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UIS4 (Unima Ignition System) je inteligentní kapacitní elektronické zapalování pro 6÷24
válcové motory (6÷12 válc  v duálním módu)

 Buzení až 24 induk ních cívek
 Duální režim (dv  sví ky na válec s nezávislým zdrojem)
 Napájecí nap tí 24V+/-20%,  napájecí proud 250mA/5A (klidový/provozní)
 RS-232 (diagnostika a nastavení servisním programem Manager)
 RS-485 ( ízení po datové lince, spolupráce s S UniGEN)
 CAN ( ízení po datové lince a tení veni in zapalování)
 Konfigurovatelné mapování vstup  a výstup
 Možnost vytvá ení vlastních algoritm  pomocí p ehledných funkcí (logické

hradla, klopné obvody, komparátory, analogové s ítání, ode ítání,
analogové pam ti, spína e atd.)

 4x binární vstup
 4x binární výstup
 2x vstup snímacích idel - reset, klika (SW konfigurovatelné Hallova sonda

/ Induk ní idlo / Kotlin)
 24x detona ní idlo pro detekci detonací
 Detekce nepálení (m ení kvality p eskoku jiskry)
 Regulovatelné výstupní nap tí (energie) 250-400V
 Korekce p edstihu od otá ek, p i detonacích, uživatelsky (nap . dle typu

paliva)
 Po et zub  pro snímání otá ek 2-255 (jedno idlové i dvou idlové snímání)
 Test-mode pro ov ení pálení na stojícím motoru
 Integrovaný tester (osciloskop)
 Inteligentní a velmi snadné nastavení výchozího p edstihu pomocí

stroboskopu
 Konfigurace z PC v uživatelsky p íjemném a intuitivním servisním SW
 Programovatelné v aplikaci (snadný upgrade FW p es RS-232)
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Servisní program Manager slouží pro vizualizaci, nastavení a diagnostiku UIS. K UIS je možné se p ipojit nejen
lokáln  pomocí RS-232, ale také pomocí vytá eného p ipojení (po p ipojení modemu) nebo pomocí internetu (p es
internet-bridge UniGENu a jeho p ipojení k n mu p es RS-485)

Pomocí setu UniGEN-UIS-USC-UVR ( ídící systém, zapalování, regulátor otá ek, regulátor nap tí) lze realizovat
kompletní ízení celé kogenera ní jednotky. Jednotlivé komponenty spolu vzájemn  komunikují pomocí RS-485 a
není tedy nutné je propojovat dalšími vodi i. Pomocí integrovaného internet-bridge ídícího systému lze vzdálen
monitorovat a parametrizovat všechny komponenty jedním p ipojením !


