JUMO DICON touch
2-/4-csatornás folyamat- és programszabályzó (2020 upgrade)

Főbb jellemzők:
 Folyamatszabályzó akár 4 független csatorna
szabályozására
 Számos automatikusan vezérelt folyamat
megvalósítása
 Nagykapacitású adatrögzítés és archiválás az
integrált regisztrálóval
 Nincs szükség további regisztrálóra
 Akár 32 különböző tárolt program használata
és kijelzése
 Egyszerű kezelés a beépített és 4 individuálisan megvalósítható folyamatképernyőknek
köszönhetően

Typ 703571

További előnyök

Műszaki adatok

 a folyamatértékek gyors elérhetősége

Megnevezés

JUMO DICON touch

Típuslap

703571

Kijelző

3,5” színes grafikus TFT ¼ VGA,
256 szín, rezisztív érintőkijelző

Szabályozási formák

2-pont, 3-pont, 3-pont léptető,
folytonos szabályzó, folytonos
szabályzó integrált helyzetszabályzóval

Szabályozási
struktúrák

P, I, PD, PI, PID

Rövid áttekintés

Mintavételi idő

150 ms

Négycsatornás folyamat- és programszabályzó érintőképernyővel

Bemenetek

4 univerzális analóg, 8 külső analóg, 7 digitális, 8 külső digitális

Kimenetek

Max. 12 belső kimenet a hardver
konfiguráció függvényében
• Relé
• Bináris kimenet (0/12 V, 0/24 V)
• Szilárdtestrelé AC 230 V/1 A
• PhotoMOS®-relé
• Analóg 0/2-10 V, 0/4-20 mA
• Külső bővítőmodulok,
8 relé vagy, 8 bináris

Regisztráló

2 csoport, egyenként 4 analóg és
3 digitális változó, 1-3600 s időközben

Interfészek

USB host, USB device,
RS422/485 Modbus master/slave,
Profibus DP, Ehernet, Profinet R

Tokozás

Méretek 96 × 96 × 131 mm
IP66, fémház

Jóváhagyások

cULus, DIN EN 14597, DNV GL

 a felhasználó által egyszerűen testreszabható
folyamatképernyők
 1 eszköz több szabályzó zónára, 4 folyamat megjelenítése
1 eszközön
 kompakt, helytakarékos rendszerfelépítés
 komplex szabályozási feladatok megvalósítása
 bőséges kapacitás a felhasználói programok tárolására
 különböző folyamatok egyidejű megvalósítása
 8 analóg és 6 digitális változó regisztrálása
 Széleskörű megjelenítési lehetőségek
 A szabályzóképek egyedi adaptációja

és regisztráló funkcióval, komplex vezérlési feladatok végrehajtására. A felhasználó által létrehozott folyamatképernyők lehetővé
teszik az üzem megjelenítését és működtetését. Az eszköz moduláris felépítésű, így adaptálható az egyes feladatokhoz.
Az összes már integrált Ethernet alkalmazás elérhető a PROFINET-en keresztül. Ezek magukban foglalják a tárolt adatok
kiértékelését, a setup átvitelét és a webszerver funkcionalitást
online megjelenítéssel. A termék tanúsítása igazolja a PROFINET
szabványnak való megfelelését és a más gyártók készülékeivel
való kompatibilitását.

Alkalmazási területek
 Fűtő- és hűtőkamrák, autoklávok, inkubátorok, szárítók,
sterilizátorok, próbapadok

PR 70117 HU/V2

 Ipari kemencék, műanyagipar, vegyipar, élelmiszeripar,
gyógyszeripar, stb.

www.jumo.net

