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O firmì Kinco
Spoleènost Kinco Automation je firma, která se zabývá
vývojem a výrobou produktù pro automatizaci. Vyvíjí vlastní
øadu HMI panelù, PLC, Servo drivery a motory, drivery pro
krokové motory a krokové motory a jako novinku také
frekvenèní mìnièe.

Firma byla založena v roce 1996, a záhy se stala jedním z
pøedních dodavatelù pro prùmyslovou automatizaci v Èínì.

Kinco má celkem 5 výzkumných a vývojových center v Èínì
a v Nìmecku. Kinco se snaží o dodávku tìch nejkvalitnìjších
produktù pro automatizaci, nabízí rozsáhlou technickou
podporu a v neposlední øadì také výbornou cenu.

OBSAH KATALOGU

Ovládací HMI panely
Kinco je jedním z pøedních výrobcù HMI v Èínì. Nabízí kompletní 
øadu produktù, které dokáží uspokojit požadavky všech klientù. 
Kinco HMI mají výhodu snadného použití se softwarem zdarma 
a samozøejmì skvìlou cenu s vysokou kvalitou.

-MT4000          -MT5000
-Textové HMI

Kinco PLC - øídící systémy
Kinco PLC jsou vítìzem pro zákazníky, kteøí upøednostòují
skvìlou cenu s odpovídající kvalitou a množstvím použitelných
funkcí.

Produkty: K3 série + novinka K5 série

Servosystémy KINCO
Nejpoužívanìjším servosystémem je série CD120
Dále Kinco nabízí série JD a ED.

Více informací naleznete dále v katalogu.

Frekvenèní mìnièe KINCO
Frekvenèní mìnièe firmy Kinco nabízejí vysokou kvalitu
provedení, vysoký výkon a  vysokou stabilitu. Nabízená
série SV100 umožòuje vektorové øízení bez i se zpìtnou vazbou,
skalární øízení V/F. 

Vedle kvalitního provedení a stabilní funkce nabízejí mìnièe také 
výhodnou cenu.

Krokové motory a drivery
Kinco nabízí celou øadu produktù pro krokové motory. Základní série
Classic si za dlouhá léta používání vybudovala skvìlou reputaci.
Nabízí vysokou kvalitu s vynikající poøizovací cenou. Dále je 
nabízena nová N série, která je již plnì digitalizována a její výrobní 
technologie pochází z Nìmecka.

- N série - plnì digitální driver
- Základní serie Classic
- Krokové motory



MT5000 série

HMI vyšší tøídy

Výkonný Marvell PXA270 RISC CPU
Operaèní systém Linux

Pøedstavení produktu:

MT5000 série je navržena jako HMI vyšší tøídy.
Velice výkonný procesor Marvell PXA270 RISC
a vestavìný operaèní systém Linux staví øadu
MT5000 ke špièèe na trhu.

HMI nabízí vysokou rychlost, rozšíøené
komunikaèní možnosti jako jsou MPI,
Profibus-DP a CANopen.

Funkce:

1. Podpora Profibus-DP, CANopen, MPI
2. USB Host/Client a slot pro SD kartu
3. Volitelnì video vstup a audio výstup
4. Ethernetové rozhraní 
5. Volitelnì OPC Server
6. Výmìna dat mezi dvìmi komunikaèními 
    porty

Technická specifikace

Model

Velikost displeje

Rozlišení

Podsvícení

Operaèní teplota

Rozmìr výøezu

Poznámky

MT5320C

MT5320C-

CAN/DP/MPI

5.6"

320 x 234

LED

0-45°C

192 x 138mm

CAN - podpora CANopen 2.0; DP - podpora Profibus-DP klient

MPI - podpora komunikace MPI

MT5720T

MT5720T-

CAN/DP/MPI

15"

1024 x 768

2CCFL

0-50°C

387.5 x 294.5mm

MT5323C

MT5323C-

CAN/DP/MPI

5.6"

640 x 480

LED

-20-45°C

192 x 138mm

MT5423T

MT5423T-

CAN/DP/MPI

8"

800 x 600

LED

-0-45°C

224 x 161mm

MT5520T

MT5520T-

CAN/DP/MPI

10.4"

640 x 480

2CCFL

-0-45°C

298 x 218mm

MT5620T

MT5620T-

CAN/DP/MPI

12.1"

800 x 600

2CCFL

-10-45°C

327 x 241mm

Pøi objednání je nutné uvádìt typ komunikace

CAN/DP/MPI

MT6000 série

Otevøené HMI

Výkonný Marvell PXA270 RISC CPU
Operaèní systém Windows CE

Technická specifikace

Model

Velikost displeje

Rozlišení

Barvy

Jas

Procesor

Podsvícení

Spotøeba

Napájení

Operaèní teplota

Rozmìr výøezu

Váha

CE certifikace

FCC

Poznámky

Pøedstavení:

MT6000 série je otevøený
HMI s RISC procesorem 
PXA270 a vestavìným 
Windows CE OS.

MT6000 jsou navrženy jako
otevøený systém pro 
mnohostranné využití v
aplikacích pro prùmysl a
pro domovní automatizaci.

Funkce:

1. WinCE 5.0 a otevøená
    architektura pro tvorbu
    aplikací

2. PLC-HMI vše v jednom s
    využitím CodeSys

3. Dostupné SDK a nástroje 
    pro tvorbu aplikací

4. Sériové porty, USB Host
    USB Client, Ethernet a
    CANopen



MD série - textové

Volba pro jednoduché aplikace

Model

Velikost displ.

Rozlišení

Funkèní kláv.

Podsvícení

Operaèní tepl.

Výøez

Technická specifikacePøedstavení produktu
MD série programovatelných
textových HMI je urèena pro
jednoduché aplikace, kde je dùraz
kladen pøedevším na cenu. MD série
podporuje spojení s PLC hlavních
dodavatelù. HMI umožòují sledování
a modifikaci registrù v PLC s využitím
textových a grafických prvkù.

Funkce
1. 4.3" STN LCD
2. Podpora RTC (volitelnì)

Získaná ocenìní HMI

No. 1 - Nejoblíbenìjší znaèka HMI
 -- China Control Net 2005

Nejlepší HMI panel roku 2005

Ocenìní za inovaci - Èínských dodavatelù
-- Control Engineering Magazine (Amerika)
-- 2007, 2008 a 2011

Nejlepší HMI
roku 2005

Ocenìní za inovaci - Èínských dodavatelù
roky 2007, 2008 a 2011

MT4000 série

HMI s vysokou hodnotou

32-bit výkonný RISC CPU
Operaèní systém Linux

Model

Velikost disp.

Rozlišení

Podsvícení

Operaèní tepl.

Rozmìr výøezu

Technická specifikace

(E) - ethernet

Pøedstavení produktu:
MT4000 série je navržena jako HMI pro 
standardní aplikace s nároky kladenými na
kvalitu a zároveò na cenu. Používají 32-bitový
RISC procesor a jsou vybaveny operaèním
systémem Linux. 
Nabízejí možnost pøipojení k 200 druhùm rùzných
PLC od pøedních dodavatelù.
HMI umožòují využití pøíme online simulace, mají
vysokou pamì� pro data.
Umožòují využívat makra v jazyce C.

Funkce:
1. Kvalitní displej s 65536 barvami, podpora 
    BMP, JPG a GIF
2. 32-bitový RISC procesor
3. Velikosti od 4.3" - 12.1"
4. MT4000E série podporuje 10M/100M
5. Software zdarma



CD servo systém

CD servodrivery
SMH servo motory

Hlavní funkce
- mnoho ochranných prvkù (pøepìtí, pøetížení, 
   pøehøátí atd.)
- jednoduchá konfigurace pomocí operátorského
   panelu nebo softwaru na PC
- jednoduché zapojení
- rychlá doba odezvy, rychlost smyèky až 600Hz
- více možností øízení: analogovì, pulsnì
- funkce autotuning

Dostupné modely: CD420/430/620
Výkon: 220W - 2kW

Hlavní funkce
- možno až trojnásobnì pøetížit
- krytí IP65
- nízké zvlnìní momentu
- vynikající dynamická odezva
- elegantní design

Dostupné modely:SMH60/80/110
Výkon: 200W do 2kW

Výbìr servo driverù a motorù
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Drivery pro
krokové
motory

Krokové
motory

N Série - Vysoce výkonné digitální
drivery pro krokové motory

Série Classic - standardní
drivery pro krokové motory

Jedná se o digitální driver pro krokové motory, který je
založen na pokroèilých technologiích øízení, pøevzatých
ze servo driverù. N série dokáže pracovat s jakýmkoliv
dvoufázovým krokovým motorem s velikosti høídele od
86 do 130mm a proudem do 8A.

Série Classic je produktem, který si již získal dobrou 
reputaci na èínském trhu a to pøedevším díky kvalitnímu 
provedení a vysokému výkonu za nízké ceny. Driver je
 dostupný pro dvoufázové motory do 6A a pro tøífázové 
do proudu 5.8A.

Hlavní funkce
- vyšší výkon, multifunkèní
- vektorové øízení pøevzaté ze servo driverù,
  což vede k pøesnému øízení, nižšímu zahøívání 
  motoru a nižšímu hluku
- využití technologie pro potlaèení chvìní motoru
- zlepšená konstrukce vedoucí k možnosti použití
  i v nižších teplotách

Hlavní funkce
- stabilní, spolehlivý, jednoduché použití
- automatické funkce
- galvanicky oddìlené vstupní obvody
- mnoho ochranných prvkù

Model          Napájení         Max. proud          Poznámka

Model       Napájení         Max. proud            Poznámka

Krokové motory
2-fázové a 3-fázové hybridní krokové motory jsou vyrábìny z vysoce kvalitní za studena válcované oceli a termostab-
ilních permanentních magnetù. Høídel 2-fázových motorù je v délkách od 42mm do 130mm, délky pro 3-fázové motory
jsou 57mm a 85mm. Krokové motory je možno použít i v nízkých teplotách, kde si udržují svojí stabilitu a spolehlivost.

Parametry motorù                                                 Výbìr driveru a motoru

Typ   Høídel          Model            Proud      Moment
                                                  (mm)                                  (A)          (nm)

Poznámka: Èervená barva znamená, že motor mùže byt øízen driverem, ale pøíliš se jeho použití nedoporuèuje.
                  Driver 3M2280N mùže øídit krokové motory jiných výrobcù

Pøehled krokových motorù



Øídící systémy
PLC

Procesorové jednotky
CPU

Rozšiøující moduly I/O

Kinco PLC

K3 PLC podporuje programování pomocí IL
(Instruction list) a pomocí LD (ladder diagram).
Architektura projektu odpovídá standardu 
IEC61131-3. Umožòuje využití 114 základních
funkcí a dle typu CPU také až 420 rozšiøujících
funkcí pro snadné øízení Vaší technologie.

Hlavní funkce
- stabilní, spolehlivý a levný
- snadné rozšíøení I/O
- vysokorychlostní èítaè, pulsní vstup a PID
  regulace
- podpora více komunikaèních protokolù
- analogové vstupy a výstupy
- RTC

Pøehled modulù KINCO K3 série

Pøehled modulù KINCO F1 série

Kinco F1 série
CAN bus PLC

F122-D1608T je PLC
urèené pro sbìrnicové 
øízení. Má integrovaný
software od firmy 3S,
který se nazývá Codesys.

Tento software umožòuje využití mnoha funkcí
a zajiš�uje vysoký výkon celého systému. PLC
podporuje komunikaci s využitím protokolu 
CANOpen. PLC mùže být pøipojeno k dalším 
produktùm Kinco.

Typ                  Název                              Model                                  Popis

CPU
moduly

Rozšiøující
moduly

I/O

Napájení AC85-265V, 8DIx24V DC, 6DOx24V DC tranzistorové, maximální zatížení výstupu 0.75A, bez možnosti rozšíøení, port RS232/RS485 volitelný

Napájení AC85-265V, 8DIx24V DC, 6DO reléové, maximální zatížení výstupu 3A, bez možnosti rozšíøení, port RS232/RS485 volitelný

Napájení AC85-265V, 8DIx24V DC, 3DOx24V DC tranzistorové + 3DO reléové, maximální zatížení výstupu 0.75A + 3A, bez možnosti rozšíøení, port RS232/RS485 volitelný

Napájení AC85-265V, 8DIx24V DC, 6DO reléové, maximální zatížení výstupu 3A, s možnosti rozšíøení (4 moduly), port RS232/RS485 volitelný

Napájení DC24V, 14DIx24V DC, 10DOx24V DC tranzistorové, maximální zatížení výstupu 0.75A, s možnosti rozšíøení (4 moduly), port RS232/RS485 volitelný

Napájení DC24V, 14DIx24V DC, 10DO reléové, maximální zatížení výstupu 3A, s možnosti rozšíøení (4 moduly), port RS232/RS485 volitelný

Napájení AC85-265V, 14DIx24V DC, 10DOx24V DC tranzistorové, maximální zatížení výstupu 0.75A, s možnosti rozšíøení (4 moduly), port RS232/RS485 volitelný

Napájení V, 14DIx24V DC, 10DO reléové, maximální zatížení výstupu 3A, s možnosti rozšíøení (4 moduly)AC85-265 , port RS232/RS485 volitelný

Napájení AC85-265V, 14DIx24V DC, 10DOx24V DC tranzistorové, maximální zatížení výstupu 0.75A, s možnosti rozšíøení (15 modulù), port0 RS232/RS485 volitelný, port1 RS485 izolovaný

Napájení V, 14DIx24V DC, 10DO reléové, maximální zatížení výstupu 3A, s možnosti rozšíøení (15 moduùy)AC85-265 , port0 RS232/RS485 volitelný, port1 RS485 izolovaný

Napájení V, 24DIx24V DC, 16DO reléové, maximální zatížení výstupu 3A, s možnosti rozšíøení (16 modulù)AC85-265 ,2x COM port0 RS232/RS485 volitelný, port1 RS485 izolovaný

Napájení AC85-265V, 24DIx24V DC, 16DOx24V DC tranzistorové, maximální zatížení výstupu 0.75A, s možnosti rozšíøení (16 modulù),2x COM port0 RS232/RS485 volitelný, port1 RS485 izol.

Napájení AC85-265V, 24DIx24V DC, 4DOx24V DC tranzistorové + 12DO reléové, maximální zatížení výstupu 0.75A/3A, rozšíøení (16 modulù),2x COM RS232/RS485 volitelný, port1 RS485 izol.

8DIx24V DC

16DIx24V DC

8DOx24V DC tranzistorové, maximální zatížení výstupu 0.75A

16DOx24V DC tranzistorové, maximální zatížení výstupu 0.75A

8DO reléové, maximální zatížení výstupu 3A

16DO reléové, maximální zatížení výstupu 3A

8DIOx24V DC / 8x24V DC tranzistorové volitelný režim (I/O), maximální zatížení výstupu 0.75A

4DIx24V DC, 4DO reléové, maximální zatížení výstupu 3A

8DIx24V DC, 8DO reléové, maximální zatížení výstupu 3A

4 x AI, 0-20mA / 4-20mA / +-10V / 1-5V, režim volitelný ze softwaru

4 x RTD (Pt100/Cu50, 3-drát) - modul pro termoèlánky

2 x AO, 0-20mA / 4-20mA / +-10V / 1-5V, režim volitelný ze softwaru

2 x AI, 0-20mA / 4-20mA / +-10V / 1-5V; 1 x AO, 0-20mA / 4-20mA / +-10V / 1-5V, režim volitelný ze softwaru

2 x AI, 0-20mA / 4-20mA / +-10V / 1-5V; 2 x AO, 0-20mA / 4-20mA / +-10V / 1-5V, režim volitelný ze softwaru

Napájení 24V DC, 24IO, 16DIx24V DC, 8DOx24V DC tranzistorové, maximální zatížení výstupu 0.5A,

2x CAN port, 1x ethernet port, 2x sériový port: 1xRS232/RS485, 1xRS232



VFD
Výkonné frekvenèní mìnièe
- FV100 série
- SV100 série

Hlavní funkce
- excelentní výkonnost
- upevnìní na zeï
- RS485 komunikace (MODBUS), FV série CAN bus, volitelnì PROFIBUS
- analogové vstupy a výstupy
- ochrana proti pøetížení, proti ztrátì rychlosti atd.
- vektorové øízení bez/s zpìtnou vazbou, V/F øízení
- 400W až 90kW

Specifikace

Výpis nejbìžnìjších typù

SV100-4T-_ _ _G, FV100-4T-_ _ _G, 3-fázové 400V AC, Konstantní moment

SV100-4T-_ _ _L, FV100-4T-_ _ _L, 3-fázové 400V AC, Konstantní výkon

SV100-2S-_ _ _G, FV100-2S-_ _ _G, 1-fázové 200V AC, Konstantní moment

Napìtí (V)

Proud (A)

Pøetížení

Napìtí (V)

Frekvence (Hz)

Rozsah

napìtí (V,%)

Proud (A)

Brzdná jednotka

Krytí

Zpùsob chlazení

V
ý
s
tu

p
             V

s
tu

p

Výkon motoru (kW)

3-fázový 0-vstupní napìtí

150% 1 minutu, 180% 10 sekund

3-fázový 380V-480V; 50Hz/60Hz

323V-528V AC; rozptyl napìtí <=3%; kolísání frekvence +-5%

Vestavìná                                                                             Vestavìná (volitelnì)                                             externí

Vzduchem       Ventilátorem

3-fázový 0-vstupní napìtí

110% 1 minutu, 150% 10 sekund

3-fázový 380V-480V; 50Hz/60Hz

323V-528V AC; rozptyl napìtí <=3%; kolísání frekvence +-5%

Vestavìná                                                                             Vestavìná (volitelnì)                                            

IP20

Vzduchem       Ventilátorem

Napìtí (V)

Proud (A)

Pøetížení

Napìtí (V)

Frekvence (Hz)

Rozsah

napìtí (V,%)

Proud (A)

Brzdná jednotka

Krytí

Zpùsob chlazení

Výkon motoru (kW)
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ý
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p
             V

s
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p

IP20

Napìtí (V)

Proud (A)

Pøetížení

Napìtí (V)

Frekvence (Hz)

Rozsah

napìtí (V,%)

Proud (A)

Brzdná jednotka

Krytí

Zpùsob chlazení

Výkon motoru (kW)

V
ý
s
tu

p
             V

s
tu

p

3-fázový 0-vstupní napìtí

150% 1 minutu, 180% 10 sekund, 200% 0.5 sekundy, 10 minutové intervaly

1-fázový 200V-240V AC; 50Hz/60Hz

180V-260V AC; rozptyl napìtí <=3%; kolísání frekvence +-5%

Vestavìná                                                                            

IP20

Vzduchem       Ventilátorem

Poznámka:    V100 znamená FV100 nebo SV100 série

Frekvenèní mìnièe série FV100/SV100
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