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Вступ. Сучасні пристрої автоматизації виготовляються уніфікованими, 

тобто їх реалізація для різних застосувань здійснюється шляхом їх 

програмування. Серед таких пристроїв особливе місце займають електронні 

програмовані реле (інтелектуальні реле). Програмування в них полегшене, тому 

може бути вільно опановане людиною, і зводиться до внесення в пам’ять 

релейних схем, настроювання параметрів елементів керування. Одними з таких 

є програмовані керуючі реле EASY, багатофункціональний дисплей MFD-Titan 

та контролер easyControl, які в своїй основі використовують одну і ту ж 

концепцію і дозволяють вирішувати широкий спектр задач автоматизації – від 

елементарних схем до складних технологічних процесів. 

Мета роботи. Розглянути основні характеристики та принципи роботи 

пристроїв лінійки серії EASY від компанії Moeller. 

Матеріали дослідження. Програмовані керуючі реле easy500/700 і easy800 

(рис. 1) володіють повним набором технічних можливостей для вирішення 

завдань автоматизації в промисловості та побуті, машинобудуванні та інших 

галузях. Різні модифікації пристроїв з різноманітним набором функцій, типів 

напруги живлення, можливостями розширення входів / виходів та об'єднання в 

мережу кількох приладів дають можливість реалізувати індивідуальний підхід 

до вирішення будь-яких завдань. А наявність російськомовних версій дозволяє 

з легкістю освоїти їх програмування. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Програмовані реле easy500/700/800 
 

Стандартні опції, представлені в easy500/700, включають 

багатофункціональні реле, імпульсні реле, лічильники, аналогові компаратори, 

таймери, годинники реального часу і енергонезалежну пам'ять. Модель easy800 

додатково містить ПІД-регулятори, арифметичні блоки, блоки масштабування 

значень і багато інших функцій. А можливість об'єднання в мережу до 8 

пристроїв робить easy800 найпотужнішим програмованим реле на 

електротехнічному ринку. 

Багатофункціональний дисплей MFD-Titan (рис. 2) вирішує складні 

завдання автоматизації з керуванням і візуалізацією процесів. Функціональні 

клавіші MFD-Titan можна також використовувати для зміни і відображення 

інформації на пристрої. Якщо ви хочете відображати на дисплеї етапи 

автоматизованого процесу, графічні елементи, текст, аварійні повідомлення, 



інструкції користувача, поточні дату і час, значення вхідних сигналів і поточні 

параметри процесу – MFD-Titan ідеальний для вирішення всіх цих завдань. 

Програмне забезпечення easySoft Professional дозволяє не тільки програмувати 

всі вище перераховані функції, але також створювати візуалізацію для MFD-

Titan. Ступінь захисту IР65 дозволяє використовувати дисплей в агресивних 

навколишніх середовищах (харчова, фармацевтична, хімічна промисловість) і 

складних промислових умовах. Аналогічно easy800, MFD-Titan може бути 

розширений додатковими блоками входів / виходів, підключений до 

стандартних промислових шин передачі даних, а також об'єднаний в мережу 

easyNet. 

 

 

 

  

 

Рисунок 2 – Багатофункціональний дисплей 

MFD-Titan 
 

Контролери easyControl (рис. 3) можуть використовуватися як в комбінації 

з стандартними еasy-системами, так і з практично будь-якими контролерами 

других виробників через вбудований інтерфейс CANopen. Крім того, Ethernet- 

інтерфейс дозволяє використовувати додаткові можливості, такі як OPC-сервер 

та мережеве програмування, яке засноване на стандарті IEC 61131-3. Програмне 

забезпечення easySoft-CoDeSys, 256 кбайт програмної пам’яті та 

високопродуктивний процесор роблять easyControl чудовим приладом для 

вирішення задач, які раніше були недоступні для приладів easy. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Модуль easyControl 
 

Висновок. Дана робота дозволить студентам дізнатися про принципи 

роботи та області застосування сучасних  контролерів серії  EASY від компанії 

Moeller. 
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