
EL2

Změny vyhrazeny · EL2_9130_1a_08/2018

Page 1 www.argo-hytos.com

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Popis funkce

Technické parametry

 › Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2
 › Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022
 › Možnost vzájemného vnitřního propojení
 › Krytí IP20

Elektronické řídicí jednotky EL2 jsou určeny k řízení proporcionálních rozváděčů PRL1 a PRL2.Napájecí napětí 12 a 24 V.
Elektroniky jsou zabudovány samostatně nebo dvě do jedné krabičky. Pokud jsou v krabičce dvě jednotky, zajišťují jejich propojení interní spoje.
Základem elektroniky je typ EL2-xxA (výkonový koncový stupeň), který převádí napětí na proud. S touto jednotkou lze kombinovat další jednotky, 
které upravují řídicí signál nebo umožňují regulaci měřené veličiny. Pro řešení náročnějších aplikací lze využít více jednotek, které jsou propojeny 
externími spoji. Propojení je řešeno dvoudrátově nebo jednodrátově se středem v polovině napájení (Ucc/2). Polovinu napájení využívají elektroniky 
jako základní signálovou napěťovou hladinu. 

Typový klíč

EL2 -  

12
24

A
BA
CA
DA

Jmenovité napájecí napětí
12 V DC
24 V DC

Typ
Elektronická jednotka s koncovým stupněm pro PRL1

Elektronická jednotka regulátoru polohy šoupátka pro PRL2
Elektronická jednotka s rampovou funkcí a koncovým stupněm pro PRL1
Elektronická jednotka s PID regulátorem a koncovým stupněm pro PRL1

Použití typů

Elektronické jednotky

 

PRL1-06 PRL2-06
12 V 24 V 24 V

EL2-12A - -
EL2-12CA - -
EL2-24A - -
EL2-24BA - -
EL2-24CA - -
EL2-24DA - -
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EL2-12A  ELEKTRONICKÁ JEDNOTKA S KONCOVÝM STUPŇEM PRO PRL1

Blokové schéma

Zapojení svorek

Technická data

Napájecí napětí Ucc (svorky A1, A6)   V 11 ... 16
Řídicí diferenciální napětí UW (svorky A2, A3)   V ± 5
Napájecí proud (max.) (svorky A1, A6)   A 3
Dynamické mazání Hz cca 500
Omezení výstupního proudu (svorky A4, A5)   A 3
Zesílení nastavené výrobcem   A / V 2,4 / 5

Popis funkce

 › Koncový stupeň s šířkovou impulsní modulací
 › Indikace funkce koncového stupně
 › Možnost vnitřního propojení s jednotkami řady EL2-12

Elektronická řídicí jednotka EL2-12A je určena k řízení proporcionálních rozváděčů PRL1.
Jednotka obsahuje výkonový stupeň a pracuje jako převodník napětí - proud. Řídicí signál se přivádí na vstup diferenciálního zesilovače. Jednotka 
EL2-12A může být kombinována s další jednotkou z řady EL2-12. Obě jednotky jsou pak vestavěny do jedné krabičky.

Interní přepínače EL2-12A
J1 přepínání režimu
 S - karta pracuje samostatně
 E - karta pracuje ve spolupráci s jinou kartou

J2 připíná dynamické mazání
J3 připne hladinu napětí Ucc/2
J5 skokem zvýší zesílení koncového stupně

A1 - napájení 12 V
A2 - řízení - invertující vstup diferenciálního zesilovače
A3 - řízení - neinvertující vstup diferenciálního zesilovače
A4 - výstup 1 na lineární motor PRL1
A5 - výstup 2 na lineární motor PRL1
A6 - napájení 0 V

Připojení a nastavovací prvky

1.  nepropojovat 
2.   propojení připne Ucc/2
3.  propojení zapne dynamické mazání
4.   propojení zvýší zesílení
5.   přepínání režimu
  S - externí řízení bez úprav signálu
  E - externí řízení - cesta signálu je přerušena pro
       interní připojení druhé karty, upravující signál
6.   zesílení 
7.   pojistka 3A
8.   indikace LED

Interní propojení
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EL2-12CA ELEKTRONICKÁ JEDNOTKA S RAMPOVOU FUNKCÍ A KONCOVÝM ST. PRO PRL1

Blokové schéma

Připojení a nastavovací prvky

Zapojení svorek

Technická data

Napájecí napětí Ucc (svorky A1, C6) V 11 ... 16
Řídicí diferenciální napětí UW (svorky A2, A3) V ± 5
Napájecí proud (max.) (svorky A1, C6) A 3
Omezení výstupního proudu (svorky A4, A5) A 3
Výstup rampové funkce (svorky C4, C5) V ± 3
Rozsah nastavení rampové funkce 0 ... 100% 0,05 ... 2

Popis funkce

 › Čtyřnásobná rampová funkce
 › Nastavení zesílení mimo okolí nuly 

Elektronická řídicí jednotka EL2-12CA je určena k řízení proporcionálních rozváděčů PRL1. 
Sestává z jednotek EL2-12C a EL2-12A. Řídicí signál se přivádí na vstup diferenciálního zesilovače jednotky EL2-12A, kde lze upravit jeho velikost. 
Upravený signál prochází dále přepínačem režimu J1 a pokračuje do jednotky EL2-12C. Zde může být stejnosměrně posunut trimrem 0 a mimo oblast 
kolem nuly zeslaben trimrem Z, případně omezen. Potom je signál tvarován generátorem rampové funkce (trimry +A, -A, +B, -B) a vrací se zpět do 
jednotky EL2-12A. Zde je případně omezen a je přeměněn na proud. Propojení mezi proporcionálním ventilem PRL1 a řídicí jednotkou EL2-12CA 
zajišťuje dvoužilový kabel, vedoucí k cívce lineárního motoru. 

A1 - napájení 12 V
A2 - řízení - invertující vstup diferenciálního zesilovače
A3 - řízení - neinvertující vstup diferenciálního zesilovače
A4 - výstup 1 na lineární motor PRL1
A5 - výstup 2 na lineární motor PRL1
A6 - napájení 0 V      

C1 - (napájení 12 V)
C2 - nezapojen
C3 - nezapojen
C4 - výstup rampové funkce
C5 - Ucc/2
C6 - napájení 0 V

Interní přepínače  EL2-12C
J1 přepínání režimu
- I  karta upravuje signál pro kartu EL2-12A

Trimry nastavitelé externě
0 ... Nula
Z ... zesílení
+A ... rampová funkce v oblasti +A
+B ... rampová funkce v oblasti +B
- A ... rampová funkce v oblasti - A
- B ... rampová funkce v oblasti - B

Interní přepínače EL2-12A
J1 přepínání režimu
 S - karta pracuje samostatně
 E - karta pracuje ve spolupráci s jinou kartou

J2 připíná dynamické mazání
J3 připne hladinu napětí Ucc/2
J5 skokem zvýší zesílení koncového stupně

zesílení

zesílení



Dither

ex
te

rn
al 

ou
tp

ut

internal connection

ex
te

rn
al 

in
pu

t

gain

85,5 (3.37)

40
(1.58)

79
 (3

.1
1)

4
3
2
1

8

5
6
7

Ex
te

rn
í v

stu
p

Ex
te

rn
í v

ýs
tu

p

zesílení

Dinam.
mazání

Interní zapojení

Změny vyhrazeny · EL2_9130_1a_08/2018

Page 4www.argo-hytos.com

EL2-24A  ELEKTRONICKÁ JEDNOTKA S KONCOVÝM STUPNĚM PRO PRL1

Blokové schéma

Zapojení svorek

Technická data

Napájecí napětí Ucc (svorky A1, A6)   V 22 ... 30
Řídicí diferenciální napětí UW (svorky A2, A3)   V ± 10
Napájecí proud (max.) (svorky A1, A6)   A 2,5
Dynamické mazání Hz cca 500
Omezení výstupního proudu (svorky A4, A5)   A 2,1
Zesílení nastavené výrobcem   A/V 2/10

Popis funkce

 › Koncový stupeň s šířkovou impulsní modulací
 › Indikace funkce koncového stupně
 › Možnost vnitřního propojení s jednotkami řady EL2-24

Elektronická řídicí jednotka EL2-24A je určena k řízení proporcionálních rozváděčů PRL1 a ve spojení s jednotkou EL2-24B k řízení proporcionálních 
rozváděčů PRL2. Jednotka obsahuje výkonový stupeň a pracuje jako převodník napětí - proud. Řídicí signál se přivádí na vstup diferenciálního 
zesilovače. Jednotka EL2-24A může být kombinována s další jednotkou z řady EL2-24. Obě jednotky jsou pak vestavěny do jedné krabičky.

A1 - napájení 24 V
A2 - řízení - invertující vstup diferenciálního zesilovače
A3 - řízení - neinvertující vstup diferenciálního zesilovače
A4 - výstup 1 na lineární motor PRL1
A5 - výstup 2 na lineární motor PRL1
A6 - napájení 0 V

Připojení a nastavovací prvky

Interní přepínače EL2-24A
J1 přepínání režimu
 S - karta pracuje samostatně
 E - karta pracuje ve spolupráci s jinou kartou

J2 připíná dynamické mazání
J3 připne hladinu napětí Ucc/2
J5 skokem zvýší zesílení koncového stupně

1.  nepropojovat 
2.   propojení připne Ucc/2
3.  propojení zapne dynamické mazání
4.   propojení zvýší zesílení
5.   přepínání režimu
  S - externí řízení bez úprav signálu
  E - externí řízení - cesta signálu je přerušena pro
       interní připojení druhé karty, upravující signál
6.   zesílení 
7.   pojistka 3A
8.   indikace LED



Dither

gain

ex
te

rn
al

 in
pu

t

ex
te

rn
al

 o
ut

pu
t

internal connection

position restriction

0

Fuse 2.5A

85,5 (3.37)
79

 (3
.1

1)

40 (1.58)

Připojení a nastavovací prvky

Upozornění!

Zapojení svorek

A1 - napájení 24 V
A2 - řízení - invertující vstup diferenciálního zesilovače
A3 - řízení - neinvertující vstup diferenciálního zesilovače
A4 - výstup 1 na lineární motor PRL2
A5 - výstup 2 na lineární motor PRL2
A6 - napájení snímače 0 V

B1 - napájení snímače 24 V
B2 - vstup od snímače invertující
B3 - vstup od snímače neinvertující
B4 - výstup polohy šoupátka
B5 - Ucc/2 (pouze pro měření polohy šoupátka)
B6 - napájení 0 V

Interní zapojení

Omezení pozice
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EL2-24BA  ELEKTRONICKÁ JEDNOTKA REGULÁTORU POLOHY ŠOUPÁTKA PRO PRL2

Technická data

Napájecí napětí Ucc (svorky A1, B6) V 22 ... 30
Řídicí diferenciální napětí UW (svorky A2, A3) V ± 10
Napájecí proud (max.) (svorky A1, B6) A 2
Omezení výstupního proudu (svorky A4, A5) A 2,6
Výstup rampové funkce (svorky B4, B5) V ± 2

Popis funkce

 › PID regulátor polohy šoupátka
 › Jednotka určená pro PRL2
 › Možnost objednání speciálního propojovacího kabelu

Elektronická řídicí jednotka EL2-24BA je určena k řízení proporcionálních rozváděčů PRL2. 
Sestává z jednotek EL2-24A a EL2-24B, které jsou propojeny uvnitř krabičky. Propojení mezi PRL2 a EL2-24BA zajišťuje speciální šestižilový kabel. Dvě 
žíly vedou proud k cívce lineárního motoru, ostatní připojují elektroniku snímače polohy integrovanou v PRL2. Z toho dvě nesou informaci o poloze 
šoupátka. Ta je v EL2-24B vyfiltrována a odčítá se od řídícího signálu přivedeného z EL2-24A vnitřním propojením. Regulační odchylka se zesílí v PID 
regulátoru a signál se vrací vnitřním propojením do EL2-24A, tam se případně omezí a je převeden na proud.

 › Speciální šestižilový kabel pro PRL2
 › Kabel dodáváme ve standardní délce 2, 3, 5, 10 nebo 15 m. Délku 

je nutné uvést slovně do objednávky.
 › Uvedené údaje slouží jen k popisu produktu a v žádném případě se 

nerozumí jako zaručené vlastnosti ve smyslu práva.

Blokové schéma

Dinam.
mazání

Interní přepínače EL2-24A
J1 přepínání režimu
 S - karta pracuje samostatně
 E - karta pracuje ve spolupráci s jinou kartou

J2 připíná dynamické mazání
J3 připne hladinu napětí Ucc/2
J5 skokem zvýší zesílení koncového stupně

zesílení
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Interní přepínače EL2-24C
J1 přepínání režimu
- I   karta upravuje signál pro kartu EL2-24A

Trimry nastavitelé externě
0 ... Nula
Z ... zesílení
+A ... rampová funkce v oblasti +A
+B ... rampová funkce v oblasti +B
- A ... rampová funkce v oblasti - A
- B ... rampová funkce v oblasti - B
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Interní přepínače EL2-24A
J1 přepínání režimu
 S - karta pracuje samostatně
 E - karta pracuje ve spolupráci s jinou kartou

J2 připíná dynamické mazání
J3 připne hladinu napětí Ucc/2
J5 skokem zvýší zesílení koncového stupně
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EL2-24CA  ELEKTRONICKÁ JEDNOTKA S RAMPOVOU FUNKCÍ A KONCOVÝM ST. PRO PRL1

Blokové schéma

Připojení a nastavovací prvky

Zapojení svorek

Technická data

Napájecí napětí Ucc (svorky A1, C6) V 11 ... 16
Řídicí diferenciální napětí UW (svorky A2, A3) V ± 5
Napájecí proud (max.) (svorky A1, C6) A 3
Omezení výstupního proudu (svorky A4, A5) A 3
Výstup rampové funkce (svorky C4, C5) V ± 3
Rozsah nastavení rampové funkce 0 ... 100 % 0,05 ... 2

Popis funkce

 › Čtyřnásobná rampová funkce
 › Nastavení zesílení mimo okolí nuly

Elektronická řídicí jednotka EL2-24CA je určena k řízení proporcionálních rozváděčů PRL1. 
Sestává z jednotek EL2-24C a EL2-24A. Řídicí signál se přivádí na vstup diferenciálního zesilovače jednotky EL2-24A, kde lze upravit jeho velikost. 
Upravený signál prochází dále přepínačem režimu J1 a pokračuje dojednotky EL2-24C. Zde může být stejnosměrně posunut trimrem 0 a mimo oblast 
kolem nuly zeslaben trimrem Z, případně omezen. Potom je signál tvarován generátorem rampové funkce ( trimry +A, -A, +B, -B ) a vrací se zpět do 
jednotky EL2-24A. Zde je případně omezen a je přeměněn na proud. Propojení mezi proporcionálním ventilem PRL1 a řídicí jednotkou EL2-12CA 
zajišťuje dvoužilový kabel, vedoucí k cívce lineárního motoru. 

A1 - napájení 24 V
A2 - řízení - invertující vstup diferenciálního zesilovače
A3 - řízení - neinvertující vstup diferenciálního zesilovače
A4 - výstup 1 na lineární motor PRL1
A5 - výstup 2 na lineární motor PRL1
A6 - (napájení 0 V)

C1 - (napájení 24 V)
C2 - nezapojen
C3 - nezapojen
C4 - výstup rampové funkce
C5 - Ucc/2
C6 - napájení 0 V

Dinam.
mazání
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Interní přepínače EL2-24A
J1 přepínání režimu
 S - karta pracuje samostatně
 E - karta pracuje ve spolupráci s jinou kartou

J2 připíná dynamické mazání
J3 připne hladinu napětí Ucc/2
J5 skokem zvýší zesílení koncového stupně
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Interní přepínače EL2-24D
J1 připne derivační složku
J2-J4 skokem změní časovou konstantu integrační složky
J5 připne interní výstup PID regulátoru
J6 připne hladinu napětí Ucc/2 

Trimry nastavitelé externě
S přizpůsobení snímače
0 posunutí signálu od snímače
I zesílení integrační složky
I0 omezení integrační složky
P proporcionální složka
D derivační složka
Z celkové zesílení regulátoru

EL2-24DA  ELEKTRONICKÁ  JEDNOTKA S PID REGULÁTOREM A KONCOVÝM ST. PRO PRL1

Připojení a nastavovací prvky

Zapojení svorek

Technická data

Popis funkce

 › PID regulátor pro vnější regulační smyčku

A1 - napájení 24 V
A2 - řízení - invertující vstup diferenciálního zesilovače
A3 - řízení - neinvertující vstup diferenciálního zesilovače
A4 - výstup 1 na lineární motor PRL2
A5 - výstup 2 na lineární motor PRL2
A6 - (napájení 0 V)

D1 - (napájení 24 V)
D2 - snímač - invertující vstup diferenciálního zesilovače
D3 - neinvertující vstup diferenciálního zesilovače
D4 - výstup z PID regulátoru
D5 - Ucc/2
D6 - napájení 0 V

Elektronická řídicí jednotka EL2-24DA je určena k řízení proporcionálních rozváděčů PRL1. 
Sestává z jednotek EL2-24D a EL2-24A. Řídicí signál se přivádí na vstup diferenciálního zesilovače jednotky EL2-24A, kde lze upravit jeho velikost. 
Upravený signál prochází dále přepínačem režimu J1 a pokračuje do jednotky EL2-24D. Zde se od něho odčítá upravený signál z vnějšího snímače (lze 
upravit jeho velikost trimrem S a posunutí trimrem 0). Tato regulační odchylka vstupuje do PID regulátoru. Z regulátoru vede signál vnitřním propoje-
ním zpět do EL2-24A, zde je případně omezen a je přeměněn na proud. Propojení mezi proporcionálním ventilem PRL1 a řídicí jednotkou EL2-12DA 
zajišťuje dvoužilový kabel, vedoucí k cívce lineárního motoru.

Blokové schéma

Dinam.
mazání

Napájecí napětí Ucc (svorky A1, D6) V 22 ... 30
Řídicí diferenciální napětí UW (svorky A2, A3) V ± 10
Napájecí proud (max.) (svorky A1, D6) A 2,5
Omezení výstupního proudu (svorky A4, A5) A 2,1 
Výstup z PID regulátoru (svorky D4, D5) V Ucc/2 ± 10

zesílení
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