
Leitura dos sinais I/O do PLC

Não necessita ferramentas

HC110-1 / HC120 / HC285

Ferramentas Necessárias:

Dica Técnica:

Modelos Abrangidos:
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Regras básicas de segurança

Perigo

O não cumprimento das instruções e das regras de segurança no Manual do
Operador e no Manual de Serviço apropriados à sua máquina resultará em morte ou
ferimentos graves. Muitos dos riscos identificados no manual do operador são
também riscos de segurança quando procedimentos de manutenção e reparo são
executados.

Não executar a manutenção a menos que:
 Você esteja treinado e qualificado para realizar a manutenção nesta máquina.
 Você leia, entenda e obedeça:

o As instruções do fabricante e as regras de segurança
o As regras de segurança do empregador e os regulamentos do local de

trabalho
o Os regulamentos governamentais aplicáveis

 Você tenha as ferramentas apropriadas, o equipamento de elevação e um local
adequado.

As informações contidas nesta dica técnica é um complemento do manual de
serviço. Consulte o manual de serviço apropriado de sua máquina para obter as
regras de segurança e os riscos.
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If you have any doubts about how to perform any procedure, please contact our Technical Support team through our Web Portal 
www.myterexcranes.com and access our Livechat.
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PLC e módulos I/O Omron 

PLC –SYSMAC CJ1M CPU13
Unidade de entradas ID262–64 Input DC
Unidade de entradas ID232–32 Input DC
Unidade de saídas OD263–64 Output DC (Sinking)
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Indicação de leitura PLC I/O 

Layout/Funções do módulo.
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Indicação de leitura PLC I/O 

Nos esquemas elétricos as  I/O são designadas
por canais (0000–0005 e 0008 a 0011) e por 
números de entradas e saídas (00 –15).

A chave seletora na unidade irá designar qual
canais são exibidos nos LEDs.

Como exemplo na unidade de entrada à 
direita, o interruptor está definido para a 
posição 0-1. 

Neste caso serão exibidas todas as entradas 
para o Canal 0 nas duas primeiras linhas e 
todas as entradas para o Canal 1 nas duas 
linhas inferiores. 

Entrada 0001-09 para a seleção do tambor 
frontal (queda livre) seria exibido conforme 
mostrado.


