączenie zasilania elektrozaworów wyspy bez odcinania zasilania 

modułu DeviceNET i ewentualnie obecnych modułów wejściowych.

 Podłączenie do szyny ® uzyskiwane jest za pomocą 2 okrągłych złącz M12 DeviceNET

(męskich i żeńskich, 5-pinowych); oba połączone są równolegle i są zgodne ze Specykacją 

DeviceNET Tom  1, wer. 2.0. Prędkość transmisji ustawić można za pomocą przełączników typu 

dip-switch z 3 sekcjami. Adres węzła może zostać nadany przy użyciu przełączników dip-switch z 

6 sekcjami używając kodu BCD .

Moduł zawiera rezystor terminujący (terminator), aktywowany przełącznikiem typu dip-switch.

Rozkład wejść / wyjść modułu DeviceNet:

Maksymalnie 32 wyjścia
(cewki elektrozaworu)

Zasilanie zewnętrzne (+) Opcjonalnie 
(dla zasilania transceivera oraz transoptora jeśli

1

CAN_V+

3

4  sygnał bus CAN-wysoki

5  sygnał bus CAN-niski

następuje izolacja galwaniczna modułu CAN)

CAN_SHLD

2

PIN SYGNAŁ OPIS

CAN_GND Uziemienie / 0V / V-

CAN_Shield (opcjonalnie)

CAN_H

CAN_L

Model (kod) 5422.32S

Wzmocniony technopolimer

Przyłącze zasilające Złącze męskie M12 4-pinowe (IEC 60947-5-2)

Napięcie zasilające +24 VDC +/- 10%

Pobór mocy 30 mA

Diagnoza zasilania Zielona dioda LED PWR

Wyjścia PNP +24 VDC +/- 10%

Maksymalny prąd dla 1 wyjścia 100 mA  

Maksymalna liczba wyjść 32

Maks. liczba wyjść jednocześnie aktyw. 32

Przyłącza sieciowe 2 złącza męskie i żeńskie M12 5-polowe (IEC 60947-5-2)

Prędkość transmisji 125 - 250 - 500 kbit/s

Możliwa liczba adresów Od 1 do 63

Maksym. liczba wysp z moduł. w sieci 64 (slave +  master)

Zalecana maksymalna szyny danych 100 m dla przesyłu 500 kbit/s

Diagnoza stanu szyny danych Zielona dioda LED + Czerwona dioda LED

Zakres temperatur Od -0° do +50° C

Zasilanie

Wyjścia

Sieć

Specyfikacja

Obudowa

Konfiguracja

Stopień ochrony IP

Dostępna na naszej stronie www.pneumax.pl

IP65 po kompletnym zmontowaniu wyspy

Specyfikacja DeviceNET Tom 1., wersja 2.0

2



1

A-line

3

4 B-line

5 SHIELD

VP

2

PIN SYGNAŁ OPIS

DGND masa sygnałów danych

ekran skrętki kabla

zasilanie nadajników / odbiorników sieci

dane, sygnał „minus” - N

dane, sygnał „plus” - P

1

Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S" Seria 2200
PROFIBUS

21

4 3
5

12

5
4
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1

3

sieciowe

Przyłącze
zasilające

Złącze męskie M12 5P 

Złącze żeńskie M12 5P 

9
9

6
3

5322.32S

Przyłącza

3

52

4

2

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 2.246

Kod zamówieniowy

Opis modułu PROFIBUS:

 Moduł PROFIBUS DP jest podłączony do wyspy zaworowej OPTYMA-S za pomocą 

złącza 37-stykowego, zwykle używanego do podłączenia sygnałów sterujących za pomocą kabla 

ze złączem wielopinowym. 

Elektrozawory OPTYMA-S podłączone do modułu muszą być w wersji PNP (kod zam. zaworu 

z końcówką  ...02) Moduł PROFIBUS DP można łatwo dołączyć do wyspy zaworowej, 

która została już wcześniej zamontowana w danej aplikacji. 

 Poprzez moduł można sterować do 32 cewek elektrozaworów oraz obsługiwać 

jednocześnie maksymalnie 4 moduły zbierające sygnały z czujników, fotokomórek, itp. 

(8 wejść / moduł), kod modułu wejściowego: PNEUMAX 5222.08S.

Po włączeniu zasilania, moduł PROFIBUS DP automatycznie rozpoznaje obecność modułów 

wejściowych. Bez względu na liczbę podłączonych modułów wejść, maksymalna liczba cewek 

elektrozaworów to 32. Zasilanie modułu PROFIBUS DP uzyskiwane jest za pomocą 4-pinowego, 

okrągłego złącza męskiego M12. Moduł PROFIBUS DP i moduły wejściowe (dla sygnałów z 

czujników, fotokomórek itp.) są zasilane z innego żródła (pin 1) niż sygnały wyjściowe, sterujące 

elektrozaworami (pin 4). Pozwala to na awaryjne wyłączenie zasilania elektrozaworów wyspy 

bez odcinania zasilania modułu PROFIBUS DP i ewentualnie obecnych modułów wejściowych.

 PROFIBUS DPPodłączenie do szyny  uzyskiwane jest za pomocą 2 okrągłych złącz 

M12 (męskich i żeńskich, 5-pinowych, typ B); oba połączone są równolegle i są zgodne 

ze  01)Specykacją PROFIBUS DP (wersja 1.1: Sierpień 20 . Adres modułu danej wyspy może 

zostać nadany używając kodu BCD przy użyciu 2 przełączników dip-switch z 4 sekcjami (pierwszy 

dla jedności, drugi dla dziesiątek). Moduł zawiera rezystor terminujący (terminator), aktywowany 

przełącznikiem typu dip-switch.

Rozkład wejść / wyjść modułu PROFIBUS:

Maksymalnie 32 wyjścia
(cewki elektrozaworu)

Model (kod) 5322.32S

Wzmocniony technopolimer

Przyłącze zasilające Złącze męskie M12 4-pinowe (IEC 60947-5-2)

Napięcie zasilające +24 VDC +/- 10%

Pobór mocy 50 mA

Diagnoza zasilania Zielona dioda LED PWR

Wyjścia PNP +24 VDC +/- 10%

Maksymalny prąd dla 1 wyjścia 100 mA  

Maksymalna liczba wyjść 32

Maks. liczba wyjść jednocześnie aktyw. 32

Przyłącza sieciowe 2 złącza męskie i żeńskie M12 5-polowe (typ B)

Prędkość transmisji 9.6-19.2-93.75-187.5-500-1500-3000-6000-12000 kbit/s

Możliwa liczba adresów Od 1 do 99

Maksym. liczba wysp z moduł. w sieci 100 (slave +  master)

Zalecana maksymalna szyny danych 100 m dla przesyłu 12 Mbit/s - 1200 m dla 9.6 kbit/s

Diagnoza stanu szyny danych Zielona dioda LED + Czerwona dioda LED

Zakres temperatur Od -0° do +50° C

Zasilanie

Wyjścia

Sieć

Specyfikacja

Obudowa

Konfiguracja

Stopień ochrony IP

Dostępna na naszej stronie www.pneumax.pl

IP65 po kompletnym zmontowaniu wyspy

PROFIBUS DP

PIN                   OPIS

1
+24 VDC             

(moduł PBus i mod. wejść)

2

3 GND

4
(wyjścia - eletrozawory)

+24 VDC 

(nie podłączone)

Złącze męskie M12 4-pinowe

2



1

Wyspa zaworowa OPTYMA32-S Seria 2200
EtherCAT

2

1

34
12

4

Transmisja Ethernet - Wysoki

Odbiór Ethernet - Wysoki

Transmisja Ethernet - Niski

Odbiór Ethernet - Niski

1

2

3

4

TX+

RX+

TX-

RX-

2

4
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sieciowe

Przyłącze

Złącze żeńskie M12 4P

Złącze żeńskie M12 4P 

9
9

6
3

5622.32S

52

Przyłącza

3

3

SYGNAŁPIN OPIS

2

zasilające

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 2.247

Kod zamówieniowy Moduł EtherCat jest podłączony do wyspy zaworowej OPTYMA-S za pomocą złącza 

37-stykowego, zwykle używanego do podłączenia sygnałów sterujących za pomocą kabla ze 

złączem wielopinowym. 

Elektrozawory OPTYMA-S podłączone do modułu muszą być w wersji PNP (kod zam. zaworu 

z końcówką  ...02) Moduł EtherCat można łatwo dołączyć do wyspy zaworowej, która została 

już wcześniej zamontowana w danej aplikacji. 

 Poprzez moduł można sterować do 32 cewek elektrozaworów oraz obsługiwać 

jednocześnie maksymalnie 4 moduły zbierające sygnały z czujników, fotokomórek, itp. 

(8 wejść / moduł), kod modułu wejściowego: PNEUMAX 5222.08S.

Po włączeniu zasilania, moduł EtherCat automatycznie rozpoznaje obecność modułów 

wejściowych. Bez względu na liczbę podłączonych modułów wejść, maksymalna liczba cewek 

elektrozaworów to 32. Zasilanie modułu EtherCat uzyskiwane jest za pomocą 4-pinowego, 

okrągłego złącza męskiego M12. Moduł EtherCat i moduły wejściowe (dla sygnałów z czujników, 

fotokomórek itp.) są zasilane z innego żródła (pin 1) niż sygnały wyjściowe, sterujące 

elektrozaworami (pin 4). Pozwala to na awaryjne wyłączenie zasilania elektrozaworów wyspy 

bez odcinania zasilania modułu EtherCat i ewentualnie obecnych modułów wejściowych.

 EtherCatPodłączenie do szyny  uzyskiwane jest za pomocą 2 okrągłych złącz M12 

(męskich i żeńskich, 5-pinowych, typ ). Oba porty są niezależne (nie są połączone równolegle)  D

Moduł jest zgodny ze Specykacją ETG.1000. Zgodnie z tą specykacją, adres modułu EtherCat 

wyspy powinien być ustalony automatycznie podczas konguracji sieci.

Opis modułu EtherCat:

Rozkład wejść / wyjść modułu EtherCat:

PIN                   OPIS

1
+24 VDC             

(moduł ECat i mod. wejść)

2

3 GND

4
(wyjścia - eletrozawory)

+24 VDC 

(nie podłączone)

Model (kod) 5622.32S

Wzmocniony technopolimer

Przyłącze zasilające Złącze męskie M12 4-pinowe (IEC 60947-5-2)

Napięcie zasilające +24 VDC +/- 10%

Pobór mocy 310 mA

Diagnoza zasilania Zielona dioda LED PWR

Wyjścia PNP +24 VDC +/- 10%

Maksymalny prąd dla 1 wyjścia 100 mA  

Maksymalna liczba wyjść 32

Maks. liczba wyjść jednocześnie aktyw. 32

Przyłącza sieciowe 2 złącza żeńskie M12 4-polowe, typ D (IEC 61076-2-101)

Prędkość transmisji 100 Mbit/s

Możliwa liczba adresów Od 0 do 65535 (od 1 do 63 z przełącznikami dip-switch)

Maksym. liczba wysp z moduł. w sieci 65536 (slave + master)

Zalecana maksymalna szyny danych 100 m 

Diagnoza stanu szyny danych 1 zielona dioda LED (status) + 2 ziel. diody (aktywność)

Zakres temperatur Od -0° do +50° C

Zasilanie

Wyjścia

Sieć

Specyfikacja

Obudowa

Konfiguracja

Stopień ochrony IP

Dostępna na naszej stronie www.pneumax.pl

IP65 po kompletnym zmontowaniu wyspy

Specyfikacja EtherCat ETG.1000

Maksymalnie 32 wyjścia
(cewki elektrozaworu)

Złącze męskie M12 4P 
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Wyspa zaworowa OPTYMA32-S Seria 2200
PROFINET IO RT/IRT
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5722.32S.PN

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 2.248

Kod zamówieniowy Moduł PROFINET IO RT/IRT jest podłączony do wyspy zaworowej OPTYMA-S 

za pomocą złącza 37-stykowego, zwykle używanego do podłączenia sygnałów sterujących 

za pomocą kabla ze złączem wielopinowym. 

Elektrozawory OPTYMA-S podłączone do modułu muszą być w wersji PNP (kod zam. zaworu 

z końcówką  ...02) Moduł PROFINET IO RT/IRT można łatwo dołączyć do wyspy zaworowej, która 

została już wcześniej zamontowana w danej aplikacji. 

 Poprzez moduł można sterować do 32 cewek elektrozaworów oraz obsługiwać 

jednocześnie maksymalnie do 8 modułów zbierających sygnały z czujników, fotokomórek, itp. 

(8 wejść / moduł), kod modułu wejściowego: PNEUMAX 5222.08S.

Po włączeniu zasilania, moduł PROFINET IO RT/IRT automatycznie rozpoznaje obecność 

modułów wejściowych. Bez względu na liczbę podłączonych modułów wejść, maksymalna liczba 

cewek elektrozaworów to 32. Zasilanie modułu PROFINET IO RT/IRT uzyskiwane jest za pomocą 

4-pinowego, okrągłego złącza męskiego M12. Moduł PROFINET IO RT/IRT i moduły wejściowe 

(dla sygnałów z czujników, fotokomórek itp.) są zasilane z innego żródła (pin 1) niż sygnały 

wyjściowe, sterujące elektrozaworami (pin 4). Pozwala to na awaryjne wyłączenie zasilania 

elektrozaworów wyspy bez odcinania zasilania modułu PROFINET IO RT/IRT i ewentualnie 

obecnych modułów wejściowych.

 PROFINET IO RT/IRTPodłączenie do szyny  uzyskiwane jest za pomocą 2 okrągłych 

złącz M12 (żeńskich), 5-pinowych, typ . Oba porty są niezależne (nie są połączone równolegle)D . 

Zgodnie z tą specykacją, adres modułu PROFINET IO RT/IRT wyspy jest przypisywany podczas 

konguracji sieci.

Opis modułu PROFINET IO RT/IRT:

1

34
12

4

Transmisja Ethernet - Wysoki

Odbiór Ethernet - Wysoki

Transmisja Ethernet - Niski

Odbiór Ethernet - Niski

1

2

3

4

TX+

RX+

TX-

RX-

2

4

sieciowe

Przyłącze

Złącze żeńskie M12 4-pinowe 

Złącze żeńskie M12 4-pinowe 

9
9

6
3

52

Przyłącza

3

3

SYGNAŁPIN OPIS

2

zasilające

Rozkład wejść / wyjść modułu PROFINET IO RT/IRT:

PIN                   OPIS

1
+24 VDC             

(mod. profinet i mod.wejść)

2

3 GND

4
(wyjścia - eletrozawory)

+24 VDC 

(nie podłączone)

Maksymalnie 32 wyjścia
(cewki elektrozaworu)

5722.32S.PN

Model (kod) 5722.32S.PN

Wzmocniony technopolimer

Przyłącze zasilające Złącze męskie M12 4-pinowe (IEC 60947-5-2)

Napięcie zasilające +24 VDC +/- 10%

Pobór mocy 400 mA

Diagnoza zasilania Zielona dioda LED PWR / zielona dioda LED OUT

Wyjścia PNP +24 VDC +/- 10%

Maksymalny prąd dla 1 wyjścia 100 mA  

Maksymalna liczba wyjść 32

Maks. liczba wyjść jednocześnie aktyw. 32

Przyłącza sieciowe 2 złącza żeńskie M12 4-polowe, typ D (IEC 61076-2-101)

Prędkość transmisji 100 Mbit/s

Możliwa liczba adresów numer IP

Maksym. liczba wysp z moduł. w sieci jak dla sieci Ethernet

Zalecana maksymalna szyny danych 100 m 

Diagnoza stanu szyny danych 1 ziel. i 1 czerw.dioda (status) + 4 diody (poł., aktywność)

Zakres temperatur Od -0° do +50° C

Zasilanie

Wyjścia

Sieć

Specyfikacja

Obudowa

Konfiguracja

Stopień ochrony IP

Dostępna na naszej stronie www.pneumax.pl

IP65 po kompletnym zmontowaniu wyspy

PROFINET IO RT/IRT

5722.32S.P
N

Złącze męskie M12 4P 
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Wyspa zaworowa OPTYMA32-S Seria 2200
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5722.32S.EI

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 2.249

Kod zamówieniowy

Model (kod) 5722.32S.EI

Wzmocniony technopolimer

Przyłącze zasilające Złącze męskie M12 4-pinowe (IEC 60947-5-2)

Napięcie zasilające +24 VDC +/- 10%

Pobór mocy 400 mA

Diagnoza zasilania Zielona dioda LED PWR / zielona dioda LED OUT

Wyjścia PNP +24 VDC +/- 10%

Maksymalny prąd dla 1 wyjścia 100 mA  

Maksymalna liczba wyjść 32

Maks. liczba wyjść jednocześnie aktyw. 32

Przyłącza sieciowe 2 złącza żeńskie M12 4-polowe, typ D (IEC 61076-2-101)

Prędkość transmisji 100 Mbit/s

Możliwa liczba adresów numer IP

Maksym. liczba wysp z moduł. w sieci jak dla sieci Ethernet

Zalecana maksymalna szyny danych 100 m 

Diagnoza stanu szyny danych 1 ziel. i 1 czerw.dioda (status) + 4 diody (poł., aktywność)

Zakres temperatur Od -0° do +50° C

Zasilanie

Wyjścia

Sieć

Specyfikacja

Obudowa

Konfiguracja

Stopień ochrony IP

Dostępna na naszej stronie www.pneumax.pl

IP65 po kompletnym zmontowaniu wyspy

Specyfikacja EtherNet/IP

 Moduł EtherNet/IP jest podłączony do wyspy zaworowej OPTYMA-S 

za pomocą złącza 37-stykowego, zwykle używanego do podłączenia sygnałów sterujących 

za pomocą kabla ze złączem wielopinowym. 

Elektrozawory OPTYMA-S podłączone do modułu muszą być w wersji PNP (kod zam. zaworu 

z końcówką  ...02) Moduł EtherNet/IP można łatwo dołączyć do wyspy zaworowej, która została 

już wcześniej zamontowana w danej aplikacji. 

 Poprzez moduł można sterować do 32 cewek elektrozaworów oraz obsługiwać 

jednocześnie maksymalnie do 4 modułów zbierających sygnały z czujników, fotokomórek, itp. 

(8 wejść / moduł), kod modułu wejściowego: PNEUMAX 5222.08S.

Po włączeniu zasilania, moduł EtherNet/IP automatycznie rozpoznaje obecność modułów 

wejściowych. Bez względu na liczbę podłączonych modułów wejść, maksymalna liczba cewek 

elektrozaworów to 32. Zasilanie modułu EtherNet/IP uzyskiwane jest za pomocą 4-pinowego, 

okrągłego złącza męskiego M12. Moduł EtherNet/IP i moduły wejściowe (dla sygnałów z 

czujników, fotokomórek itp.) są zasilane z innego żródła (pin 1) niż sygnały wyjściowe, sterujące 

elektrozaworami (pin 4). Pozwala to na awaryjne wyłączenie zasilania elektrozaworów wyspy bez 

odcinania zasilania modułu EtherNet/IP i ewentualnie obecnych modułów wejściowych.

 EtherNet/IPPodłączenie do szyny  uzyskiwane jest za pomocą 2 okrągłych złącz M12 

(żeńskich), 5-pinowych, typ . Oba porty są niezależne (nie są połączone równolegle)D . Zgodnie z 

tą specykacją, adres modułu EtherNet/IP wyspy jest przypisywany podczas konguracji sieci.

    

Opis modułu EtherNet/IP:

1

34
12

4

Transmisja Ethernet - Wysoki

Odbiór Ethernet - Wysoki

Transmisja Ethernet - Niski

Odbiór Ethernet - Niski

1

2

3

4

TX+

RX+

TX-

RX-

2

4

sieciowe

Przyłącze

Złącze żeńskie M12 4-pinowe 

Złącze żeńskie M12 4-pinowe 

9
9

6
3

52

Przyłącza

3

3

SYGNAŁPIN OPIS

2

zasilające

Rozkład wejść / wyjść modułu EtherNet/IP:

PIN                   OPIS

1
+24 VDC             

(mod. profinet i mod.wejść)

2

3 GND

4
(wyjścia - eletrozawory)

+24 VDC 

(nie podłączone)

Maksymalnie 32 wyjścia
(cewki elektrozaworu)

5722.32S.EI

5722.32S.E
I

Złącze męskie M12 4P 
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Wyspa zaworowa OPTYMA32-S
Akcesoria dla modułów transmisji szeregowej 

Seria 2200
Moduł 8 wejść

2

52

104

156

Moduł 1Moduł 2

Moduł 1Moduł 2Moduł 3

Moduł 1Moduł 2Moduł 3

PIN       OPIS
1 +24 VDC

WEJŚCIE

1

3 GND

4

52

104

156

ododu

208

5222.08S

ZŁĄCZE ŻEŃSKIE M8 3P

ZŁĄCZE ŻEŃSKIE M8 3P

3

Moduł 1

4

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 2.250

Kod zamówieniowy

Charakterystyka ogólna

  Moduły wejść posiadają 8 złącz żeńskich M8 (3-piny) typu PNP 24 VDC +/- 10%.

Do każdego złącza możliwe jest podłączenie zarówno sygnałów z elementów 2-przewodowych 

(przełączniki, czujniki kontaktronowe, przełączniki ciśnieniowe itp.) lub 3-przewodowych 

(czujniki zbliżeniowe, fotokomórki, czujniki półprzewodnikowe, itp.).

  Maksymalne sumaryczne obciążenie dla wszystkich 8 wejść modułu to 300 mA. 

Każdy moduł zawiera resetowalny bezpiecznik  300 mA. W razie wystąpienia zwarcia 

lub przepięcia w danym module (przeciążenie o wartości > 300 mA) automatycznie włączy 

się elektroniczny układ zabezpieczający i odetnie zasilanie 24VDC dla wszystkich wejść M8 

modułu.  Będzie to zasygnal izowane zgaśnięciem z ie lonej  d iody LED (PWR).  

Wszystkie inne ewentualnie występujące moduły wejść podłączone do głównego 

modułu komunikacji są w dalszym ciągu zasilane i nie wpływa to na ich normalną pracę. 

Gdy tylko przyczyna zwarcia zostanie wyeliminowana, ponownie zaświeci się zielona dioda LED 

wskazując stan prawidłowego zasilania i funkcjonowania modułu, zgodnie z przeznaczeniem.

Maksymalna liczba obsługiwanych modułów wejść to 4.

Rozmiary modułu / układ wejść i wyjść

Moduł 4



Wyspa zaworowa OPTYMA32-S
Akcesoria 

Seria 2200
złącza elektryczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 2.251

Solenoid valves "ENOVA"SCeornien e2c3t0o0rs_GB_ENOVA_ConnectorsSolenoid valves "ENOVA" - ConnectorsSocket for Power supply, M12A 4P FemaleSolenoid valves "ENOVA"PCloungn feocr tIonrpsut module, M8 3P Male

Solenoid valves "ENOVA"SCoocnkneetc ftoorr sBUS CANOpen, DeviceNet, M12A 5P FemaleSolenoid valves "ENOVA"PCloungn feocr tBorUsS CANOpen, DeviceNet, M12A 5P Male

Solenoid valves "ENOVA"SCoocnkneetc ftoorr sBUS PROFIBUS DP, M12B 5P FemaleSolenoid valves "ENOVA"PCloungn feocr tBorUsS PROFIBUS DP, M12B 5P Male

Solenoid valves "ENOVA"SMCoo1ln2en nPeolciudtgo vraslves "ENOVA"MCo8n Pnleucgtors

 

Złącze zasilania M12A 4-PIN, żeńskie Złącze męskie M8,  3-PIN, dla modułów wejść

kod zamówieniowy kod zamówieniowy

5312A.F04.00 5308A.M03.00

Złącze proste, żeńskie, dla zasilania

widok złącza na module 

Złącze M12A, 5-PIN, żeńskie, dla modułów CAN-Open, DeviceNet, Złącze M12A, 5-PIN, męskie, dla modułów CAN-Open, DeviceNet

kod zamówieniowy kod zamówieniowy

5312A.F05.00 5312A.M05.00

Złącze M12B, 5-PIN, żeńskie, dla modułów PROFIBUS DP Złącze M12B, 5-PIN, męskie, dla modułów PROFIBUS DP

kod zamówieniowy kod zamówieniowy

5312B.F05.00 5312B.M05.00

Zaślepka dla złącza M12 Zaślepka dla złącza M8

5300.T12 5300.T08

®Znak towarowy: EtherCAT  jest zarejestrowany a technologia opatentowana. Posiadacz licencji: Beckhoff Automation GmbH, Niemcy.

21

34

1 (CAN_SHIELD)

2 (CAN_V+)

3 CAN_GND

4 CAN_H

5 CAN_L

21

4 3
5

1 (CAN_SHIELD)

2 (CAN_V+)

3 CAN_GND

4 CAN_H

5 CAN_L

12

5
43

21

4 3
5

1

2

3

4

5

zasilanie

linia - A

DGND

linia - B

SHIELD

12

5
43

1

4

3

1 +24 VDC

4                wejście

3 GND

1
+24 VDC             

(moduł transm. i moduł wejść)

2

3 GND

4 (wyjścia - eletrozawory)
+24 VDC 

(nie podłączone)

widok złącza na module 

Złącze proste, męskie

Złącze proste, żeńskie, sieciowe

widok złącza na module 

Złącze proste, męskie, sieciowe

Złącze proste, żeńskie, sieciowe

widok złącza na module 

Złącze proste, męskie, sieciowe

1

2

3

4

5

zasilanie

linia - A

DGND

linia - B

SHIELD

kod zamówieniowy kod zamówieniowy

Złącze M12D 4-PIN, męskie, dla modułów EtherCat, PROFINET, EtherNET

5312D.M04.00

Złącze proste, męskie

PIN

1

2

3

4

OPIS

12

43

SYGNAŁ

TX+

RX+

TX-

RX-

widok złącza na module 

Transmisja Ethernet - Wysoki

Odbiór Ethernet - Wysoki

Transmisja Ethernet - Niski

Odbiór Ethernet - Niski

kod zamówieniowy
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KONFIGURACJA MODUŁU BAZY Z ZAWORAMI

typ bazy typ elektrozaworu

Wyspa zaworowa OPTYMA32-S Seria 2200

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 2.252

Konguracja kodu zamówieniowego kompletnej wyspy Optyma-S z modułem transmisji szeregowej

KONFIGURACJA LEWEJ PŁYTY 

A3 = 37 stykowa, kanały 1 i 12/14 zasilane wspólnie

E3 = 37 stykowa, kanały 1 i 12/14 zasilane osobno 

PRAWA PŁYTA 

U0 = zamknięta
U2 = złącze 25 stykowe
U3 = złącze 37 stykowe

MODUŁ I/O 

M8
(wymaga 25 - stykowej 
prawej płyty zamykającej)

TYP BAZY I PRZYŁĄCZY ROBOCZYCH

3 = Baza dwupozycyjna, monostabilna, złącza wtykowe ø4 
       (zużywane 2 sygnały elektryczne)
4 = Baza dwupozycyjna, bistabilna, złącza wtykowe ø4 
       (zużywane 4 sygnały elektryczne)
5 = Baza dwupozycyjna, monostabilna, złącza wtykowe ø6
       (zużywane 2 sygnały elektryczne)
6 = Baza dwupozycyjna, bistabilna, złącza wtykowe ø6
      (zużywane 4 sygnały elektryczne)
7 = Baza dwupozycyjna, monostabilna, złącza wtykowe ø8
       (zużywane 2 sygnały elektryczne)
8 = Baza dwupozycyjna, bistabilna, złącza wtykowe ø8
      (zużywane 4 sygnały elektryczne)

ZAMYKAJĄCEJ 

ZAMYKAJĄCA

WYJŚĆ / WEJŚĆ 

W00 =        pośredni moduł
zasilania / odpowietrz. 

0X0 = zaślepka w kanale 1

00Y = zaślepka w kanale 3

Z00 = zaślepka w kanale 5

0XY = zaślepka w kanałach 
1 oraz 3

ZX0 = zaślepka w kanałach
 1 oraz 5
Z0Y = zaślepka w kanałach

5 oraz 3
ZXY = zaślepka w kanałach
 1, 3 oraz 5

TYP ELEKTROZAWORU

A = 5/2 powrót sprężyną mechaniczną
B = 5/2 powrót sprężyną powietrzną (różnicowy)
C = 5/2 bistabilny (dwucewkowy)
E = 5/3 centralnie zamknięty (dwucewkowy)

F = 2x 3/2 NC-NC (= 5/3 centralnie otwarty)
       (dwucewkowy)
G = 2x 3/2 NO-NO (= 5/3 centralnie pod ciśnieniem)
       (dwucewkowy)
H = 2x 3/2 NC-NO
       (dwucewkowy)
I =  2x 3/2 NO-NC
       (dwucewkowy)

T = zaślepka wolnego miejsca dla elektrozaworu

AKCESORIA

OPCJE DLA BAZY:

- (PUSTE) = baza standardowa

6 = kanały 1 - 3 - 5 odseparowane pomiędzy pozycjami elektrozaworów
7 = kanał   1 odseparowany pomiędzy pozycjami elektrozaworów
8 = kanały 3 - 5 odseparowane pomiędzy pozycjami elektrozaworów

- wersja z 2 mm ścianką oddzielającą kanały wzdłuż bazy,  

 umożliwia separację kanałów 1 - 3 - 5 pomiędzy pozycjami elektrozaworów, 

pozwala to na np. wykonanie strefy ciśnień dla nieparzystej liczby elektrozaworów:

Uwaga: Podczas konfigurowania wyspy zaworowej należy pamiętać, że maksymalna  liczba dostępnych do wykorzystania 
sygnałów elektrycznych to 32.
Użycie zaworu monostabilnego zamontowanego na bazie dla zaworów bistabilnych (2 sygnały elektryczne dla każdej pozycji) 
powoduje stratę jednego sygnału elektrycznego. W tym przypadku, zawór monostabilny może zostać zastąpiony zaworem 
bistabilnym bez potrzeby rekonfiguracji wyjść w sterowniku PLC.
Zaślepki umieszczone w kanałach pomiędzy bazami używane są w celu oddzielenia kanałów: zasilania (1), 
odpowietrzania (3 i 5) i utworzenia stref różnych ciśnień wzdłuż wyspy.
W przypadku większej niż 2 ilości stref ciśnień, należy dołożyć pośredni moduł zasilania / odpowietrzenia.

__ ____ __ ____S .. ____

MODUŁY 32 WYJŚCIOWE

®
C3=CANopen  32 WYJŚCIA/32 WEJŚCIA
D3=DeviceNet 32 WYJŚCIA/32 WEJŚCIA
P3=PROFIBUS 32 WYJŚCIA/32 WEJŚCIA

®E3=EtherCAT  32 WYJŚCIA/32 WEJŚCIA
I3=EtherNet / IP 32 WYJŚCIA/32 WEJŚCIA
N3=PROFINET IO RT/IRT 32 WYJ./32 WEJ.

____. __. . . .____ . . .

MODUŁY WEJŚĆ

A  = bez modułów

D1= moduł 8 wejść cyfrowych 
(złącza M8)

.

KONFIGURACJA AKCESORIÓW

__ ____

 POMIĘDZY BAZAMI


