NEURON
Technické a bezpečnostní informace
Modely: S103, S103-G, S103-IQRF, M103, M203, M303, M403, M503, M603, L203, L303, L403, L503, L513
UCHOVEJTE TENTO DOKUMENT PRO POZDĚJŠÍ VYUŽITÍ
VAROVÁNÍ
Tento produkt může využívat pouze externí 24 V DC zdroj. Jakýkoliv externí zdroj užívaný pro napájení jednotek UniPi
Neuron by měl splňovat všechny relevantní směrnice a standardy platné pro stát, kde je produkt užíván.
Nevystavujte produkt působení vody. Neumisťujte produkt do vlhkého prostředí.
Veškeré externí periferie připojené k jednotkám Neuron by měly splňovat všechny relevantní směrnice a standardy
platné pro stát, kde je produkt užíván. Periferie by měly být odpovídajícím způsobem označeny a užívány dle daných
bezpečnostních a technických požadavků.

Provozní podmínky
Napájecí zdroj (SELV)

24 V DC

Provozní teplota

0 °C .. +55 °C

Instalace

DIN lišta (35 mm)

Provozní poloha

Vertikální

Krytí dle IEC 529

IP20

Skladovací teplota

-25 °C .. +70 °C

Informace o shodě
Produkty UniPi Neuron splňují požadavky směrnice RoHS platné pro státy Evropské unie.
Prohlášení evropské směrnice WEEE
Jednotky UniPi Neuron nelze coby elektrický a elektronický produkt po vyřazení umístit do komunálního odpadu. V jiných
jurisdikcích mohou platit odlišná pravidla pro nakládání s elektroodpadem.
Užitečné odkazy

https://www.unipi.technology/: informace o produktech UniPi, případové studie, uživatelské reference
http://kb.unipi.technology: obrazy OS, návody a tutoriály, sekce Ke stažení, katalogové listy
Návod ke spuštění
1.
2.
3.
4.
5.

Stáhněte obraz dle svého výběru (Mervis OS, UniPian Neuron OS, Raspbian Lite) a vypalte jej na microSD
kartu
Vložte microSD kartu do slotu pro paměťovou kartu na kontroléru
Připojte Neuron k místní síti za pomoci Ethernetového kabelu
Připojte napájecí zdroj splňující požadavky uvedené na výrobním štítku produktu
Můžete programovat!

Software
MERVIS

SDK

Oficiální softwarová platforma pro programování jednotek
UniPi dle standardu IEC 61131-3. Výkonný, profesionální a
uživatelsky přívětivý nástroj.

Díky softwarové otevřenosti produktů UniPi mají
uživatelé široký výběr možností programování
jednotek UniPi (SysFS, Modbus TCP, webové
protokoly a další). Více informací naleznete na
https://kb.unipi.technology/

Podrobný instalační manuál, tutoriály a ukázkové projekty
naleznete na https://kb.unipi.technology/

