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1.  General information
1.1 Safety precautions

General remarks

The equipment is designed and assembled according to the latest existing 
regulations. The equipment is delivered to the customer in perfect working 
order and in line with all safety-relevant conditions. To maintain this status of the 
equipment, it is imperative to consider the following when installing and using the 
device:
- use only according to the intended purpose;
- apply all measures regarding safety and hazards;
- observe the present manual and especially the relevant safety precautions!

Make sure that the operating manual and especially the chapter describing 
the safety precautions is read and well understood by the staff in charge. 
Supplementary to the operating instructions, other generally or legally relevant 
regulations regarding accident prevention and environmental care are to be 
considered and observed. This manual is a supplement to already existing 
documentation (product information, mounting instructions, catalogues).

Intended purpose of the equipment

Intended purpose of the equipment is industrial process monitoring and control in 
packaging, wood, plastic, paper, glass and textile, etc. industry.

It is imperative that the equipment is applied only:

- in properly installed condition;

- in line with the relevant technical data!

Any use beyond the instructions/parameters described in this 
manual may lead to:
- fatal personal injuries;
- fatal health injuries;
- material damages or
- damage to equipment and property

The device must not be used:
- in explosion hazard areas;
- in medical/life support areas and equipment.
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Do not open the equipment and do not apply any modifications! Modifying the 
equipment might have a negative impact on reliability of the device and might 
result in danger!
Do not attempt any repairs, but return any defective equipment to the 
manufacturer!
Any violation of the integrity of the device as delivered will null the warranty.

Setup/Commissioning

In case of any abnormal behaviour (including change in operating conditions), the 
device must be switched off immediately.
It is imperative to switch off power supply during any installation work at the 
equipment. Installation and commissioning by correspondingly trained and 
authorised staff only. After correct mounting and commissioning the device is 
ready for operation.

Maintenance/repair

Switch off the power supply of the equipment before any action. Maintenance 
should be performed by trained and authorised persons only.

1.2 Description
The control unit (UC-RF) is a standard DIN rail module. The unit is provided with 
plug and socket for connection to a power source and to a PLC. The antenna 
allows the data exchange with the DD52R-E-RF electronic position indicators (to 
be ordered separately).
The control unit is used to connect  the DD52R-E-RF electronic position indicators 
to a PLC in order to allow the reading of the actual position of each indicators 
directly on the PLC and to allow the transmission of the target position from the 
PLC to the indicators. With this device it is possible to set a target position for 
each indicator connected to the UC-RF directly from the PLC. The control unit will 
constantly transmit the target position to each indicator and will receive back the 
actual position, providing to the PLC and so to the operator the exact situation and 
position of the command shafts and components of the machine.

1.3 Connections and mounting
The UC-RF must be connected to 24VDC +/-5%  power source.
The connection between the PLC and the UC-RF is to be made using Ethernet 
cable RJ45 
The UC-RF is to be mounted on a DIN Rail thanks to the claws positioned on the 
back of the device. 
The antenna is supplied with the control unit. The antenna must not be mounted 
inside the cabinet. It is possible to use an extension cable to mount the antenna 
in a more suitable position. RG 174/U coaxial cable, fitted with SMA male/female 
connectors must be used. The length of the extension cable will have only a small 
influence on the quality of the connection.
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2.  Instructions
2.1 Connection to power supply

The UC-RF control unit must be connected to a 24VDC +/-5%. See the drawing 
below for positive, negative and protective earth configuration.

+ 
- T

+ 
- T

2.2 Connection to the PLC

The UC-RF must be connected to the PLC via an Ethernet cable to one of the two 
ports, see drawing below. Both ports are equivalent. In case two PLCs, or PLC+PC 
are connected, make sure conflicts are avoided.
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2.3 Interface configuration

The standard interfaces available for the UC-RF are: 

- Ethernet/IP

- Profinet IO

- Modbus/TCP

Other interfaces (Profibus, Canbus, RS 232, RS 485 etc.) can be evaluated on 
request. For each standard interface it is available the corresponding Interface 
Connection Manual on the Elesa website. Other useful files to help the programmer 
to configure the communication between the PLC and the UC-RF are:

- EDS for the Ethernet interface.

- GSDML for the Profinet interface.

For a correct installation of the UC-RF, the programmer must follow the indications 
and the information on the Interface Connection Manuals. 

Once the UC-RF has been correctly installed, it is possible to make the following 
settings:

- Change the IP Address.

- Change the Net ID from 0 to 1…99 - this allows up to 100 networks to coexist in 
the same space without interferences.

2.4 Data exchange between the UC-RF and the DD52R-E-RF

The UC-RF communicates only with Elesa DD52R-E-RF indicators. The data 
exchange uses ISM SRD range of 2.400-2.480GHz. The communication between 
the indicators and the UC-RF follows a proprietary ELESA protocol. The connection 
is established immediately after the channel of the indicator is enabled and the 
indicator is switched on. The indicators’ parameter NetID must be set to the same 
NetID programmed on the UC-RF. For more information on the setting of the Net 
ID and Net CH parameters, refer to the DD52R-E-RF instructions manual.

The range of the radio link is up to 100m in line of sight. However, in industrial 
ambients the real range depends on many factors - presence of walls, machine 
parts, metal obstacles, ecc. - thus, the reasonable value to be considered is up 
to 30m. The antenna must be placed outside the cabinet in the highest possible 
position. If necessary, extension cable can be used.

Each control unit can handle up to 36 position indicators.



7

EN

UC-RF Control unit for DD52R-E-RF
PLC connection, data transmission via radio frequency

ELESA and GANTER models all rights reserved in accordance with the law. 
Always mention the source when reproducing our drawings.

Control unit for DD52R-E-RF
PLC connection, data transmission via radio frequency

2.5 Warning LED

Network module status LEDs - see the network manuals.

UC-RF status LEDs

On successful connection to a channel, the GREEN LED is flashed.

If the connection is lost/transmission packet discarded, the RED LED is flashed. 
During normal operation, occasional RED LED flash can be observed. This is not 
an indication of failure.

If the control unit does not establish a connection to a channel after several 
consecutive connection attempts, it will set the “off-air” flag for that channel.

2.6 Security

Since the communication between the indicators and the UC-RF follows a 
proprietary ELESA protocol and the control unit cannot process anything different 
from the expected data, it is not possible to have direct access to the PLC via the 
UC-RF. For this reason, the radiofrequency connection is protected against system 
alteration or industrial espionage.

The presence of interferences (various WI-FIs, BLUETOOTHs, etc.) will not affect 
the correct functioning of the system but could increase slightly the scan time due 
to discarded transmission packages.

Placing the UC-RF close to power elements (contactors, inverters, motors, etc.) 
should be avoided or, if impossible, a minimum safety distance of 200mm should 
be provided.
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3. Technical data

Electrical data
Supply voltage 24 VDC ±5 %

Power consumption 50 mA 

Reverse polarity Protected

Voltage transitions Protected

Frequency range 2.400-2.480GHz

Interface options
Ethernet/IP
Profinet IO
Modbus/TCP 

Antenna connector SMA female

Power supply 3-way terminal block 3.81 mm pitch

Mechanical data

Mounting DIN RAIL

Weight ≅ 50 g

Housing material white-gray ABS reinforced polycarbonate, 
self-extinguishing

Ambient conditions

Operating temperature 0 ÷ +50 °C

Storage temperature -20 ÷ +70 °C 

Relative humidity max. 80 %, not condensing 

Environment indoor use 

Altitude up to 2000 m

General EN 61010 part 1

ratings
protection class II
overvoltage category II
pollution degree 2 

Interference immunity EN 61000-6-2

Interference emission EN 61000-6-3 

Approvals UL/CU EN

Control unit for DD52R-E-RF
PLC connection, data transmission via radio frequency
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1.  Informacje ogólne
1.1 Środki bezpieczeństwa

Uwagi ogólne

Sprzęt został zaprojektowany i zmontowany zgodnie z najnowszymi obowiązującymi 
przepisami. Sprzęt jest dostarczany do klienta w idealnym stanie technicznym i 
zgodnie ze wszystkimi warunkami bezpieczeństwa. Aby utrzymać ten status, należy 
koniecznie wziąć pod uwagę następujące kwestie podczas instalacji i użytkowania 
urządzenia:

- używać tylko zgodnie z przeznaczeniem; 
- zastosować wszystkie środki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń; 
- przestrzegać niniejszej instrukcji, a zwłaszcza odpowiednich środków  
  bezpieczeństwa!

Upewnij się, że instrukcja obsługi, a zwłaszcza rozdział opisujący środki ostrożności, 
została przeczytana i dobrze zrozumiana przez odpowiedzialny personel. Oprócz 
instrukcji obsługi należy wziąć pod uwagę i przestrzegać innych ogólnie lub prawnie 
istotnych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska. 
Niniejsza instrukcja stanowi uzupełnienie już istniejącej dokumentacji (informacje o 
produkcie, instrukcje montażu, katalogi).

Przeznaczenie urządzenia

Zamierzonym przeznaczeniem urządzenia jest monitorowanie i kontrola procesów 
przemysłowych w przemyśle opakowań, drzewnym, tworzyw sztucznych, papieru, 
szkła, tekstyliów itp.

Konieczne jest, aby sprzęt był stosowany tylko: 
- prawidłowo zainstalowany; 
- zgodnie z parametrami określonymi w danych technicznych!

Każde użycie wykraczające poza instrukcje / parametry opisane w 
niniejszej instrukcji może prowadzić do:

- śmiertelnych obrażeń ciała; 
- utraty zdrowia; 
- uszkodzenia urządzenia, czy innych szkód materialnych.

Urządzenia nie wolno używać:
- w obszarach zagrożonych wybuchem;
- w obszarach i sprzętach medycznych / podtrzymujących życie.

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.
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Nie otwieraj urządzenia i nie wprowadzaj żadnych modyfikacji! Modyfikacja 
urządzenia może mieć negatywny wpływ na niezawodność urządzenia i może 
spowodować niebezpieczeństwo użytkowania!
Nie próbuj naprawiać, ale zwróć wadliwy sprzęt producentowi!
Każde naruszenie integralności dostarczonego urządzenia spowoduje utratę 
gwarancji.
Konfiguracja / uruchomienie
W przypadku nienormalnego zachowania (w tym zmiany warunków pracy) 
urządzenie należy natychmiast wyłączyć.
Konieczne jest wyłączenie zasilania podczas wszelkich prac instalacyjnych przy 
urządzeniu. Instalacja i uruchomienie wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony i 
upoważniony personel. Po prawidłowym montażu i uruchomieniu urządzenie jest 
gotowe do pracy.
Konserwacja / naprawa
Wyłącz zasilanie urządzenia przed podjęciem jakichkolwiek działań. Konserwację 
powinny wykonywać wyłącznie przeszkolone i upoważnione osoby.

1.2 Opis systemu
Jednostka sterująca (UC-RF) jest modułem przystosowanym do montażu na 
standardowych szynach DIN. Jednostka jest wyposażona we wtyczkę i gniazdo do 
podłączenia do źródła zasilania oraz sterownika PLC. Antena umożliwia wymianę 
danych z elektronicznymi wskaźnikami położenia DD52R-E-RF (wskaźniki 
zamawia się osobno).
Jednostka sterująca służy do połączenia elektronicznych wskaźników położenia 
DD52R-E-RF ze sterownikiem PLC w celu umożliwienia odczytu rzeczywistej 
pozycji każdego wskaźnika bezpośrednio w sterowniku PLC. System daje 
możliwość przesyłania bezpośrednio z PLC pozycji docelowej dla każdego 
wskaźnika podłączonego do UC-RF. Jednostka sterująca będzie stale przekazywać 
pozycję docelową do każdego wskaźnika, odbierać rzeczywistą pozycję i 
przekazywać ją sterownikowi PLC. Daje więc również możliwość monitorowania 
ustawień machanizmów maszyny.

1.3 Podłączenie i montaż
UC-RF musi być podłączony do źródła zasilania 24 VDC +/- 5%.
Połączenie między PLC a UC-RF należy wykonać kablem Ethernet RJ45.
UC-RF ma być montowany na szynie DIN poprzez zaczepy z tyłu urządzenia.
Antena jest dostarczana w komplecie z jednostką sterującą. Anteny nie wolno 
montować wewnątrz szafy. Możliwe jest użycie przedłużacza do zamontowania 
anteny w bardziej odpowiednim położeniu. Należy wtedy użyć kabla 
koncentrycznego RG 174/U, wyposażonego w złącza męskie / żeńskie SMA. 
Długość przedłużacza będzie miała niewielki wpływ na jakość połączenia.

UC-RF Jednostka sterująca dla DD52R-E-RF
Połączenie z PLC, transmisja danych za pośrednictwem fal radiowych
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2. Instrukcje
2.1 Podłączenie do zasilania

Jednostka sterująca UC-RF musi być podłączona do napięcia 24 VDC +/- 5%. 
Poniższy rysunek przedstawia układ przyłączy przewodów: dodatniego, ujemnego 
i uziemienia.

+ 
- T

+ 
- T

2.2  Podączenie do  PLC

UC-RF musi być podłączony do PLC kablem Ethernet do jednego z dwóch portów, 
patrz rysunek poniżej. Oba porty są równoważne. W przypadku podłączenia 
dwóch sterowników PLC lub sterownika PLC + PC, należy unikać konfliktów w 
komunikacji.

UC-RF Jednostka sterująca dla DD52R-E-RF
Połączenie z PLC, transmisja danych za pośrednictwem fal radiowych

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.
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2.3 Konfiguracja interfejsu

Standardowe interfejsy dostępne dla UC-RF to:

- Ethernet / IP

- Profinet IO

- Modbus / TCP

Inne interfejsy (Profibus, Canbus, RS 232, RS 485 itp.) Mogą być  przygotowane 
na specjalne zamówienie. Na stronie internetowej www.elesa-ganter.pl dostępna 
jest odpowiednia instrukcja połączenia dla każdego standardowego interfejsu. 
Inne przydatne pliki, które mogą pomóc w konfiguracji komunikacji między PLC 
a UC-RF to:

- EDS dla interfejsu Ethernet.

- GSDML dla interfejsu Profinet.

W celu prawidłowej instalacji UC-RF programista musi postępować zgodnie ze 
wskazówkami i informacjami zawartymi w instrukcjach połączeń interfejsu.

Po prawidłowym zainstalowaniu UC-RF można wprowadzić następujące 
ustawienia:

- Zmień adres IP.

- Zmień identyfikator sieci z 0 na 1… 99 - pozwala to na współistnienie do 100 sieci 
w tej samej przestrzeni bez zakłóceń.

2.4 Wymiana danych pomiędzy UC-RF a DD52R-E-RF

UC-RF komunikuje się tylko ze wskaźnikami DD52R-E-RF Elesa+Ganter. Wymiana 
danych wykorzystuje zakres ISM SRD 2,400-2,480 GHz. Komunikacja między 
wskaźnikami a UC-RF odbywa się według zastrzeżonego protokołu ELESA. 
Połączenie nawiązywane jest automatycznie, po włączeniu wskaźnika i ustawieniu 
kanału komunikacji. Parametr NetID wskaźników musi być ustawiony na taką 
samą wartość jak NetID zaprogramowany na UC-RF. Więcej informacji na temat 
ustawiania parametrów Net ID i Net CH można znaleźć w instrukcji obsługi 
DD52R-E-RF.

Zasięg łącza radiowego wynosi do 100 m w linii wzroku. Jednak w otoczeniu 
przemysłowym rzeczywisty zasięg zależy od wielu czynników: obecności ścian, 
części maszyn, przeszkód metalowych, itp. W związku z tym rozsądna wartość do 
rozważenia wynosi do 30 m. Antena musi być umieszczona na zewnątrz szafki, 
w najwyższym możliwym położeniu. W razie potrzeby można użyć przedłużacza 

UC-RF Jednostka sterująca dla DD52R-E-RF
Połączenie z PLC, transmisja danych za pośrednictwem fal radiowych
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przewodu antenowego.

Każda jednostka sterująca może obsługiwać do 36 wskaźników położenia.

2.5  Diody LED

Diody LED stanu modułu sieciowego - patrz instrukcje sieciowe dla 
podszczególnych interfejsów.

Diody LED stanu UC-RF

Po udanym połączeniu z kanałem ZIELONA dioda LED miga.

W przypadku utraty połączenia / odrzucenia pakietu transmisyjnego czerwona 
dioda LED miga. Podczas normalnej pracy można czasem zaobserwować 
mignięcie CZERWONEJ diody LED. Nie oznacza to awarii.

Jeśli jednostka sterująca nie nawiąże połączenia z kanałem po kilku kolejnych 
próbach połączenia, ustawi flagę „off-air” dla tego kanału.

2.6  Bezpieczeństwo

Ponieważ komunikacja między wskaźnikami a UC-RF odbywa się według 
zastrzeżonego protokołu ELESA, a jednostka sterująca przetwarza tylko ustalone 
dane, nie jest możliwy bezpośredni dostęp do PLC za pośrednictwem UC-RF 
dla innych urządzeń. Tym samym połączenie radiowe jest zabezpieczone przed 
zmianą systemu lub szpiegostwem przemysłowym.

Obecność zakłóceń (sieci WI-FI, BLUETOOTH itp.) Nie wpłynie na prawidłowe 
funkcjonowanie systemu, ale może nieznacznie wydłużyć czas skanowania z 
powodu odrzuconych pakietów transmisji.

Należy unikać umieszczania UC-RF w pobliżu elementów mocy (styczników, 
falowników, silników itp.) Lub, jeśli to niemożliwe, należy zapewnić minimalną 
bezpieczną odległość 200 mm.

UC-RF Jednostka sterująca dla DD52R-E-RF
Połączenie z PLC, transmisja danych za pośrednictwem fal radiowych

Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.
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Wzory ELESA i GANTER - wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem źródła pochodzenia.

3. Dane techniczne

Właściwości elektryczne
Napięcie zasilania 24 VDC ±5 %

Zużycie prądu 50 mA 

Odwrotna polaryzacja Zabezpieczone

Przepięcia Zabezpieczone

Zakres częstotliwości 2.400-2.480GHz

Opcje interfejsu
Ethernet/IP
Profinet IO
Modbus/TCP 

Złącze antenowe SMA żeńskie

Zasilanie 3-stykowy terminal 3.81 mm

Właściwości elektryczne
Montaż Szyna DIN

Waga ≅ 50 g

Materiał obudowy biało-szary wzmocniony poliwęglan ABS, 
samogasnący

Warunki otoczenia

Temperatura pracy 0 ÷ +50 °C

Temp. składowania -20 ÷ +70 °C 

Wilgotność względna max. 80%, bez kondensacji

Środowisko pracy wewnątrz

Wysokość do 2000 m

Wymagania bezpiecz. EN 61010 part 1

Klasyfikacje
klasa ochrony II 
kategoria przepięciowa II stopień 
zanieczyszczenia 2

Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2

Emisja zakłóceń EN 61000-6-3 

Zatwierdzenia UL/CU 

UC-RF Jednostka sterująca dla DD52R-E-RF
Połączenie z PLC, transmisja danych za pośrednictwem fal radiowych
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