Automatyka
Innowacyjne rozwiązania spełniające najwyższe wymagania

Kontakt

Telefon: +49 661 6003-0
E-Mail: automationjumo.net

Drogi Czytelniku,
Automatyzacja maszyn i instalacji jest podstawą planowania

Przywiązujemy dużą wagę do regularnego opracowywania

optymalizacji procesów produkcyjnych. Celem jest trwałe

nowych produktów, ciągłego ulepszania istniejących oraz do

podniesienie jakości produktów, wydajności i efektywności

coraz bardziej ekonomicznych metod produkcji, ponieważ

energetycznej.

tylko w ten sposób możemy osiągnąć najwyższy stopień

i

innowacyjności.
Od dziesięcioleci JUMO oferuje sprawdzone rozwiązania
w zakresie bezpiecznego, niezawodnego i rentownego

Niniejsza broszura zawiera przegląd produktów i systemów

funkcjonowania

JUMO z dziedziny automatyki.

zakładu

i

procesu

produkcyjnego,

wykorzystując swoje produkty z dziedziny automatyki.
Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć
Jak to robimy? Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy

na stronie www.jumo.pl pod podanym numerem grupy

fachowej: ponieważ od ponad 70 lat JUMO jest jednym z

produktów.

wiodących producentów w dziedzinie techniki pomiarowej
i regulacyjnej, a co za tym idzie, jest również kompetentnym
partnerem w dziedzinie automatyzacji.
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Automatyzacja
JUMO oferuje dobrze skoordynowany asortyment produktów dla automatyki.
Począwszy od czujników temperatury, wskaźników cyfrowych, tyrystorowych
regulatorów mocy, przekaźników półprzewodnikowych i systemów automatyki, aż po
całościowe rozwiązania w chmurze. Dzięki elastycznej konfiguracji za pomocą
programu konfiguracyjnego na komputerze PC poszczególne funkcje urządzenia
można szybko i wygodnie dostosować do szerokiego zakresu zastosowań. Umożliwia
to optymalną cenowo konfigurację dla wielu zastosowań w przemyśle.

Automatyka
Automatyka

Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy Systemy automatyki

Najważniejsze gałęzie przemysłu
Nasza szeroka gama różnych urządzeń oferuje właściwe

Oprócz urządzeń standardowych w ofercie JUMO znajdują

rozwiązania dla klasycznej budowy maszyn i urządzeń,

się

a także dla przemysłu przetwórczego i sektora OEM.

dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Przemysł tworzyw stucznych i opakowań

również

wersje

do

zastosowań

specjalnych,

Przemysł petrochemiczny i gazowy

Budowa pieców
przemysłowych
i przemysł
cieplny

Przemysł
spożywczy
i napojów

Budowa
zakładów
i inżynieria
mechaniczna

Elektrownie

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł wodno-ściekowy
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Przetworniki
Przetworniki elektroniczne serii JUMO dTRANS T umożliwiają bezpieczne, ekonomiczne
i precyzyjne dopasowanie sygnału z czujników temperatury i innych elementów czujnikowych
do zakresów wejściowych dalszych urządzeń. W zależności od typu przetwornika mogą one
obsługiwać szeroki zakres typów czujników dzięki uniwersalnemu wejściu pomiarowemu. Na
wyjściu przesyłają one odpowiednio zlinearyzowany sygnał prądowy, napięciowy lub HART®
do kolejnych urządzeń w celu dalszego przetwarzania. JUMO oferuje szeroką gamę
przetwornikow, które są dostępne jako przetworniki głowicowe lub jako przetworniki na szynie
montażowej, zajmujące mało miejsca. Do zastosowań bezprzewodowych i mobilnych
dostępny jest czujnik głowicowy z technologią bezprzewodową. Umożliwia on zbieranie
danych procesowych w ruchomych lub trudno dostępnych instalacjach.

Automatyka
Automatyka

Przetworniki

Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy Systemy automatyki

Przetworniki głowicowe
Przetworniki

głowicowe

serii

JUMO

dTRANS

są

W pełni uszczelniona elektronika głowicy zapewnia również

przeznaczone do montażu w głowicy przyłączeniowej typu B

zwiększoną

lub w głowicy przyłączeniowej typu J. Dużą zaletą montażu

środowiskowymi. W połączeniu z takimi urządzeniami, jak

w głowicy jest to, że umożliwia on uzyskanie większej

sonda

dokładności pomiaru dzięki konwersji sygnału czujnika na

technologii procesowej, przetworniki głowicowe zapewniają

stabilny sygnał wyjściowy (np. 4 do 20 mA lub sygnał

dokładny pomiar temperatury procesu.

ochronę

temperatury

przed
JUMO

niekorzystnymi

warunkami

PROCESStemp

RTD

dla

HART®) w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika.

Nazwa produktu

JUMO dTRANS T01 Ex
JUMO dTRANS T01/
HART® Ex*
JUMO dTRANS T01
Junior

JUMO dTRANS T03 J
JUMO dTRANS T03 B
JUMO dTRANS T03 BU

JUMO dTRANS T05 B

JUMO dTRANS T07 B
JUMO dTRANS T07 B SIL
JUMO dTRANS T07 B Ex
JUMO dTRANS T07 B Ex SIL

Typ

707010

707030

707050

707080

Wejście
Sonda temperatury
RTD

Pt100, Pt500, Pt1000
(Junior tylko Pt100,
Pt1000),
dwuprzewodowe/
trójprzewodowe/
obwód
czteroprzewodowy

Pt100, obwód
dwuprzewodowy
lub
trójprzewodowy

Pt100, Pt500, Pt1000,
nadajnik
rezystancyjny, obwód
dwuprzewodowy/trój
przewodowy/czterop
rzewodowy

Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000,
Ni100, Ni120, Cu50, Cu100, obwód
dwuprzewodowy/trójprzewodowy/czt
eroprzewodowy

Wejście termopary

L, J, U, T, K, E, N, S, R,
B, D, C (tylko juniorzy J,
K, N, S, R)

-

R, S, B, J, T, E, K,
N, L, U, A1, C, D,
-100 do +1100 mV

A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U

Wyjście

4 do 20 mA (odwracalne)

4 do 20 mA, 0 do 10 V

4 do 20 mA (odwracalne)

4 do 20 mA (odwracalne)

Dokładność kalibracji

±0.05 %

±0.2 %

±0.05 %

±0.05 %

Izolacja
galwanic
zna

3,75 kV, 2 kV, 1 kV

-

3,75 kV

2 kV

Cechy szczególne

Linearyzacja
dostosowana do potrzeb
klienta

Analogowa ścieżka
sygnału, z
możliwością cyfrowej
regulacji/konfiguracji

Interfejs USB,
linearyzacja
dostosowana do
potrzeb klienta,
dioda kontrolna
(czerwona/zielona),
zapisywanie wartości
min./maks. temperatury
czujnika za pomocą
funkcji wskaźnika oporu

2 uniwersalne wejścia pomiarowe
(RTD, TC, 0 lub mV), wysoki stopień
dokładności (0,1 K z czujnikiem
Pt100), wyjście
4 do 20 mA (zasilanie pętli 1-kanałowej),
protokół HART® 7, SIL 2/SIL 3
sprzęt/oprogramowanie zgodne z IEC
61508, niezawodny tryb pomiarowy
dzięki monitorowaniu czujników i
wykrywaniu błędów sprzętowych
urządzenia, opcjonalny wyświetlacz BD7
dla wersji z głowicą B

Zgodność z normą
NAMUR

NE 21

Zatwierdzenie

ATEX, IECEx

-

-

ATEX, IECEx, SIL, cULus

Konfiguracja

Przez interfejs PC, wersja
HART® przez modem
HART®

Przez interfejs PC

Za pomocą standardowego
kabla USB bez napięcia
pomocniczego

Przez modem HART® z JUMO DTM lub
komunikator HART® z JUMO DD

Napięcie zasilania

Napięcie stałe od 11,5 do
30 V

7,5 do 30 V DC,
15 do 30 V DC (BU)

DC do 35 V

11 do 42 V DC (bez
dopuszczenia SIL i Ex)

Temperatura
otoczenia

-40 do +85 °C

NE 43 i NE 89

-40 do +85 °C (bez
dopuszczenia SIL i Ex)
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Przetworniki na szynie montażowej

Nazwa produktu

JUMO dTRANS T01 HART® T

JUMO dTRANS T03 T
JUMO dTRANS T03 TU

JUMO dTRANS T05 T

Typ

707010

707030

707050

Wejście
Sonda temperatury RTD

Pt100, Pt500, Pt1000,
obwód
dwuprzewodowy/trójprzewodowy/czt
eroprzewodowy

Pt100, obwód dwuprzewodowy lub
trójprzewodowy

Pt100, Pt500, Pt1000,
obwód
dwuprzewodowy/trójprzewodowy/czt
eroprzewodowy

Wejście termopary

J, K (więcej na życzenie)

-

R, S, B, J, T, E, K, N, L, U, A1, C, D,
-100 do +1100 mV

Wyjście

4 do 20 mA

4 do 20 mA,
0 do 10 V

4 do 20 mA,
0 do 10 V

Dokładność kalibracji

±0.05 %

±0.2 %

±0.05 %

Izolacja galwaniczna

2 kV

-

1,875 kV

Cechy szczególne

Linearyzacja dostosowana do potrzeb
klienta

Analogowa ścieżka sygnału, z
możliwością cyfrowej regulacji

Interfejs USB,
linearyzacja dostosowana do
potrzeb klienta, dioda kontrolna
(czerwona/zielona),
zapamiętywanie min/max
temperatury czujnika dzięki
funkcji wskaźnika oporu

Zgodność z normą NAMUR

NE 21

Zatwierdzenie

-

-

-

Konfiguracja

Przez modem HART®.

Przez interfejs PC

Za pomocą standardowego
kabla USB bez napięcia
pomocniczego

Napięcie zasilania

11,5 do 30 V DC (nadajnik
dwuprzewodowy)

15 do 35 V DC (nadajnik
dwuprzewodowy/ trójprzewodowy)

1 do 35 V DC (nadajnik
dwuprzewodowy/
trójprzewodowy)

Temperatura otoczenia

-25 do +70 °C

-25 do +70 °C

-10 do +70 °C

Instalacja

Na szynie montażowej 35 × 7,5 mm

NE 43

Na szynie montażowej/szynie DIN 35
× 7,5 mm

Automatyka
Automatyka Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy Systemy automatyki

Nazwa produktu

JUMO dTRANS T06 Junior

JUMO dTRANS T06
JUMO dTRANS T06 Ex

JUMO dTRANS T07 T
JUMO dTRANS T07 T SIL
JUMO dTRANS T07 T Ex
JUMO dTRANS T07 T Ex SIL

Typ

707070

707071, 707075

707080

Wejście
Sonda
temperatury RTD

Układ dwuprzewodowy,
trójprzewodowy lub
czteroprzewodowy, nadajnik
rezystancyjny w układzie
trójprzewodowym

Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni500,
Ni1000, Cu50, Cu100, obwód
dwuprzewodowy, trójprzewodowy lub
czteroprzewodowy

Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000,
Ni100, Ni120, Cu50, Cu100, obwód
dwuprzewodowy/trójprzewodowy/czt
eroprzewodowy

Wejście termopary

L, J, U, T, K, E, N, S, R, B, C, A1, D, L,
Chromel®-Alumel®, Platinel II

L, J, U, T, K, E, N, S, R, B, C, A1, D, L,
Chromel®-Alumel®, PLII, 0 do 1 V

A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U

Wyjście

(0)4 do 20 mA, 0(2) do 10 V

0(4) do 20 mA lub 0(2) do 10 V (odwracalne)

4 do 20 mA, 20 do 4 mA (odwracalne)

Izolacja galwaniczna

1,0 kV

1,8 kV

2 kV

Cechy szczególne

Wysoki stopień izolacji
galwanicznej sygnału,
linearyzacja specyficzna dla
klienta, symulacja wyjścia,
funkcja wskaźnika oporu min./maks.,
licznik godzin pracy, łatwa konfiguracja
ustawień (zasilanie przez USB)

Uniwersalne wejście dla różnorodnych
czujników i standardowych sygnałów,
intuicyjna obsługa i konfiguracja na urządzeniu
lub przez interfejs USB z programem Setup,
interfejs RS485 Modbus RTU i wyjście
przekaźnikowe wartości granicznej (opcja),
inteligentne funkcje dodatkowe, takie jak
wskaźnik oporu min/max, licznik godzin pracy i
symulacja wyjścia, SIL 2/SIL 3 zgodnie z DIN
EN 61508 i PL c/d zgodnie z ISO 13849 (opcja),
dopasowanie przetwornika do sondy temp.
RTD, linearyzacja specyficzna dla klienta,
wysoki stopień separacji galwanicznej
sygnałów, schemat połączeń dostępny na
wyświetlaczu

2 uniwersalne wejścia pomiarowe
(RTD, TC, 0 lub mV), wysoka
dokładność (0,1 K z czujnikiem
Pt100), wyjście 4 do 20 mA (1kanałowe zasilane pętlą), protokół
HART® 7, gniazda komunikacyjne
HART® z przodu, SIL 2/SIL 3
sprzęt/oprogramowanie zgodne z
IEC 61508, niezawodny tryb
pomiarowy dzięki monitorowaniu
czujników i wykrywaniu błędów
sprzętowych urządzenia

Zgodność z normą
NAMUR

NE 43

Certyfikacja

Certyfikacja UL, cULus

SIL i PL, cUL, DNV GL

ATEX, IECEx, SIL, cULus

Konfiguracja

Interfejs USB z programem
konfiguracyjnym na PC

W urządzeniu przez interfejs USB z
programem instalacyjnym na
komputerze PC

Przez modem HART® z JUMO DTM
lub komunikator HART® z JUMO
DD

Napięcie zasilania

DC 24 V, +10/-15 %

AC 110 do 240 V, DC 24 V
(nadajnik czteroprzewodowy)

12 do 42 V DC (bez SIL i
Dopuszczenie Ex; nadajnik
dwuprzewodowy)

Temperatura
otoczenia

-10 do +70 °C

Instalacja

Szyna montażowa 35 mm × 7,5 mm zgodnie z normą DIN IEC 60715

NE 43 i NE 89

-40 do +85 °C (bez
dopuszczenia SIL i Ex)

8

9

Przetworniki głowicowe bezprzewodowe lub kablowe

Nazwa produktu

JUMO dTRANS T09
Przewodowy przetwornik temperatury

Wtrans B
Nadajnik głowicy
z bezprzewodową transmisją danych

Odbiornik JUMO Wtrans

Typ

707090

707060

902931

Wejście

Sonda temperatury RTD z Pt100 lub
Pt1000, połączenie 4-przewodowe

Pt100, Pt500, Pt1000, przetwornik
rezystancyjny, rezystor / potencjometr
(układ dwuprzewodowy,
trójprzewodowy, czteroprzewodowy),
R, S, B, J, T, E, K, N, L, U, A1, C, D,
0 do 50 mV,
0(4) do 20 mA (przez zewnętrzny
bocznik)

16 kanałów odbiorczych
(częstotliwość odbiorcza 868,4
MHz)

Wyjście

Prąd stały 4 do 20 mA lub
interfejs IO-Link

Bezprzewodowy zasięg w otwartej
przestrzeni do 300 m (częstotliwość
nadawania
868,4 MHz)

2 × 4 do 20 mA, 0 do 10 V,
2 × przekaźnik lub
4 × 4 do 20 mA, 0 do 10 V

Dokładność kalibracji

≤ ±0.1 %

±0.1 %

Izolacja galwaniczna

Brak izolacji galwanicznej między
czujnikiem a wyjściem

> 10 kV

50 V

Cechy szczególne

Możliwość konfiguracji według
potrzeb klienta

Odstępy między transmisjami od 1
do 3600 s, linearyzacja według
wymagań klienta

Wyświetlacz LCD, interfejs
RS485 (Modbus)

Zgodność z normą NAMUR

-

NE 21

Zatwierdzenie

-

Konfiguracja

Przez interfejs PC przy użyciu
programu
konfiguracyjnego
lub
mastera IO-Link z narzędziem
konfiguracyjnym IODD

Przez interfejs PC

Za pomocą interfejsu PC lub
przycisków na płycie frontowej

Napięcie zasilania

8 do 35 V DC;
Działanie IO-Link DC 18 do 32 V

Bateria 3,6 V Li
(rozmiar baterii AA)

AC 110 do 240 V,
AC/DC 20 do 30 V

Temperatura otoczenia

-40 do +85 °C

-30 do +85 °C

-20 do +50 °C

Instalacja

Montaż w linii kablowej

W głowicy typu B

Na szynie montażowej 35 × 7,5 mm

Automatyka
Automatyka Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy Systemy automatyki

Wzmacniacze izolacyjne

Nazwa produktu

Zasilacz wzmacniacza JUMO Ex-i i
wzmacniacz izolujący wejście

JUMO Ex-i wzmacniacz z wyłącznikiem izolacyjnym

Typ

707530

707540

Wejście

0(4) do 20 mA, praca wzmacniacza z izolacją
zasilania lub praca wzmacniacza z izolacją wejścia

wersja 2-kanałowa, iskrobezpieczna, przeznaczona
do ochrony przeciwzapłonowej typu Ex i [Ex ia];
czujniki zbliżeniowe NAMUR zgodne z normą EN
60947-5-6; niepodłączone styki przełączne (nie do
zastosowań związanych z bezpieczeństwem, SIL 2);
styki przełączne połączone przewodowo dla
rezystancji

Wyjście

0(4) do 20 mA,
0(1) do 5 V

2 wyjścia przekaźnikowe, 1 zestyk przełączny na kanał

Dokładność kalibracji

±0,05 % (typowe)

-

Izolacja galwaniczna

375 Vpeak

375 V

Cechy szczególne

Kompatybilny z HART®,
aktywne/pasywne wyjście
prądowe, dioda LED
sygnalizująca stan zasilania,
zasilacz szerokopasmowy

Zastosowanie czujnika do strefy Ex
0, izolacja galwaniczna 3-drożna, 2
kanały,
szeroki zakres zasilania, wykrywanie
uszkodzeń linii (przerwa w linii, zwarcie),
opcja odwracania fazy (wyjście
przełączające)

Zatwierdzenie

ATEX [Ex ia], SIL 2, UL

DNV GL, ATEX, IECEx, UL

Konfiguracja

Za pomocą przełącznika DIP na urządzeniu

Napięcie zasilania

AC/DC 24 do 230 V

AC/DC 24 do 230 V

Temperatura otoczenia

-20 do +60 °C

-40 do +60 °C

Instalacja

Na szynie montażowej 35 × 7,5 mm
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Czujniki temperatury

Nazwa produktu

Typ
Wejście

Termopara

JUMO dTRANS T08 01

JUMO dTRANS T08 02

JUMO dTRANS T08 11

JUMO dTRANS T

Przetwornik
termopary Eco (J,
K)

Przetwornik Eco (Pt100)

Przetwornik
termoparowy
(J, K)

Nadajnik (Pt1

707101

707102

707111

707112

0(4) do 20 mA

0(4) do 20 mA

0(4) do 20 mA

0(4) do 20 mA

0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V

0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V

0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V

0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V

24 V DC, ±30 %.

24 V DC, ±30 %.

24 V DC, ±30 %;
również przez szynę
zbiorczą

24 V DC, ±30 %;
również przez
autobus

2500 V

2500 V

< 0,05 % we
wszystkich dostępnych
obszarach lub < 0,5 °C

< 0,05 % we
wszystkich
strefach av lub <
0,1 °C

JiK

Int. CJC
wewn. CJC

Wyjście
(prądowe
lub
napięciow
e)

Pt100

Dwa/trzy/c
ztery
przewody

Aktualna
strona

Aktywny
Pasywna strona

Napięcie

Przednia dioda LED
Zasilanie

Izolacja
Dokładność

< 0,1 % we wszystkich
dostępne obszary lub < 1
°C

< 0,1 % we
wszystkich
dostępnych
obszarach lub < 0,2
°C

Konfigurowalne tylko z panelem sterowania BD 08 14 i stacją dokującą DS 08 14; wejście konfigurowalne także dla 0 do 10 V, 0 do 20 mA, potencjometr 10 0 do 100
k0.

Automatyka
Automatyka Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy Systemy automatyki

08 12

JUMO dTRANS T08 13

JUMO dTRANS T08 14*

JUMO dTRANS T08 31

JUMO dTRANS T08 33

JUMO dTRANS T08 37

00)

Przetwornik
HART® (Pt100, J,
K)

Nadajnik
uniwersal
ny

Przetwornik
dwuprzewodowy
(Pt100, J, K)

Przetwornik
dwuprzewodowy
(Pt100)

Dwuprzewodowy
przetwornik HART®
(Pt100, J, K)

707113

707114

707131

707133

707137

4 do 20 mA;
20 do 4 mA

4 do 20 mA;
20 do 4 mA

4 do 20 mA; 20 do 4 mA
(HART® 7)

Zasilanie pętli (3,3
do 35 V DC)

Zasilacz pętli (6,2
do 35 V DC)

J i K; dodatkowo B, E, J,
K, L, N, R, S, T, U, W3,
W5, LR

Takie jak Pt100,
Pt500, Pt1000
4 do 20 mA; 20 do 4 mA
(HART® 7)

0 do 20 mA; 4 do 20 mA;
20 do 0 mA; 20 do 4 mA

0(0,2) do 1 V; 0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V;
1 do (0,2)0 V;
5 do (1)0 V; 10 do (2)0 V

sbar
bar

ożliwe

24 V DC, ±30 %;
również przez szynę
zbiorczą

24 V DC, ±30 %;
również przez szynę
zbiorczą

Zasilanie pętli (5,5
do 35 V DC)

2500 V

2500 V

2500 V

< 0,05 % we
wszystkich dostępnych
obszarach lub < 0,1 °C

< 0,1 % we
wszystkich
dostępnych
obszarach

< 0,05 % we
wszystkich dostępnych
obszarach lub < 0,1 °C

2500 V
< 0,1 % we
wszystkich
dostępnych
obszarach lub < 0,2

< 0,05 % we
wszystkich dostępnych
obszarach lub < 0,1 °C
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Konwertery sygnałowe i izolacyjne

Nazwa produktu

JUMO dTRANS S08 03

Typ
Wejście

Aktualna
strona

Aktywny

JUMO dTRANS S08 04
Konwerter sygnałów
(V, mA)/izolator zasilania

JUMO dTRANS S08 05

JUMO dTRANS

Izolator sygnału (mA)

Przetwornik sygnału
Eco (V, mA)

Izolator
sygnału/ (mA)

707203

707204

707205

707208

0 do 23 mA

0 do 20 mA;
4 do 20 mA

0 do 20 mA;
4 do 20 mA

0 do 23 mA

Pasywna
strona

4 do 20 mA
(izolator
zasilania)

Napięcie

0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V

0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V

0(4) do 20 mA

0(4) do 20 mA

0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V

0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V

Dwubiegunowa
Wyjście

Aktualna
strona

Aktywny

0 do 23 mA

0 do 23 mA

Pasywna
strona
Napięcie
Rozgałęźnik
1 wejście - 2 wyjścia
Przednia dioda LED
Zasilanie

24 V DC, ±30 %;
również przez szynę
zbiorczą

24 V DC, ±30 %;
również przez szynę
zbiorczą

24 V DC, ±30 %;
również przez szynę
zbiorczą

24 V DC, ±30
%;
również przez
bu

Izolacja

2500 V

2500 V

2500 V

2500 V

* Dostępny również w wersji dwukanałowej (S08 85A2).
** Dostępne również w wersji dwukanałowej (S08 86A2 i S08 86B2).

S08 08

Automatyka
Automatyka Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy Systemy automatyki

JUMO dTRANS S08 09

JUMO dTRANS S08 17

JUMO dTRANS S08 18

JUMO dTRANS S08 85

JUMO dTRANS S08 86

Konwerter/izolato
r sygnałów
bipolarnych

Konwerter/rozdzielacz
sygnału bipolarnego

Izolator
sygnału z
zasilaniem
pętlowym

Wzmacniacz sygnału
nadajnika
dwuprzewodowego
lub wzmacniacz
izolacyjny

707209

707217

707218

707285 *

707286 **

0 do 20 mA;
4 do 20 mA

±10 mA;
±20 mA

±10 mA;
±20 mA

0 do 23 mA

3,5 do 23 mA
(typ S08 86B1 i S08
86B2)

rozdziela Konwerter sygnałów (V,
mA)/ izolator
cz
zasilania/rozdzielacz

sbar

4 do 20 mA
(izolator
zasilania)

3,5 do 23 mA
(typ S08 86A1 i S08
86A2)

0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V

±5 V
±10 V

±5 V
±10 V

0(4) do 20 mA

0(4) do 20 mA

0(4) do 20 mA;
okablowanie bipolarne:
±10 mA, ±20 mA

0 do 23 mA

3,5 do 23 mA
0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V

0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V

0(1) do 5 V;
0(2) do 10 V

24 V DC, ±30 %;
również przez szynę
zbiorczą

24 V DC, ±30 %;
również przez szynę
zbiorczą

24 V DC, ±30 %;
również przez szynę
zbiorczą

Wejście zasilane pętlą

Wyjście zasilane z
pętli (6,0 do 35 V DC)

2500 V

2500 V

2500 V

2500 V

2500 V
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Wskaźniki cyfrowe
Wskaźniki cyfrowe umożliwiają precyzyjne wyświetlanie wartości procesowych na
miejscu i zapewniają, że wartości ważne dla sprawnego procesu produkcyjnego są
dostępne "na pierwszy rzut oka". Funkcje monitorowania wartości granicznych
zapewniają automatyczne monitorowanie ważnych zmiennych procesowych.
JUMO oferuje pełną gamę wskaźników, od jednokanałowych w formacie
kompaktowym do wersji dwukanałowej z wyświetlaczem tekstowym i tekstem
bieżącym.

Automatyka
Automatyka Przetworniki Wskaźniki

cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy Systemy automatyki

Wskaźniki cyfrowe

Nazwa produktu

JUMO diraVIEW 132
JUMO diraVIEW 116

Typ

701510

Wyświetlacz

18-segmentowy wyświetlacz LCD, elementy wyświetlające pozycje przełączania wyjść
i timera, wyświetlacz LCD z matrycą pikselową (tylko typ diraVIEW 108 i diraVIEW
104)

Wejście

1 konfigurowalne przez użytkownika wejście analogowe dla sond temperatury RTD, termopar,
prądów od 0(4) do 20 mA, napięć od 0(2) do 10 V, przetworników rezystancyjnych lub
rezystorów/potencjometrów

Wyjście

701510: 1 przekaźnik 3 A/230 V AC (styk zwierny),
1 wyjście logiczne 0/14 V (alternatywa dla
wejścia cyfrowego 1) 701511: 2 przekaźniki 3
A/230 V AC (styk zwierny),
1 wyjście logiczne 0/14 V (alternatywa dla wejścia
cyfrowego 1), opcjonalnie: wyjście analogowe,
przekaźnik

Dokładność kalibracji

0.1 %; 0.25 %

Izolacja galwaniczna

3000 V (wejście pomiarowe dla zasilania)

Cechy szczególne

Funkcje matematyczne i logiczne, programowanie kodów ST, pamięć i wyświetlacz wartości
min/max, funkcja hold, licznik godzin pracy i serwisowania, funkcja tarowania do zastosowań
wagowych

Konfiguracja

W urządzeniu przez interfejs USB z programem instalacyjnym na komputerze PC

Zatwierdzenie

cULus

Typ zabezpieczenia

IP65

Napięcie zasilania

AC/DC 20 do 30 V, AC 110 do 240 V

Temperatura otoczenia

-10 do +55 °C

Połączenia

Zaciski sprężynowe, technologia zacisków PUSH IN

Alarmy

4 × funkcja monitorowania wartości granicznych

Wejścia cyfrowe

2 wejścia cyfrowe dla styków bezpotencjałowych (wejście cyfrowe 1 alternatywnie dla wyjścia logicznego)

Interfejsy

Interfejs Setup (zasilany przez USB), interfejs RS485 (opcjonalny)

JUMO diraVIEW 108, pionowy/poziomy JUMO
diraVIEW104

2 przekaźniki 3 A/230 V AC (styk zwierny),
1 wyjście logiczne 0/14 V (alternatywa dla wejścia
cyfrowego 1), opcjonalnie: wyjście analogowe,
przekaźnik, przekaźnik PhotoMOS®.
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Termometr
ręczny

Wskaźniki cyfrowe

Nazwa produktu

JUMO di eco

JUMO di 308

Typ

701540

701550

Wyświetlacz

3-cyfrowy wyświetlacz
segmentowy (czerwony,
wysokość cyfr 13 mm)

5-cyfrowy wyświetlacz LCD
(2 wiersze, wysokość cyfr 18/7
mm), wyświetlanie tekstu jako
tekstu ciągłego ze zmianą koloru

Wejście

Pt100/Pt1000/KTY2X-6,
termopary J, L, K, 0(4)
do 20 mA,
0 do 10 V

Do 2 kanałów z
wejściem
wielofunkcyjnym:
Sonda temperatury RTD,
termopara, sygnał
standardowy, 0 do 20 mA, 0 do
10 V

Nazwa produktu

JUMO TDA-300 i JUMO
TDA-3000

Typ

702540

Wyświetlacz

Wyświetlacz LCD
z datą i godziną

Wejście czujnika

Pt100,
termoelement K, J

Dokładność
kalibracji

0.1 %

Cechy szczególne

Rejestrator danych,
99 do 9999 wartości
pomiarowych, TDA3000 z interfejsem USB
do odczytu, rejestracja
wartości min/maks.

Zatwierdzenie

-

Konfiguracja

Nawigacja po menu
za pomocą
przycisków

Wyjście

Przekaźnik (10 A)

2 przekaźniki (możliwość
rozbudowy za pomocą
opcjonalnych płytek)

Dokładność
kalibracji

0.1 %; 0.4 %

0.1 %; 0.25 %

Izolacja galwaniczna

Brak

500 V
(wejście pomiarowe dla zasilania)

Cechy szczególne

Opóźnienie załączenia i
tłumienie alarmów
konfigurowalne, wersja
sprzętowa związana z
czujnikiem

Możliwość opcjonalnej
rozbudowy o wyjście analogowe,
RS485, PROFIBUS, matematykę,
do 4 wartości granicznych

Konfiguracja

Za pomocą
interfejsu PC lub
przycisków na
płycie czołowej

Przez interfejs PC
lub przyciski z przodu

Zatwierdzenie

cULus

cULus

Typ zabezpieczenia

IP65 (strona
przednia), IP20
(strona tylna)

IP65 (strona
przednia), IP20
(strona tylna)

Typ zabezpieczenia

IP67 (JUMO TDA-300),
IP54 (JUMO TDA-3000)

24 V DC,
AC 110 V/230 V

AC/DC 20 do 30 V,
AC 110 do 240 V

Napięcie zasilania

Temperatura
otoczenia

Bateria alkaliczna
1,5 V (rozmiar AA)

0 do 55 °C

0 do 55 °C

Instalacja

W wycięciu panelu
96 × 48 mm

Temperatura
otoczenia

-20 do +50 °C

W wycięciu panelu
76 × 36 mm

Napięcie zasilania

Automatyka
Automatyka Przetworniki Wskaźniki

cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy Systemy automatyki

Aplikacja

Monitorowanie stref w komorach klimatycznych

Wyzwanie

Ustawienie wartości granicznej powoduje uruchomienie

W przypadku przechowywania leków lub innych wrażliwych alarmu, gdy tylko wartość temperatur i wilgotności
produktów

w

komorach

klimatycznych

ważne

jest ustawionej wartości rzeczywistej zostanie przekroczona

zapewnienie stałych warunków przez cały czas, aby lub nie zostanie osiągnięta. Dwa wejścia analogowe
utrzymać jakość substancji czynnej. Komory te mogą monitorują się wzajemnie za pomocą ustawionych wartości
składać się z dwóch lub więcej stref. W przypadku granicznych. Dokumentacja wartości jest wykonywana
przechowywania

leków

decydujące

znaczenie

mają przez funkcję matematyczną, która opracowuje średnią

wartości temperatury i wilgotności. Po pierwsze, te dwie wartość z dwóch wejść, a następnie udostępnia ją na
mierzone wartości muszą być kontrolowane, a po drugie, wyjściu

analogowym.

powinny być dostępne w dokumentacji, by je monitorować. Implementacja za pomocą urządzenia wskazującego
Ważne jest, aby średnia wartość tych dwóch parametrów JUMO di 308 umożliwia uruchomienie aplikacji bez
była dostępna jako sygnał analogowy (4 do 20 mA).

konieczności dodatkowego programowania. Dzięki temu
użytkownik ma dostęp do prostej obsługi bez konieczności

Rozwiązanie

szczegółowej wiedzy technicznej.

Urządzenie wskazujące JUMO di 308 z łatwością spełnia
wszystkie wymagania stawiane przez klienta w wyżej
wymienionym zastosowaniu. 2 wejścia analogowe, 2
wyjścia przekaźnikowe, 1 wyjście analogowei funkcja
matematyczna
kontrolować

pozwalają
i

urządzeniu

dokumentować

mierzyć,

temperaturę

oraz

wilgotność powietrza.
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Przekaźniki półprzewodnikowe
i tyrystorowe sterowniki mocy
Wszędzie tam, gdzie energia elektryczna jest zamieniana na ciepło i/lub wykorzystywana do
przemysłowego wytwarzania ciepła, stosowane są tyrystorowe regulatory mocy. Bliska
współpraca z użytkownikiem jest bardzo ważna przy opracowywaniu praktycznych
produktów (sprawdzonych na rynku) dla tego obszaru. JUMO oferuje produkty, które
umożliwiają energooszczędną, zrównoważoną i ekonomiczną produkcję.

Automatyka
Automatyka Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki

półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy Systemy automatyki

Przekaźniki półprzewodnikowe

JUMO TYA 432-100/40,
600

JUMO TYA 432-100/60,
600

JUMO TYA 432-100/3,
20, 600

Nazwa produktu

JUMO TYA 43245/25, 230
6 JUMO TYA 43245/50, 600

JUMO TYA 432100/25, 230
8 JUMO TYA 432100/50, 600

Typ

709010

709020

Typ obciążenia

1-fazowy

Wymiary

45 × 58,2 × 29 mm

17,8 × 110 × 98,5 mm

35,6 × 110 × 140,5 mm

Napięcie obciążenia

24 do 265 V AC
6 42 do 660 V AC

24 do 240 V
8 42 do 600 V

42 do 660 V AC

Prąd obciążenia (maks.)

25 Aeff
6 50 Aeff

25 Aeff (przy 40 °C)

40 Aeff (przy 40 °C)

Prąd obciążenia (min.)

150 mA AC
6 250 mA AC

250 mA AC

400 mA AC

250 mA AC

Napięcie sterujące

3 do 32 V DC
6 4 do 32 V DC

3 do 32 V DC
8 4 do 32 V DC

4 do 32 V DC

5 do 32 V DC

Szczytowe napięcie
wsteczne

≥ 650 Vp
6 ≥ 1400 Vp

≥ 800 Vp
8 ≥ 1200 Vp

1600 Vp

1200 Vp

Tryb pracy

Zatrzymanie napięcia zerowego

Izolacja

Pomiędzy sekcją sterowania a sekcją zasilania przez transoptory; napięcie izolacji 4 kV

Temperatura
otoczenia

-20 do +70 °C

Podłączeni
e
elektryczn
e

Zaciski śrubowe

Typ zabezpieczenia

IP20

Waga

60 g

Zatwierdzenia

cULus; CSA

Cechy szczególne

Zabezpieczenie przepięciowe przez zintegrowany warystor; wskaźnik LED dla wejścia sterującego

3-fazowy
70 × 110 × 140,5 mm

54 × 110 × 102,5 mm

60 Aeff (przy 40 °C)

20 Aeff (przy 40 °C)

-40 do +80 °C

260 g

515 g

972 g

850 g
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Przekaźniki półprzewodnikowe

JUMO TYA 432-100/40,
600

JUMO TYA 432-100/60,
600

JUMO TYA 432-100/3,
20, 600

Nazwa produktu

JUMO TYA 43245/25, 230
6 JUMO TYA 43245/50, 600

JUMO TYA 432100/25, 230
8 JUMO TYA 432100/50, 600

Typ

709010

709020

Typ obciążenia

1-fazowy

Wymiary

45 × 58,2 × 29 mm

17,8 × 110 × 98,5 mm

35,6 × 110 × 140,5 mm

Napięcie obciążenia

24 do 265 V AC
6 42 do 660 V AC

24 do 240 V
8 42 do 600 V

42 do 660 V AC

Prąd obciążenia (maks.)

25 Aeff
6 50 Aeff

25 Aeff (przy 40 °C)

40 Aeff (przy 40 °C)

Prąd obciążenia (min.)

150 mA AC
6 250 mA AC

250 mA AC

400 mA AC

250 mA AC

Napięcie sterujące

3 do 32 V DC
6 4 do 32 V DC

3 do 32 V DC
8 4 do 32 V DC

4 do 32 V DC

5 do 32 V DC

Szczytowe napięcie
wsteczne

≥ 650 Vp
6 ≥ 1400 Vp

≥ 800 Vp
8 ≥ 1200 Vp

1600 Vp

1200 Vp

Tryb pracy

Zatrzymanie napięcia zerowego

Izolacja

Pomiędzy sekcją sterowania a sekcją zasilania przez transoptory; napięcie izolacji 4 kV

Temperatura
otoczenia

-20 do +70 °C

Podłączeni
e
elektryczn
e

Zaciski śrubowe

Typ zabezpieczenia

IP20

Waga

60 g

Zatwierdzenia

cULus; CSA

Cechy szczególne

Zabezpieczenie przepięciowe przez zintegrowany warystor; wskaźnik LED dla wejścia sterującego

3-fazowy
70 × 110 × 140,5 mm

54 × 110 × 102,5 mm

60 Aeff (przy 40 °C)

20 Aeff (przy 40 °C)

-40 do +80 °C

260 g

515 g

972 g

850 g

Automatyka
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Nazwa produktu

JUMO TYA S202
Trójfazowy tyrystorowy
regulator mocy w układzie
ekonomicznym

Nazwa produktu

JUMO IPC 300
Transformator elektroniczny

Typ

709051

Typ

709066

Moc

Do 40 kW

Prądy obciążenia

20, 32, 50, 100, 150, 200, 250 A

Tryb pracy

Regulacja amplitudy

Napięcie obciążenia

400 V, 460 V i 500 V

Wymiary

Napięcie sterujące

Napięcie sterujące = napięcie obciążenia

348,6 × 300 × 217 mm lub
403,5 × 300 × 257,5 mm

Konfiguracja

Program konfiguracyjny
(zasilany przez USB);
wyświetlanie zwykłego tekstu
na urządzeniu

Podrzędna pętla kontrolna

Wybierz pomiędzy U², I² i P

Wyjście analogowe

0(4) do 20 mA; 0(2) do 10 V lub
0(1) do 5 V

Wyświetlacz

LCD z wyświetlaczem tekstowym

Operacja

Klawiatura w urządzeniu

Konfiguracja

Program konfiguracyjny z przesyłaniem
paramentów przez interfejs USB bez
napięcia zasilania (zasilany przez USB);
możliwość konfiguracji za pomocą
magistrali polowej

Funkcje ochronne

Kontrola zwarć podczas procedury
aktywacji, r-control, zintegrowane
bezpieczniki półprzewodnikowe do
ochrony przed zwarciem doziemnym

Tryby pracy

Praca w trybie Burst-firing

Typy ładunków

Obciążenie
rezystancyjne,
obciążenie indukcyjne
rezystancyjne,
obciążenie transformatora,
promiennik podczerwieni (fale
krótkie, średnie, długie)

Zatwierdzenie

UL 508

Interfejsy systemowe

Złącze PROFINET (opcja)

Temperatura otoczenia

-20 do +70 °C

Interfejs

PROFINET

Podrzędna pętla kontrolna

Sterowanie U, U2
(standard); sterowanie I,
I2 , P (opcja)

Cechy szczególne

Cechy szczególne

Obieg ekonomiczny

Łagodna praca w sieci przy obciążeniach
rezystancyjnych dużej mocy (migotanie);
minimalne harmoniczne w sieci zakładu;
kompensacja procesu starzenia prętów
grzejnych z SiC ze wskazaniem, kiedy
rezerwa napięcia nie wystarcza już do
kompensacji; regulacja niezależnie od
charakterystyki rezystancyjnej
elementów grzejnych; ochrona
elementów grzejnych z dwusilikami
molibdenu przed przegrzaniem w górnym
zakresie temperatur

Optymalizacja obciążenia
sieci, zarządzanie
podwójną energią,
Funkcja "Teach-In" (wykrywanie awarii
częściowego obciążenia),
"r-control" (ograniczanie rezystancji),
inteligentny system diagnostyczny,
zintegrowany bezpiecznik
półprzewodnikowy, konfiguracja
urządzenia bez napięcia
pomocniczego,
wyświetlacz wibracyjny, "True RMS"
(Root Mean Square)
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System automatyki
JUMO variTRON jest oparty na platformie JUMO JUPITER. To podejście do
platformy przynosi wiele korzyści podczas rozwoju produktów. Jest to już
standardowe podejście w wielu gałęziach przemysłu. Podczas rozwoju platformy
JUMO JUPITER położono duży nacisk na skalowalność sprzętu i oprogramowania.
W rezultacie powstała modułowa, elastyczna, a przede wszystkim trwała platforma
sprzętowa, która jest połączona z nowoczesną architekturą oprogramowania.

Automatyka
Automatyka Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy

Systemy automatyki

Jednostka centralna JUMO mTRON T
Zalety w pigułce
▶

Sterownik PLC zgodny z IEC 61131-3 (CODESYS V3.5)

▶

Aplikacje z wykorzystaniem środowiska programistycznego Node-RED

▶

Obsługa wielu systemów magistrali polowych, takich jak Modbus RTU/TCP, PROFINET i EtherCAT

▶

Nowoczesne protokoły komunikacyjne, takie jak OPC UA i MQTT

▶

Podłączenie nowoczesnych paneli internetowych w różnych formatach do wizualizacji i obsługi

▶

Indywidualne rozwiązania dla klientów dzięki wysoce elastycznej koncepcji urządzenia i funkcjonalności (zarówno pod
względem funkcjonalnym, jak i wyglądu i działania)

▶

Łatwa integracja nowych funkcji oprogramowania za pośrednictwem CODESYS PLC

▶

Duża szybkość działania

▶

Elastyczna filozofia działania

▶

Integracja parametrów specyficznych dla klienta za pomocą edytora CPV

▶

Łatwa adaptacja wejść i wyjść sprzętowych

▶

▶
▶

▶

Specyficzna dla klienta obsługa i wizualizacja kilku stacji operatorskich za pomocą CODESYS Remote
TargetVisu i CODESYS WebVisu
Zintegrowany kokpit internetowy JUMO
Precyzyjna akwizycja wartości pomiarowych za pomocą modułów z wysokiej jakości, konfigurowalnymi wejściami
analogowymi (uniwersalne)
Niezawodna technologia sterowania za pomocą modułów z niezależnymi regulatorami PID z funkcją automatycznego
dostrajania

Nazwa produktu

JUMO variTRON 300
Kompaktowy system automatyki

JUMO variTRON 500
Wysoce skalowalny i wydajny system automatyzacji

Typ

705003

705002

CPU

1 × 800 MHz

4 × 800 MHz

Interfejs szeregowy

1 × RS485 Modbus RTU

2 × RS232/RS485 Modbus RTU (opcjonalnie)

host USB

1

2

Interfejs Ethernet

2

1 (1 więcej jako dodatek opcjonalny)
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Procesy, których można dotknąć
Przejrzyste wizualizacje i prosta obsługa za pomocą ekranów dotykowych

►
►

►

Wizualizacja za pomocą CODESYS WebVisu

Wizualizacja za pomocą

Umożliwia wizualizację w przeglądarce internetowej
Oparte na HTML5 i obsługiwane przez prawie
wszystkie przeglądarki
Można używać na komputerach, tabletach i
smartfonach, ale także na panelach internetowych
(panel z przeglądarką internetową)

CODESYS Remote
TargetVisu

Panele internetowe JUMO mogą być używane z CODESYS WebVisu lub Remote TargetVisu!

Nazwa produktu

Panele internetowe

Typ

705070

Wyświetlacz

Kolorowy ekran TFT z dotykową technologią pojemnościową lub
rezystancyjną, który w niektórych przypadkach może być obsługiwany w
rękawicach

Rozdzielczość ekranu

480 × 272 do 1920 × 1080

Rozmiar ekranu (przekątna)

4,3 do 21,5 cala

Wizualizacja

CODESYS WebVisu lub CODESYS Remote TargetVisu

Interfejsy

USB i Ethernet (liczba zależy od wersji)

Typ zabezpieczenia

IP53 do IP69 (od przodu)

Cechy szczególne

Wersje specjalne dla przemysłu spożywczego o stopniu ochrony IP69
(strona przednia), seria Smart do instalacji w obszarach krytycznych
(wymagane akcesoria)

Napięcie zasilania

24 V DC; PoE z serią JSmart

Zatwierdzenia

UL, DNV GL (w zależności od wersji)

Automatyka
utomatyka Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki
mocy Systemy automatyki

Aplikacja

Monitoring studni z JUMO variTRON:
od czujnika do JUMO Cloud
Woda mineralna jest czerpana ze studni. Podobnie browary

Istotną rolę odgrywają tu prawa do wód gruntowych oraz osiadanie

czerpią

studni wodnych. Możliwość rozszerzenia pomiaru o dodatkowe

wodę

ze

studni

głębinowych,

które

muszą

być

monitorowane. Wyniki są dokumentowane, a raporty regularnie

wartości.

przesyłane do odpowiednich organów. Większość operatorów

podłączone do systemu automatyki JUMO variTRON 500.

eksploatuje kilka studni, które są zazwyczaj oddalone od siebie, co

Wszystkie wyznaczone wartości są pokazywane na wyświetlaczu

sprawia, że wymagania dotyczące personelu są bardzo wysokie.

dotykowym na miejscu. Wyjścia mogą być wykorzystywane na

Pozyskiwanie

z

przykład do wyłączania pomp, gdy poziom wody spadnie poniżej

poszczególnych studni za pomocą JUMO variTRON 500, wraz z

określonego punktu. Ponadto system działa jako brama do chmury

ich prezentacją w chmurze JUMO Cloud, stanowi rozwiązanie,

JUMO Cloud dzięki bezpiecznemu połączeniu MQTTS. Wszystkie

które znacznie zmniejsza nakład pracy, a w razie potrzeby może

dane pomiarowe są gromadzone w chmurze JUMO Cloud. W ten

być również zautomatyzowane.

sposób wszystkie studnie i wartości można wizualizować i oceniać

w

trybie

inline

wartości

pomiarowych

Odpowiednie

urządzenia

pomiarowe

mogą

być

za pomocą indywidualnych pulpitów nawigacyjnych. Tworzenie

Monitoring
Temperatura, poziom wody w studni, przewodność, wartość pH
i przepływ muszą być monitorowane. Ma to na celu między innymi
zapewnienie, że do studni nie przedostanie się woda gruntowa.
Jednak pobór wód gruntowych, który również musi być

raportów jest również bardzo proste. W przypadku przekroczenia
lub przekroczenia wartości można wstępnie zdefiniować alarmy, a
następnie wysyłać je pocztą elektroniczną, SMS-em lub w inny
wybrany sposób.

raportowany, podlega własnym, ścisłym specyfikacjom.

Wyjście LTE (opcjonalne)

Wyjście LTE (opcjonalne)

Ê JUMO variTRON 500 System

automatyki z modułami i panelem

Ë JUMO flowTRANS MAG H10
Studnia wodna 1

Ekstrakcja wody

Studnia wodna 2

Ì JUMO digiLine Ci HT10
Przewodność i temperatura

Í JUMO tecLine pH
wartość pH
Pump

Pump

Î JUMO MAERA S28

Monitorowanie poziomu wody

26

27

Moduł JUMO variTRON
Szeroki zakres możliwości
Moduły przekaźników i sterowników oraz różne moduły bez żadnych problemów. Pętle regulacyjne działają
wejść i wyjść analogowych i cyfrowych są dostępne w całkowicie
wersji

wariantowej.

Należą

do

nich:

moduł

niezależnie,

nie

wymagając

zasobów

wejść z jednostki centralnej. Dzięki gniazdom rozszerzeń wejścia

analogowych z uniwersalnymi wejściami dla termopar, i

wyjścia

każdego

modułu

sterownika

mogą

być

sond temperatury RTD oraz standardowych sygnałów indywidualnie rozszerzane i dostosowywane. Ponadto
napięciowych lub prądowych. W rezultacie ten sam sprzęt tyrystorowe sterowniki mocy można podłączyć do jednostki
może być użyty do precyzyjnej akwizycji i digitalizacji centralnej

za

pośrednictwem

sieci

EtherCAT

lub

bardzo zróżnicowanego zakresu zmiennych procesowych. PROFINET. Można do nich bezpośrednio podłączyć czujniki
JUMO variTRON umożliwia jednoczesną pracę z dużą JUMO digiLine do analizy cieczy.
liczbą pętli regulacyjnych i dlatego jest w stanie sprostać
nawet wymagającym procesom

Nazwa
produktu

Moduł sterownika
wielokanałowego

Moduł przekaźnika 4-kanałowego

Moduł wejść
analogowych 4kanałowy

Moduł wejść
analogowych 8kanałowy

Typ

705010

705015

705020

705021

Cechy

- Do 4 niezależnie
konfigurowalnych pętli
sterowania PID z szybkim
czasem cyklu i
sprawdzonymi
algorytmami sterowania
- Niezależne działanie
- Funkcje matematyczne i
logiczne
- Wejście zliczające do 10 kHz

- 4 wyjścia
przekaźnikowe, które
są sterowane przez
magistrala systemowa za
pomocą sygnałów cyfrowych
- Każdy zestyk przełączny
(230 V/3 A)
- Statusy przełączania
są wyświetlane za
pomocą diod LED

- 4 wysokiej jakości,
konfigurowalne przez
użytkownika wejścia
analogowe dla sond
temperatury RTD,
przetworników
rezystancyjnych, termopar,
prąd od 0(4) do 20 mA,
napięcie od 0(2) do 10 V
- Wszystkie wejścia są od
siebie galwanicznie
odizolowane
- Możliwość
linearyzacji
dostosowanej do
potrzeb klienta
- Funkcja
monitorowania
wartości granicznej

- 8 wysokiej jakości wejść
analogowych dla czujników
temperatury RTD Pt100,
Pt500, Pt1000 w układzie 2przewodowym
- Funkcja
monitorowania
wartości granicznej
- Dodatkowe wejście cyfrowe

Automatyka
Automatyka
utomatyka
Przetworniki
Wskaźniki
cyfrowe Przekaźniki
półprzewodnikowe
i tyrystorowe
sterowniki
Wskaźniki
cyfrowe Przekaźniki
półprzewodnikowe
i tyrystorowe sterowniki
mocy Systemy
automatyki
Automatyka Przetworniki
mocy Systemy automatyki

Nazwa
produktu

Moduł wyjścia analogowego

Moduł wejść i wyjść cyfrowych
12-kanałowy

Moduł wejść i wyjść cyfrowych
32-kanałowy

Typ

705025

705030

705031

Cechy

- 4 konfigurowalne przez
użytkownika wyjścia analogowe
0(4) do 20 mA lub 0(2) do 10 V
- Regulowane zachowanie
wyjścia w przypadku
wystąpienia usterki

- 12 wejść lub wyjść cyfrowych
- Każdy kanał może być
skonfigurowany jako wejście
DC 0/24 V lub
wyjście 24 V DC
- Wydajność na jedno wyjście: 500 mA
- Statusy przełączania są
wyświetlane za pomocą diod
LED

- 32 kanały z 17 stałymi wyjściami
cyfrowymi
- 3 gniazda rozszerzeń dla 5 cyfrowych
wejść lub wyjść każde
- Wydajność na jedno wyjście: 500 mA
- Statusy przełączania są
wyświetlane za pomocą diod
LED

Nazwa
produktu

Moduł routera 2-portowy

Moduł routera 3-portowy

Moduł routera 1-portowy

Typ

705041

705042

705043

Cechy

- Rozszerzenie magistrali systemowej przez 2
Gniazda RJ45 (1 wejście i 1 wyjście
magistrali)
- Umożliwia rozmieszczenie modułów
na kilku szynach DIN lub w szafach
sterowniczych

- Rozszerzenie magistrali systemowej przez 3
Gniazda RJ45 (1 wejście i 2 wyjścia
magistrali)
- Umożliwia rozmieszczenie modułów
na kilku szynach DIN lub w szafach
sterowniczych

- Rozszerzenie magistrali
systemowej za pomocą 1
gniazda RJ45
- Umożliwia umieszczanie modułów
obok siebie dzięki bocznemu
połączeniu magistrali systemowej
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JUMO smartWARE Evaluation - oprogramowanie do
oceny i wizualizacji zarejestrowanych danych
pomiarowych przez JUMO variTRON
Zalety rejestracji danych za pomocą systemu JUMO variTRON

►

JUMO variTRON 300 i 500 posiadają zintegrowaną funkcję rejestracji wszystkich przychodzących wartości pomiarowych

►

Dodatkowa rejestracja stanu pomiaru zgodnie z normą NAMUR NE 107

►

Buforowanie zapisu danych procesowych w przypadku awarii sieci

►

Zapisywanie danych z CODESYS, takich jak zmienne programu w systemie JUMO variTRON

►

Rejestrowanie danych z sieci polowych, takich jak PROFINET, BACnet i EtherCAT

►

Wygodna konfiguracja za pomocą intuicyjnego programu konfiguracyjnego
Nazwa produktu

JUMO variTRON 300

JUMO variTRON 500

Typ

705003

705002

Kanały nagrywania:

Do 60

Do 240

Partie:

Do 10

Do 20

Grupy pomiarowe:

Do 10

Do 10

Pamięć wewnętrzna:

Do 1 miliona wartości procesowych

Do 20 milionów wartości procesowych

Korzyści z oceny danych procesowych
►

Ocena danych procesowych w przeglądarce za pomocą indywidualnych, konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych

►

Szybka nawigacja i wybór tablicy rozdzielczej na podstawie intuicyjnego przeglądu urządzeń i instalacji

►

Ocena partii w całym zakładzie z elastycznymi funkcjami filtrowania

►

Archiwum danych (Datastore) z wykrywaniem manipulacji w oparciu o certyfikaty cyfrowe

►

Możliwość uruchomienia w dowolnym miejscu: można zainstalować na komputerze stacjonarnym, serwerze lub w chmurze
przy użyciu technologii Docker

►

Zmniejszone koszty administrowania oprogramowaniem, ponieważ utrzymanie jest wymagane tylko w jednym miejscu

Uczciwy model licencjonowania: płać tylko za to, czego naprawdę używasz
►

Nieograniczona liczba użytkowników

►

Model licencyjny oparty na liczbie sygnałów i partii, które są oceniane

►

Ocena do 1500 sygnałów

→ Łatwa skalowalność, koszty pozostają pod kontrolą i są możliwe do zaplanowania.

Automatyka
Automatyka Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy Systemy

automatyki

Rejestracja, archiwizacja, ewaluacja
umożliwiają

ile sygnałów jest licencjonowanych do oceny. Sygnały te

rejestrowanie ważnych danych procesowych i bezpieczne

Systemy

mogą być następnie wizualizowane i oceniane w Dataview

przesyłanie ich przez sieć Ethernet do magazynu danych

za pomocą wszystkich popularnych przeglądarek, poprzez

za pomocą interfejsu REST API. Detekcja manipulacji

indywidualne pulpity nawigacyjne.

pozwala

automatyki

na

JUMO

variTRON

zapewnienie

wysokiego

stopnia

bezpieczeństwa dla zarejestrowanych danych surowych.
Użytkownik określa

smartWARE . Ocena

Datastore
http://

dane

surowe

Dataview
dane dot. ewaluacji

(HTTP REST API)
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Z JUMO variTRON prosto do chmury
wizualizowanie, analizowanie i kontrolowanie procesów

smartWARE . SCADA
Wysoce skalowalna i wydajna
platforma IoT
Ogólnoświatowy dostęp do
informacji o procesach
Typ 701810

▶

▶
▶

▶
▶
▶

Wysoce skalowalna i wydajna
platforma cyfrowa oparta na JUMO
Cloud
Rozliczenia nie są oparte na
dostępach klientów
Typ 701820

Kompatybilność z rodziną JUMO variTRON i możliwość podłączenia przez Ethernet (JUMO variTRON jako
brama)
Maksymalna przejrzystość procesów dzięki konfigurowalnym prawom użytkownika i pulpitom nawigacyjnym
Nieograniczony dostęp do dashboardów przy użyciu tak wielu urządzeń końcowych (klientów) jak jest to
wymagane poprzez popularne przeglądarki
Bez konieczności instalowania oprogramowania, wtyczek do przeglądarek czy dodatków
Bardziej efektywne raportowanie dzięki wyjątkowym funkcjom raportowania i eksportu
Zarządzanie alarmami poprzez ocenę danych, planowanie gotowości i funkcje monitorowania/zdalnego
alarmowania (wiadomość tekstowa, e-mail, wiadomość typu push, połączenie telefoniczne)

Wiele zalet:
Wizualizacja procesu poprzez edytor ze zintegrowanym narzędziem do animacji i testowania, a także
wektorowe, samoskalujące się ekrany procesowe
▶ Szyfrowanie end-to-end, HTTPS, TLS, uwierzytelnianie dwuskładnikowe (OTP)
▶ Rozbudowane pokazy trendów i raporty z różnymi wykresami, funkcjami porównywania i eksportu
▶ Timer i programy czasowe z unikalnymi zdarzeniami i seriami
▶ Nowoczesne sterowniki i protokoły, takie jak OPC UA, MQTT i REST API
▶

Automatyka
Automatyka Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy Systemy

automatyki

Struktura systemu - JUMO variTRON 500
Dzięki chmurze JUMO

►

JUMO variTRON 500 może być podłączony bezpośrednio
jako brama do JUMO Cloud lub JUMO smartWARE SCADA.

►

Panele internetowe są podłączane bezpośrednio przez sieć Ethernet
Moduły umożliwiają podłączenie czujników i urządzeń,
które mają być regulowane lub sterowane

►
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Rozbudowa systemu za pomocą modułów routerów
JUMO variTRON 500 z tyrystorowymi regulatorami mocy, JUMO digiLine i JUMO smartWARE SCADA
►

JUMO variTRON 500 może być rozbudowany poprzez moduły routera w szafie sterowniczej, a
nawet dalej - do maksymalnej odległości 100 m

►

Tyrystorowe sterowniki mocy można podłączyć za pomocą sieci EtherCAT lub PROFINET
Czujniki cyfrowe, takie jak JUMO digiLine, można podłączyć przez port COM
JUMO variTRON 500 może być podłączony bezpośrednio jako brama do JUMO Cloud lub JUMO smartWARE
SCADA.

►
►

smartWARE . SCADA

Automatyka
Automatyka Przetworniki
Wskaźniki
cyfrowe Przekaźniki
półprzewodnikowe
i tyrystorowe półprzewodnikowe
sterowniki mocy Systemy
automatyki
utomatyka
Przetworniki
Wskaźniki
cyfrowe Przekaźniki
i tyrystorowe
sterowniki

mocy Systemy automatyki

JUMO variTRON 300 z JUMO Cloud
►
►
►

JUMO variTRON 300 może być rozbudowywany o moduły poprzez moduł routera 1-portowego
Urządzenie można podłączyć bezpośrednio jako bramę do JUMO Cloud lub JUMO smartWARE SCADA.
Panele internetowe są podłączane bezpośrednio przez sieć Ethernet
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System automatyki
JUMO mTRON T
JUMO mTRON T łączy w sobie uniwersalny system akwizycji wartości pomiarowych
z zaawansowanym systemem sterowania oferującym intuicyjną obsługę. Może być
również rozbudowany do kompletnego rozwiązania automatyzacji. Skalowalność
JUMO mTRON T pozwala na jego indywidualne dostosowanie do konkretnego
zadania. Odporna na manipulacje rejestracja danych jest tylko jedną
z wyróżniających cech systemu. Sterowanie i rejestracja danych spełniają
wymagania specyfikacji AMS2750 i CQI-9.

Automatyka
Automatyka Przetworniki Wskaźniki cyfrowe Przekaźniki półprzewodnikowe i tyrystorowe sterowniki mocy

Systemy automatyki

System automatyki JUMO
Modułowy system JUMO mTRON T wykorzystuje magistralę systemową opartą na sieci Ethernet oraz zintegrowany sterownik PLC - nawet dla
zdecentralizowanych zadań automatyzacji. Uniwersalny system automatyki łączy w sobie szeroką wiedzę JUMO na temat procesów z prostą,
zorientowaną na zastosowania i przyjazną dla użytkownika koncepcją konfiguracji.

Panel wielofunkcyjny 840, typ 705060

Centralna jednostka przetwarzania danych, typ 705001

Panel z ekranem dotykowym TFT 8,4" (640 × 480 pikseli,

Jednostka centralna zawiera ekran procesu dla aplikacji z

256 kolorów) wyświetla dane i stany procesów. Między

maksymalnie 30 modułami wejściowymi i wyjściowymi (w

innymi dzięki predefiniowanym maskom ekranów panelu

tym modułami kontrolerów i sterowników mocy, ale bez

dla funkcji serwisowych, kontrolera, generatora programów

modułów routerów), a jednocześnie przechowuje dane

i nagrywania cały system jest łatwy w obsłudze.

konfiguracyjne i parametry systemu. Program Setup służy
do

Właściwości:

szybkiej

i

wygodnej

konfiguracji

sprzętu

►

Kompleksowe zarządzanie użytkownikami: do 16 grup
użytkowników z indywidualnym przydziałem uprawnień i
do 50 różnych użytkowników

wartości mierzonych i zadań sterowania.

►

Indywidualnie generowane ekrany procesowe, w których
można zintegrować wyświetlacze wartości pomiarowych
i pola wprowadzania danych

►

Zintegrowany, bezpapierowy rejestrator umożliwiający

►

SPS CODESYS V3.5
9 generatorów programów, w tym funkcja kroku procesu
64 funkcje monitorowania wartości granicznych
Moduły matematyczne i logiczne

zabezpieczone przed manipulacją zapisywanie do 54

►

Roóżnorodne złącza interfejsów: Ethernet/LAN,

►

►

Właściwości:
►
►

analogowych i cyfrowych wartości procesowych, w tym

RS232, RS422/485, Modbus RTU, a także Modbus TCP

rejestrację wsadową

(master/slave), PROFIBUS DP (slave), urządzenie USB

►

Zintegrowany serwer WWW
Listy alarmów i zdarzeń

►

Różnorodne złącza interfejsów: Ethernet/LAN, RS232,
RS422/485, Modbus RTU i Modbus TCP (master/ slave),

►
►

►

host USB, urządzenie USB
►

Wytrzymała metalowa obudowa (aluminiowy odlew
ciśnieniowy), opcjonalnie stal nierdzewna, typ ochrony
(przód): IP67

i

oprogramowania, a także do planowania zadań akwizycji

►

Zintegrowany serwer WWW
Funkcje poczty elektronicznej (np. alarm o przekroczeniu
wartości granicznej)
Czujniki JUMO digiLine do analizy cieczy
można podłączyć za pomocą aplikacji PLC
Logowanie użytkownika przez interfejs (np. za
pomocą karty chipowej RFID przez RS232)
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Dodatkowe panele obsługi Moduły wejść i wyjść
Typ 705065

Moduły wejść i wyjść są zróżnicowane. Przykładem jest

Panel wielofunkcyjny 840 domyślnie działa jako interfejs

moduł wejść analogowych z uniwersalnymi wejściami dla

człowiek-maszyna dla JUMO mTRON T. W razie potrzeby

termopar, sond temperatury RTD oraz standardowych

system automatyki może być jeszcze bardziej elastyczny

sygnałów napięciowych lub prądowych. W rezultacie ten

dzięki dodatkowym panelom operatorskim.

sam sprzęt może być wykorzystywany do precyzyjnej

Właściwości:
■ Wyświetlacz dotykowy od 3,5 do 21 cali o różnych
rozdzielczościach z rezystancyjnym lub
pojemnościowym ekranem dotykowym

zmiennych procesowych. JUMO mTRON T umożliwia

Bezpośredni dostęp do zmiennych sterownika PLC
Do każdej jednostki centralnej JUMO mTRON T
można podłączyć maksymalnie 4 panele
operatorskie

modułu sterownika mogą być indywidualnie rozszerzane i

akwizycji i digitalizacji bardzo zróżnicowanego zakresu

■
■

jednoczesną obsługę do 120 pętli regulacyjnych, dzięki
czemu jest w stanie sprostać wymagającym procesom.
Dzięki gniazdom rozszerzeń wejścia i wyjścia każdego
dostosowywane. Pętle regulacyjne działają tu całkowicie
niezależnie, co oznacza, że nie wymagają zasobów
jednostki centralnej. Regulatory mocy mogą być również
podłączane za pośrednictwem magistrali systemowej.
Ponadto czujniki JUMO digiLine do analizy cieczy można
podłączyć bezpośrednio do jednostki centralnej.

Automatyka
Automatyka Przetworniki
Wskaźniki
cyfrowe Przekaźniki
półprzewodnikowe
i tyrystorowe półprzewodnikowe
sterowniki mocy Systemy
automatyki
utomatyka
Przetworniki
Wskaźniki
cyfrowe
tyrystorowe
utomatyka
Przetworniki
Wskaźniki
cyfrowe Przekaźniki
i tyrystorowe
sterowniki

mocy Systemy
sterowniki
mocyautomatyki
Systemy automatyki

Moduły

Moduł sterownika
wielokanałowego

Moduł przekaźnika 4-kanałowego

Moduł wejść
analogowych 4kanałowy

Moduł wejść
analogowych 8kanałowy

Typ

705010

705015

705020

705021

Cechy

- Do 4 niezależnie
konfigurowalnych pętli
sterowania PID z szybkim
czasem cyklu i
sprawdzonymi
algorytmami sterowania
- Niezależne działanie
- Funkcje matematyczne i
logiczne
- Wejście zliczające do 10 kHz

- 4 wyjścia przekaźnikowe
sterowane sygnałami
cyfrowymi za
pośrednictwem magistrali
systemowej
- Każdy zestyk przełączny
(230 V/3 A)
- Statusy przełączania
są wyświetlane za
pomocą diod LED

- 4 wysokiej jakości,
konfigurowalne przez
użytkownika wejścia
analogowe dla sond
temperatury RTD,
przetworników
rezystancyjnych, termopar,
prąd od 0(4) do 20 mA,
napięcie od 0(2) do 10 V
- Wszystkie wejścia są od
siebie galwanicznie
odizolowane
- Możliwość
linearyzacji
dostosowanej do
potrzeb klienta
- Funkcja
monitorowania
wartości granicznej
- Dodatkowe wejście cyfrowe

- 8 wysokiej jakości wejść
analogowych dla sond
temperatury RTD Pt100,
Pt500, Pt1000 w układzie 2przewodowym
- Funkcja
monitorowania
wartości granicznej
- Dodatkowe wejście cyfrowe

Moduły

Moduł wyjścia analogowego

Moduł wejścia lub wyjścia
cyfrowego

Moduł routera

Tyrystorowy regulator mocy
serii JUMO TYA 200

Typ

705025

705030

705040

709061, 709062, 709063

Cechy

- 4 konfigurowalne wyjścia
analogowe 0(4) do 20 mA lub
0(2) do 10 V
- Regulowane zachowanie
wyjścia w przypadku
wystąpienia usterki

- 12 wejść lub wyjść cyfrowych
- Każdy kanał może być
skonfigurowany jako wejście
DC 0/24 V lub wyjście DC 24
V.
- Wydajność na jedno wyjście:
500 mA
- Statusy przełączania
są wyświetlane za
pomocą diod LED

Moduły wejść i wyjść można
podzielić między kilka szyn
montażowych lub szafek
sterowniczych za pomocą
modułu routera. W ten sposób
zdecentralizowane rozwiązania
automatyki są łatwe do
wdrożenia.

- Dla pracy 1-fazowej i 3fazowej
- Prąd ciągły obciążenia do 250
A, napięcie obciążenia do 500
V
- Można stosować różne
warianty obwodów, rodzaje
obciążeń i tryby pracy
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Struktura systemu
Logowanie użytkownika
za pomocą karty
chipowej RFID przez
RS232

COM1

Rozszerzenie
magistrali systemowej

RS422/485 lub RS232,
Modbus (master/slave)

COM2
RS422/485 lub RS232,
Modbus (master/slave)
lub PROFIBUS DP
(slave)

■
■
■
■

Przeglądarka internetowa
Program Setup
Program ewaluacyjny PC PCA3000
Oprogramowanie komunikacyjne PCA
PCC
■ Oprogramowanie do
wizualizacji zakładu
SVS3000
■ System programowania CODESYS

Ma
gis
tral
a
sys
te
mo
wa

COM1
RS422/485 lub RS232,
Modbus (master/slave),
połączenie
skaner kodów
kreskowych

COM2
RS422/485 lub RS232,
Modbus (master/slave)

LAN

USB
Host i urządzenie

Ma
gis
tral
a
sys
te
mo
wa

Rozszerzenie
magistrali systemowej

Automatyka
Automatyka Przetworniki
Wskaźniki
cyfrowe Przekaźniki
półprzewodnikowe
i tyrystorowe półprzewodnikowe
sterowniki mocy Systemy
automatyki
utomatyka
Przetworniki
Wskaźniki
cyfrowe Przekaźniki
i tyrystorowe
sterowniki

mocy Systemy automatyki

Możliwość indywidualnej prezentacji procesów i poszczególnych sekcji, jest bardzo ważna dla systemu automatyki. W tym celu w panelu
wielofunkcyjnym można indywidualnie wygenerować do 18 ekranów procesowych. Z kolei na każdym ekranie procesowym można
zaprezentować do 150 obiektów na maksymalnie 16 różnych poziomach.

Oprócz niezbędnej funkcjonalności systemu, w centrum

Następnie można zdefiniować zmienne projektu i powiązać

uwagi JUMO było oprogramowanie do planowania

je z adresem wejściowym lub wyjściowym przypisania

projektu, które jest tak proste i intuicyjne w obsłudze jak

sprzętowego, który pojawia się w drzewie urządzeń.

to

konfiguracja

Wszystkie edytory do programowania aplikacji sterującej,

sprzętu/oprogramowania i planowanie projektu zadań

które są zdefiniowane w normie IEC 61131-3 są dostępne

akwizycji

w

tylko

możliwe.
wartości

Z

tego

mierzonych,

powodu
jak

również

zadań

CODESYS.

Po

zaprogramowaniu

rozwiązania

sterowania za pomocą programu Setup są wykonywane

automatyki za pomocą CODESYS, dane projektu są

dla

wyglądem

npo ownie wybierane przez program Setup. W rezultacie

i działaniem jak inne urządzenia JUMO. Aby zapewnić

kompletna aplikacja może być przechowywana w pliku

rozwiązanie automatyzacji zgodne z IEC 61131-3, dostęp

projektu, co znacznie upraszcza zarządzanie projektem.

do

JUMO

mTRON

systemu

T

z

takim

programowania

samym

CODESYS

został

zintegrowany z programem Setup JUMO. Oznacza to, że
przyporządkowanie sprzętu oraz opis fizycznych wejść
i wyjść są przyjmowane automatycznie.

System programowania sterowników
PLC CODESYS V3.5

Program instalacyjny z edytorem ekranów procesowych, w
tym podgląd ekranu procesowego
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Składniki oprogramowania komputerowego

Program Setup

System programowania sterowników PLC CODESYS V3.5

Program Setup służy - wygodnie za pośrednictwem

Środowisko

komputera PC - do planowania projektu i konfiguracji

zaimplementowane

danego urządzenia. Zintegrowane funkcje pomocnicze

wszechstronnym

umożliwiają dostosowanie funkcji de- wicyjnych do danego

automatyki przemysłowej. Ten szeroko stosowany system

procesu lub zastosowania.

programowania sterowników PLC zgodny z IEC 61131-3

►

►

►

Przyjazna dla użytkownika konfiguracja, parametryzacja i
uruchamianie
Funkcja diagnostyczna (wyświetlanie danych
procesowych) *.
Wprowadzanie formuł matematycznych i/lub logicznych
*.

►
►
►

Edytor programów *.
Edytor ekranu procesu *.
Łatwy wydruk konfiguracji dla celów
dokumentacyjnych**.

programistyczne
w

CODESYS,

JUMO

narzędziem

mTRON

które

jest

T

jest

programistycznym

dla

może być wykorzystany do realizacji prawie wszystkich
zadań automatyki.
Wszystkie edytory zdefiniowane w standardzie są dostępne
do programowania aplikacji sterujących:
►
►
►
►
►
►

Edytor tekstu strukturalnego (ST)
Edytor sekwencyjnego schematu funkcjonalnego (SFC)
Edytor wykresów funkcji ciągłych (CFC)
Edytor schematów bloków funkcyjnych (FBD)
Edytor schematów drabinkowych (LD)
Edytor listy instrukcji (IL)

* Included with the JUMO mTRON T automation system and certain JUMO compact controllers.
** Included with certain JUMO compact controllers; in preparation for the JUMO mTRON T automation system.

Automatyka
Automatyka Przetworniki
Wskaźniki
cyfrowe Przekaźniki
półprzewodnikowe
i tyrystorowe półprzewodnikowe
sterowniki mocy Systemy
automatyki
utomatyka
Przetworniki
Wskaźniki
cyfrowe
tyrystorowe
utomatyka
Przetworniki
Wskaźniki
cyfrowe Przekaźniki
i tyrystorowe
sterowniki

mocy Systemy
sterowniki
mocyautomatyki
Systemy automatyki

Program do ewaluacji danych PCA3000
Profesjonalny

program

PCA3000

Oprogramowanie komunikacyjne PCA PCC
jest

używany

do

Oprogramowanie

komunikacyjne

PCC,

które

jest

oceny

optymalnie dostosowane do PCA3000, umożliwia łatwe

historycznych danych procesowych (dane pomiarowe,

pobieranie danych przez sieć Ethernet, interfejs szeregowy

dane

(USB, RS485) lub modem.

zarządzania,

archiwizacji,

wsadowe,

wizualizacji

komunikaty itp.).

Dane

i

mogą

być

importowane za pomocą pamięci USB lub karty pamięci.

►

Sterowane czasowo, automatyczne pobieranie danych
przez interfejs lub modem

►

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie wszystkich
danych procesowych w jednym pliku danych, łatwe do
zarządzania i proste.

Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie
wszystkich danych procesowych na dysku twardym
lub serwerze sieciowym, zarządzanie nimi w jednym
pliku danych jest łatwe i proste

►

Zarchiwizowane dane można bezpośrednio
odczytywać i wizualizować z płyty CD

Funkcja diagnostyki (wyświetlanie bieżących danych
procesowych przez modem lub Ethernet itp.)

►

Może być uruchamiany jako usługa systemowa Windows®.
Powiadomienie pocztą elektroniczną w przypadku awarii łączności

Można

je

przetwarzania

również
danych

udostępnić
za

pomocą

do

centralnego

oprogramowania

komunikacyjnego PCC.
►

►

►

Graficzne przetwarzanie wartości pomiarowych:
ocena danych pomiarowych z wykorzystaniem

►

wyszukiwania min/maks. i funkcji zoom (szkło
powiększające)
►

Eksport danych za pomocą formularza PCA3000 w
różnych formatach (CSV, HTML, PDF)

42

43

PR 70090 EN/00583375/V8
Picture credits: Heraeus Noblelight Hanau

