Puntschrijver met tekst
en LED-puntmatrix display

B 70.6030.0 NL
Gebruiksaanwijzing
3.06/00356562

Toetsfuncties
e

- Snel papiertransport,
indien registratiebedrijf gestopt
(in basisstand)
- Afbreken parameterinvoer (Exit)
- Verlaten van het niveau

S

- Start/Stop
van de registratie
- Bij waarde-invoer keuze van
de kommaplaats
- Bij tekstinvoer:
snel kiezen karakters
(verspringen naar “ “, “0“, “A“,
“a“, “°“, “2“, “À“, “à“)

F

- Functietoets voor speciale
functie (min. 4 s ingedrukt houden)
default:afdrukken schaalverdeling

l, r

- Cursor naar links/rechts
verschuiven (keuze decade)

h, R

- Aanwijzing kiezen:
- Instrumentidentificatie,
datum & tijd
- Meetwaarde kanalen
- Systeemtoestanden
- Parameter kiezen
- Kanaal kiezen
- Waarde kiezen
uit waardetabel
- Momentele decade verhogen/
verlagen

E

- Parameterinvoer
- Invoer bevestigen
- Foutmelding bevestigen
- Statistische aanwijzing activeren
deactiveren (in basisstand)

l+r

- Aanwijzing van status-/
foutmeldingen
deactiveren/activeren

h+R

- Overgaan naar het volgende
niveau
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1 Inleiding
1.1

B

Voorwoord
Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in bedrijf neemt. Bewaar
deze gebruiksaanwijzing op een plek die voor alle gebruikers toegankelijk is.
Help ons s.v.p. bij het verbeteren van deze gebruiksaanwijzing.
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.
Voor Nederland:
Telefoon(0294) 491493
Voor technische ondersteuning:

Telefax (0294) 419577
Voor België:
Telefoon(087) 595300
Telefax (087) 740203

H

Alle benodigde instellingen zijn in deze gebruiksaanwijzing beschreven. Wanneer er bij de inbedrijfname toch moeilijkheden optreden dan verzoeken wij u om geen ontoelaatbare manipulaties uit
te voeren. Daardoor komt de garantie te vervallen.
Wij verzoeken u in een dergelijk geval contact op te nemen met uw
vertegenwoordiging of ons hoofdkantoor.

E

Bij retourzendingen van instrumenten of onderdelen moeten de
voorschriften conform DIN EN 100 015 „Schutz von elektrostatisch
gefährdeten Bauelementen“ worden aangehouden. Gebruik alleen
daarvoor bedoelde ESD-verpakkingen voor het transport.
Houdt er rekening mee dat de aansprakelijkheid niet geldt voor
schade die is veroorzaakt door ESD.
ESD=Elektrostatische ontladingen
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1 Inleiding
1.2

Opbouw van de documentatie
De documentatie voor dit instrument bestaat uit de volgende onderdelen:

Gebruiksaanwijzing
B 70.60.30.0 NL

Deze gebruiksaanwijzing behoort tot de leveringsomvang. Deze is bedoeld
voor de installateur en de gebruiker met een vakgerichte opleiding.

Interfacebeschrijving
B 70.6030.2

Deze gebruiksaanwijzing behoort tot de leveringsomvang wanneer de opties
“RS422” of “RS485” zijn besteld. Hier wordt informatie gegeven omtrent de
communicatie met een systeem van hoger niveau.

Setupprogramma
B 70.6030.3

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de installatie van het setup-programma en
geeft informatie omtrent bijzonderheden bij de bediening van het setup-programma.

Online-help

De online-help is onderdeel van het setup-programma. Het betreft hier een
Windows1-online-help.

1.2.1

Naast de montage en de elektrische aansluiting wordt er informatie gegeven
omtrent de inbedrijfname, de bediening en parametrering op het instrument, de
opties en de accessoires.

Indeling van deze gebruiksaanwijzing
Deze gebruiksaanwijzing is zodanig opgebouwd dat de gebruiker direct kan
beginnen met het bedienen en configureren van het instrument. D.w.z. hoofdstukken die onderwerpen beschrijven die normaal gesproken maar eenmaal
worden uitgevoerd bevinden zich aan het einde van de gebruiksaanwijzing. Dit
betreft bijv. de beschrijving van het instrument, de typeverklaring, de montage
en de elektrische aansluiting.

1. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation
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1 Inleiding
1.3

Typografische conventies

1.3.1

Waarschuwingssymbolen
De symbolen voor “voorzichtig” en “opgelet” worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt onder de volgende omstandigheden:

V

Voorzichtig
Dit symbool wordt gebruikt wanneer er door het niet nauwkeurig opvolgen of
geheel niet opvolgen van instructies persoonlijke schade kan ontstaan.
Opgelet

A

Dit symbool wordt gebruikt wanneer er door het niet nauwkeurig opvolgen of
geheel niet opvolgen van instructies schade aan instrument of gegevens kan
ontstaan.

E
1.3.2

Opgelet
Dit symbool wordt gebruikt wanneer speciale maatregelen moeten worden genomen bij het omgaan met onderdelen waarbij gevaar voor elektrostatische
ontlading bestaat.

Instructiesymbolen

H

Opmerking

v

Verwijzing

abc

1

Dit symbool wordt gebruikt wanneer aandacht voor iets bijzonders wordt gevraagd.

Dit symbool verwijst naar meer informatie in andere handboeken, hoofdstukken of paragraven.
Voetnoot
Voetnoten zijn opmerken die betrekking hebben op bepaalde teksten. Voetnoten bestaan uit twee delen:
Markering in de tekst en bij de voetnoottekst.
De markering in de tekst wordt uitgevoerd met een getal in superscript.
De voetnoottekst (kleiner lettertype dan de basistekst) staat aan de onderkant
van de pagina en begint met een getal en een punt.
Handelingsinstructie

h

Dit symbool toont dat er een uit te voeren handeling wordt beschreven.
De afzonderlijke procedurestappen worden door deze ster gemarkeerd, bijv.:
h Toets h indrukken
h Bevestigen met E
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1 Inleiding
1.3.3

Weergave
Toetsen

h+E

Toetsen worden in een kader weergegeven. Mogelijk zijn zowel symbolen als
teksten. Bij meervoudige functie van een toets wordt telkens de tekst weergegeven die hoort bij de momentele functie.
Beeldschermteksten

Programmamanager

Teksten die in het setup-programma worden getoond worden cursief weergegeven.
Menupunten

Wijzigen !
Instrumentgegevens

10

Menupunten in het setup-programma waarop deze gebruiksaanwijzing betrekking heeft, worden cursief weergegeven. Menunaam, menupunt en submenupunt worden tekens door een „!“ onderling gescheiden.

2 Beschrijving instrument
2.1

Aanwijs- en bedieningselementen
LED voor storingsmelding
brandt zodra de registratie door papiereinde, stop via de stoptoets S of door een externe stop wordt onderbroken.

24decaden LEDPuntmatrix-display

Setup-interface
(achter opklapbare
LED-puntmatrix)

Drukknop
Toetsen voor het bedienen
en programmeren

Deur voor openen en
sluiten
Papierrol
Meetplaats-tagplaat
Hier kan de meetplaatsidentificatie en/of het bijbehorende
meetbereik worden ingevuld
Inbouwbehuizing conform DIN 43 700 uit verzinkt staalplaat

11

2 Beschrijving instrument
2.2

Bedieningsprincipe
Om de bediening en programmering van de puntschrijver overzichtelijk te houden zijn de afzonderlijke parameters en functies onderverdeeld in meerdere niveaus:
- Basisstand
- Bedieningsniveau
- Parameterniveau
- Configuratieniveau 1
- Configuratieniveau 2
- Configuratieniveau 3

De niveaus, parameters en subparameters zijn in een boomstructuur ondergebracht. Uitgaande van de basisstand wordt naar de afzonderlijke niveaus gestapt en van daaruit naar de bijbehorende parameters en indien voorhanden
subparameters.
Wanneer een bepaalde parameter moet worden gewijzigd dan doorloopt men
de relevante niveaus tot deze parameter wordt bereikt.
Met E wordt het wijzigen gestart.
Wanneer een parameter meerdere subparameters heeft dan worden deze met
E benaderd.
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2 Beschrijving instrument
Toetsfuncties
e

Basisstand

Gebruikersniveau

Na correct codenummer
in parameter- en configuratieniveaus

Snel papiertransport
wanneer registratiebedrijf gestopt

- Afbreken van de
parameterinvoer
(Exit)

- Afbreken parameterinvoer
- Verlaten niveau

- Verlaten van het niveau

S

Start/Stop
Start/Stop
Step
van het registratiebedrijf van het registratiebedrijf
- bij waarden:
Keuze van de
kommaplaats
- bij teksten:
snel kiezen van
tekens:
verspringen naar “ “,
“0“,
“A“, “a“, “°“, “2“, “À“,
“à“

F

Functietoets
(bedoeld voor
speciale functies) 1

Functietoets
(bedoeld voor
speciale functies)

-----------------

l, r

-----------------

-----------------

Cursor naar links/rechts
verschuiven
(keuze decade)

h, R

Aanwijzing kiezen:
- instrument-identificatie,
datum & tijd
- Meetwaarde van de
kanalen
- Systeemtoestanden

- Parameterkeuze

- Parameterkeuze

- Kanaalkeuze

- Kanaalkeuze

- Waarde kiezen uit
waardetabel

- Waarde kiezen uit
waardetabel

- Getalsinvoer:
wijzigen van de
gekozen decade

- Tekst-/getalsinvoer:
wijzigen van de
gekozen decade

Omschakelen tussen
cyclische en statische
aanwijzing

- Openen van de
parameterinvoer

- Openen van de
parameterinvoer

- Bevestigen van de
invoer

- Bevestigen van de
invoer

- Bevestigen van
foutmeldingen

- Bevestigen van
foutmeldingen

E

Toetscombinaties:

l+r

Aanwijzen van status-/ ----------------foutmeldingen deactiveren/activeren

-----------------

h+R

Verspringen naar volgende niveau

Verspringen naar volgende niveau

Verspringen naar volgende niveau

1. F-toets (tenminste 4 s indrukken) in de standaard uitvoering: afdrukken van
de schaalverdeling van alle geactiveerde kanalen (schrijfstatus = AAN).
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2 Beschrijving instrument
Voor alle wijzigingen van de parameters (subparameters) geldt:
Bevestigen van
parameters

Wanneer er geen subparameters aanwezig zijn dan zorgt het indrukken van
E voor het opslaan van alle tot de parameter behorende gegevens in het
geheugen.

Afbreken van de
programmering

De programmering kan binnen een parameter door het indrukken van de toets
e worden afgebroken.

H

Wanneer de laatste subparameter nog niet is bevestigd dan worden de al gewijzigde gegevens van de parameter genegeerd. De
oude inhoud van de subparameter blijft behouden.

Foutmeldingen
tijdens de programmering

Wanneer er tijdens het programmeren foutmeldingen optreden vanwege invoerfouten dan moet dit met E worden bevestigd voordat de programmering opnieuw kan worden uitgevoerd.

Keuze

Een keuze bestaat uit een lijst van meerdere opties:
Voor de keuze van een optie worden drie toetsen gebruikt:
h Opties met de toetsen h en R kiezen
h Keuze met E bevestigen
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2 Beschrijving instrument
Waarde-/tekstinvoer

Voor het invoeren van de waarden worden 5 toetsen gebruikt:
h kies de te wijzigen decade met de toetsen l en r
h verhoog of verlaag de waarde van de gekozen decade met de toetsen h en
R
h verschuif de komma met de toets S
h bevestig de ingevoerde waarde met E

H

Bij foutieve invoer volgt een foutmelding in het display
v Hoofdstuk12.1 „Foutmeldingen“
De foutmelding moet met E worden bevestigd.
Aansluitend kan een nieuwe waarde worden ingevoerd.

Voor het invoeren van teksten zijn vijf toetsen nodig:
h kies het te wijzigen karakter met de toetsen l en r
h kies het nieuwe karakter met de toetsen h en R
(snel kiezen met toets S)
h bevestig de ingevoerde tekst met E
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2 Beschrijving instrument
Toetsenbordvergrendeling

Wanneer de puntschrijver met de optie “binaire ingangen” is uitgerust bestaat
de mogelijkheid om het toetsenbord te vergrendelen door het sluiten van een
ingang naar keuze in combinatie met de parameter Configuratieniveau 3 !
Toetsenbordvergrendeling.
De volgende toetsen resp. functies zijn in de basisstand vergrendeld:
- e Snel papiertransport wanneer het registratiebedrijf is gestopt
- S Start/stop van het registratiebedrijf
- F Functietoets voor het activeren van het afdrukken van de schaalverdeling
- h+R

Overgaan van de basisstand naar het bedieningsniveau

Ondanks een vergrendeld toetsenbord kunnen in de basisstand toch bepaalde
toetsfuncties worden uitgevoerd:
- l + r In-/uitschakelen van de foutmeldingen
- h , R Kanaalkeuze
- E Omschakelen tussen cyclische en statische aanwijzing
De toetsenbordvergrendeling heeft geen effect zolang de puntschrijver zich in
het bedieningsniveau, of in een van de configuratieniveaus bevindt. BIj het verlaten van deze niveaus wordt, bij een actieve binaire ingang, de toetsenbordvergrendeling geactiveerd. Opnieuw oproepen van de bedienings- of configuratieniveaus is pas weer mogelijk na het openen van de binaire ingang.
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2 Beschrijving instrument
Basisstand

De puntschrijver bevindt zich na het activeren van de voedingsspanning en het
initialiseren in de basisstand. De meetwaarden worden bepaald, verwerkt en
geregistreerd.
Op de 24-decaden LED-puntmatrix wordt aangewezen:
- Instrumentidentificatie, datum en tijd
- Kanaalnummers en meetwaarden (incl. eenheid) van alle actieve kanalen
(per paar)
- Kanaalnummer, beschrijving en meetwaarde (incl. eenheid) van alle actieve
kanalen (opeenvolgend)
- Status- en foutmeldingen
- Interface-teksten
v Hoofdstuk10.6 „Interface (RS422/RS485)“
- Klantspecifieke tekst
De aanwijzing kan cyclisch of statisch plaatsvinden:
Cyclische aanwijzing
De puntschrijver schakelt automatisch na ca. 3 s om naar de volgende aanwijzing.
Statische aanwijzing
De statische aanwijzing wordt in de basisstand door E geactiveerd en gedeactiveerd. Wanneer deze actief is dan blijft de actuele aanwijzing behouden
en regelmatig geactualiseerd.
De display-inhoud in de basisstand kan met de toetsen h en R worden gewisseld.
Status- en foutmeldingen worden regelmatig in tekst weergegeven (knipperend) in plaats van de actuele aanwijzing.
De aanwijzing van de status- en foutmeldingen kan door het indrukken van l +
r worden onderbroken en opnieuw worden geactiveerd.

H

Wanneer een meetwaarde buiten het geldige meetbereik ligt van
de A/D-convertor (out of range) of is er een sensorbreuk geregistreerd, dan verschijnt in plaats van de waarde de tekencombinatie „>>>>>>“.

Met de S-toets wordt de registratie gestopt en weer voortgezet. In de stop-toestand knippert “STOP” in het LED-puntmatrix-display.
Met de e-toets wordt in de stop-toestand een verhoogde papiersnelheid geactiveerd.
Met de F-toets (min. 4 s indrukken) wordt het afdrukken van de schaalverdeling gestart.
Het bedieningsniveau wordt benaderd door tegelijkertijd de h + R-toetsen in te
drukken.
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2 Beschrijving instrument
Voorbeeld basisstand bij een 6-kanaals instrument
GEBOUW 28 30.10.97 08 : 54

h
1 -5.321m/h

3 +76.20°C

R

2 +34.67°C

h

5 +35.08°C

Aanwijzing volgende 2 kanalen in een overzicht

R

6 +007.4U/m

h

Aanwijzing eerste 2 kanalen in een overzicht

R

4 +20.35bar

h

Aanwijzing identificatie, datum en tijd

Aanwijzing volgende 2 kanalen in een overzicht

R

1 TRANSPORTBAND -5.321m/ Aanwijzing van de 6 kanalen
h
ieder in een eigen overzicht

h

R

2 ROERKETEL +34.67°C

h

R

3 MOT7. LAGER +76.20°C

h
4 DRUK

R

+20.35 bar

h

R

5 OMLUCHTTEMP. +35.08°C

h
6 AS

Gebruikersniveau

R

+007.4rpm

In het gebruikersniveau komt men vanuit de basisstand met behulp van de
toetsen h + R, en vanuit het parameterniveau met e.
In dit niveau blijven de meetwaardebepaling en -verwerking actief.
De volgende parameters kunnen worden gewijzigd:
- Papiersnelheid
- Testafdruk
- Service-afdruk
- Versienummer (alleen aanwijzing)

H

18

Wanneer het gebruikersniveau actief is dan blijven de meetwaardebepaling, -verwerking en -registratie actief en ook de grenswaardebewaking.

2 Beschrijving instrument
Parameterniveau

In het parameterniveau komt met vanuit het bedieningsniveau met behulp van
de toetsen h + R, vanuit het configuratieniveau 1 met de toets e.
Het parameterniveau en de configuratieniveaus zijn door een 4-decaden toegangscode beveiligd.
Er bestaan twee verschillende toegangscodes:
- Toegangscode voor beperkte parameterset (default 9200)
- Toegangscode voor de volledige parameterset (default 9210)
Welke parameters tot de beperkte parameterset behoren wordt gedefinieerd in
het setup-programma onder Wijzigen ! Instrumentbediening … .
Daar kunnen parameters die voor de toepassing niet nodig zijn of slechts eenmaal worden geprogrammeerd overeenkomstig worden gemarkeerd. Deze
worden dan op het instrument niet langer aangewezen nadat de nieuwe setup
is overgedragen.
Wanneer een van de beide toegangscodes wordt ingevoerd dan worden
- de meetwaardebepaling en
- de registratie
onderbroken.
Bovendien worden
- events niet meer geregistreerd,
- rapporten afgebroken en teruggezet,
- grenswaarden niet langer meer bewaakt,
- de code van de wiskundige module niet meer uitgevoerd,
- de storingsmelduitgang op storing gezet en
- alle andere uitgangen in de laatste toestand gehouden.
De parameters kunnen nu worden geprogrammeerd.

H

Wanneer een foutieve toegangscode wordt ingevoerd dan blijft de
puntschrijver in normaal bedrijf. De meetwaardebepaling, -verwerking en -registratie zijn actief.
De parameters kunnen wel worden uitgelezen maar niet worden
geprogrammeerd.

H

De toegangscodes kunnen met het setup-programma
(Wijzigen ! Toegangscodes …) of op het instrument worden gewijzigd.
v Hoofdstuk4.2 „Tabel configuratieparameters“

H

De oorspronkelijke JUMO-toegangscodes worden bij het invoeren
van een eigen toegangscode overschreven en zijn daarna niet langer meer geldig.
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2 Beschrijving instrument

H
H

Wanneer voor de beide toegangscodes dezelfde getallen worden
ingevoerd dan wordt deze toegangscode als toegangscode voor de
volledige parameterset geïnterpreteerd.

De relais van de externe relaismodule ER8 blijven in de actuele toestand staan. Deze worden pas weer aangestuurd wanneer de puntschrijver zich in het gebruikersniveau of in de basisstand bevindt.

Na het invoeren van een geldige toegangscode kunnen in het parameterniveau
de volgende parameters worden gewijzigd:
- Taal
- Datum & tijd
- Zomertijd
- Display-contrast
- Tijdsaanduiding
Configuratieniveau 1

In configuratieniveau 1 worden kanaalspecifieke parameters geconfigureerd. In
dit niveau komt men vanuit het parameterniveau met behulp van de toetsen h
+ R, vanuit het configuratieniveau 2 met e.

H
H

Wanneer bij het oproepen van het parameterniveau een juiste toegangscode wordt ingevoerd dan worden de meetwaardebepaling en
-registratie in dit niveau onderbroken. De parameters kunnen worden
uitgelezen en gewijzigd.

De relais van de externe relaismodule ER8 blijven in de actuele toestand staan. Deze worden pas weer aangestuurd wanneer de puntschrijver zich in het bedieningsniveau of in de basisstand bevindt.

Configuratieniveau 1 bevat de volgende kanaalspecifieke parameters:
- Schrijfstatus
- Meetingang
- Schaalverdeling
- Kanaalidentificatie
- Grenswaardecontact
- Grenswaardebedrijf
- Zoom
- Weergavebereik
- Piekwaarderegistratie
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2 Beschrijving instrument
Configuratieniveau 2

In configuratieniveau 2 komt met vanuit configuratieniveau 1 met behulp van de
toetsen h + R, vanuit configuratieniveau 3 met e.

H
H

Wanneer bij het oproepen van het parameterniveau een juiste toegangscode wordt ingevoerd dan worden de meetwaardebepaling
en -registratie in dit niveau onderbroken. De parameters kunnen
worden uitgelezen en gewijzigd.

De relais van de externe relaismodule ER8 blijven in de actuele
toestand staan. Deze worden pas weer aangestuurd wanneer de
puntschrijver zich in het bedieningsniveau of in de basisstand bevindt.

Configuratieniveau 2 bevat de volgende algemene parameters:
- Instrumentidentificatie
- Open-Collector uitgang
- Papiersnelheid grenswaardebedrijf
- Tijdbedrijf
- Afdrukken verandering papiersnelheid
- Afdrukken “net-aan” tekst
- Afdrukken “net-uit” tekst
- Afdrukken schaalverdeling
- Afdrukken tijd
- Afdrukken kanaalnummer
- Rapport
- Begintekst
- Eindtekst
- Voorinstelling
- Toegangscode
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2 Beschrijving instrument
Configuratieniveau 3

In configuratieniveau 3 komt men vanuit configuratieniveau 2 met de toetsen h
+ R.

H
H

Wanneer bij het oproepen van het parameterniveau een juiste toegangscode wordt ingevoerd dan worden de meetwaardebepaling
en -registratie in dit niveau onderbroken. De parameters kunnen
worden uitgelezen en gewijzigd.

De relais van de externe relaismodule ER8 blijven in de actuele
toestand staan. Deze worden pas weer aangestuurd wanneer de
puntschrijver zich in het bedieningsniveau of in de basisstand bevindt.

Configuratieniveau 3 bevat parameters die overwegend behoren tot de opties
en de wiskundige module:
- Relaisuitgang1
- Wiskundige module
- Interface2
- Externe tekst1
- Binair gekoppelde externe tekst1
- Externe stop1
- Externe papiersnelheid1
- Event-teller1
- Externe schaalverdeling1
- Extern rapport1
- Toetsenbordvergrendeling1
- Events

1. De parameters kunnen alleen worden gewijzigd wanneer de opties
“binaire ingangen” en “interface voor ER8” in het instrument zijn opgenomen.
2. De parameter kan alleen worden gewijzigd wanneer de opties „RS 422“
of „RS 485“ in het instrument zijn opgenomen.
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De puntschrijver heeft een groot aantal mogelijkheden om de aangesloten
meetwaarden in heldere vorm op het registratiepapier weer te geven, te bewaken en te besturen.
De volgende functies staan ter beschikking:
- grenswaardebewaking via grenswaardecontact
- open-collector uitgangen
- verschillende papiersnelheden
- grafisch afdrukken
- tekst afdrukken

3.1

Grenswaardebewaking met grenswaardecontacten
Voor de grenswaardebewaking van meetwaarden staan 8 grenswaardecontacten ter beschikking. Deze worden via de parameter Configuratieniveau 1 !
Grenswaardecontact ingesteld. Via de bijbehorende subparameters kunnen de
grenswaarde, de hysteresegrenzen, teksten, functies van het grenswaardecontact (lk) en het gedrag bij sensorbreuk worden bepaald.
De teksten worden bij het over- resp. onderschrijden van de ingevoerde grensen hysteresewaarde afgedrukt zoals beschreven in de paragraaf “tekst afdrukken”.
v Hoofdstuk3.5.4 „Grenswaardecontact-tekst, externe tekst, binair gekoppelde tekst“
De grenswaardecontacten leveren als resultaat de toestand logische 0 of 1.
Via de subparameter Lk-functie wordt over het resultaat van de grenswaardetoestand beslist.
Lk-functie: lk7
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Lk-functie: lk8

Naast het afdrukken van de tekst kan het resultaat van de grenswaardecontacten 1 t/m 3 naar de open-collector uitgangen 1 t/m 3 en van de grenswaardecontacten 1 t/m 8 naar de relaisuitgangen 1 t/m 8 worden doorgestuurd.

H

De relaisuitgangen zijn als optie (ER8) leverbaar.
v Hoofdstuk10.3 „Externe relaismodule ER8“

H

De toestand van de grenswaardecontacten kan via de event-lijnen
op het registratiepapier worden gedocumenteerd.

H

Het gedrag van de grenswaardecontacten bij meetbereiksoverschrijding resp. sensorbreuk kan via de parameter Configuratieniveau 1 ➔ Grenswaardecontact ➔ Sensorbreuk worden bepaald.

H

De grenswaarden kunnen in de vorm van grenswaarde-markers
(„l“)
samen met de schaalverdeling worden afgedrukt.

v Hoofdstuk3.4.2 „Event-lijnen“

v Hoofdstuk3.5.8 „Schaalverdeling“
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3.2

Open-collector uitgangen
De puntschrijver is uitgerust met vier open-collector uitgangen. De uitgangen
1 t/m 3 zijn vast toegekend aan de grenswaardecontacten 1 t/m 3, uitgang 4
dient als storingsmelding. Met behulp van de parameter Configuratieniveau 2
! Open-Collector kunnen de uitgangen worden geactiveerd.

Storingsmelduitgang

De storingsmelduitgang kan worden gebruikt voor het signaleren van een storing. Gedurende het correcte gebruik van de puntschrijver is de uitgang actief.
Bij een storing, een fout of wanneer de status in parameter Configuratieniveau
2 ! Open-Collector op UIT staat, wordt deze gedeactiveerd.
De volgende oorzaken leiden tot een storingsmelding:
- Papiereinde
- Voeding uit
- Batterij instrument leeg
- Geen communicatie met de externe relaismodule ER8
- Fatale fout
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3.3

Verschillende papiersnelheden
Om te waarborgen dat het meetresultaat altijd optimaal op het registratiepapier kan worden geïnterpreteerd is de puntschrijver uitgerust met verschillende
papiersnelheden.

Normale papiersnelheid

Het papier wordt met de onder de parameter Bedieningsniveau ! Papiersnelheid geprogrammeerde snelheid getransporteerd.

Grenswaardebedrijf

Door het over- of onderschrijden van de programmeerbare grenswaarde (Configuratieniveau 1 ! Grenswaardebedrijf) wordt overgeschakeld naar de geprogrammeerde papiersnelheid (Configuratieniveau 2 ! Snelheid grenswaardebedrijf).

H

Ter voorkoming van te vaak wisselen van papiersnelheid wordt een
schakelhysterese van 0,5% om het schakelpunt gelegd. De schakelhysterese heeft betrekking op de schaalverdeling en zoom.

- Sa) x (Ze - Za) x 0,01Hysterese = (Se
---------------------------------------------------------------100
Se = schaaleindwaarde
Sa = schaalaanvangswaarde
Ze = zoomeinde
Za = zoomaanvang
Externe
papiersnelheid

Via een signaal op een binaire ingang (optie) kan naar de onder Configuratieniveau 3 ! Externe papiersnelheid geprogrammeerde papiersnelheid worden
omgeschakeld.

Tijdbedrijf

Deze papiersnelheid is binnen een programmeerbare tijdsperiode geldig en
wordt vastgelegd met de parameter Configuratieniveau 2 ! Tijdbedrijf.
Wanneer de aanvangstijd en de eindtijd op dezelfde tijd worden ingesteld is
het tijdbedrijf niet.
Bij de afzonderlijke papiersnelheden gelden verschillende prioriteiten.
v Hoofdstuk3.5.6 „Omschakeling van de papiersnelheid“
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3.4

Grafisch afdrukken
De puntschrijver heeft een printkop die onafhankelijk van het aantal kanalen
altijd is uitgerust met 6 stiften. Bij de 3-kanaals uitvoering is de kleurvolgorde
violet, rood, zwart, violet, rood, zwart. Bij de 6-kanaals uitvoering violet, rood,
zwart, groen, blauw, bruin. Hierdoor heeft de printkop bij de 3-kanaals uitvoering een dubbele levensduur. Wanneer door het setup-programma bij een 3kanaals uitvoering kleuren worden toegekend die niet aanwezig zijn (groen,
blauw, bruin), dan worden deze automatisch vervangen (violet, rood, zwart).
Het afdrukken van meetwaarden en tekst volgt altijd in één richting (unidirectioneel afdrukken).
De voor het afdrukken van een regel benodigde tijd wordt door het aantal punten bepaald dat binnen de regel moet worden afgedrukt. Bij een maximaal
aantal punten is voor één regel ca. 12 seconden nodig.
Bij een toenemende papiersnelheid moeten toenemend meer meetwaarden en
daarmee meer regels worden afgedrukt. Daarom moet de schrijver de tijd
waarin hij poogt een regel af te drukken met de toenemende snelheid reduceren. Deze tijden staan vermeld in de volgende tabel.
Snelheid
(mm/h)

minimale tijd
per regel
(s)

5
10
20
60
120
240
300
360
600
720

288
144
72
24
12
9
6
5
4.8
4

Tot een papiersnelheid van 120 mm/h kan iedere willekeurige regel binnen de
opgegeven tijd worden afgedrukt omdat er niet meer dan 12 seconden voor
nodig zijn. Wanneer bij grotere papiersnelheden meer tijd voor het afdrukken
van een regel nodig wordt dan in de tabel staat vermeld dan wordt deze tijd
door een overeenkomstig grotere verplaatsingssnelheid van de volgende regel
gecompenseerd.
Voorbeeld:
Bij een papiersnelheid van 300 mm/h probeert de puntschrijver (conform de
tabel) om iedere 6 seconden een regel af te drukken. Voor het afdrukken van
de actuele regel is echter 9 seconden nodig. Dit wordt gecompenseerd doordat de verplaatsing bij de volgende regel met 50% wordt verhoogd.
De puntschrijver is dusdanig ontwikkeld dat de afgedrukte curven altijd zo
goed mogelijk herkenbaar zijn. Zo wordt bijvoord door het afwisselend afdrukken van de kleuren gerealiseerd dat er bij dezelfde meetwaarden geen vermenging en verdwijning van de kleuren kan optreden.
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Voorbeeld:
Wanneer drie curven over elkaar vallen wordt door het afwisselen afdrukken
geen enkel punt meerdere malen afgedrukt maar worden de punten voor de
afzonderlijke kanalen afwisselend afgedrukt.
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3.4.1

Meetwaardecurven
Default worden alle meetwaardecurven over de gehele papierbreedte afgedrukt. Via de parameters Zoom en Weergavebereik bestaat de mogelijkheid
om het afdrukken te beinvloeden.

Zoom

Met de Zoom-functie kan een deel van het totale meetbereik vergroot worden
geregistreerd. De zoom-functie wordt geactiveerd via de parameter Configuratieniveau 1 ! Zoom.
De instellingen van de aanvangswaarde (ZOOM-AANV) en de eindwaarde
(ZOOM-EIND) volgen in% en kunnen als volgt worden berekend:

Mk - Sa ) ⋅ 100 %ZOOM-AANV = (------------------------------------------Se - Sa
Mg - Sa ) ⋅ 100 %ZOOM-EIND = (------------------------------------------Se - Sa
Mk = kleinste te registreren meetwaarde
Mg = grootste te registreren meetwaarde
Sa = aanvang schaalverdeling
Se = einde schaalverdeling
Het verschil tussen de aanvangs- en de eindwaarde moet tenminste 10% bedragen.
Voorbeeld:
Als ingangssignaal wordt spanning in het meetbereik van 0....10 V gekozen en
de schaalverdeling op het bereik 0....2000 m/h ingesteld. Op het registratiepapier moet het bereik 500....1500 m/h worden afgebeeld.

( 500m/h – 0m/h ) ⋅ 100 %
ZOOM-AANV = -------------------------------------------------------------- = 25 %
( 2000m/h – 0m/h )
( 1500m/h – 0m/h ) ⋅ 100 %
ZOOM – EIND = ----------------------------------------------------------------- = 75 %
( 2000m/h – 0m/h )
Weergavebereik

Met behulp van deze parameter kan een gebied op het registratiepapier worden vastgelegd waarop de meetwaardecurve moet worden geregistreerd.
Deze kan de totale breedte van 100 mm beslaan of slechts een deelbereik
daarvan. Zo kan worden gerealiseerd dat alle kanalen naast elkaar worden afgedrukt. Het weergavebereik wordt geactiveerd via de parameter Configuratieniveau 1 ! Weergavebereik.

Piekwaarderegistratie

De puntschrijver kan aanzienlijk meer waarden registreren dan printen. Bij een
transportsnelheid van bijv. 20 mm/h worden ca. elke 24 uur meetwaarden op
het papier geregistreerd. De functie piekwaarderegistratie, die vanaf softwareversie 105.02.XX ter beschikking is, kan deze situatie verhelpen.
Piekwaarderegistratie = UIT:
Bij een uitgeschakelde piekwaarderegistratie wordt altijd de momentele waarde per printtijdstip op het papier geregisteert.
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Kleurtoekenning

3.4.2

De kleuren waarin de meetwaardecurven worden afgedrukt kunnen met behulp van het setup-programma worden ingesteld.
In de basisinstelling worden bij 3-kanaals instrumenten de kleuren violet, rood
en zwart aan de kanalen 1 t/m 3 toegekend.
Bij toepassing van een 6-kanaals instrument komen daar de kleuren groen,
blauw en bruin voor de kanalen 4 t/m 6 bij.

Event-lijnen
Naast de meetwaardecurven biedt de puntschrijver de mogelijkheid om tot
max. 8 event-lijnen te registreren. Als bron kunnen zowel de grenswaardecontacten als ook de “binaire ingangen” (optie) worden gebruikt.
De bronkeuze en de lijnkeuze volgen via de parameter Configuratieniveau 3 !
Event-lijnen.
Met behulp van het setup-programma kan men de startpositie van de eventlijnen op het registratiepapier kiezen tussen 0....100%.
Wanneer niet alle event-lijnen zijn gekozen ontstaat er op deze plaats een lege
ruimte. Iedere lijn ligt altijd op dezelfde afstand tot de aangegeven startpositie.

Kleurtoekenning

Bij de 6-kanaals uitvoering worden de kleuren violet, rood, zwart, groen,
blauw, bruin, violet en rood aan de event-lijnen 1 t/m 8 toegekend. Bij de 3-kanaals uitvoering worden de kleuren groen, blauw en bruin vervangen door de
kleuren violet, rood en zwart.
Met behulp van het setup-programma kan de kleurtoekenning worden gewijzigd.
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3.5

Tekst afdrukken
De puntschrijver kan naast de diagramlijnen ook tekst afdrukken. Het afdrukken van tekst is bedoeld als commentaar bij het diagram en als registratie van
events. De karakters worden puntsgewijs in een 7 x 9 matrix afgedrukt.

3.5.1

Afdrukprioriteiten
Er zijn verschillende typen tekst waaraan via het setup-programma prioriteiten
en de afdrukmodus kunnen worden toegewezen. Deze prioriteiten beslissen
over afbreekcriteria wanneer tegelijkertijd afdrukken van verschillende teksten
worden gevraagd.
Voor het hierna volgende geldt:
- Tekst 1 = tekst met hoogste prioriteit
- Tekst 2 = tekst met laagste prioriteit
Wanneer tekst 2 wordt afgedrukt terwijl er een vraag naar tekst 1 komt dan
wordt het afdrukken van tekst 2 onderbroken en wordt tekst 1 afgedrukt. De
afgebroken tekst wordt niet tot het einde toe afgedrukt en niet naderhand alsnog afgedrukt.
Wanneer er een vraag naar tekst 2 optreedt terwijl tekst 1 wordt afgedrukt van
volgt het afdrukken van tekst 2 nadat tekst 1 is afgedrukt.
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Voorbeeld:
Van 12:00 tot 12:05 wordt een rapport met de hoogste prioriteit afgedrukt. Om
12:2 wordt een grenswaarde overschreden zodat de daarbij behorende tekst
moet worden afgedrukt. Omdat het afdrukken op dat moment niet mogelijk is
wordt deze pas na het beeindigen van het afdrukken van het rapport afgedrukt.
Tijd

Vraag om afdrukken
tekst

Afgedrukt wordt

12:07
12:06

12:02 Grenswaarde
schreden

over-

12:05
12:04
12:03
12:02

Grenswaarde
schreden

over-

Rapport

12:01
12:00

Rapport

Wanneer teksten met dezelfde prioriteit niet direct kunnen worden afgedrukt
dan hangt de volgorde waarin de teksten worden afgedrukt niet af van de
tijdsvolgorde van het optreden van de bijbehorende events. Er is een interne
volgorde in het instrument welke dit bepaalt.
- Begintekst
- Tekst bij papiersnelheidsomschakeling
- Rapport
- Externe tekst
- Binair gekoppelde externe tekst
- Teksten grenswaardecontacten
- Afdrukken event-teller
- Klantspecifieke teksten
- Externe schaalverdeling
- Afdrukken van de tijd
- Cyclisch schaalverdeling
- Kanaalnummer
Voorbeeld:
Bij dezelfde configuratie van de prioriteiten wordt bijv. de tijd voor de cyclische
schaalverdeling afgedrukt.
Wanneer de schrijver in de stop-toestand komt of uitgeschakeld wordt dan
worden alle nog aanwezige en alle binnen deze tijd binnenkomende vragen om
afdrukken gewist. Het afdrukken van de teksten wordt na het weer activeren
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van de registratie niet alsnog uitgevoerd. Uitzondering: de vraag naar het afdrukken van een rapport wordt gedurende een stop-toestand niet gewist. Het
rapport wordt afgedrukt na het opheffen van de stop. WAnneer echter een
stop het afdrukken van een rapport onderbreekt dan wordt ook deze na het
opnieuw starten van de registratie niet meer afgedrukt.
In de volgende gevallen worden alle nog aanwezige vragen voor het afdrukken
van tekst gewist en nieuwe genegeert:
- Puntschrijver gaat over in de stop-toestand
- Puntschrijver wordt uitgeschakeld.
Een uitzondering hierop vormt het rapport.
v Hoofdstuk3.5.5 „Rapport“
Voor stop-, service- en testafdrukken zijn de volgende vaste prioriteiten ingesteld:
Prioriteit

Tekst

hoger

- Stop via S-toets, externe stop, geen papier,
configuratie via toetsenbord of setup
- Testafdruk
- Service-afdruk

lager

- Tekstafdruk conform geconfigureerde prioriteitenlijst
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3.5.2

Afdrukmodi
Teksten kunnen in twee modi worden afgedrukt:
- Meetwaardecurve onderbreken (Outplot)
- Meetwaardecurve overschrijven (Inplot)

Meetwaardecurve
onderbreken

De tekst wordt zo snel mogelijk afgedrukt. Gedurende het afdrukken van de
tekst volgt geen registratie van de meetwaarden en event-lijnen. De papiersnelheid wordt geoptimaliseerd voor het tekstafdrukken. Deze komt niet overeen met de geprogrammeerde papiersnelheid.
Voor het afdrukken van een tekstregel is een tijd nodig van typisch 10....40 seconden.
Voordelen:
- Snel afdrukken van tekst
- Andere meldingen worden minimaal geblokkeerd
- Dankzij een geoptimaliseerde papiersnelheid is de tekst altijd uitstekend
leesbaar
- Tekstafdruk ook bij geprogrammeerde papiersnelheid van 0mm/h
Nadelen:
- Meetwaarden en event-lijnen worden gedurende het afdrukken van de tekst
niet
geregistreerd
- De papiersnelheid wordt tijdens het afdrukken van tekst veranderd. De tijdas gaat verloren

Meetwaardecurve
overschrijven

De tekst wordt met de actuele papiersnelheid afgedrukt. Meetwaarden en
event-lijnen worden tevens parallel afgedrukt. De tekst wordt bij een papiersnelheid van 0 mm/h niet afgedrukt. Bij deze papiersnelheid hebben teksten,
die in de modus “meetwaardecurve overschrijven” moeten worden afgedrukt,
geen prioriteitsklassificering.
Voor het afdrukken van een tekstregel is afhankelijk van de geprogrammeerde
papiersnelheid een lange tijd nodig.
Papiersnelheid

Afdruktijd één tekstregel

5mm/h

ca. 43min

20mm/h

ca. 11min

120mm/h

ca. 2min

Voordeel:
- De tijdas blijft ook bij het afdrukken van tekst behouden
- De registratie van meetwaarden en events wordt niet onderbroken.
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Nadeel:
- Het afdrukken van tekst kan zeer lang duren
- Het afdrukken van andere teksten wordt geblokkeerd
- De tekst wordt niet afgedrukt bij de papiersnelheid 0mm/h

3.5.3

Wachtrij bij het afdrukken van tekst
Externe teksten, binair gekoppelde externe teksten, grenswaardecontact-teksten voor grenswaarde-onder- en overschrijdingen plus event-teksten worden
in een wachtrij gezet. Daardoor ontstaat, zolang de wachtrij niet vol is, een
complete documentering.
De wachtrij heeft:
- 24 plaatsen voor externe teksten
- 48 plaatsen voor binair gekoppelde teksten
- 48 plaatsen voor grenswaardecontact-teksten en
- 20 plaatsen voor event-teksten
Wanneer de wachtrij voor een type vol is dan gaan nieuw binnenkomende teksten verloren totdat er weer plaats is in de wachtrij.

H

Wanneer zeer veel events moeten worden geregistreerd dan moet
of de bedrijfsstand “meetwaardecurve onderbreken” of een voldoende hoge papiersnelheid worden gebruikt omdat dan de bezette plaatsen in de wachtrij wezenlijk sneller weer vrijkomen.
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3.5.4

Grenswaardecontact-tekst, externe tekst, binair gekoppelde tekst

Grenswaardecontactteksten

Grenswaardecontact-teksten kunnen worden afgedrukt. Daarvoor moet de
parameter Configuratieniveau 1 ! Grenswaardecontact ! GW-tekst-status
op AAN zijn ingesteld en de bijbehorende tekst zijn ingevoerd. Iedere keer
wanneer een grenswaarde wordt over- of onderschreden volgt het afdrukken
van de betreffende tekst.
v Hoofdstuk3.1 „Grenswaardebewaking met grenswaardecontacten“

Externe tekst

Voor externe teksten staan acht binaire ingangen ter beschikking.
Wanneer een binaire ingang wordt gesloten (activeren op pos. flank), wordt de
bijbehorende tekst afgedrukt. Openen van de binaire ingang heeft geen effect.
Het activeren volgt via de parameter Configuratieniveau 3 ! Externe tekst.

H
Binair
gekoppelde
externe tekst

Optie “binaire ingangen” is nodig.
Wanneer deze optie niet aanwezig is wordt de parameter niet getoond.

De mogelijkheid bestaat om de signalen op de eerste vier binaire ingangen als
binair getal te interpreteren en aan ieder binair getal een tekst toe te kennen.
Daardoor kunnen tot max. 16 teksten worden gedefinieerd.
Na iedere toestandsverandering op de betreffende binaire ingangen wordt de
bij het binaire getal behorende tekst afgedrukt.
De tekstafdruk kan voor ieder van de 16 teksten afzonderlijk worden uitgeschakeld.
Voorbeeld:
Wanneer op de binaire ingangen het binaire getal 1001 actief is dan wordt
tekst 9 afgedrukt. Wanneer de eerste binaire ingang wordt geopend dan is op
de binaire ingang het binaire getal 1000 actief. Tekst 8 wordt afgedrukt.
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Binair ge- Decimaal getal / tekst
tal
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1e binaire ingang
4e binaire ingang

Activeren volgt via de parameter Configuratieniveau 3 ! Binair gekoppelde externe tekst.

H

Optie “binaire ingangen” is nodig.
Wanneer deze optie niet aanwezig is wordt de parameter niet getoond.

Kleurtoekenning

De grenswaardecontact-tekst wordt afgedrukt in de kleur van de bijbehorende
meetwaardecurve. De kleuren waarin de externe en binair gekoppelde externe
teksten worden afgedrukt kunnen met behulp van het setup-programma worden ingesteld (default-instelling is zwart).

Algemeen

Voor grenswaardecontact-teksten, externe tekst en binair gekoppelde externe
teksten geldt:
Naast de geprogrammeerde tekst wordt de tijd waarop de tekstafdruk werd
gevraagd afgedrukt.

H

De tijdreferentiemarkering „_“ wordt niet afgedrukt omdat de afdruk via de wachtrij tijdvertraagd kan worden uitgevoerd.
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3.5.5

Rapport
Het rapport dient voor het aanmaken van een statistiek betreffende de meetwaarden gerelateerd aan een definieerbare tijdsperiode (protocol).
Over deze tijd worden de minimum, maximum en gemiddelde waarde van de
meetsignalen berekend. Het resultaat wordt aan het einde van het protocol in
de vorm van een tabel afgedrukt.
De teksten „tot“, „MIN.“, „MAX.“, „GEM.“ en „DIM.“ worden in de geprogrammeerde taal afgedrukt. Alleen die kanalen worden in het rapport opgenomen
die aanwezig zijn en waarvan de schrijfstatus actief is.

Wanneer tijdens de protocolperiode een meetbereiksover- of -onderschrijding
optreedt dan wordt in plaats van de minimum, maximum en gemiddelde waarde „--------“ afgedrukt.
Het rapport wordt geactiveerd met de parameter Configuratieniveau 2 ! Rapport. Er kan worden gekozen uit “periodiek”, “wekelijks”, “maandelijks” en
“extern” rapport.

H

Houdt er rekening mee dat het berekenen van de gemiddeld waarde bij het rapporttype “periodiek” nauwkeuriger is dan bij alle andere typen rapport (protocolperiode groter dan een dag).

Voorbeeld:
Er wordt gekozen voor “periodiek rapport” met “tijd 17:15” en “periode 2 h”.
Daaruit resulteert dat om 17:15 het eerste rapport volgt. Volgende rapporten
volgen om 19:15, 21:15 enz.
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Extern rapport

Het externe rapport wordt door een selecteerbare binaire ingang gestuurd.
Naast de parameter Configuratieniveau 2 ! Rapport (EXTERN CONTACT)
moet via de parameter Configuratieniveau 3 ! Extern rapport de gewenste binaire ingang (bijv. BIN.ING.6) worden gekozen. Wanneer de binaire ingang
wordt gesloten dan begint de protocolperiode. Door het openen van de binaire
ingang (activeren over neg. flank) volgt afdrukken van het rapport.

Door uitbreiding naar twee rapporten vanaf software-versie 105.02.XX zijn
maximaal twee externe rapporten beschikbaar.

H

Bij gebruik van de extererne rapporten moet bij de instelling van de
parameter Configuratieniveau 2 ! Rapport op nummer (1 of 2) gezet worden.
Juist:
Configuratieniveau 2 ! 1. Rapport = EXTERN CONTACT
Configuratieniveau 3 ! 1. Extern rapport = Bin. ing. 8
Fout:
Configuratieniveau 2 ! 2. Rapport = EXTERN CONTACT
Configruatieniveau 3 ! 1. Extern rapport = Bin. ing. 8

Kleurtoekenning

De kleur waarin de instrumentbeschrijving wordt afgedrukt kan met behulp
van het setup-programma worden ingesteld (default is zwart).
De minimum, maximum en gemiddelde waarde worden in dezelfde kleur als
de bijbehorende meetwaardecurve afgedrukt. De kleuren van de meetwaardecurven kunnen tevens via het setup-programma worden gewijzigd.
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Algemeen

geldt voor het rapport:
- Wanneer de puntschrijver aan het einde van de protocolperiode is uitgeschakeld dan vervalt het afdrukken.
Hetzelfde geldt wanneer het instrument via het toetsenbord opnieuw wordt
geconfigureerd of wanneer de setup-connector is geplaatst.
- Wanneer het afdrukken van een rapport door een stop, een nieuwe configuratie, de setup, een testafdruk of een service-afdruk wordt afgebroken dan
wordt het afdrukken na het opnieuw starten van de registratie niet voortgezet.
- Wanneer de puntschrijver zich in de stop-stand bevindt wanneer het
afdrukken van een rapport moet beginnen dan wordt het rapport na beeindigen van de stop alsnog afgedrukt.

Voorbeeld
rapport

Het instrument wordt geconfigureerd met het type rapport “periodiek”, “tijd:
7:00” en “periode 24 h”. D.w.z. dagelijks om 7:00 uur moet de protocolperiode
worden beeindigd en het resultaat worden afgedrukt. Er werd op 17.11.97 om
10:30 uur ingeschakeld. Op 19.11.97 is het instrument van 2.00 uur tot 8.30
uur in de stop-toestand. Tevens bevindt het instrument zich van 20.11.95,
21:00 uur tot 24.11.9, 8.00 uur in de stop-toestand. Op 25.11.97 wordt om
11.30 uur met een PC via het setup-programma een andere papiersnelheid op
de schrijver ingesteld. Op 26.11.97 om 10.00 uur wordt het instrument weer
uitgeschakeld.
Het instrument zal de volgende rapporten afdrukken:
Afdruktijdstip

Protocolperiode

18.11.97

7:00

17.11.97

10:30

-

18.11.97

7:00

19.11.97

8:30

18.11.97

7:00

-

19.11.97

7:00

20.11.97

7:00

19.11.97

7:00

-

20.11.97

7:00

24.11.97

8:00

20.11.97

7:00

-

24.11.97

7:00

25.11.97

7:00

24.11.97

7:00

-

25.11.97

7:00

26.11.97

7:00

25.11.97

11:30

-

26.11.97

7:00

Voor de protocolperiode kan worden gekozen tussen “maandelijks”, “periodiek”, “wekelijks” en “extern”. Bij de keuze van een maandelijks rapport wordt
deze steeds op de eerste dag van een nieuwe maand afgedrukt.
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3.5.6

Omschakeling van de papiersnelheid
Iedere keer omschakelen van de papiersnelheid wordt door het afdrukken van
een lijn, de momentele tijd en de nieuwe papiersnelheid geprotocolleerd wanneer de parameter “afdrukken papiersnelheid” op AAN is ingesteld (Configuratieniveau 2 ! Afdrukken snelheidsverandering).
Het type lijn geeft inzicht omtrent het type papiersnelheid waarmee na de omschakeling wordt geregistreerd:

Normaal bedrijf
— — — — — Grenswaardebedrijf
—-—-—-—-

Externe papiersnelheid

---------------

Tijdbedrijf

De afzonderlijke events hebben een verschillende prioriteit:
Event

Prioriteit

Grenswaardebedrijf

hoger

Externe papiersnelheid
Tijdbedrijf
Normaal bedrijf

lager

De actuele papiersnelheid is afhankelijk van de event met de hoogste prioriteit.
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H

Door het vastleggen van de afdrukprioriteit voor de tekst bij Papiersnelheidsomschakeling wordt niet alleen het afdrukken van de
omschakelingsmarkering maar ook de omschakeling zelf beinvloed.
v Hoofdstuk3.5.1 „Afdrukprioriteiten“
Zolang een tekst met hogere prioriteit wordt afgedrukt vindt er
geen omschakeling plaats wanneer de parameter Configuratieniveau 2 ! Afdrukken snelheidsverandering op AAN is ingesteld. In
andere gevallen volgt het omschakelen direct.

H

Het afdrukken van tekst in de modus “meetwaardecurve overschrijven” kan zeer lang duren.
v Hoofdstuk3.5.2 „Afdrukmodi“
Om het omschakelen van de papiersnelheid niet te vertragen moet
de prioriteit van de teksten die in deze modus worden afgedrukt lager zijn dan de prioriteit van de papiersnelheidsomschakeling.

H

De lijn voor het markeren van het type omschakeling wordt ook afgedrukt wanneer de bijbehorende tekst niet kan worden afgedrukt.

H

Het afdrukken van tekst in de modus “meetwaardecurve onderbreken” gaat relatief snel.

Dit is het geval wanneer in het setup-programma onder Wijzigen !
Afdrukken van teksten bij afdrukmodus voor Tekst bij papiersnelheidomschakeling meetcurve: overschrijven is geconfigureerd en
er een papiersnelheid van 0 mm/h is ingesteld.

v Hoofdstuk3.5.2 „Afdrukmodi“
Om te voorkomen dat door het omschakelen van de papiersnelheid het afdrukken van teksten, die in deze modus worden afgedrukt, wordt onderbroken, moet de prioriteit van deze teksten hogere zijn dan de prioriteit van de papiersnelheidomschakeling.

3.5.7

„Net-aan“- en „Net-uit“-tekst
Het tijdstip van “Net-aan” en “Net-uit” kan hiermee worden gedocumenteerd.
Beide teksten worden met datum en tijd van de event rood afgedrukt. Via configuratie kan het afdrukken worden onderdrukt.
Een prioriteit kan niet worden toegekend. Deze is altijd hoger dan die van de
teksten waarbij wel een prioriteit kan worden geconfigureerd. De beide teksten
worden geconfigureerd via de parameter Configuratieniveau 2 ! Afdrukken
“Net-aan” tekst en Configuratieniveau 2 ! Afdrukken “Net-uit” tekst.
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3.5.8

Schaalverdeling
De schaalverdeling kan op twee verschillende manieren worden afgedrukt:
cyclisch:
van ieder kanaal in een configureerbare afstand
(Configuratieniveau 2 ! Afdrukken schaalverdeling)
getriggerd:
van alle kanalen na een druk op een toets (F-toets min. 4 s indrukken) of door
het sluiten van een binaire ingang
(Configuratieniveau 3 ! Externe schaalverdeling)
In principe geldt: de schaalverdeling kan alleen plaatsvinden wanneer de
schrijfstatus van het betreffende kanaal is geactiveerd.

Cyclische
afdruk
schaalverdeling

Instelbare afstanden:
- ca. 30cm
- ca. 60cm
- ca. 90cm
- uitgeschakeld
De schaalverdeling wordt in de gekozen kleur afgedrukt. In de onderste regel
staat de geprogrammeerde kanaalnaam en de dimensie van de meetgrootheid.
Wanneer het weergavebereik van 0...100 mm niet is gewijzigd dan staan in de
volgende regel de schaalwaarden voor de 0%, 50% en 100% lijn. Wanneer het
weergavebereik is beperkt dan staan in deze regel markeringen (“I”) die het
begin en het einde van het weergaverbereik aangeven. De bijbehorende getalswaarden worden in de volgende regel gegeven.
In de bovenste regel worden de grenswaardemarkeringen (“I”) afgedrukt die bij
het actuele kanaal horen.
Bij de grenswaardemarkeringen betreft het grenswaarden van de grenswaardecontacten die met behulp van de parameter Configuratieniveau 1 ! Grenswaardecontact ! Grenswaarde zijn geprogrammeerd. De toekenning van
grenswaardecontacten aan kanalen wordt uitgevoerd met de parameter Configuratieniveau 1 ! Grenswaardecontact ! Kanaal.
De grenswaardemarkeringen worden alleen afgedrukt wanneer het bijbehorende grenswaardecontact actief is, d.w.z.:
- GW-Tekst-status = AAN
(Configuratieniveau 1 ! Grenswaardecontact ! GW-tekst-status)
of
- Open-Collector uitgang 1 … 3 = AAN
(Configuratieniveau 2 ! Open-Collector uitgang ! Status)
of
- Relaisuitgang 1 … 8 = AAN
(Configuratieniveau 3 ! Relaisuitgang ! Status)

43

3 Bediening en visualisering
Voorbeeld:
- Kanaal 3
- Weergavebereik: 0 … 100mm
- Grenswaarde grenswaardecontact bij 200 en 500°C

Voorbeeld:
- Kanaal 2
- Weergavebereik beperkt: 50 … 100mm
- Grenswaarde grenswaardecontact bij 300V
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Getriggerde
afdruk
schaalverdeling

Om de getriggerde schaalverdelings-afdruk te starten moet de F-toets tenminste 4 s lang worden ingedrukt.
Naar keuze kan de getriggerde schaalverdelings-afdruk ook via een binaire ingang (optie) worden gestart.
De schaalverdelingen van alle kanalen waarvan de schrijfstatus is ingeschakeld worden afgedrukt.
Het afdrukken volgt volgens dezelfde opbouw zoals onder “cyclische afdruk
schaalverdeling” is beschreven.
Voorbeeld
- drie kanalen zijn geactiveerd.
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3.5.9

Tijd
Het afdrukken volgt cyclisch met configureerbare afstand (Configuratieniveau
2 ! Afdrukken tijd).
Instelbare afstanden:
- ca. 2cm
- ca. 4cm
- ca. 6cm
- niet afdrukken

De afstanden zijn onafhankelijk van de ingestelde papiersnelheid. Om te waarborgen dat er geen “vreemde” tijden worden afgedrukt zijn de opgegeven afstanden richtwaarden.
Bij iedere vierde keer afdrukken van de tijd wordt afwisselend de actuele papiersnelheid, de programmeerbare instrumentnaam of de datum achter de tijd
afgedrukt.
De nieuwe datum wordt in principe om 00:00 uur mee afgedrukt.
Om een nauwkeurige tijdsreferentie op het registratiepapier te realiseren wordt
de tijd voorafgegaan door een referentiemarkering (“_”).
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3.5.10 Afdrukken van de kanaalnummers
Om ervoor te zorgen dat meetwaarden nog duidelijker aan een kanaal kunnen
worden toegekend kan het kanaalnummer in de kleur van het kanaal naast de
meetwaardecurve worden afgedrukt. De afdruk volgt cyclisch in een configureerbare afstand (Configuratieniveau 2 ! Afdrukken kanaalnummer).
Instelbare afstanden:
- 2cm
- 4cm
- 6cm
- Afdrukken uitgeschakeld

3.5.11 Begin en einde registratie
Het begin en het einde van de registratie worden via een configureerbare begin- en eindtekst vastgelegd (Configuratieniveau 2 ! Begintekst, Configuratieniveau 2 ! Eindtekst).
Het afdrukken van deze tekst kan voor het begin en het einde afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld. Het afdrukken volgt samen met de tijd altijd in de
kleur rood.
Beide teksten worden pas afgedrukt wanneer de registratie is vrijgegeven,
d.w.z. het afdrukken van de eindtekst wordt als het ware “ingehaald”.

H

De begintekst moet altijd de hoogste prioriteit hebben zodat het
afdrukken van het registratiebegin te allen tijde is gewaarborgd.
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3.5.12 Verhogen van de twee event-tellers
De event-teller wordt aan een willekeurige binaire ingang toegekend. Iedere
keer dat de bijbehorende binaire ingang sluit wordt de event-teller verhoogd.
Deze kan via het setup-programma en via de toetsen op het instrument vooringesteld worden (Configuratieniveau 3 ! Event-teller).

Iedere verhoging wordt door het afdrukken van de tijd en de geprogrammeerde tekst, gevolgd door de actuele tellerstand, geprotocolleerd.
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H

De tijdsreferentiemarkering “_” wordt niet afgedrukt omdat de afdruk via de wachtrij tijdvertraagd kan plaatsvinden.

H

Wanneer de tellerstand groter is dan 99999 kan het getal niet meer
worden weergegeven. Als tellerstand wordt “*****” afgedrukt.

v Hoofdstuk3.5.4 „Grenswaardecontact-tekst, externe tekst, binair gekoppelde tekst“

3 Bediening en visualisering
3.5.13 Testafdruk
De testafdruk kan uitsluitend via het toetsenbord van de puntschrijver worden
geactiveerd (Bedieningsniveau ! Testafdruk). Hiermee kan het functioneren
van het afdruksysteem en de printkop worden gecontroleerd.

H

De testafdruk duurt tot deze via Testafdruk = Uit weer wordt
beëindigd.

H

Reeds begonnen tekstafdruk wordt onderbroken en na de testafdruk niet afgemaakt. Dit geldt ook voor het rapport.

H

Alle gedurende de testafdruk binnenkomende vragen om tekstafdruk worden opgeslagen en na de testafdruk alsnog uitgevoerd.

Ook bij de 3-kanaals uitvoering van de puntschrijver worden zes curven afgedrukt omdat iedere kleur dubbel voorkomt. Zo wordt het functioneren van alle
stiften getest. Ook de parameter Configuratieniveau 1 ! Schrijfstatus speelt
hier geen rol.
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3.5.14 Service-afdruk
De service-afdruk kan uitsluitend via het toetsenbord van de puntschrijver
worden geactiveerd (Bedieningsniveau ! Service-afdruk).
De actuele datum en tijd, de software-versie, het aantal voedingsspanningsonderbrekingen, de totale bedrijfstijd van het instrument in uren en de actuele
standen van de beide event-tellers worden afgedrukt.
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H

Reeds begonnen tekstafdruk wordt onderbroken en na de serviceafdruk niet afgemaakt. Dat geldt ook voor het rapport.

H

Alle gedurende de testafdruk binnenkomende vragen om tekstafdruk worden opgeslagen en na de testafdruk alsnog uitgevoerd.

H

Wanneer de mathematische en logische module is geactiveerd
dan wordt achter de software-versie een “M” afgedrukt.

3 Bediening en visualisering
3.6

Kleurtoekenning
Met behulp van het setup-programma kunnen de kleuren worden gekozen die
bij het afdrukken worden gebruikt.
De keuze bestaat voor:
- Meetwaardecurven
- Event-lijnen
- Instrument-identificatie
- Externe tekst
- Binair gekoppelde externe tekst
- Event-teksten / event-teller

H
H

Teksten die bij een kanaal behoren (bijv. schaalverdeling, kanaalnummer, teksten grenswaardecontacten), worden in de kleur van
het betreffende kanaal afgedrukt. Dit geldt ook voor het rapport.

Vast toegekend zijn:
- Begin- en eindtekst

altijd rood

- „Net-aan“-/“Net-uit“-tekst

altijd rood

- Afdrukken tijd

afwisselenda

- Afdruk papiersnelheidsveranderingafwisselend1
a. De kleur verandert na iedere keer afdrukken. Zo wordt een gelijkmatig
inktverbruik gerealiseerd.
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3.7

Relatie tussen meetbereik en schaalverdeling
De puntschrijver biedt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen het
meetbereik van de aangesloten ingangssignalen en de schaalverdeling op het
registratiepapier.
Wanneer de parameter Configuratieniveau 1 ! Meetingang ! Karakteristiek
niet op lineair, X1 of X2 wordt geprogrammeerd, dan wordt het gekozen meetbereik automatisch voor de schaalverdeling gebruikt. Bij de keuze van het type
lineair X1 of X2 volgt geen automatische overdracht van het meetbereik op de
schaalverdeling. Daarom moet in dergelijke gevallen de schaalverdeling worden gecontroleerd en eventueel worden gewijzigd (Configuratieniveau 1 !
Schaalverdeling).
Voorbeeld:
De parameter meetingang wordt als weerstandsthermometer geprogrammeerd.
Type:Weerstandsthermometer
Karakteristiek:Pt 100
Aansluiting:2/3-draads
Eenheid:°C
MB-aanvang:-200°C
MB-einde:+850°C
Filter:0,1s
Het meetbereik (-200 … +850°C) wordt automatisch op de schaalverdeling
(-200 … +850%) gebruikt.
Voorbeeld:
De parameter meetingang wordt als stroomingang geprogrammeerd.
Type:stroom
Karakteristiek:lineair
MB-aanvang:0mA
MB-einde:20mA
Filter:0,1s
Het meetbereik wordt niet op de schaalverdeling gebruikt. Met behulp van de
parameter Configuratieniveau 1 ! Schaalverdeling kan de schaalverdeling (incl. de eenheid) worden gewijzigd.
Eenheid:l
Aanv. waarde:0l
Eindwaarde:1000l
Getalsformaat:AUTO
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4.1

Bedieningsvoorbeelden

Voorbeeld 1

De datum, de tijd en de dag van de week moeten worden geprogrammeerd.
l

Toets Aanwijzing
5 OMG.TEMP.
h
R

Beschrijving
+35.08°
C

+

Instrument staat in de basisstand
Bedieningsniveau oproepen

BEDIENINGSNIVEAU
h
R

+

Procedure toegangscode starten
CODE: 9200

E

9200 met behulp van de toetsen l, r,
h, R invoeren
Invoer toegangscode afsluiten

PARAMETERNIVEAU
h

1e parameter uit het parameterniveau
oproepen
TAAL

h

Volgende parameter oproepen
DATUM & TIJD

E

Te wijzigen parameter oproepen
DATUM: 03.11.97

E

Datum met behulp van de toetsen l,
r, h, R veranderen
Datum bevestigen

DAG:
MAANDAG
E

Dag met behulp van de toetsen h, R
veranderen
Dag van de week bevestigen

tijd: 12:00
E

Tijd met behulp van de toetsen l, r,
h, R veranderen
Tijd bevestigen

DATUM & TIJD
e

Parameterinvoer beëindigd
Parameterniveau verlaten

INITIALISATIE

Het instrument wordt met de nieuwe
gegevens geïnitialiseerd zolang het
display knippert

BEDIENINGSNIVEAU

Instrument is weer in het bedieningsniveau
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Voorbeeld 2

Uitgaande van voorbeeld 1 moet de instrumentnaam worden gewijzigd. l
Toets Aanwijzing

Beschrijving

BEDIENINGSNIVEAU
h
R

+

Procedure toegangscode starten
9200 met behulp van de toetsen l,
r, h, R invoeren

CODE: 9200
E

Invoer toegangscode afsluiten
PARAMETERNIVEAU

h
R

+

Configuratieniveau 1 oproepen
CONFIGURATIENIVEAU 1

h
R

Configuratieniveau 2 oproepen

+
CONFIGURATIENIVEAU 2

h

1e parameter binnen het niveau oproepen
INSTRUMENTNAAM

E

Te wijzigen parameter oproepen
TEKST: LOGOPRINT 500

E

Instrumentnaam met behulp van de
toetsen l, r, h, R en S invoeren
Instrumentnaam bevestigen

INSTRUMENTNAAM
e

Parameterinvoer beëindigd
Niveau verlaten

CONFIGURATIENIVEAU 1
e

Niveau verlaten
PARAMETERNIVEAU

e

Niveau verlaten
INITIALISATIE

Het instrument wordt met de nieuwe
gegevens geïnitaliseerd zolang het
display knippert

BEDIENINGSNIVEAU

Instrument bevindt zich weer in het
bedieningsniveau

e

Bedieningsniveau verlaten
LOGOPRINT
09:45
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03.11.97 Instrument bevindt zich weer in de basisstand

4 Configuratietabel
4.2

Tabel configuratieparameters
In de volgende tabel zijn alle parameters van het instrument in tabelvorm opgesomd. De volgorde waarin de parameters worden beschreven komt overeen
met de volgorde waarin deze in het instrument voorkomen.
In de eerste kolom van de tabel is de “route” via de niveaus naar de betreffende
parameter toe beschreven.

H

Het symbool “X” staat voor een nummer dat moet worden gekozen
(bijv. kanaalnummers 1...3 resp. 1...6). Dit nummer wordt in het display van de puntschrijver bij alle subparameters getoond.
In de tabel is vanwege de duidelijkheid de “X” alleen bij de eerste
subparameter gegeven.

In de tweede kolom zijn de mogelijke instellingen voor de parameter resp. de
keuzemogelijkheden gegeven.
De derde kolom bevat een beschrijving van de parameter resp. de keuzemogelijkheden voor zover de parameter en de bijbehorende functie resp. de keuzemogelijkheden niet zelfverklarend zijn.

4.2.1

Bedieningsniveau
Parameter

Papiersnelheid

Testafdruk

Service-afdruk

Versienummer

Bedieningsniveau
➔ Papiersnelheid
Snelheid:
Bedieningsniveau
➔ Testafdruk
Testafdruk:

Bedieningsniveau
➔ Service-afdruk
Service-afdruk UIT:

BEDIENINGSNIVEAU
➔ Versienummer
Versie:

Waarde/keuze

Beschrijving
Instellen van de papiersnelheid

0, 5, 10, 20, 60, 120, 240,
300, 360, 600, 720mm/h
Testafdruk starten
UIT, AAN

Met de testafdruk kan het
functioneren van het afdruksysteem worden gecontroleerd.
Service-afdruk starten

NEE, JA

De service-afdruk informeert omtrent de softwareversie, aantal netspannings-onderbrekingen, totaal aantal bedrijfsuren van
de puntschrijver en de tellerstanden van event-tellers 1 en 2
Aanwijzing van het software-versienummer

105.01.01
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4.2.2

Parameterniveau
Parameter

Taal

Datum & Tijd

Zomertijd

Display-contrast
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Parameterniveau
➔ Taal
Taal:

Parameterniveau
➔ Datum & tijd
Datum:

Waarde/keuze

Taal kiezen
DEUTSCH
ENGLISCH
FRANZÖSISCH

De taalinstelling heeft effect op alle niet programmeerbare teksten in het instrument die worden afgedrukt of getoond.
Programmering van
systeemtijd

TT:MM:JJ

Dag:

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

Tijd:

hh:mm

Parameterniveau
➔ Zomertijd
Zomertijd:

Beschrijving

De actuele tijd wordt bij bepaalde events afgedrukt en
dient als referentietijd voor
tijdsafhankelijke events zoals rapporten, tijdsbedrijf
en zomertijd.

Aanvang:

Datum invoeren:
TT:MM:JJ

Aanvang:

Tijd invoeren:
hh:mm

Einde:

Datum invoeren:
TT:MM:JJ

Einde:

Tijd invoeren:
hh:mm

Invoer van een tijdsperiode gedurende welke de
systeemtijd van de puntschrijver wordt omgeschakeld naar zomertijd.
De tijdsperiode voor de zomertijd geldt slechts voor
de opgegeven tijdsperiode.
Deze moet voor ieder jaar
opnieuw worden geprogrammeerd.
Aanvang en einde kunnen
alleen worden ingevoerd
wanneer de status AAN is
gekozen.

1…4

Display-contrast
1 = donker
4 = zeer licht

Parameterniveau
➔ Display-contrast
contrast: stap

UIT, AAN

4 Configuratietabel
4.2.3

Configuratieniveau 1
Parameter

Schrijfstatus

Configuratieniveau 1
➔ Schrijfstatus
X schrijfstatus
Status:

Meetingang

Configuratieniveau 1
➔ Meetingang
X meetingang
Type

Configuratieniveau 1
➔ Meetingang
Type: weers.therm.
Karakteristiek:

Waarde/keuze

1 … 3 resp. 1 … 6
AAN, UIT

1 … 3 resp. 1 … 6
WEERST.THER.
THERMO-ELEMENT
POTENTIOMETER
WEERST. SENSOR
SPANNING
STROOM

Beschrijving
Instelling voor ieder schrijfkanaal of de meetwaardecurve in diagramvorm afgedrukt moet worden en in de
statistiektabel (rapport) verschijnt of niet.
Keuze van het ingangssignaal/sensortype en het
vastleggen van de meetbereiken en de filtertijdconstanten voor ieder ingangskanaal.

X1 = klantspecifieke
linearisatie 1
X2 = klantspecifieke
Pt 100, Pt 100 JIS, Pt 500, linearisatie 2
Pt 1000, Ni 100, X1, X2,
(bij X1 of X2 volgt
aansluitend direct het instellen van de parameter
filter)

Aansluiting:

2/3-draads
4-draads

Eenheid:

°C, °F

MB-aanvang:

-9999 … +9999

Meetbereiksaanvang
invoeren1

MB-einde:

-9999 … +9999
Meetgebied ≥ 15K

Meetbereikseindwaarde
invoeren1

Filter:

0.0 … 50.0s

Filterconstante invoeren

Configuratieniveau 1
➔ Meetingang
Type: thermo-element
karakteristiek:
L, J, U, T, K, E, N, S, R, B,
X1, X2

Eenheid:

Type aansluiting van de
weerstandsthermometer
vastleggen

X1 = klantspecifieke
linearisatie 1
X2 = klantspecifieke
linearisatie 2
(bij X1 of X2 volgt
aansluitend gelijk het invoeren van de parameter
filter)

°C, °F

1. De grenzen voor MB-aanvang en -einde verschillen afhankelijk van de karakteristiek

57

4 Configuratietabel
Parameter

Waarde/keuze

Beschrijving

MB-aanvang:

-9999 … +9999

Meetbereiksaanvang
invoeren 1

MB-eindwaarde:

-9999 … +9999
meetgebied ≥ 100K
bij type S, R, B ≥ 500K

Meetbereikseindwaarde
invoeren1

Referentie:

INTERN Pt 100
EXTERN CONST

Referentie kiezen

Referentietemp.:

Waardebereik:
-50 … +100°C

Referentietemperatuur invoeren indien referentie =
EXTERN CONST:

Filter:

0.0 … 50.0s

Filterconstante invoeren

lineair, X1, X2

X1 = Klantspecifieke
linearisatie 1
X2 = Klantspecifieke
linearisatie 2
(bij X1 of X2 volgt aansluitend direct de invoer van
de parameter filter)

Aansluiting:

2/3-draads
4-draads

Type aansluiting potentiometer invoeren

Aanv. weerst. Ro:

0 ≤ Ro ≤ 4000Ω

Aanvangsweerstand
invoeren

MB weerst.Rp:

6 ≤ Rp ≤ 4000Ω
Ro + Rp ≤ 4000Ω
meetgebied ≥ 6Ω

Meetbereik (weerstand Rp)
invoeren

Filter:

0.0 … 50.0s

Filterconstante invoeren

lineair, X1, X2

X1 = Klantspecifieke
linearisatie 1
X2 = Klantspecifieke
linearisatie 2
(bij X1 of X2 volgt aansluitend de invoer van de parameter filter)

Configuratieniveau 1
➔ Meetingang
Type: Potentiometer
Karakteristiek:

Configuratieniveau 1
➔ Meetingang
Type: weerst.sensor
Karakteristiek:

Aanv. weerst.Ra:

0 ≤ Ra ≤ 4000Ω

Aanvangsweerstand
invoeren

MB.Rs:

6 ≤ Rs ≤ 4000Ω

Meetbereik invoeren

1. De grenzen voor MB-aanvang en MB-eindwaarde verschillen afhankelijk van
de karakteristiek,
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4 Configuratietabel
Parameter

Waarde/keuze

Beschrijving

Eind.weerst.Re:

0 ≤ Re ≤ 4000Ω
Ra + Rs + Re ≤ 4000Ω
meetgebied ≥ 6Ω

Eindweerstand invoeren

Filter:

0.0 … 50.0s

Filterconstante invoeren

Configuratieniveau 1
➔ Meetingang
Type: spanning
Karakteristiek:

X1 = klantspecifieke
linearisatie 1
X2 = klantspecifieke
lineair, Pt 100, Pt 100 JIS, linearisatie 2
Pt 500, Pt 1000, Ni 100, L, (bij X1 of X2 volgt aansluiJ, U, T, K, E, N, S, R, B, X1, tend direct de invoer van
X2
de parameter filter)

Eenheid:

mV, V

MB-aanvang:

-9999 … +9999
Meetbereiksaanvang
-10V ≤ MB-aanvang < 10V invoeren1

MB-eindwaarde:

-9999 … +9999
-10V < MB-eindwaarde ≤
10V
meetgebied ≥ 5mV

Meetbereikseindwaarde
invoeren1

Temp.:

°C, °F

(alleen bij thermo-elementen en weerstandsthermometers)

Temp.-aanv.:

-9999 … +9999

Aanvang temperatuurbereik invoeren1
(alleen bij thermo-elementen en weerstandsthermometers)

Temp.-einde:

-9999 … +9999
meetgebied
- Weerstandthermometer ≥ 15K
- Thermo-element
≥ 100K
- S, R, B ≥ 500K

Temperatuurbereiks-eindwaarde invoeren 1
(alleen bij thermo-elementen en weerstandsthermometers)

Filter:

0.0 … 50.0s

Filterconstante invoeren

Configuratieniveau 1
➔ meetingang
Type: stroom
Karakteristiek:

MB-aanvang:

X1 = klantspecifieke
linearisatie 1
X2 = klantspecifieke
lineair, Pt 100, Pt 100 JIS, linearisatie 2
Pt 500, Pt 1000, Ni 100, L, (bij X1 of X2 volgt aansluiJ, U, T, K, E, N, S, R, B, X1, tend direct de invoer van
X2
de parameter filter)
-9999 … +9999
Meetbereiksaanvang
-20mA ≤ MB-aanv. < 20mA invoeren 1

1. De grenzen voor MB-aanvang (temp.aanv.) en MB-eindwaarde (temp. eindwaarde) verschillen afhankelijk van de karakteristiek
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4 Configuratietabel
Parameter

Schaalverdeling

Kanaalnaam

Waarde/keuze

Beschrijving

MB-eindwaarde:

-9999 … +9999
Meetbereikseindwaarde
-20mA < MB-eindwaarde ≤ invoeren 1
20mA
meetgebied ≥ 0,5mA

Temp.:

°C, °F

(alleen bij thermo-elementen en weerstands-thermometers)

Temp.-aanv.:

-9999 … +9999

Aanvang temperatuurbereik invoeren 1
(alleen bij thermo-elementen en weerstandsthermometers)

Temp.-einde:

-9999 … +9999
meetgebied
- weerstandsthermometer ≥ 15K
- thermo-element
≥ 100K
- S, R, B ≥ 500K

Temperatuurbereikseindwaarde invoeren 1
(alleen bij thermo-elementen en weerstandsthermometers)

Filter:

0.0 … 50.0s

Filterconstante invoeren

1 … 3 resp. 1 … 6

Kanaal kiezen

Configuratieniveau 1
➔ Schaalverdeling
X schaalverdeling:
Dimensie:

5 karakters

Aanv. waarde:

-9999 … +9999

Aanvang schaalverdeling
invoeren

Eindwaarde:

-9999 … +9999

Einde schaalverdeling

Getalsformaat:

AUTO, x.xxx, xx.xx, xxx.x,
xxxx.

Kommaplaats kiezen

Configuratieniveau 1
➔ Kanaalnaam
X kanaalnaam
Tekst:

Kanaalnaam voor ieder kanaal invoeren.
1 … 3 resp. 1 … 6
16 karakters

De naam wordt o.z. bij de
schaalverdeling in het diagram afgedrukt plus in het
display getoond met de
meetwaarde. De complete
tekenset staat ter beschikking.

1. De grenzen voor MB-aanvang (temp.aanv.) en MB-eindwaarde (temp. eindwaarde) verschillen afhankelijk van de karakteristiek
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4 Configuratietabel
Grenswaardecontact

Grenswaardebedrijf

Parameter

Waarde/keuze

Beschrijving

Configuratieniveau 1
➔ Grenswaardecontact
X Grensw.-contact:

1…8

Grenswaardecontact
kiezen

Grenswaarde:

-9999 … +9999

Grenswaarde invoeren

Hyst.onder:

0 … 9999

Hysterese onder grenswaarde invoeren

Hyst.boven:

0 … 9999

Hysterese boven grenswaarde invoeren

Lk-functie:

lk7, lk8

Functie grenswaardecontact kiezen

Sensorbreuk:

UIT = 0, AAN = 1,
CONST.

Relaisstand bij sensorbreuk vastleggen
(CONST. = constant:
grenswaardetoestand
wordt gehouden)

GW-tekst status:

UIT, AAN

Status voor het afdrukken
van de grenswaardemeldingen invoeren (bij UIT
vervallen de ingevoerde
teksten)

TXT U:

16 karakters

Tekst voor onderschrijding
van de grenswaarden invoeren

TXT O:

16 karakters

Tekst voor overschrijding
van de grenswaarden invoeren

Kanaal:

1 … 3 resp. 1 … 6

Referentiekanaal voor
grenswaardecontact kiezen

1 … 3 resp. 1 … 6

Referentiekanaal kiezen

Status:

AAN, UIT

Status voor grenswaarden
kiezen

Grensw.o.:

-9999 … +9999

Onderste grenswaarde invoeren indien status is
AAN

Configuratieniveau 1
➔ Grenswaardebedrijf
X Grenswaarden:
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4 Configuratietabel
Parameter

Waarde/keuze

Beschrijving

-9999 … +9999

Bovenste grenswaarde invoeren indien status is
AAN

1 … 3 resp. 1 … 6

Referentiekanaal kiezen

Zoom-aanv.:

0 … 90

Aanvang weergave van de
meetwaarde invoeren (in
procenten van het meetbereik)

Zoom-einde:

10 … 100
Einde-aanvang ≥ 10%

Einde weergave van de
meetwaarde invoeren (in
procenten van het meetbereik)

1 … 3 resp. 1 … 6

Referentiekanaal kiezen

Weergave-aanv.:

0 … 99mm

Aanvang weergave in mm
invoeren

Weergave-einde:

1 … 100mm
aanvang < einde

Einde weergave in mm
invoeren

Grensw.b.:

Zoom

Weergavebereik
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Configuratieniveau 1
➔ Zoom
X Zoom:

Configuratieniveau 1
➔ Weergavebereik
X Weergavebereik:

4 Configuratietabel
4.2.4

Configuratieniveau 2

Instrumentnaam

Open-collector
uitgang

Parameter

Waarde/keuze

Beschrijving

Configuratieniveau 2
➔ Instrumentnaam
Tekst:

16 karakters

Instrumentnaam
invoeren

1…4

Open-Collector uitgang
kiezen

UIT, AAN

Status invoeren

Configuratieniveau 2
➔ Open-collectoruitgang
X uitgang
Status:

Papiersnelheid
grenswaardebedrijf

Tijdbedrijf

Afdrukken
papiersnelheidsverandering
Afdrukken van de
„Net-aan” tekst

Configuratieniveau 2
➔ Papiersnelheid
Grenswaardebedrijf
GW.-snelheid:

Configuratieniveau 2
➔ Tijdbedrijf
Tijd-snelheid:

0, 5, 10, 20, 60, 120, 240,
300, 360, 600, 720mm/h

Naar deze papiersnelheid
wordt omgeschakeld wanneer de in parameter Configuratieniveau 1 ! Grenswaardebedrijf ingevoerde
grenswaarde wordt onder-/
overschreden
Snelheid kiezen

0, 5, 10, 20, 60, 120, 240,
300, 360, 600, 720mm/h

Papiersnelheid die alleen
binnen de ingevoerde tijd
geldig is.

Van-tot:

willekeurige “van”-tijd
invoeren

Aanvangstijd invoeren

Van-tot:

willekeurige “tot”-tijd
invoeren

Eindtijd invoeren
Status voor het afdrukken
van een papiersnelheidsomschakeling of
-verandering kiezen

Configuratieniveau 2
➔ Afdrukken
Snelheidsverandering
Status:

UIT, AAN

Configuratieniveau 2
➔ Afdrukken van de
„Net-aan” tekst
Status:

UIT, AAN

Status voor het afdrukken
van de “net-aan” tekst (bij
UIT vervalt het invoeren
van tekst hierna)

16 karakters

„Net-aan” tekst invoeren

UIT, AAN

Status voor het afdrukken
van de “net-uit” tekst (bij
UIT vervalt het invoeren
van tekst hierna)

Tekst:
Afdrukken van de
“Net-uit” tekst

Snelheid kiezen

Configuratieniveau 2
➔ Afdrukken van de
„Net-uit“-Tekst
Status:
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4 Configuratietabel
Parameter
Tekst:
Afdrukken van de
schaalverdeling

Afdrukken van de
tijd
Afdrukken van het
kanaalnummer

Rapport

Configuratieniveau 2
➔ Afdrukken schaalverd.
Afstand:

Configuratieniveau 2
➔ Afdrukken van tijd
Afstand:
Configuratieniveau 2
➔ Afdrukken van
Kanaalnummer
Afstand:

Configuratieniveau 2
➔ Rapport
Type:

Waarde/keuze

Beschrijving

16 karakters

„Net-uit“-tekst invoeren

UIT, 30, 60, 90cm

Vastleggen met welke regelmatige afstand de
schaalverdeling in het diagram moet worden afgedrukt

UIT, 2, 4, 6cm

UIT, 2, 4, 6cm

Vastleggen met welke afstand de tijd in het diagram
moet worden afgedrukt.
Vastleggen met welke afstand de meetwaardecurve in het diagram met het
bijbehorende kanaalnummer wordt gemarkeerd.
Type rapport kiezen

UIT, PERIODIEK,
WEKELIJKS,
MAANDELIJKS,
EXTERN CONTACT

Configuratieniveau 2
➔ Rapport
Type: PERIODIEK
Tijd:

willekeurige tijd invoeren

Starttijd invoeren waarbij
voor de eerste maal een
rapport volgt

PERIODE:

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24h

Periode kiezen

Tijd:

willekeurige tijd invoeren

Tijd invoeren

WEEKDAG:

MAANDAG, DINSDAG,
WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG

Dag van de week kiezen

Configuratieniveau 2
➔ Rapport
Type: WEKELIJKS

Configuratieniveau 2
➔ Rapport
Type: MAANDELIJKS
Tijd:
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Rapport volgt op eerste
dag van de maand.
willekeurige tijd invoeren

Tijd, waarop het rapport
wordt aangemaakt

4 Configuratietabel
Parameter

Waarde/keuze

Configuratieniveau 2
➔ Rapport
Type:EXTERN
CONTACT
Begintekst

Configuratieniveau 2
➔ Begintekst
Status:

Status voor het afdrukken
van de begintekst kiezen
(bij UIT vervalt het invoeren
van tekst hierna)

16 karakters

Begintekst invoeren

UIT, AAN

Status voor het afdrukken
van de eindtekst kiezen
(bij UIT vervalt het invoeren
van tekst hierna)

16 karakters

Eindtekst invoeren

Configuratieniveau 2
➔ Voorinstelling
Voorinstelling:

NEE, JA

Parameter- en configuratiegegevens met defaultwaarden overschrijven

Configuratieniveau 2
➔ Toegangscode
Alle parameters:

0 … 9999

Nieuwe toegangscode voor
volledige parameterset invoeren

0 … 9999

Nieuwe toegangscode voor
beperkte parameterset invoeren

Configuratieniveau 2
➔ Eindtekst
Status:

Tekst:
Voorinstelling

Toegangscode

Het rapport volgt via een binaire ingang
(Configuratieniveau 3 !
Extern rapport)

UIT, AAN

Tekst:
Eindtekst

Beschrijving

Parameterkeuze:
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4 Configuratietabel
4.2.5

Configuratieniveau 3

Relaisuitgang

Parameter

Waarde/keuze

Beschrijving

Configuratieniveau 3
➔ Relaisuitgang
X Relais

1…8

Relais kiezen

UIT, AAN

Relaisstatus invoeren

UIT, AAN

Wiskundige module deactiveren/activeren

Status:
Wiskundige
module

Interface

Externe tekst

Binair gekoppelde
externe tekst

Configuratieniveau 3
➔ Wiskundige module
Wiskundige module:
Configuratieniveau 3
➔ Interface
Protocol:

RS422/RS485 instellen
J-BUS, MOD-BUS

Baud:

0.15, 0.3, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, Baudrate kiezen
19.2, 38.4, 125,
187.5kBaud

Dataformaat:

8/1/GEEN,
8/1/ONEVEN,
8/1/EVEN,
8/2/GEEN,
8/1/NUL

Dataformaat kiezen
(databits/stopbits/pariteit)

Adres:

1 … 255

Adres kiezen

Min. responstijd:

0 … 500ms

Minimale responstijd
kiezen

1…8

Nummer van de externe
tekst kiezen

Contact:

UIT, bin. ing.1,
bin. ing.2, bin. ing.3,
bin. ing.4, bin. ing.5, bin.
ing.6, bin. ing.7, bin. ing.8

Binaire ingang kiezen.
(bij UIT vervalt invoeren
tekst hierna)

Tekst:

16 karakters

Tekst invoeren

Configuratieniveau 3
➔ Externe tekst
X Externe tekst

Configuratieniveau 3
➔ Binair gekoppelde
externe tekst
gekopp.:
UIT, bin. ing. 1,
bin. ing. 1-2,
bin. ing. 1-3,
bin. ing. 1-4
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Protocol kiezen

Ingangen die binair moeten
worden gekoppeld kiezen
(bij UIT vervallen alle overige subparameters)

4 Configuratietabel
Parameter

Externe stop

Externe
papiersnelheid

Waarde/keuze

Beschrijving

Binair gekopp. tekst:

00 … 01 (bin. ing. 1)
00 … 03 (bin. ing. 1-2)
00 … 07 (bin. ing. 1-3)
00 … 15 (bin. ing. 1-4)

Binaire combinatie
(tekstnr.) kiezen

Afdrukstatus:

UIT, AAN

Status voor de testafdruk
kiezen

TXT:

16 karakters

Tekst invoeren

UIT, bin. ing.1,
bin. ing.2, bin. ing.3,
bin. ing.4, bin. ing.5,
bin. ing.6, bin. ing.7,
bin. ing.8

Binaire ingang kiezen

UIT, bin. ing.1,
bin. ing.2, bin. ing.3,
bin. ing.4, bin. ing.5,
bin. ing.6, bin. ing.7,
bin. ing.8

Binaire ingang kiezen

0, 5, 10, 20, 60, 120, 240,
300, 360, 600, 720mm/h

Snelheid kiezen indien contact <> UIT

1…2

Event-teller kiezen

Contact:

UIT, bin. ing.1,
bin. ing.2, bin. ing.3,
bin. ing.4, bin. ing.5,
bin. ing.6, bin. ing.7,
bin. ing.8

Binaire ingang resp. status
kiezen (bij UIT vervallen
alle overige subparameters)

Telstatus:

UIT, AAN

Status kiezen

Aanv. waarde:

-99999 … +99999

Aanvangswaarde eventteller invoeren

Tekst:

16 karakters

Tekst voor identificatie
event-teller invoeren

UIT, bin. ing.1,
bin. ing.2, bin. ing.3,
bin. ing.4, bin. ing.5,
bin. ing.6, bin. ing.7,
bin. ing.8

Binaire ingang kiezen

Configuratieniveau 3
➔ Externe stop
Contact:

Configuratieniveau 3
➔ Externe papiersnelheid
Contact

Ext.snelheid:
Event-teller

Externe
schaalverdeling

Configuratieniveau 3
➔ Event-teller
X event-teller:

Configuratieniveau 3
➔ Externe schaalverdeling
Contact:
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Parameter
Extern rapport

Toetsenbordvergrendeling

Event-lijnen

68

Waarde/keuze

Beschrijving

UIT, bin. ing.1,
bin. ing.2, bin. ing.3,
bin. ing.4, bin. ing.5,
bin. ing.6, bin. ing.7,
bin. ing.8

Binaire ingang kiezen

UIT, bin. ing.1,
bin. ing.2, bin. ing.3,
bin. ing.4, bin. ing.5,
bin. ing.6, bin. ing.7,
bin. ing.8

Binaire ingang kiezen

1…8

Event-lijn kiezen

Lijnstatus:

UIT, AAN

Status voor het afdrukken
van de event-lijn invoeren

Bron:

BIN.ING.
GRENSW.CONT.

Bron voor de event-lijn kiezen indien status is AAN

Configuratieniveau 3
➔ Extern rapport
Contact:

Configuratieniveau 3
➔ Toetsenbordvergrend.
Contact:

Configuratieniveau 3
➔ Event-lijn
X event-lijn

5 Uitvoering instrument identificeren
5.1

Beschrijving instrument
De puntschrijver is naar keuze uitgevoerd met 3 of 6 meetingangen die galvanisch ten opzicht van elkaar zijn gescheiden. Het registreren van de meetwaardelijnen kan worden ondersteund door het afdrukken van tekst.
De programmering van het instrument is via 8 toetsen op het front mogelijk of
via een PC setup-programma. De configuratiegegevens worden permanent in
een EEPROM opgeslagen.
Ter controle en configuratie van de parameters en voor het aanwijzen van de
actuele meetwaarde op het instrument staat ene 24-decade LED-puntmatrix
display ter beschikking.
Als ingangssignaal kunnen thermo-elementen, weerstandsthermometers, potentiometers, spanning of stroom (genormeerde signalen) worden aangesloten. De bijbehorende lineariseringen worden automatisch uitgevoerd maar
kunnen echter met behulp van het setup-programma worden aangepast op
klantspecifieke lineariseringen.
Vier open-collector uitgangen voor het signaleren van grenswaarde-overschrijdingen en voor storingsmelding plus acht event-lijnenen zijn bovendien functies van het instrument die standaard zijn uitgevoerd.
Acht binaire ingangen staat voor stuurfuncties ter beschikking. De externe relaismodule ER8 voor montage op DIN-rail zorgt voor uitbreiding van de puntschrijver met acht schakelende uitgangen. Een 2-draads meetversterker kan
via een galvanisch gescheiden voedingsspanning worden gevoed.
Via de wiskundige en logische module kan in de meeste gevallen een individuele aanpassing aan complexe processen worden uitgevoerd.
De real-time klok wordt bij uitval van de voedingsspanning door een lithiumbatterij of een geheugencondensator gevoed.

Blokstructuur
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5 Uitvoering instrument identificeren
5.2 Bestelinformatie
(1) Basistype
706030/14

LOGOPRINT 500 met 3 universele ingangen

706030/15

LOGOPRINT 500 met 6 universele ingangen

x x
x x

888
999

(2) Ingang 1 ... 3 (configureerbaar)
Fabrieksmatig ingesteld
Configuratie volgens opgave klant1

x
x
x

000
888
999

(3) Ingang 4 ... 6 (configureerbaar)
Niet bezet
Fabrieksmatige ingesteld
Configuratie volgens opgave klant1

x x
x x
x x

00
52
53

(4) Interface
Niet bezet
RS422, J-Bus, MOD-Bus
RS485, J-Bus, MOD-Bus

x x
x x

22
23

(5) Voedingsspanning
AC/DC 20 ... 53V, 48 ... 63Hz
AC 110 ... 240V +10/-15%, 48 ... 63Hz

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

020
021
030
061
259

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

265
266
350
351
247

(6) Typetoevoegingen
Lithiumbatterij voor RAM-buffer (fabrieksmatig)
Geheugencondensator (i.p.v. typetoevoeging 020)
Aansluitklem met Shunt (6 stuks)
UL-toelating
8 binaire ingangen, interfaces voor interne
relaisbouwgroep ER8, voedingsuitgang
DC 24V/50mA
Deur met slot (IP54)
IP65-afdichting, breede bevestingselementen
Universele draagbehuizing TG-35
Behuizing met draaggreep
Behuizing voor wandmontage (90° draaibaar)
(1)

(2)
-

Bestelvoorbeeld

706030/14 -

(3)
-

888

-

(4)
-

000

-

(5)
-

00

-

23

1. Graag sensortypen en meetbereiken duidelijk aangeven.
2. Typetoevoegingen na elkaar opsommen en van elkaar scheiden met een komma.

Toebehoren om
te programmeren

- Setup-programma, meertalig

Standaard toebehoren

- 1 Gebruiksaanwijzing B 70.6030.0

- PC-interface-kabel met TTL/RS232-vertaalprogramma

- 2 Bevestigingselementen
- Kabelbinder met voet (instelbaar) voor trekontlasting
van de aangesloten sensorkabels
- 1 Drukkop 3-kleuren (bij 3-kanaalsinstrument) of
1 drukkop 6-kleuren (bij 6-kanaalsinstrument)
- 1 Papierrol 32m lang en
1 blok vouwpapier 16m lang
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(6)
,...2

/
/

020

6 Montage
6.1

Montageplaats en klimatologische omstandigheden
De montageplaats moet zo tillingsvrij mogelijk zijn. Elektromagnetische stoorvelden, veroorzaakt door bijv. motoren, transformatoren enz., moeten zo mogelijk worden vermeden.
De omgevingstemperatuur mag op de toepassingsplaats 0...+50°C bedragen
bij een relatieve vochtigheid van 20...70% zonder condensvorming.
Agressieve lucht resp. damp kan het functioneren en de levensduur van de
puntschrijver beïnvloeden.
v Hoofdstuk 7.1 „Installatie-instructies“

6.2

Paneelmontage

Aanzichten

Paneeluitsparing
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6 Montage
Inbouw

h De puntschrijver wordt van voren in de paneeluitsparing geschoven
h Aan de achterzijde van het paneel de twee bevestigingselementen in de uitsparingen aan de zijkant van de behuizing plaatsen. Daarbij moeten de
vlakke zijden van de bevestigingselementen tegen de behuizing liggen.
h De bevestigingselementen tegen de achterzijde van het paneel plaatsen en
gelijkmatig spannen.
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7 Elektrische aansluiting
7.1

Installatie-instructies
h

Zowel bij de keuze van het kabelmateriaal, bij de installatie als ook bij de
elektrische aansluiting van het instrument moeten de voorschriften conform VDE 0100 „Bestimmungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000V“ resp. de geldende nationale
voorschriften worden aangehouden.

h

Werkzaamheden intern in het instrument mogen alleen in de beschreven
omvang en net zoals de elektrische aansluiting alleen door geschoold
personeel worden uitgevoerd.

h

Het instrument moet tweepolig van het net worden gescheiden wanneer
er tijdens werkzaamheden onderdelen die onder spanning staan kunnen
worden aangeraakt.

h

De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) komt overeen met de in de
technische gegevens genoemde normen en voorschriften.

h

Het verdient aanbeveling om de ingangs-, uitgangs- en voedingskabels
ruimtelijk gescheiden ten opzichte van elkaar te leggen en niet parrallel.

h

Sensor- en interface-kabels getwist en afgeschermd uitvoeren en indien
mogelijk niet in de omgeving van stroomgeleidende onderdelen of kabels
leggen. Afscherming eenzijdig op het instrument op de klem PE aarden.

h

Instrument op de klem PE aarden. Deze aardkabel moet dezelfde diameter als de voedingskabel. Aardkabels stervormig naar een gemeenschappelijk aardpunt leiden die is verbonden met de randaarde van de voedingsspanning. Aardkabel niet doorlussen, d.w.z. niet van het ene instrument naar het andere leggen.

h

Op de voedingsklemmen van het instrument mogen geen andere verbruikers worden aangesloten.

h

Het instrument is niet geschikt voor montage in een explosiegevaarlijke
omgeving.

h

Inductieve verbruikers in de buurt van het instrument, zoals bijv. magneetschakelaars of magneetventielen, moeten met behulp van RC-combinaties worden ontstoord.

h

De voedingsspanning van het instrument kan extra worden beschermd.
Afhankelijk van de voedingsspanning gelden de volgende smeltveiligheidswaarden:
-AC/DC 20 ... 53V, 48 ... 63 Hz

Zekering 2A traag

-AC 110 ... 240V + 10/-10/-15 %, 48 ... 63Hz

Zekering 1A traag.
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7 Elektrische aansluiting
7.2

Technische gegevens

Ingang
thermoelement

Meetbereik
Fe-CuNi „L“
Fe-CuNi „J“ DIN EN 60584
Cu-CuNi „U“
Cu-CuNi „T“ DIN EN 60584
NiCr-Ni „K“ DIN EN 60584
NiCr-CuNi „E“ DIN EN 60584
NiCrSi-NiSi „N“ DIN E 60584
Pt10Rh-Pt „S“ DIN EN 60584
Pt13Rh-Pt „R“ DIN EN 60584
Pt30Rh-Pt6Rh „B“
DIN EN 60584
Kleinste meetbereik
Meetbereikaanvang/eindw.

-200
-210
-200
-270
-270
-270
-270
-50
-50
0

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Linearisatienauwkeurigheidva
naf1
±0,2%
±0,2% vanaf -200°C
±0,3%
±0,5% vanaf -200°C
±0,2% vanaf -150°C
±0,2% vanaf -200°C
±0,2% vanaf -150°C
±0,5% vanaf 0°C
±0,5% vanaf 0°C
±0,5% vanaf 500°C

+900°C
+1200°C
+600°C
+400°C
+1372°C
+1000°C
+1300°C
+1768°C
+1768°C
1820°C

type L, J, U, T, K, E, N:
type S, R, B:

binnen de grenzen in 0,1 K stappen, willekeurig programmeerbaar

Referentie

Pt 100 intern of thermostaat extern constant

Nauwk. referentie (intern)

± 1K

Referentietemperatuur
(extern)

-50 … +100°C via setup-software instelbaar

Meettijd
Ingangsfilter
Bijzonderheden

100K
500K

bij 3 kanalen < 2s; bij 6 kanalen < 4s
digitaal filter 2e klas; filterconstante instelbaar van 0 … 50,0s
ook in °F programmeerbaar; klantspecifieke linearisering

1. De lineariseringsnauwkeurigheid heeft betrekking op de maximale meetbereiksomvang.
bij kleine meetgebieden vermindert de lineariseringsnauwkeurigheid.

Ingang
weerstandsthermometer

Type
aansluiting

Meetbereik

Lineariseringsnauwkeurigheid

Meetstroom

Pt 100 DIN EN 60751

2/3-draads
2/3-draads
4-draads
4-draads

-200 … +250°C
-200 … +850°C
-200 … +250°C
-200 … +850°C

±0,6K
±1,0K
±0,5K
±0,8K

500μA
250μA
500μA
250μA

Pt 100 JIS

2/3-draads
2/3-draads
4-draads
4-draads

-200 … +260°C
-200 … +649°C
-200 … +260°C
-200 … +649°C

±0,6K
±1,0K
±0,5K
±0,8K

500μA
250μA
500μA
250μA

Pt 500 DIN

2/3-draads
2/3-draads
4-draads
4-draads

-200 … +150°C
-200 … +850°C
-200 … +150°C
-200 … +850°C

±0,6K
±1,0K
±0,5K
±0,8K

250μA
250μA
250μA
250μA

Pt 1000 DIN

2/3-draads
2/3-draads
4-draads
4-draads

-200 … +250°C
-200 … +850°C
-200 … +250°C
-200 … +850°C

±0,6K
±1,0K
±0,5K
±0,8K

500μA
250μA
500μA
250μA

Ni 100

2/3-draads
2/3-draads
4-draads
4-draads

-60 … +125°C
-60 … +180°C
-60 … +125°C
-60 … +180°C

±0,6K
±1,0K
±0,5K
±0,8K

500μA
250μA
500μA
250μA

Type aansluiting
Kleinste meetgebied
Sensorkabelweerstand
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2-, 3- of 4-draads aansluiting
15K
max. 30 Ω per ader bij 4-draads aansluiting
max. 20Ω per ader bij 2- en 3-draads aansluiting
bij Pt 100 tot 260°C max. 10 Ω per ader bij
2- en 3-draads aansluiting

7 Elektrische aansluiting
Meetbereiksaanvang/eindw.

binnen de grenzen in 0,1 K-stappen willekeurig programmeerbaar

Meettijd
Ingangsfilter

bij 3 kanalen < 2s; bij 6 kanalen < 4s
digitaal filter 2e klasse; filterconstante instelbaar van 0 … 50s

Bijzonderheden

Ingang
potentiometer

ook in °F programmeerbaar, klantspecifieke linearisering

Meetbereik

Nauwkeurigheid

Meetstroom

tot 200Ω
tot 400Ω
tot 800Ω
tot 2000Ω
tot 4000Ω

±300mΩ
±600mΩ
±1Ω
±2Ω
±3Ω

500μA
250μA
250μA
500μA
250μA

Type aansluiting

Weerstandssensor: 3-draadsaansluiting
Potentiometer:2-, 3- of 4-draads aansluiting

Kleinste meetgebied

6Ω

Sensorkabelweerstand

Weerstandswaarde

max. 30Ω per ader bij 4-draads aansluiting
max. 20Ω per ader bij 2- en 3-draads aansluiting
tot 200 Ω meetbereik max. 10 Ω per ader bij
2- en 3-draads aansluiting
binnen de grenzen in 0,1-Ω-stappen willekeurig programmeerbaar

Meettijd
Ingangsfilter

Ingang
gelijkspanning,
gelijkstroom

bij 3 kanalen < 2 s; bij 6 kanalen < 4s
digitaal filter 2e klasse; filterconstante instelbaar van 0 … 50,0s

Basismeetbereik

Meetbereik

Nauwkeurigheid

Ingangsweerstand

1V
1V
1V
1V
1V
1V
1V
10V
10V
10V

-25
0
-100
0
-500
0
-1
-5
0
-10

±100μV
±100μV
±150μV
±150μV
±1mV
±1mV
±2mV
±10mV
±10mV
±15mV

RE > 10 MΩ
RE > 10 MΩ
RE > 10 MΩ
RE > 10 MΩ
RE > 10 MΩ
RE > 10 MΩ
RE > 10 MΩ
RE > 0,5 MΩ
RE > 0,5 MΩ
RE > 0,5 MΩ

… +75mV
… 100mV
… +100mV
… 200mV
… +500mV
…
1V
…
+1V
…
+5V
…
10V
…
+10V

Kleinste meetgebied
Meetbereiksaanvang/eindw.

5mV
binnen de grenzen vrij programmeerbaar
(tot 999mV in 0,01-mV-stappen, vanaf 1V in 1-mV-stappen)

20mA

4 … 20mA

±20μA

20mA

0 … 20mA

±20μA

20mA

-20 … +20mA

±40μA

Kleinste meetgebied
Meetbereiksaanvang/eindw.
Meettijd
Ingangsfilter
Bijzonderheden

Belastingsspan. ≤ 2,6V
Belastingsspan. ≤ 2,6V
Belastingsspan. ≤ 2,6V

0,5mA
binnen de grenzen in 0,1 mA-stappen vrij programmeerbaar
bij 3 kanalen < 2 s; bij 6 kanalen < 4 s
digitaal filter 2e klasse; filterconstante instelbaar van 0 … 50,0s
Lineariseringen voor thermo-elementen en weerstandsthermometers
instelbaar (voor aansluiting van niet gelineariseerde meetversterkers)
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7 Elektrische aansluiting
Sensorbreuk /
kortsluiting

Kortsluiting1

Breuk1

Thermo-element

wordt niet herkend

wordt herkend

Weerstandsthermometer

wordt herkend

wordt herkend 2

Weerstandssensor

wordt herkend

wordt herkend

Potentiometer

wordt niet herkend

wordt herkend2

Spanning tot ± 1V

wordt niet herkend

wordt herkend

Spanning > ± 1V

wordt niet herkend

wordt niet herkend

Stroom

wordt niet herkend

wordt niet herkend

1. De drukknop wordt op 0% gepositioneerd, in de LED-puntmatrix verschijnt „>>>>>>“.
2. Wordt bij 4-draads aansluiting alleen op de klemmen 1 en 2 herkend.

Uitgangen
Drie open-collector
uitgangen
Een open-collector uitgang

Afdruksysteem

Aandrijving
Aanspreekgevoeligheid
Reproduceerbaarheid
Aanwijs- en registratienauwkeurigheid
Afdrukkop
Kleuren

Over- en onderschrijding
Papiersnelheid
Papiertransport
Papiercassette
Registratiepapier
totale breedte
schrijfbreedte
stiftafstand
zichtbare diagramlengte
totale lengte
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voor het melden van grenswaardeover- en -onderschrijdingen
voor het melden van storingen (bijv. papiereinde)

stappenmotor
≤ 0,2% betrokken op 100 mm schrijfbreedte
≤ 0,25% betrokken op 100 mm schrijfbreedte
Klasse 0,5 betrokken op de meetbereiksgrenswaarden en
het basismeetbereik
Afdrukkop met penlift-functie - voldoende voor ca. 1 miljoen punten
(afhankelijk van de omgevingstemperatuur)
violet, rood, zwart bij 3-kanaals puntschrijver en
violet, rood, zwart, groen, blauw, bruin bij 6-kanaals puntschrijver
De kleurentoekenning kan via het setup-programma
willekeurig worden gewijzigd.
elektronisch begrensd op 0...100 mm schrijfbreedte
programmeerbaar 0, 5, 10, 20, 60, 120, 240, 300, 360, 600, 720mm/h
door stappenmotor en aandrijving
cassette voor papierrollen en vouwpapier
(met afscheurrand en papiereinde-schakelaar)
papierrol of vouwpapier conform DIN 16 320
120mm
100mm
110mm
papierrol: 60 mm; vouwpapier: 30 … 60mm
papierrol: 16m of 32m; vouwpapier: 16m

7 Elektrische aansluiting
Elektrische
specificaties

Voedingsspanning
Testspanningen
(typebeproeving)
voedingscircuit t.o.v.
meetcircuit

bij voedingsspanning AC 2,3kV/50Hz, 1min,
bij voedingsspanning UC 510V/50Hz, 1min

voedingscircuit t.o.v.
behuizing (aarde)

bij voedingsspanning AC 1,5kV/50Hz, 1min,
bij voedingsspanning UC 510V/50Hz, 1min

meetcircuit t.o.v.
meetcircuit

200V/50Hz, 1min

meetcircuit t.o.v.
behuizing

500V/50Hz, 1min

galvanische scheiding
van de analoge ingangen
t.o.v. elkaar
Invloed
voedingsspanning
Opgenomen vermogen
Data-beveiliging

Elektrische aansluiting

Elektromagnetische
compatibiliteit
Veiligheid

Behuizing

AC 48 … 63Hz, 110 … 240V +10/-15% of
UC 0/40 … 63Hz, 20 … 53V +0/-0%
conform DIN EN 61 010, deel 1 maart 1994
overspanningscategorie II, vervuilingsgraad 2

Type behuizing
Deur
Loopwerk
Papiercassette
Afmetingen front
Inbouwdiepte
Paneeluitsparing
Bevestiging behuizing
Bereik
omgevingstemperatuur
Invloed
omgevingstemperatuur
Opslagtemperatuur
Klimaatbestendigheid
Gebruikspositie
Beschermingsklasse

Gewicht

tot AC 30V en DC 50V

< 0,1% van de meetbereiksomvang
max. 35VA
via lithiumbatterij in RAM > 4 jaar resp.
geheugencondensator 2 dagen bij 15...25 °C omgevingstemperatuur
extra opslag in EEPROM.
Achterzijde via opsteekbare schroefklemmen
aderdiameter ≤ 2,5mm2 of 2x 1,5mm2 met adereindhulzen.
Setup-connector op het front achter het opklapbare
puntmatrix-display.
EN 50 081-1, EN 50 082-2, NAMUR-aanbeveling NE21
conform EN 61 010

inbouwbehuizing conform DIN 43 700 uit verzinkt staalplaat
uit geleidende kunststof voor afleiden statische oplading
uit corrosiebestendig chroomnikkelstaal
uit kunststof (polycarbonaat)
144mm x 144mm
212mm zonder schroefklemmen; 227 incl. schroefklemmen
138+1,0 mm x 138+1,0 mm
in paneel conform DIN 43 834
0 … +50°C
0,2%/10K
-20 … +70°C (zonder afdrukkop), -20 … +55°C (met afdrukkop)
20 … 70% rel. vochtigheid zonder condensvorming
NL 90 ± 30, DIN 16 257 (horizontaal)
conform EN 60 529 categorie 2,
front IP 54 (niet bij optie papieruitloopgleuf
in de deur), achterzijde IP 20
max. 3,5kg
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7 Elektrische aansluiting
7.3

Aansluitschema

Achteraanzicht
3/6-kanaalsuitvoering

Aansluiting
3/6-kanaals versie

Aansluitsymbool

Voedingsspanning con- N Nul
form typeplaat
L1 Fase
PE Aarde
Analoge ingangen

Steekplaats

10.

Ingangen
1

2

3

4

5

6

Steekplaats
Spanningsingang
≤ ± 1V

Spanningsingang
> ± 1V

Stroomingang
± 20mA

Thermo-element
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1. 2. 3. 4. 5. 6.

7 Elektrische aansluiting
Analoge ingangen

Ingang
1

2

3

4

5

6

Steekplaats
Weerstandsthermometer
in 2-draads uitvoering

Potentiometer in
2-draads uitvoering

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Weerstandsthermometer
in 3-draads uitvoering

Potentiometer in
3-draads uitvoering

Weerstandsthermometer
in 4-draads uitvoering

Potentiometer in
4-draads uitvoering

Weerstandssensor
in 3-draads aansluiting

A = aanvang
S = sleepcontact
E = einde
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7 Elektrische aansluiting
Externe relaismodule ER8

Communicatie
met externe
relaismodule

Spanningsbron
voor externe
2-draads
meetversterker

24V / 45mA
± 5%

Digitale
stuuringangen

Contactbesturing
LOW =
ROFF ≥ 50kΩ

Steekplaats

7.

HIGH =
RON ≤ 100kΩ
min. pulsduur:
HIGH 400ms
LOW 400ms

Spanningsbesturing
LOW =
DC 0 … 5V
(niet actief)
HIGH =
DC 20 … 35V
(actief)

Contact Nr. 7 =
binaire ingang 1
.
.
.
Contact Nr. 14 =
binaire ingang 8

Open-collectoruitgangen

DOUT1 … DOUT4
Umax = DC 32V
Imax = 100mA

8.

Restspanning
DOUT actief
UDOUTactief =
0,4 … 1,2V
seriële interface
RS 422/RS 485
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Communicatie met
systemen van
hoger niveau

9.

7 Elektrische aansluiting
7.4

Galvanische scheiding
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7 Elektrische aansluiting
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8 Inbedrijfname
8.1

Openen en sluiten van de behuizingsdeur
Druk op de behuizing tot er een klik te horen is zoals in de afbeelding getoond
wordt om de deur te openen en te sluiten.

8.2

Beletteren van de meetplaats-identificatieplaat
Na het openen van de deur kan de identificatieplaat worden verwijderd en kunnen de kanaalgegevens zoals bijv. meetbereik, zoom en weergavebereik worden genoteerd.

Meetplaats identificatieplaat
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8 Inbedrijfname
8.3

Plaatsen van de afdrukkop
h Deur openen
h Registratiebedrijf stoppen (S-toets indrukken)

H

In de stoptoestand wordt de afdrukkop altijd naar het midden van
de registratiebreedte gebracht.

h Display radiaal naar boven zwenken
h Afdrukkop tot aan de aanslag in de houder schuiven
h Display naar beneden zwenken tot deze borgt
h Registratiebedrijf weer starten (S-toets indrukken)
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9 Verbruiksmateriaal
9.1

Verbruiksmateriaal
Afdrukkop
3 kleuren voor 3-kanaals instrument, bestelnr.: 00348502
6 kleuren voor 6-kanaals instrument, bestelnr.: 00343835
Registratie-papierrollen
Neutraal in %-verdeling, lineair
Totale lengte: 16m
Totale breedte: 120mm
bestelnr.: 00323017
Neutraal in %-verdeling, lineair
Totale lengte: 32m
Totale breedte: 120mm
bestelnr.: 00323022
Neutraal in geijkte verdeling, lineair
(opdruk op bestelling)
Registratie-vouwpapier
Neutraal in %-verdeling, lineair
Totale lengte: 16m
Totale breedte: 120mm
bestelnr.: 00323011
Neutraal in geijkte verdeling, lineair
(opdruk op bestelling)

H

Let altijd op de juiste afdrukkop.
Zo is bijv. een 3-kleuren afdrukkop in een 6-kanaals instrument niet
zinvol.
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9 Verbruiksmateriaal
9.2

86

Papiercassette uitnemen en plaatsen

9 Verbruiksmateriaal
- Let er bij het inzetten van de papiercassette op, dat u de
cassette in het midden van de afscheurlineaal - leiden met
duim en wijsvinger - in de gleuf, met lichte druk naar boven,
inzetten, tot de vergrendelingshendels ineensluiten.
- Na het inzetten moet de papiersnelheid meteen met het
spannen van het papier beginnen (Snelheid van ca. 10mm).
- Indien de papiersnelheid niet start, moet de cassette ontgrendeld en aansluitend weer op de juiste manier ingezet
worden.
- Controleer de vergrendelingshendels.
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9 Verbruiksmateriaal
9.2.1 Papierrol wisselen

88

1

5

2

6

3

7

4

8

9 Verbruiksmateriaal
9.2.2 Vouwpapier wisselen

1m
* * * * * * 15 cm * * * * * 10 cm * * * * * 5 cm * * * *
ENDE
END
FIN

1

4

2

5

3
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9 Verbruiksmateriaal

90

10 Opties en toebehoren
10.1 Papiercassette ombouwen

1

3

2

4
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10 Opties en toebehoren
10.2 „8 binaire ingangen“, „Interface voor ER8“,
„Spanningsuitgang“
Als opties zijn acht binaire ingangen, de seriële interface voor de externe relaismodule ER8 en een galvanisch gescheiden voeding voor 2-draads meetversterkers ter beschikking.
De acht binaire ingangen kunnen via potentiaalvrije contacten of met de volgende spanningsniveaus worden aangestuurd:
niet actief 0 … 5V
actief 20 … 35V
Het spanningsniveau moet tenminste 0,4 s actief zijn.
Mogelijke functies:
- externe tekst
- binair gekoppelde externe tekst
- externe start/stop
- omschakeling papiersnelheid naar externe snelheid
- event-teller
- start afdrukken schaalverdeling
- start/stop extern rapport
- toetsenbordvergrendeling
- event-lijnen
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10 Opties en toebehoren
10.3 Externe relaismodule ER8
Met de externe relaismodule ER 8 wordt de puntschrijver uitgebreid met acht
schakelende uitgangen.
De relais 1 t/m 8 zijn vast toegekend aan de grenswaardecontacten 1 t/m 8
(grenswaardetoestand). Alleen wanneer een relais is geactiveerd (Configuratieniveau 3 ! Relaisuitgang ! Status = AAN), wordt de bijbehorende grenswaardetoestand op het relais overgedragen.
v Hoofdstuk3.1 „Grenswaardebewaking met grenswaardecontacten“
v Hoofdstuk3.5.4 „Grenswaardecontact-tekst, externe tekst, binair gekoppelde tekst“
v Hoofdstuk4.2 „Tabel configuratieparameters“

H
A

De externe relaismodule ER8 kan alleen worden aangestuurd wanneer deze optie in de puntschrijver aanwezig is.

Wanneer de setup-connector in de puntschrijver wordt geplaatst
dan vallen alle relais af.
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Verbinding
met ER8

L1 N

(L+) (L-)

Power
ER 8

Error
RxD RxD
TxD TxD GND
(+) (-)
97
98
99

7.3 7.2 7.1
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10.4 Setup-programma
Met het setup-programma voor de puntschrijver kan het instrument comfortabel
met een IBM-PC compatibel PC worden geconfigureerd.
De volgende functies staan ter beschikking voor het bedienen en programmeren van de puntschrijver:
- instelling verschillende afdrukkleuren
- afdrukmodus en prioriteiten
- instelling welke parameters op de puntschrijver kunnen worden ingesteld.
- instellingen kunnen via het setup-programma worden afgedrukt
- verschillende setup-instellingen kunnen worden verwerkt en indien nodig
aan de puntschrijver worden verzonden.
- uitvoeren instrumenttest
Hardwarevoorwaarden

- IBM-PC of compatibel
- CPU vanaf Intel 386
- 4 MB RAM
- Diskettestation 3,5“
- Harde schijf (min. 6 MB vrij)
- Een vrije seriële poort RS232
- Muis
- VGA-grafische kaart

Softwarevoorwaarden

- Microsoft Windows1 3.1/3.11/95

1. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation
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Het setup-programma wordt met een installatieprogramma voor Microsoft Windows geïnstalleerd.
De bediening van het setup-programma wordt in de installatiehelp
(B 95.4012.3) en de Windows online-help beschreven.
Met behulp van het setup-programma kunnen alle parameters van de puntschrijver worden geprogrammeerd.
Een overzicht van alle parameters van de puntschrijver vindt u in de appendix.
v

A

Hoofdstuk12.5 „Parameteroverzicht“

Wanneer de setup-connector op de puntschrijver wordt aangesloten dan worden
- de meetwaardeverwerking en
- de registratie
onderbroken.
Bovendien worden
- events niet meer geregistreerd,
- rapporten onderbroken en gereset,
- grenswaarden niet langer bewaakt en
- de uitgangen niet meer aangestuurd. De relais vallen af.
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10.5 Wiskundige en logische module
Wanneer de wiskundige en logische module niet actief is dan worden de op de
meetingangen gemeten signalen overeenkomstig de configuratie van de meetingangen geregistreerd. Wanneer de wiskundige en logische module is geactiveerd dan kunnen de gemeten signalen wiskundig worden gekoppeld.
Voorbeeld:
Op een kanaal wordt het totaal/verschil van twee meetingangen geregistreerd.
Tegelijkertijd wordt op een ander kanaal een maximale waarde geregistreerd
zolang een bepaalde binaire ingang is geopend. Het sluiten van de binaire ingang reset de registratie van de maximale waarde.
Door de vele functies, operanden en variabelen die bij de wiskundige module
ter beschikking staan kan een individuele aanpassing op een gewenste berekening in de meeste gevallen worden uitgevoerd.
Klantspecifieke wiskundige programma’s kunnen op specificatie in onze fabriek
worden gemaakt.
Met het setup-programma worden deze programma’s overgedragen naar de
puntschrijver.

H

Bij een ingeschakelde wiskundige en logische module kan het gedrag van de puntschrijver principieel worden gewijzigd.
De specificaties in de gebruiksaanwijzing kunnen in een dergelijk
geval voor een groot gedeelte ongeldig worden.

De wiskundige module wordt geactiveerd met de parameter Configuratieniveau
3 ! Wiskundige module.

97

10 Opties en toebehoren
10.6 Interface (RS422/RS485)
Deze interface is bedoeld voor communicatie met een systeem van hoger niveau (bijv. een bussysteem). Het betreft hier niet de setup-interface via welke
gegevens worden overgedragen tussen het setup-programma en de puntschrijver.
Met behulp van de interface kunnen de volgende functies worden gerealiseerd:
- Meetwaarden uit de puntschrijver aflezen
- Bedrijfstoestand van de puntschrijver bewaken
- Waarden voor afdrukken op papier naar de printer verzenden
- Teksten voor afdrukken op papier naar de printer verzenden
- Teksten voor aanwijzing op het display naar de printer verzenden
De RS422/RS485-interface is uitvoerig beschreven in de gebruiksaanwijzing
B 70.6030.2.
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11 Trouble-shooting
11.1 Wat te doen, indien …
Aanwijzing of afdruk
„>>>>>>“

- De waarde bevindt zich buiten het meetbereik
(Out Of Range)
- De sensor is verkeerd aangesloten
- De meetingangen zijn onjuist geconfigureerd
- Sensorbreuk

In plaats van een waarde
wordt:
„****“, „±*.***“,
„±***.*“, „±****.“

„±**.**“,

aangewezen of afgedrukt.
Geen registratie

- De waarde kan niet meer worden weergegeven:
de schaalverdeling met het setup-programma wijzigen,
zodat de waarde altijd kan worden weergegeven.
- Bi j event-tellers: event-tellers met het setup-programma of de
parameter Configuratieniveau 3 ! Event-teller resetten
- de S-toets werd ingedrukt
- „Externe stop“ werd geconfigureerd en de bijbehorende binaire
ingang is gesloten
- De papiercassette is niet juist geplaatst
vHoofdstuk 9.2 „Papiercassette uitnemen en plaatsen“
- Het registratiepapier is op
vHoofdstuk 9.2 „Papiercassette uitnemen en plaatsen“
vHoofdstuk 9.2 „Papiercassette uitnemen en plaatsen“
- De papiersnelheid is op 0 mm/h geprogrammeerd
vHoofdstuk 4.2 „Tabel configuratieparameters“
- De schrijfstatus is uitgeschakeld (“UIT”)
vHoofdstuk 4.2 „Tabel configuratieparameters“
- De setup-connector is nog geplaatst

Afdrukkop schrijft niet

- De afdrukkop is niet juist geplaatst
vHoofdstuk 8.3 „Plaatsen van de afdrukkop“
- De inkt van de afdrukkop is op

Registratiepapier wordt
niet getransporteerd.

- De papiercassette is niet juist geplaatst
vHoofdstuk 9.2 „Papiercassette uitnemen en plaatsen“
- De papiersnelheid is op 0 mm/h geprogrammeerd
vHoofdstuk 4.2 „Tabel configuratieparameters“
- De transporttrommel grijpt niet correct in de perforatie van het
papier
- De afscheurkant is niet correct gepositioneerd
- De puntschrijver bevindt zich in de stoptoestand
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Papierrol wordt
niet getransporteerd

- De papiercassette is niet juist ingezet
vHoofdstuk 9.2 „Papiercassette uitnemen en plaatsen“
- De afwikkelrol is niet juist in de papiercassette vastgeklikt
vHoofdstuk 9.2.1 „Papierrol verwisselen“
- De papier-snelheid is op 0mm/h geprogrammeerd
vHoofdstuk 4.2 „Tabel configuratieparameters“
- De stekelcilinder grijpt niet in de perforatie van het papier
- De afscheurkant is niet juist vastgeklikt
- De puntdrukker bevindt zich in de stop-toestand

Meetwaarden worden niet
geregistreerd.

- Controleer de aansluitklemmen
- Controleer de voedingsspanning
- Controleer de ingangsconfiguratie (meetbereik)
- De sensor en de sensorkabel controleren en eventueel
doormeten
- De schrijfstatus is misschien uitgeschakeld

Relais schakelen niet
ondanks dat de
grenswaarden zijn
overschreden

- De meetingangen zijn niet conform het aansluitschema bedraad
- De puntschrijver en de externe relaismodule ER8
zijn niet correct aangesloten
- De grenswaarde-hysterese werd niet aangehouden
- De relais-status is “UIT”
- Een verkeerde waarde wordt gebruikt voor
grenswaardebewaking
- Een meetingang bevindt zich in de „Out of Range“-toestand en
het gedrag van de grenswaardecontacten bij sensorbreuk (Configuratieniveau 2 ! Grenswaardecontact ! Sensorbreuk) is op
“constant” geconfigureerd.

Geen programmering
mogelijk

- Er is een verkeerde toegangscode ingevoerd

Geen communicatie
met het setup-programma

- De setup-connector is niet correct geplaatst
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- De toegangscode is gewijzigd

- De puntschrijver is al via het toetsenbord geconfigureerd:
parameter- en configuratieniveau door indrukken van de E-toets
verlaten
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12.1 Foutmeldingen
Alle foutmeldingen worden met regelmatige tussenpozen knipperend in het
LED-puntmatrix display getoond.
De andere instrumentfuncties worden daardoor zover mogelijk niet beïnvloed.
Display

Oorzaak / oplossing

Toestandsmelding
GEEN PAPIER!

- De papiercassette is verwijderd of het einde van het
registratiepapier is bereikt. Er moet nieuw papier
worden geplaatst.
vHoofdstuk9.2 „Papiercassette uitnemen en
plaatsen“ ff

Storing resp. defect aan de module
BATTERIJ LEEG!

- De batterij voor de real-time klok en de buffering van
de RAM is leeg
- Neem contact op met uw vertegenwoordiging of met
ons hoofdkantoor

TIJD
INSTELLEN!

" Deze foutmelding treedt op wanneer de geheugen-

condensator bij uitval van de voedingsspannen te
ver is ontladen (optie, Hoofdstuk5.2 „Bestelinformatie“)
- De event-, net-uit- en bedrijfsurenteller en ook de
systeemklok werden gereset
- De tijd moet worden ingesteld
vHoofdstuk4.2 „Tabel configuratieparameters“

RELAISFOUT!

- De communicatie met de externe relaismodule ER8
is niet correct
- Controleer de verbinding tussen de puntschrijver en
de externe relaismodule ER8

A/D-OMVORMER DEFECT

- De A/D-omvormer van de puntschrijver is defect
- Neem contact op met uw vertegenwoordiging of ons
hoofdkantoor
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Display

Oorzaak / oplossing

Fout bij parameterinvoer!
FOUT!

- Papiersnelheid buiten het bereik van 0...720 mm/h.
De invoer moet worden herhaal. Geef een waarde in
die binnen het waardebereik ligt.
- Datum is ongeldig.
Er is een ongeldige datum ingevoerd.
De invoer moet worden herhaald.
- Tijd ongeldig.
Er is een ongeldige tijd ingevoerd.
De invoer moet worden herhaald.
- Fout bij waarde-invoer.
De ingevoerde waarde ligt buiten het waardebereik.
De invoer moet met een andere waarde worden herhaald.
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12.2 Hardware-fout
Wanneer een van de volgende fouten optreedt dan wordt de registratie afgebroken en de foutmelding wordt knipperend getoond.
De relais worden net zoals bij een sensorbreuk1 aangestuurd. Het instrument
reageert op geen enkele event en kan ook niet meer worden bediend. Neem
contact op met uw vertegenwoordiging of met ons hoofdkantoor.
Display

Oorzaak / oplossing

EEPROM DEFECT!

- De EEPROM in de puntschrijver is defect.
De configuratiegegevens kunnen niet
worden opgeslagen.
- Neem contact op met uw vertegenwoordiging of met ons hoofdkantoor.

GEEN NULPUNT

- De eindsensor (afdrukkop) werd niet gevonden
- Neem contact op met uw vertegenwoordiging of met ons hoofdkantoor

1. Het gedrag bij sensorbreuk wordt met het setup-programma of via de parameter
Configuratieniveau 1 ! Grenswaardecontact ! Sensorbreuk (Hoofdstuk4.2
„Tabel configuratieparameters“) geconfigureerd.
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12.3 Statusmeldingen
De volgende statusmeldingen worden in het LED puntmatrix display getoond:
Display

Beschrijving

INITIALISATIE

- De puntschrijver wordt geïnitialiseerd

STOP

- De puntschrijver bevindt zich in de stoptoestand omdat de S-toets is ingedrukt.

EXTERNE STOP

- De puntschrijver bevindt zich in de stoptoestand omdat de “externe stop” door het
sluiten van de bijbehorende binaire ingang
werk geactiveerd.

SETUP

- De setup-connector is op de puntschrijver
geplaatst.
- Het instrument is gereed voor communicatie met de aangesloten PC

SVP WACHTEN
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- De configuratiegegevens worden naar de
EEPROM geschreven (gedurende deze
periode reageert de puntschrijver niet op
invoer)
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12.4 Tekenset
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078

!
"
#
$
%
&
’
(
)
*
+
,
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
0122
0123
0124
0125

O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_
‘
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}

0126
0161
0162
0163
0164
0165
0166
0167
0168
0170
0171
0172
0173
0175
0176
0177
0178
0179
0180
0181
0182
0183
0184
0185
0186
0187
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
0198
0199
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211

~
¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
ª
«
¬
¯
°
±
²
³
´
µ
¶
·
¸
¹
º
»
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ð
Ñ
Ò
Ó

0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
0219
0220
0221
0222
0223
0224
0225
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255

Ô
Õ
Ö
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
Ý
Þ
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë
ì
í
î
ï
ð
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ý
þ
ÿ

De tekens die met de S-toets (sneltoets karakters) bereikbaar zijn, worden met
een zwarte achtergrond getoond.
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Afdruksysteem controleren

Informatie over de puntschrijver uitsturen

Aanwijzing versienummer

Invoer toegangscode voor niveau-vrijgave

Taal (voor afdrukkken en display)

Systeemtijd voor de puntschrijver

Begin en einde van de zomertijd

Display-contrast in vier trappen

Aanduiding van de tijd in de uitgangspositie in- of uitschakelen

Schrijfstatus (aan/uit) voor ieder kanaal

Keuze analoge ingangssignalen, filters

Testafdruk

Service-afdruk

Versienummer

Toegangscode

Taal

Datum & tijd

Zomertijd

Display-contrast

Tijdsaanduiding

Schrijfstatus

Meetingangen

Grenswaardebewaking van meetwaarden definiëren

Grenswaarde voor omschakeling papiersnelheid

Loepfunctie, invoer in %

Beperken van de afdrukbreedte, invoer in mm

Piekwaarderegistratie (aan/uit) voor ieder kanaal

Grenswaardecontact

Grenswaardebedrijf

Zoom

Weergavebereik

Piekwaarderegistratie

Ieder kanaal willekeurige kleur toekennen

Identificatie voor ieder kanaal

Kanaalnaam

- Kleurtoekenning

Schaalverdeling meetwaarde voor de registratie inclusief dimensie
en keuze aantal decimalen bij alfanumerieke weergave

Schaalverdeling

Aantal onderdrukkingen

Papiersnelheid in mm/h

Papiersnelheid

- Onderdrukkingen

Beschrijving

Parameter

12.5 Parameteroverzicht

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G

G

G, S

S = via setup
G = op instrument

Programmering
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Status (aan/uit) voor iedere grenswaarde- en storingsmelduitgang.

Papiersnelheid in mm/h die actief wordt bij het over- of onderschrijden van de ingevoerde
grenswaarden

Papiersnelheid binnen een bepaalde tijdsperiode.

Status voor het afdrukken van de omschakeling papiersnelheid

Status en tekst voor het afdrukken bij het inschakelen van de voedingsspanning

Status en tekst voor het afdrukken bij uitschakelen van de voedingsspanning
(de tekstafdruk wordt pas bij opnieuw inschakelen afgedrukt)

Afstand cyclisch afdrukken schaalverdeling in cm

Afstand cyclisch afdrukken van de tijd

Afstand cyclisch afdrukken van het kanaalnummer

Vastleggen van de protocolperiode

Tekst die bij het begin van de registratie wordt afgedrukt

Tekst die bij het einde van de registratie wordt afgedrukt

Prioriteiten voor het afdrukken van tekst

Meetwaardecurve bij afdrukken van teksten onderbreken of overschrijven

Parameters resetten

Open-collector
uitgang

Papiersnelheid
grenswaardebedrijf

Tijdbedrijf

Afdrukken verandering
papiersnelheid

Afdrukken van de
“net-aan” tekst

Afdrukken van de
“net-uit” tekst

Afdrukken schaalverd.

Afdrukken tijd

Afdrukken van het
kanaalnummer

Rapport

Tekst bij aanvang
registreren

Tekst bij einde
registratie

Afdrukprioriteiten

Afdrukmodus

Voorinstelling

Kleur voor de instrumentnaam

Identificatie puntschrijver

Instrumentidentificatie

- Kleur

Beschrijving

Parameter

G, S

S

S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

G, S

S

G, S

S = via setup
G = op instrument

Programmering

12 Appendix

107

108

Activeren/deactiveren van de module

Overdracht van het wiskundige programma naar het instrument

Wiskundige en
logische module

Tekst die afgedrukt wordt wanneer er een signaal op de binaire ingang actief is
Kleur waarin de tekst wordt afgedrukt.

Tekst die afgedrukt wordt wanneer op de eerste vier binaire ingangen bepaalde binaire signaalcombinaties actief zijn.

Kleur waarin de tekst wordt afgedrukt

Een definieerbare binaire ingang stopt de registratie wanneer een signaal actief is

Een definieerbare binaire ingang schakelt om naar een bepaalde papiersnelheid

Niveauveranderingen op de binaire ingang kunnen worden geteld en gedocumenteerd.

Kleur waarin de event-teller wordt afgedrukt

Via een binaire ingang kan het afdrukken van de schaalverdeling van alle actieve kanalen
worden gestart

Activeren statistiek via een binaire ingang

Toetsen via binaire ingang vergrendelen

- externe tekst
- kleur

- binair gekoppelde
externe tekst

- kleur

- externe stop

- externe
papiersnelheid

- event-teller

- kleur

- externe afdruk
schaalverdeling

- extern rapport

- toetsenbordvergrendeling

Binaire ingangen

Protocol, dataformaat, adres, antwoordtijd voor de communicatie via de RS 422 of RS 485
interface

S

Status (aan/uit) voor iedere relais van de externe relaismodule

Relaisuitgangen

Interface

G, S

Wijzigen van de beide toegangscodes

G, S

G, S

G, S

S

G, S

G, S

G, S

S

G, S

G, S
S

G, S

G, S

G, S

S = via setup
G = op instrument

Toegangscode

Programmering

Beschrijving

Parameter
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Instrumentbediening

Vastleggen welke parameters voor de applicatie nodig zijn, beperken van de parameterset.

Startpositie op het papier
Kleur van de signaallijn

Binaire ingangen als signaalverloop weergeven

Event-lijnen

- offset
- kleur

Beschrijving

Parameter

S

S
S

G, S

S = via setup
G = op instrument

Programmering
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13 Trefwoordenregister
A
Aansluitschema 78
Aanwijs- en bedieningselementen 11
Afbreken van de programmering 14
Afdrukken papiersnelheidsverandering 63
Afdrukkop 84
Afdrukmodi 34
Afdrukprioriteiten 31
Analoge Eingänge 78
Analoge ingangen 74–79, 106

B
Basisstand 17
Bedieningsniveau 18, 55
Beeldschermteksten 10
Begintekst 47, 65
Behuizingsdeur 83
Beschrijving instrument 69
Bestellangaben 70
Bevestigen van parameters 14
Binair gekoppelde externe tekst 36, 66
Binaire ingangen 22, 92

C
Configuratieniveau 20–22
Configuratieniveau 1 57
Configuratieniveau 2 63
Configuratieniveau 3 66
Cyclische aanwijzing 17
Cyclische afdruk schaalverdeling 43

D
Datum 56
Display-contrast 56

E
Eindtekst 47, 65
Elektrostatische ontladingen 7
ER8 92–93
Event-lijnen 30, 68
Event-teller 48, 67
Extern rapport 68
Externe papiersnelheid 26, 67
Externe schaalverdeling 67
Externe stop 67
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13 Trefwoordenregister
Externe tekst 36, 66

F
Faltpapier 89
Filter 57–60, 106
Foutmeldingen 101
Foutmeldingen tijdens de programmering 14

G
Garantie 7
Grafisch afdrukken 27
Grenswaardebedrijf 26, 61, 63
Grenswaardecomparator 23
Grenswaardecontact 61
Grenswaardecontacten 93
Grenswaardecontact-teksten 36

I
Inbedrijfname 7
Installationshinweise 73
Instructiesymbolen 9
Instrumentbediening 19, 109
Instrumentbeschrijving 73
Instrumentnaam 46
Interface 66
Interface voor ER8 22

K
Kanaalnaam 60
Kanaalnummer 47, 64
Keuze 14
Kleurtoekenning 51

M
Meetbereik 52, 74
Meetingang 57
Meetwaardecurve onderbreken 34
Meetwaardecurve overschrijven 34
Menupunten 10
Messbereichsüberschreitung 17
Messbereichsunterschreitung 17
Montage 71
Montageplaats 83
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13 Trefwoordenregister
N
Net-aan 63
Net-uit 63

O
Onderdrukkingen 106
Open-collector 25, 63
Opties 91
Out of range 17

P
Paneelmontage 71
Papiercassette 86, 91
Papiersnelheid 26, 41, 46, 55, 63
Papiersnelheidsomschakeling 63
Parameterniveau 19, 56

R
Rapport 38, 64
Relaisuitgang 66
Retourzendingen 7
Rollenpapier 88

S
Schaalverdeling 43, 52, 64
schaalverdeling 67
Schnittstelle 98
Schrijfstatus 57
Sensorbreuk 61
Service-afdruk 50, 55
Setup-programma 95
Spanningsuitgang 92
Statische aanwijzing 17
Storingsmelduitgang 25

T
taal 56
Technische gegevens 74–77
Testafdruk 49, 55
Tijd 46, 56, 64
Tijdbedrijf 26, 63
Toegangscode 19, 65
Toetscombinaties 13
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13 Trefwoordenregister
Toetsen 10
Toetsenbordvergrendeling 16, 68
Toetsfuncties 2, 13

V
Verbruiksmateriaal 85
Versienummer 55

W
Waarde-/tekst invoer 15
Waarschuwingssymbolen 9
Weergave 10
Weergavebereik 29, 62
Wiskundige module 66

Z
Zomertijd 56
Zoom 29, 62
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Gebruikersniveau
E

h

Papiersnelheid
TEstafdruk

R

Service-afdruk
Versienummer (met aanwijzing)

Parameterniveau
E

Taal

h

Datum & tijd

R

Zomertijd
Displaycontrast
Tijdsaanduiding

Configuratieniveau 1
E

Schrijfstatus
Meetingang

h
R

Schaalverdeling
Kanaalindentificatie
Grenswaardecontact

Zoom
Weergavebereik
Piekwaarderegistratie

JUMO Meet- en Regeltechniek B.V.

JUMO AUTOMATION S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A.

Rijnkade 18, 1382 GT WEESP
Telefoon: 0294-491491
Telefax: 0294-419577
Email: info.nl@jumo.net
Internet: www.jumo.nl

Industriestraat 18, B 4700 EUPEN
Telefoon:(087) 595300
(087) 740203

