
I/O via Ethernet: BL2010-EIO (v1.01) 

Via twee controllers BL2010, die op Ethernet worden aangesloten, kunnen via die 
verbinding de ingangsstatussen van beide controllers naar uitgangen van de andere 
controller worden overgedragen. 10 ingangsstatussen van controller A worden 
overgedragen naar 10 uitgangen van controller B en omgekeerd. 
In beide controllers is een webpage ingebouwd waarmee men per uitgang kan bepalen of 
die uitgang handmatig of automatisch staat. In de stand automatisch wordt de status van 
die uitgang bepaald door de overeenkomstige ingang van de andere controller. 
In de stand handmatig kan men de uitgangsstatus via de webpage zelf bepalen m.b.v. een 
browser. 

Ethernet 

Ingangen   Uitgangen 
Uitgangen  Ingangen 

Eigenschappen: 
Voedingsspanning 9-40VDC (netadapter PS2EU kan worden meegeleverd) 
Ethernet 10Base-T, RJ45, link en activity LED’s 
Digitale ingangen 10 stuks tbv potentiaalvrije contacten 
Digitale uitgangen 10 stuks open collector NPN (sink) 200mA, max. 40VDC 
IP-adres Vaste IP-adressen, instelbaar via de webpage (eigen adres en 

het adres van de bestemming) 
Relais uitgang 1x: staat parallel aan transistoruitgang 0 
Enclosure Zwart kunststof behuizing 
Afmetingen Incl. behuizing: 124x142x28mm 
Uitgangsreset Reset van alle automatische uitgangen bij verlies van de 

verbinding tussen de controllers. Handmatig ingestelde 
uitgangen behouden hun status 

Anti-dender filter 250ms (kan op verzoek verlaagd worden) 
Actuale status I/O Zichtbaar in de webpage 
Status uitgangen Te setten/ resetten in de stand hand via ingebouwde webpage 



Overzicht van de ingebouwde webpage van de master: 

Webpage wordt bereikbaar met de volgende gebruikersnaam/ wachtwoord instellingen: 
Gebruikersnaam: Admin 
Wachtwoord: Rabbit 

De getoonde IP-adressen zijn de default-adressen. U moet het IP-adres van uw computer 
in dit bereik instellen om verbinding te kunnen maken. Vervolgens kunt u in de master en 
in de slave de adressen wijzigen naar een bereik dat door u gewenst wordt. 
Indien u uw computer of laptop direct met de Ethernetpoort van de controller verbindt, 
dan moet u een cross-over kabel gebruiken (gekruiste aders). Via een switch moet het een 
standaard kabel zijn zonder kruising. 

Het blok onder de button “opslaan” geeft de actuele status van de ingangen en uitgangen. 

In het blok daaronder kunt u per uitgang bepalen of die uitgang op automatisch staat of 
op hand door met de muis op de button  te drukken. De actuele status wordt aangegeven 
in de button met de tekst “HAND” of de tekst “AUTO”.  
In de stand “AUTO” wordt de status van die uitgang bepaald door de overeenkomstige 
ingang van de andere controller. 
In de stand “HAND” wordt de status van die uitgang bepaald door op het rode blokje 
onder de desbetreffende uitgang te drukken. Hiermee wordt de uitgang op 0 of 1 gezet. 
De status van de uitgang die in de stand “HAND” staat, is zichtbaar in de onderste  
rij: 0= uit, 1= aan. U kunt altijd de button van deze (hand) uitgangen bedienen, echter 
wordt deze alleen overgenomen als de overeenkomstige uitgang in “HAND” staat of 
wordt gezet! 



Overzicht van de ingebouwde webpage van de slave: 

Opmerking: 
Indien de instellingen naar default moeten worden teruggezet, dan is dat realiseerbaar 
door ingang 10 gedurende 1seconde met GND te verbinden, daarna ingang 10 weer los te 
nemen en de controller vervolgens spanningsloos te maken en weer op te starten. 



BL2010 aansluitingen 
De BL2010 aansluitingen zijn onderstaand weergegeven. 

Power Supply 
De BL2010 kan op twee manieren van voedingsspanning worden voorzien: 
Via de power jack aan de zijkant via een netadapter (midden positief), of via de 
schroefklemmen 11 en 12: GND en +RAW (9 V tot 40 V DC). 



Digital I/O 
Digitale Ingangen 

De 10 digitale ingangen die gebruikt worden zijn genummerd van IN0–IN9. 

Default-instelling is onderstaand aangegeven: de ingang is standaard via een pull-up naar 
Vcc verbonden en kan via een contact naar GND worden verbonden. 
In de open-stand is de ingang “0” en indien het contact aan de ingang is gesloten, dan is 
de ingang “1”. De overeenkomende uitgang van de andere controller is in dit laatste geval 
in geleiding. 

Digitale Outputs 
De BL2000 heeft 10 digitale outputs, OUT0–OUT9. OUT0 tot en met OUT7 kunnen tot 
200mA sinken (NPN-uitgangstransistor). 
OUT8 en OUT9 kunnen tot 750 mA sinken. 
+K moet met +RAW worden doorverbonden (meestal de voedingsspanning van +12VDC
of +24VDC) teneinde de transistoruitgangen te beschermen tegen inductiepieken.
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