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dTRANS Az 01
Analitik ölçümler için µP Gösterge /
Kontrolör
Tip 202550
DIN 43 700 e göre panel montaj gövde

Tip 202550 / …

Kısa açıklama
96 mm x 48 mm kenar boyutu ve kontrolör modülü ile enstrüman analitik ölçümlerde
değişkenleri (pH değeri, redoks gerilimi, iletkenlik, yüksek saflıkta su, oksijen, serbest klor, klor
dioksit, ozon vb) görselleştirir ve kontrol eder.
Gösterge iki analog ve iki lojik çıkışa sahiptir. İlk analog giriş, herhangi bir tipteki transmitter
tarafından sağlanabilen (2 telli tipler dahil) 0(4) ... 20 mA sinyalinin bağlantısı için uygundur.
Giriş sinyali konfigürasyon ile belirlendiği şekilde programlanır ve gösterilir. Enstrümanın bir
özelliği de pH, redoks ve iletkenlik için kalibrasyon prosedürlerinin dahili olarak programlanmış
olmasıdır. İkinci analog giriş Pt100 veya Pt1000 direnç termometrelerini bağlamak için
kullanılabilir.
Enstrüman ana değişken (kırmızı) ve sıcaklığı (yeşil) göstermek için iki tane 4 haneli ve 7
segmentli ekranlara sahiptir. Sıcaklık göstergesi varsayılan olarak kapalıdır. Ayrı bir sıcaklık
sensörü (Pt100 veya Pt1000) ikinci analog girişine bağlanabilir. Bu daha sonra ortamın
sıcaklığını göstermek ve eğer gerekirse bir limit anahtarı vasıtasıyla bunu gözlemlemek için
kullanılabilir. Programlama sırasında ekranlar girişler hakkında bilgi verirler. Çeşitli çıkış
seçenekleri (röle kontakları ve/veya analog çıkışlar) ile birçok kontrol görevi yerine getirilebilir
Enstrümanda standart olarak bulunan iki röle “açık” kontakları bir limit kontrolörü ve/veya darbe
genişliği ya da darbe sıklığı kontrolörleri veya bir ayarlamalı kontrolör olarak konfigüre edilebilir.
Analog (sürekli) kontrolör çıkışlarını elde etmek için opsiyonel analog çıkışlar konfigüre
edilmelidir. Tüm kontrolör çıkışları bir P, PI, PD veya PID kontrol eylemi için konfigüre edilebilir.
Temel modelde, enstrüman iki röle “açık” kontağı ve bir lojik çıkış (0 / 5V) sağlar. Seçime göre iki
ilave çıkış röle değişebilir kontakları ve / veya analog çıkışlar) proses değeri çıkışı ya da analog
kontrolör çıkışı) veya bir seri arayüz (Profibus-DP ya da Modbus / Jbus protokolü) ile
bütünleşebilir.

Blok yapısı
2 analog giriş

5 çıkış
Çıkışlar 1+2
- röle

Giriş 2:
Sıcaklık
manüel giriş veya
Pt100 / Pt1000

2 lojik giriş
dalgalanan kontaklar için
Fonksiyonlar:
- tuş kilitleme
- aralık genişletme (x10)
- ölçümü dondurma
- alarm durdurma
- set noktası anahtarlama
- TUT
- alarm zamanını sıfırlama

Besleme gerilimi
110 ... 240 V AC +10%/-15%
48 ... 63 Hz
20 ... 53 V AC/DC 48 ... 63 Hz
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Transmitter / kontrolör

Giriş 1:
standart sinyal 0(4) ... 20 mA

Çıkış 4
- lojik 5V veya
- lojik 12V

Çıkış 3
- röle
- analog proses değeri çıkışı
- analog sürekli kontrolör çıkışı
- 2 telli transmitter için 18 V DC
besleme gerilimi çıkışı

Çıkış 5
- Profibus-DP
- Modbus/Jbus protokolü ile
RS422/RS485 seri arayüzü
- analog proses değeri çıkışı
- röle
- analog sürekli kontrolör çıkışı

Tip 202550 / …/640
Özellikler
Panel montaj ünite,
sadece 96 x 48 x 110 mm
? pH, mV, µS/cm, mS/cm, mg/l, vb gösterimi.
? 2 izole proses değeri çıkışı
0(4) ... 20 mA / 0(2) ... 10 V, ana değişken
veya sıcaklık için serbestçe seçilebilir ve
ölçeklenebilir veyaoransal kontrolör
(opsiyon)
? Standart olarak 2 röle, limit kontrolörleri
veya darbe genişliği/darbe frekansı çıkışı ile
P, PI, PID, PD kontrolörler ya da ayarlamalı
kontrolörler
? 2 lojik giriş
? OPSİYON: Modbus/Jbus protokolü ile
RS485 /422 seri arayüzü veya Profibus-DP
? IP65 Koruması
? IP67 ye göre korunmuş duvar montaj gövde
?

pH değeri / redoks gerilimi için gösterge /
kontrolör
? Basit ve açıklamalı kalibrasyon prosedürü
? Sıcaklık kompanzasyonu mümkün
İletkenlik için gösterge/kontrolör
? Relatif sensör sabiti için kalibrasyon
prosedürü
? Ölçüm çözeltisinin sıcaklık katsayısı için
kalibrasyon prosedürü
? Sıcaklık kompanzasyonu mümkün
Serbest klor, klor dioksit, ozon için gösterge
/ kontrolör
? Sensör bağlantısı (örneğin Veri Sayfası
20.2630 a göre)
? Bütünleşik kalibrasyon prosedürü
Universal gösterge / kontrolör
1999 ... 9999 hane ile serbestçe
ölçeklenebilir gösterim aralığı
? Farklı kalibrasyon prosedürleri
?

Onaylar
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Çalışma şekli
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Göstergeler / kontroller

Programlama ve çalıştırma kolaylığı için
kontrolör parametresi ve konfigürasyon verisi
çeşitli seviyelere atanır.

(8)

(1)

Çalışma seviyesi
K1

(7)

K2

K3

K4

Parametre seviyesi

(2)
(6)

(3)

°C
PGM

(4)

EXIT

Konfigürasyon seviyesi
Seviyeler parolalar ile izinsiz erişime karşı
korunur.
Membranlı tuşları basit ve kolay şekilde
çalıştırma imkanı sağlar.
İki LED ekranı parametre sembollerini ve ilgili
değerleri gösterir.

Çalıştırma seviyesi
Alt ekran sembolleri göstermekte ve üst ekran
ilgili değeri gösterir. SPr1 ve SPr2 set noktaları
membranlı tuşları kullanarak değiştirilebilir.

(5)
(1) 1 ... 4 çıkışları için durum göstergeleri (6) 4-haneli sıcaklık ekranı
(sarı)
(LED, yeşil, 8 mm yüksekliğinde)
(2) Parametreleri değiştirmek veya K2 (7) 4-haneli proses değeri göstergesi
(LED, kırmızı, 13 mm yüksekliğinde)
rölesinin manüel çalıştırılması için artırma
tuşu
(3) Parametrelerin değiştirilmesi veya K1 (3) “CAL”: Elektrod kalibrasyonunu başlatır
rölesinin manüel çalıştırılması için + (1- noktalı veya 2-noktalı kalibrasyon)
(5)
azaltma tuşu
(4) Seviyelerden ayrılmak için EXIT (Çıkış) (2)
Manüel
çalışmayı
tuşu
+
fonksiyonunu başlatır
(4)

veya

“TUT”

(5) Parametrelerin seçilmesi ve girişlerin
onaylanması için PGM tuşu

Parametre seviyesi
Kontrolör bu seviyede kontrol çevrimine
adapte olur. Sembol ve değer ile uygun
parametreler burada görülür. Kontrolörün
konfigürasyonuna (konfigürasyon seviyesi)
göre sadece bu parametreler gösterilir.

Konfigürasyon seviyesi
Bu seviye, kontrolörü kontrol görevlerine
uyarlamak veya girişlerin ve çıkışların
adaptasyonu için kullanılır.
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Kalibrasyon seçenekleri

ayarlama kolaylığı (bir laboratuar tarafından
belirlendiği gibi) sunar.

Eğer dahili kalibrasyon fonksiyonu olmadan
bir transmitter / sensör sinyal kaynağı olarak
kullanılırsa (standart akım sinyali) dTRANS
Az 01 gösterge / kontrolör gibi konfigüre
edilebilir (örneğin pH değeri için) Daha sonra
konfigürasyona uyumlu olarak aşağıdaki
kalibrasyon
seçeneklerinden
birisini
sunacaktır.

Redoks gerilimi için gösterge / kontrolör
pH veya redoks kombinasyon elektrodunun
elektrod sıfır noktası imalat toleranslarına ve
kullanım farklılıklarına bağlıdır.

pH değeri için gösterge / kontrolör
pH kombinasyon elektrodunun elektrod
parametreleri
imalat
toleranslarına
ve
kullanım farklılıklarına bağlıdır. Bu değişen
elektrod parametrelerini kompanze etmek için
enstrüman
iki
açıklamalı
kalibrasyon
prosedürü sunar:
1) 2-noktalı kalibrasyon (standart)
Bu kalibrasyon yöntemi bilinen pH değerleri
ile iki sıvı çözeltiyi (örneğin tampon
çözeltiler) kullanarak elektrod sıfırı ve
eğimini belirler
Bu tercih edilmelidir!
2) 1-noktalı kalibrasyon
1-noktalı kalibrasyonda bir tampon çözeltisi
kullanarak (pH değeri bilinen) sadece
elektrod sıfırı belirlenir.
Yanlış elektrod eğrisinden kaynaklanan
problemle kullanıcı tarafından tespit
edilemez!
Bu yöntem elektrodun önemli kimyasal
veya mekanik müdahalelere maruz
kalmadığı durumlarda kullanılmalıdır.
Yukarıda açıklanan kalibrasyon prosedürüne
ek olarak enstrüman manüel olarak giriş
kolaylığı veya sıfır noktasını ve eğriyi

Enstrüman redoks gerilimi bilinen bir çözelti
veya tampon çözeltisi kullanarak elektrod
sıfırının belirlenmesi için 1 noktalı kalibrasyon
prosedürünün kullanımına izin verir.
Enstrüman ayrıca elektrod sıfırının manüel
olarak girilmesi veya ayarlanması kolaylığını
sunar (örneğin bir laboratuar tarafından
belirtildiği gibi)
Elektrolit iletkenliği için gösterge/
kontrolör
Sensör sabitinin kalibrasyonu
İmalat toleranslarına bağlı olarak iletkenlik
sensörünün sensör sabiti nominal (yazılan)
değerden biraz farklı olabilir. Ayrıca sensör
sabiti çalışma sırasında değişebilir (tortu veya
aşınmadan dolayı) Bu sensörden çıkış
sinyalinin değişmesi ile sonuçlanır. Enstrüman
manüel giriş (80 ... 120% aralığı) veya relatif
sensör sabitinin Krel otomatik kalibrasyonu ile
sensör sabitinin nominal değerinden olası bir
sapmayı kompanze etmeyi mümkün kılar .
Sıcaklık katsayısının kalibrasyonu a
Neredeyse tüm çözeltilerin iletkenliği sıcaklığa
bağlıdır. Doğru ölçümü sağlamak için ölçüm
çözeltisinin sıcaklık katsayısını a [% / °C] ve
sıcaklığını bilmek gerekir. Sıcaklık Pt100 veya
Pt1000 sıcaklık probu ile otomatik olarak veya
kullanıcı tarafından manüel olarak ölçülebilir.
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Sıcaklık katsayısı 0 ... 5.5 %/°C aralığında
manüel olarak girilebilir ya da enstrüman
tarafından otomatik olarak belirlenebilir.
Serbest klor, klor dioksit, ozon için
gösterge / kontrolör
(Veri Sayfası 20.2630 a göre)
Sensör eğimi imalat toleranslarına ve çalışma
esnasındaki oluşan değişikliklere bağlıdır.
Enstrüman uygun ölçüm ile sensör eğimini
belirlemek
için
açıklamalı
kalibrasyon
prosedürü (1 noktalı kalibrasyon) için kolaylık
sunar.

20 ... 100 µS/cm aralığındaki ölçümler 10 ...
20 mA çıkış sinyaline dönüştürülecektir.
Kontrolör rölelerinin cevabı “Tut”
olarak tanımlanabilir
“Tut” bir lojik giriş veya bir alarm olayı ile tuşları
kullanarak manüel olarak başlatılabilir. K1 ve
K2 rölelerinin çıkışları “Tut” fonksiyonunu takip
eden (programlanabilir) durumlara geçebilir:
0%
Röle güç almamış

?

50% çıkış

JUMO dTRANS Az 01 in ek
fonksiyonları
Proses değeri çıkışının aralık altı /
aralık üstüne programlanabilir cevabı
Aralık altında veya aralık üstünde proses
değeri çıkışı aşağıdaki çalışma durumlarına
geçebilir:
-4%, 0%, 100% veya 110% serbestçe
seçilebilir

100% çıkış

?

Örnek: Enstrüman 4 ... 20 mA için
programlanabilir.
(100 ... 500 mV ye göre)
Enstrüman 100 ün altına düştüğünde çıkış
sinyali 4 mA da tutulacak şekilde (0%) veya
3.84
mA (-4%) ya düşecek şekilde
ayarlanabilir. 3.84 mA değeri bağlı PLC ile
“düzensiz” olarak tanımlanır.
Bilinear (çift doğrusal) çıkış
Bu fonksiyon çıkış sinyalinin 50% sinde dirsek
noktası ile sinyali analog proses değeri çıkışı
için iki doğrusal bölüme ayırır (0 ... 50% ve 50
...100% çıkış sinyali). Karakteristiğin dirsek
noktası 50% noktalı çizgi boyunca ilerleyebilir.
50% fabrika ayarı bir düz çizgi karakteristiği
oluşturur.

?

analog proses değeri çıkışı [%]
(SoL - SoH)

.

Çıkış
kabul edildi
edilir.

Dinamik
kontrolörler
için , maksimum darbe
genişliği veya sıklığının
50% si oluşturulur.
Röle güç almıştır veya
maksimum
darbe
genişliği / sıklığı
Geçerli çıkış
oluşturulmaya

devam

“Manüel” modda K1 ve K2 röleleri
tuşları kullanarak manüel şekilde
çalıştırılabilir. Parametre seviyesini
seçerek tuş veya anahtar çalışması
seçilebilir.
Tuş çalışması:Tuşa basıldığı sürece röle
anahtarlanır (örneğin manüel doz ayarlama
için).
Anahtarlama işlemi:İlk tuş basışı röleyi açar ve
ikincisi tekrar kapatır (değiştirme eylemi),
örneğin büyük tankları boşaltmak için.
? Analog proses değeri çıkışının
simülasyonu
Manüel modda proses değeri çıkışı (0/2 ...
10 V veya 0/4 ... 20 mA, ayara bağlı olarak)
0 ... 100% arasından 10% luk adımlarda
ayarlanabilir.
Uygulama: Makinenin “Test Çalışması” görevi
(elektrodsuz, hata bulma, bakım).
? Kontrolör çıkış fonksiyonları
Çıkış 1 (röle):Darbe frekansı veya darbe
genişliği eylemi ile anahtarlama / limit
gözetimi / kapalı. Anahtarlama fonksiyonları
tersine çevrilebilir.
MAKSİMUM / MİNİMUM limit karşılaştırıcı.
?

Çıkış 2 (röle): Darbe frekansı veya darbe
genişliği eylemi ile anahtarlama / limit
gözetimi / sıcaklık girişi için maksimum limit
karşılaştırıcı / sıcaklık girişi için minimum
limit karşılaştırıcı / kapalı. Anahtarlama
fonksiyonları tersine çevrilebilir.
MAKSİMUM / MİNİMUM limit karşılaştırıcı.
proses değeri girişi [%]

Çift doğrusal karakteristik “normal” ölçüm
aralığı sıkça aşıldığı zaman kullanılır.
Örnek:Normal ölçüm aralığı açıklığı 0 ...
20µS/cm dir.
Ancak ayrıca 80 µS/cm e kadar ölçümler
oluşabilir:
Bu durumda aralık 0 ... 100 µS/cm seçilmiş
olacaktır ve dirsek noktası bu aralığın 20%
sinde ayarlanır (20 µS/cm e göre 100 µS/cm
in 20% si).
Bu 0 ... 20 µS/cm aralığındaki ölçümlerin 0
... 10 mA çıkış sinyalinde dönüştürülebilir.
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Çıkış 3, röle veya analog proses değeri
çıkışı:“TUT” / alarm darbe kontağı, alarm
sabit kontağı / maksimum limit karşılaştırıcı
/ minimum limit karşılaştırıcı / proses
değerinin çıkışı (sadece analog proses
değeri çıkışı için) / sıcaklık proses değeri
çıkışı (sadece analog proses değeri çıkışı
için) / analog kontrolör çıkışı (sadece analog
proses değeri çıkışı için) / fonksiyon yok .
Çıkış 4, lojik çıkış:“Tut“ / alarm darbe
kontağı / alarm sabit kontağı / maksimum
limit karşılaştırıcı / minimum limit
karşılaştırıcı / fonksiyon yok.
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Çıkış 5, röle veya analog proses değeri
çıkışı:“TUT” / alarm darbe kontağı, alarm
sabit kontağı / maksimum limit karşılaştırıcı
/ minimum limit karşılaştırıcı / proses
değerinin çıkışı (sadece analog proses
değeri çıkışı için) / sıcaklık proses değeri
çıkışı (sadece analog proses değeri çıkışı
için) / analog kontrolör çıkışı (sadece analog
proses değeri çıkışı için) / fonksiyon yok .

Limit karşılaştırıcı
(limit gözetimi)
Kontrolör çıkışları 1 ... 5 (enstrüman modeline
bağlı olarak) bir limit gözetim fonksiyonuna
atanabilir.
Her birisi için anahtarlama yönü (bir limitin
altına / üstüne çekilmiştir) içeri çekme ve /
veya çıkma gecikmesi ve bir histerezis
tanımlanabilir.

Arayüz
Mikroişlemcili transmitter /kontrolör opsiyonel
olarak bir RS422 /RS485 arayüzü ile
bütünleşebilir. Bu üst düzey sistemlerle
iletişim ve bir veri ağında bütünleşme için
kullanılır. İletim protokolü Profibus-DP veya
Modbus / Jbus dan herhangi birisi olabilir.

Teknik bilgi
Girişler
Analog giriş 1
Giriş direnci yaklaşık 40 ?
Analog giriş 2
Direnç termometresi Pt100 veya Pt1000, 2veya 3-telli devrede
-50 ... +250°C
Ölçüm birimi °C (opsiyonel olarak °F)
İletken kompanzasyonu, analog giriş 2
İletken direnci yazılımda proses değerinin
düzeltilerek kompanze edilebilir.
Eğer direnç termometresi 3 telli devreye
bağlanmış ise bu gerekli değildir.
Bir direnç termometresi 2 telli devrede
bağlanmış ise iletken kompanzasyonu harici
bir kompanzasyon rezistörü kullanarak
sağlanabilir.
Lojik giriş 1 ve 2 nin fonksiyonel
açıklaması
İki standart lojik giriş bir PLC veya
anahtarlardan dalgalanan kontaklar (röleler)
çalıştırılabilir.
Aşağıdaki
fonksiyonlar
seçilebilir ve atanabilir.
Tuş kilidi:Enstrüman üzerindeki tuşları
kilitleyerek izinsizlerin girişlerin yapılmasını
engellemek için PLC veya bir anahtar
kullanılabilir.
Set noktası anahtarlaması:Rahat proses
kontrolü için. Lojik giriş çalışmadığı sürece set
noktası çifti SPr1 ve SPr2 aktiftir. Eğer uygun
şekilde yapılandırılmış lojik giriş çalıştırılırsa
ikinci set noktası çifti aktifleşir.
Ölçümü dondur:Gösterilen ölçüm ve proses
değeri çıkışı artık değişmez.
TUT:Bu fonksiyon enstrümanı “Tut” durumuna
geçirmek için kullanılabilir (örneğin bir
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denetleyici PLC ile). Kontrolörün “Tut” için
cevabı daha önceden açıklanmıştır.
TUT
tersine
çevrilmiş:TUT
ile
aynı
fonksiyondur ancak lojik giriş açık olduğu
zaman.
Alarm durdurma:Konfigüre edilmiş çıkış ile
alarm oluşturulması önlenmiştir ancak alarm
LED i (örneğin K4) bir uyarı şeklinde yanıp
sönmeye devam eder.

Gösterim ve kontrol aralığı
pH değeri
-1.00 ... 14.00 pH
Redoks gerilimi
-1999 ... +1999 mV
İletkenlik
0 ... 9999 mS/cm veya µS/cm
0 ... 9.999 mS/cm veya µS/cm
0 ... 99.99 mS/cm veya µS/cm
0 ... 999.9 mS/cm veya µS/cm
Universal gösterim
-1999 ... 9999 hane
-1.999 ... 9.999 hane
-19.99 ... 99.99 hane
-199.9 ... 999.9 hane
Karakteristikten sapma
≤ 0.15% / 10 °C
Sıcaklık gösterimi
-50 ... +250°C (°F a değiştirilebilir)
Karakteristikten sapma
≤ 0.1% / 10 °C

Çıkışlar
2 röle çıkışı, 1 lojik çıkış, 1 analog proses
değeri çıkışı veya 1 ilave röle ve 1 seri arayüz
kullanılabilir.
1.

2.

3.

Röle, çıkış 1 / 2 (standart)
Açık kontak (normalde açık kontak,
normalde kapalı kontak gibi konfigüre
edilebilir)
kontak derecesi: 3A, 250V AC
dirençli yük ile
kontak ömrü:
> 5x105çalışma, nominal yükte
Lojik çıkış, çıkış 4
0/5V
Ryük ≥ 250Ω
0/12V
Ryük ≥ 650Ω (opsiyon)
Proses değeri çıkışı, çıkış 3 veya 5
(opsiyon)
serbestçe ayarlanabilir:
0(2) ... 10V
Ryük ≥ 500Ω veya
0(4) ... 20mA Ryük ≥ 500Ω
girişlerden elektriksel olarak izole
edilmiştir:
∆U ≤ 30V AC veya
∆U ≤ 50V DC
Çıkış sinyalinin karakteristikten sapma
≤ 0.25% ± 50 ppm / °C
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4.Röle, çıkış 3 veya 5 (opsiyon)
(sadece proses değeri çıkışı olmayan
enstrümanlar için)
değişebilir kontak
kontak derecesi: 3A, 250V AC
dirençli yük ile
kontak ömrü:
> 5x105 çalışma, nominal yükte

EN 61 326'ya göre
müdahale emisyonu: B sınıfı
müdahale dayanıklılığı: endüstriyel
gereksinimlere göre

5.

Çalışma pozisyonu
sınırsız

Alarm zamanını sıfırla: Konfigüre edilen çıkış
ile alarm oluşturma engellenir. Alarm gecikme
süresi sıfır olarak ayarlanır ancak lojik giriş
aktif olduğunda ve başlangıç koşuları bir kez
daha sağlandığında yeniden başlatılır.
Aralık genişletme (x10): Eğer ölçüm aralığının
sadece küçük bir kısmı kullanılırsa bu çıkış
sinyalinin 0 ... 100% lük kısmını oluşturarak
transmitterin proses değerinin 0 ... 10% a
cevap vermesi için avantajlı olabilir.

Veri Sayfası 20.2550

6.

RS422 / RS485 Arayüzü,
çıkış 3 veya 5 (opsiyon)
elektriksel olarak izole edilmiş

Gövde
DIN 43 700 e göre iletken plastikte panel
montaj gövde, ana malzeme ABS, kontrolör
modülü ile

Baud hızı
4800/ 9600bps

Ağırlık
Anahtarlama kabini ünitesi (temel model)
yaklaşık 320g

Protokol
Modbus /Jbus veya Profibus-DP

Duvar montaj gövde (ekstra kod /640)
yaklaşık 1400g

Besleme
2 telli transmitter için
(çıkış 5, opsiyon)
18 V DC, maks. 30 mA

Genel kontrolör verisi
A/D dönüştürücü
>15bit çözünürlük
Kontrolör tipi
Limit kontrolörü ve / veya darbe genişliği ya d
sıklığı kontrolörü, oransal kontrolör veya
ayarlamalı kontrolör, serbestçe kontrol
edilebilir ve seçilebilir.
Kontrol eylemi
P, PI, PID veya PD olarak ayarlanabilir.
Örnekleme zamanı
210msn
Ölçüm devresi gözetimi
Giriş 1: aralık dışı
Giriş 2: aralık dışı, prob kısa devresi, prob
kırılması
Çıkışlar tanımlanan (ayarlanabilir) duruma
geçer.
Veri yedekleme
EEPROM
Besleme gerilimi
110 ... 240 V AC +10%/-15%,
48 ... 63 Hz veya
20 ... 53VAC/DC, 0 ... 63/0 Hz
Güç tüketimi
yaklaşık 8V A
Elektrik bağlantısı
DIN 46 244/A ya göre altın kaplamalı faston
konnektörler ile ; 4.8mm x 0.8mm
İzin verilen ortam sıcaklığı
0 ... +50°C
İzin verilen ortam sıcaklığı limitleri
-10 ... +55°C
İzin verilen saklama sıcaklığı
-40 ... +70°C
İklimsel koşullar
≤ 75% bağıl nem, kondansasyonsuz
Koruma sınıfı
EN 60529'a göre
ön IP65 / arka IP20
Elektriksel güvenlik
EN 61 010 a göre
açıklık ve kayıp mesafeleri:
- aşırı gerilim kategorisi II
- kirlilik derecesi 2
Elektromanyetik uyumluluk

Opsiyon
Duvar montaj gövde
ekstra kod /640
Talep üzerine JUMO dTRANS Az 01 ayrıca
bir yüzey montaj gövde içerisinde sağlanabilir.
Gövde, duvarda montaj için veya EN 50 022
ye göre 35 x 7.5 mm DIN rayında montaj için
uygundur.
Gövde sağlamdır ve yerleşik enstrüman için
P67 koruması sağlar . Altı kablo bileziği ile
donatılmıştır. Kullanılmayan kablo bilezikleri
teslimatta dahil edilen kör rondelaları
kullanarak sıkıca kapatılabilir.
Elektrik bağlantısı vida terminalleri ile sağlanır.
(2.5mm2 ye kadar tel ara kesiti)

Standart aksesuarlar
– 2 sabitleme elemanı (ekstra kod / 640 ile
birlikte değil (duvar montaj gövde))
– 1 Kullanma Kılavuzu B20.2550.0.1
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Parametreler
Parametre

Ekran

Değer aralığı

Açıklama

Alarm toleransı
pH / redoks / iletkenlik 1

AL1

0.00 ... 99.99 pH
0000 ... 9999 mV
0.000 ... 99992

Alarm sadece seviye (set noktası + alarm
toleransı) geçildiği zaman oluşturulur ve alarm
gecikme süresi (sadece darbe genişliği / darbe
sıklığı kontrolörü için efektif) geçildiğinde
oluşturulur. Bu limit kontrolörleri için dahili olarak
0 da sabitlenmiştir.

Alarm gecikmesi

AL2

0 ... 6000 saniye

Alarm kontağı aktifleşmeden önceki gecikme
süresi

Oransal band 1
pH / redoks / iletkenlik 1

Pb1

0.01 ... 99.9 pH
1 ... 9999 mV.
1 ... 99992

Pb2

0.01 ... 99.9 pH
1 ... 9999 mV.
1 ... 99992

Oransal band 2
pH / redoks / iletkenlik 1

1
2

Türevsel zaman 1

dt1

Türevsel zaman 2

dt2

Reset zamanı 1

rt1

Reset zamanı 2

rt2

Minimum AÇIK zamanı 1
(limit kontrolörü veya darbe
genişliği kontrolörü için)
veya
minimum darbe genişliği 1
(darbe sıklığı kontrolörü için)

tr1

Minimum AÇIK zamanı 2
(limit kontrolörü veya darbe
genişliği kontrolörü için)
veya
minimum darbe genişliği 2
(darbe sıklığı kontrolörü için)

tr2

Anahtarlama farkı 1
pH / redoks / iletkenlik 1

HYS1

Anahtarlama farkı 2
pH / redoks / iletkenlik 1

HYS2

Anahtarlama farkı 3
pH / redoks / iletkenlik 1

HYS3

Anahtarlama farkı 4
pH / redoks / iletkenlik 1

HYS4

Anahtarlama farkı 5
pH / redoks / iletkenlik 1

HYS5

Çekme gecikmesi 1

Ond1

Çekme gecikmesi 2

Ond2

Çekme gecikmesi 3

Ond3

Çekme gecikmesi 4

Ond4

Çekme gecikmesi 5

Ond5

Bırakma gecikmesi 1

Ofd1

Bırakma gecikmesi 2

Ofd2

Bırakma gecikmesi 3

Ofd3

Bırakma gecikmesi 4

Ofd4

Bırakma gecikmesi 5

Ofd5

Maksimum darbe sıklığı 1

Fr1

Maksimum darbe sıklığı 2

Fr2

Darbe süresi 1

Cy1

Darbe süresi 2

Cy2

Çıkış seviyesi limiti, çıkış 1

Y1

Çıkış seviyesi limiti, çıkış 2

Y2

Aktüatör zamanı

tt

boyutsal birime göre
konfigürasyona göre birim
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0 ... 9999 saniye

Kontrolörün P eylemine etki eder.

Kontrolörün D eylemine etki eder.
Eğer dt = 0 ise kontrolörün D eylemi yoktur
Kontrolörün I eylemine etki eder.
Eğer rt = 0 ise kontrolörün I eylemi yoktur

0.2 ... 999.9 saniye

Doz ayarlama cihazının teknik verisi ile belirlenir
(solenoid valf, dozaj pompası)

0.01 ... 99.9 pH
1 ... 9999 mV.
1 ... 9999*

Kontrol kontağı için kapatma noktasını belirler.

0.2 ... 999.9 saniye

Alarm kontağı aktifleşmeden önceki gecikme
süresi

0.2 ... 999.9 saniye

Kontak başlangıç pozisyonuna geri gelinceye
kadarki gecikme süresi.

0 ... 150 darbe /dakika

Darbelerin maksimum sıklığı (örneğin bir dozaj
pompasını çalıştırma)

1.0 ... 999.9 saniye

Darbenin ayarlandığı periyot

0 ... 100%

Darbe genişliği / darbe sıklığı kontrolörü için
maksimum çıkış seviyesi.

15 ... 3000 saniye

Ayarlamalı kontrolör için
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Bağlantı diyagramı
17

18

19

20

21

22

faston konnektörleri
ile arka görünüm

N
(L-)
L1
23 (L+)

TE

16
15
14

1
2
3

13

12

11

10

9

8

7

6

5

Duvar montaj gövde
(ekstra kod /640), terminal
şeridi ile

4

Çıkışlar

K

Terminal atamaları

Röle 1
(K1)
Durum göstergesi
LED K1

1

23
22

Röle 2
(K2)
Durum göstergesi
LED K2

2

Röle 3
(K3)
Durum göstergesi
LED K3

3

Sembol

ortak
açık (normalde açık)

23

22

P

21
20

ortak
açık (normalde açık)

S

21

20

P

16
15
14

kapalı (normalde kapalı)
ortak
açık (normalde açık)

16

S

15

14

P

S

Ö

veya
analog proses değeri çıkışı
(elektriksel olarak izole edilmiş)

15
14

–
+

2 telli transmitter için besleme

3

15
14

+
-

Lojik çıkış 1
(K4)
Durum göstergesi
LED K4

4

19
17

–
+

14

15

+

-

14

15

+

Röle 4
(K5)
durum göstergesi yok

5

3
2
1

kapalı (normalde kapalı)
ortak
açık (normalde açık)

17

19

+

-

3

2

1

P

analog proses değeri çıkışı
(elektriksel olarak izole edilmiş)

2 telli transmitter için besleme
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S

Ö

veya

5

2
1

–
+

2
3

–
+

1

2

+

2

3

-

+
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Girişler

Terminal atamaları

Standart sinyal için giriş
Ix (0(4) ... 20 mA)

7
8

3-telli devrede direnç
termometresi

+

7

8

-

+

9

10

11

J

10
9
11

RxD

5
4

RxD +
RxD –

veri alımı

TxD

2
1

TxD +
TxD –

veri gönderimi

3

Topraklama

2
1

TxD/RxD +
TxD/RxD –

3

Topraklama

4

besleme gerilimi pozitif, (P5V)

Topraklama
Seri arayüz RS485
(opsiyon)

+
Topraklama

Seri arayüz
Profibus-DP
(opsiyon)

Sayfa 7/10

Sembol

9
10
11

2-telli devrede direnç
termometresi

Seri arayüz RS422
(opsiyon)

Veri Sayfası 20.2550

VP

Veri alımı / veri gönderimi

RxD/TxD-P 2

veri gönderimi/alımı pozitif,
B iletkeni

RxD/TxD-N 1

veri alımı/gönderimi negatif
A iletkeni

DGND

3

5

4

2

1

2

1

3

2

1

3

3

4

veri aktarımı için topraklama

Lojik giriş 1

13
19

13

19

Lojik giriş 2

12
19

12

19

Besleme gerilimi için
etikete bakınız

07.08 / 00381059

AC/
DC

AC:
L1
N
TE

faz/hat
nötr
teknik topraklama

DC:
L+
L–

L1 N
L+ L- TE
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Boyutlar
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DIN 43 700'e göre panel kesikliği
yakın montaj (minimum boyutlar)

Tip 202550/ ...

DIN 43'e göre panel
kesikliği

Opsiyon
Yüzey montaj gövde, ekstra kod /640, IP67 koruması

5 x kablo bileziği M20
1 x kablo bileziği M20

07.08 / 00381059
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Tip ataması
(1)
202550
(2)
10

Temel tip

*Genel

JUMO dTRANS Az 01
Analitik ölçümler için mikroişlemcili gösterge / kontrolör

202550 serisi tüm kontrolörlerde
kullanıcı aşağıdaki
konfigürasyonları serbestçe
seçebilir:
? Kontrolör kapalı
? Limit kontrolörü
? P, PI, PD, PID kontrol eylemi ile
darbe genişliği kontrolörü
? P, PI, PD, PID kontrol eylemi ile
darbe sıklığı kontrolörü
? Ayarlamalı kontrolör

Temel tipe ekler
Limit kontrolörü*

(3)

Girişler

660

0/4 ... 20 mA ön panel baskısı: pH ve mV, °C

661

0/4 ... 20 mA ön panel baskısı: mV, °C

662

0/4 ... 20 mA ön panel baskısı: mS/cm ve µS/cm, °C

664

0/4 ... 20 mA ön panel baskısı: yok,°C

665

0/4 ... 20 mA ön panel baskısı: mg/l, °C
(4)

000

1

Çıkış I
çıkış yok

140

2 telli transmitter için besleme

310

röle (değişebilir kontak)

888

proses değeri çıkışı, serbestçe ayarlanabilir
(5)

000

Çıkış II
çıkış veya arayüz yok

140

2 telli transmitter için besleme 1

310

röle, değişebilir kontak 1

888

proses değeri çıkışı, serbestçe ayarlanabilir1
(6)

Besleme gerilimi

22

20 ... 53 V AC/DC ±0%, 48 ... 63/0 Hz

23

110 ... 240 V AC +10%/-15%, 48 ... 63 Hz
(7)

Arayüz

00

seri arayüz yok

54

RS422/RS485 seri arayüzü 1

64

Profibus-DP seri arayüzü1
(8)

Ekstra Kodlar

000

ekstra kod yok

015

lojik çıkış 0/12 V DC,
standart 0/5 V DC yerine

640

duvar veya DIN rayında montaj için yüzey montaj gövde, IP67 koruması
(1)

(2)

(3)

Sipariş kodu

202550

/

10

-

Sipariş örneği

202550

/

10

-

660

(5)1

(4)

-

,
888

,

310

-

23

Opsiyonel aksesuarlar 1 (anahtarlama kabini
üniteleri)
İsim

Sipariş Numarası

C-rayı için braket

70/00375749

Kör kapak 96 x 48 mm

70/00069680

Opsiyonel aksesuarlar 2 (duvar montaj üniteler)
İsim

Sipariş Numarası

Direk mengenesi, 60 mm çapında (kenetlenme alanı: 50 ... 70 20/00437485
mm çapında)
07.08 / 00381059

(7)1

(6)

-

(8)
/

00

/

000

Eğer çıkış II (4) = "310", "140"
“888” ise arayüz opsiyonu (6)
mümkün değildir!
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Uygulama örneği
pH için gösterge
dTRANS Az 01'den
besleme

Standart çıkışlar:
2 röle + 1 lojik çıkış

kalibre edilmemiş sensör sinyali
(4 ... 20 mA)

PT100/Pt1000
sıcaklık sinyali

Seçenek

pH değeri için kalibre edilmiş analog çıkış
0(4) ... 20 mA veya 0 ... 10 V
elektriksel olarak izole edilmiş

ek röle (örneğin alarm)
arayüzler
(MODbus/Jbus, Rs422 / Rs485,
Profibus-DP)

(1)pH için gösterge / kontrolör, 2 telli transmitter için entegre besleme
ile tip 202550
(2)2-telli transmitter, tip 202701
(3)pH kombinasyon elektrodu, örneğin tip 2GE-2G-U-1
(4)Kompanzasyon termometresi, tip 2K-2

Avantajlar:
– düşük müdahale ile uzun kablo uzunlukları kapsanabilir.
– 2 telli transmitter için göstergede bütünleşmesinden dolayı daha
az kablo bağlantısı gereksinimleri
– göstergede kalibrasyon kolaylığı
– kalibrasyon sırasında minimuma düşürülmüş nem problemleri

Serbest klor, klor dioksit, ozon için gösterge
dTRANS Az 01'den
besleme

kalibre edilmemiş sensör sinyali
(4 ... 20 mA)

PT100/Pt1000
sıcaklık sinyali

Standart çıkışlar:
2 röle + 1 lojik çıkış

Seçenek
serbest klor, klor dioksit, ozon için
kalibre edilmiş analog çıkış
0(4) ... 20 mA veya 0 ... 10 V
elektriksel olarak izole edilmiş
ek röle (örneğin alarm)
arayüzler
(MODbus/Jbus, Rs422 / Rs485,
Profibus-DP)

(1)pH için universal gösterge / kontrolör, 2 telli transmitter için entegre besleme ile tip 202550
(2)Serbest klor için ölçüm sensörü, tip 202630
(3)Kompanzasyon termometresi, tip 2K-2
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