JUMO variTRON 500
Innowacyjne rozwiązania dla Twojego sukcesu

Prosto na JUPITERA!
Wraz z nową platformą sprzętowo – programową,
urządzenia JUMO startują w cyfrową przyszłość

P

odejście platformowe przynosi wiele korzyści w
obszarze rozwoju produktów i jest już standardem
w wielu branżach. Podczas rozwoju platformy dużą

wagę przywiązywano do skalowalności sprzętu i oprogramowania. Efektem jest modułowa, elastyczna i przede
wszystkim przyszłościowa platforma sprzętowa, połą-

czona z nowoczesną architekturą oprogramowania.
Podstawą jest platforma sprzętowa z procesorem 800
MHz, który w zależności od aplikacji używany jest jako
jedno-, dwu- lub czterordzeniowy. Moduł CPU jest dołączany i może być elastycznie dostosowywany do wymagań
urządzenia poprzez interfejsy takie jak Ethernet, USB,
PCIe, UART, SPI, I²C i GPIO. Dzięki temu, w zależności od
wymagań klienta, mogą być stosowane mocniejsze lub
mniej wydajne procesory. W oparciu o naszą nową platformę możesz teraz realizować innowacyjne koncepcje
obsługi i wspierać najnowocześniejsze technologie wyświetlania.

Zalety w skrócie
▶▶ Modułowy

system zapewniający najwyższą

elastyczność i zdolność adaptacji
▶▶ Wysokie

standardy bezpieczeństwa w internecie

i kryptografii
▶▶ Maksymalna

łączność przez WLAN, Bluetooth

▶▶ Wyświetlacze

TFT z intuicyjną koncepcją obsługi,

wielofunkcyjnym sterowaniem i animowanym obrazem
▶▶ Wysoka

skalowalność w obszarze wydajności, pamięci

i interfejsów
▶▶ Integracja

wszystkich ważnych systemów Fieldbus

poprzez KODESYS V3.5 (np. Modbus RTU/TCP Master
i Slave, PROFINET-Controller, EtherCAT-Master,
oraz Serwer OPC UA)
▶▶ Implementacja
▶▶ Spójna

nowoczesnych aplikacji Node-RED

struktura interfejsów oprogramowania
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JUMO variTRON 500
Jednostka centralna – sterownik PLC

Zalety w skrócie
▶▶ Wysoka

wydajność

▶▶ Elastyczna

filozofia obsługi

▶▶ Nowoczesne

interfejsy komunikacyjne,

np. OPC UA i MQTT
▶▶ Integracja

różnych systemów Fieldbus, takich jak

PROFINET, EtherCAT i Modbus TCP/RTU
▶▶ Swoboda

użytkownika w zakresie oprogramowania

i sprzętu
▶▶ Prosta

integracja nowych funkcji oprogramowania

poprzez KODESY PLC
▶▶ Łatwe

dopasowanie sprzętowe wejść i wyjść

▶▶ Wspieranie

zasady wieloobiektowej

▶▶ Indywidualna

obsługa i wizualizacja do 5 stacji

operatorskich poprzez wizualizację zdalnego celu
CODESYS i do 5 paneli webowych przez wizualizację
sieciową
▶▶ Do

64 inteligentnych modułów połączeniowych

▶▶ Panele

w różnych formatach (portret lub krajobraz,

4:3 lub 16:9)
▶▶ Zintegrowana
▶▶ Dostępność

diagnostyka sieci JUMO

bibliotek funkcyjnych i wizualizacyjnych

4

5

JUMO variTRON 500
Przegląd modułów

S

prawdzony sterownik PLC oraz moduły wejściowe i

wykorzystywany do skomplikowanych procesów. Poprzez

wyjściowe systemu pomiarów, regulacji i automaty-

gniazda rozszerzeń, wejścia i wyjścia każdego modułu ste-

zacji JUMO mTRON T dostępne są w wariantach mo-

rownika mogą być indywidualnie rozbudowywanie i dostoso-

dułowych. Przykład: moduł wejść analogowych z wejściami

wywane. Pętle sterowania działają tutaj w pełni niezależnie,

uniwersalnymi dla termopar, czujników temperatury RTD i

co oznacza, że nie wymagają one żadnych zasobów ze ste-

standardowych sygnałów prądowych i napięciowych. W efek-

rownika PLC. Również sterowniki mocy mogą być podłączone

cie, ten sam sprzęt może być używany do precyzyjnego za-

poprzez sieć EtherCAT. Dodatkowo, bezpośrednio do sterow-

pisu i digitalizacji bardzo zróżnicowanego zakresu zmiennych

nika PLC podłączyć można cyfrowe czujniki digiLine JUMO

procesowych. JUMO variTRON 500 umożliwia jednoczesną

dedykowane do analizy cieczy.

obsługę do 256 pętli regulacyjnych dzięki czemy może być

Moduły

Moduł regulatora wielokanałowego

4-kanałowy moduł przekaźnika

4-kanałowy moduł wejść analogowych

8-kanałowy moduł wejść analogowych

Karta katalogowa

705010

705015

705020

705021

Cechy

-- do 4 niezależnie konfigurowalnych pętli regulacyjnych
PID z szybkim czasem cyklu
i sprawdzonymi algorytmami
sterowania
-- niezależne działanie
-- funkcje matematyczne
i logiczne
-- Wejście zliczające do 10 kHz

-- 4-kanałowy moduł przekaźnika wyjścia przekaźnikowe
sterowane za pomocą sygnałów cyfrowych poprzez magistralę systemową
-- Zestyki przełączne (230 V/3 A)
-- statusy przełączania wizualizowane za pomocą diody LED

-- 4 dowolnie konfigurowalne
wejścia analogowe dla termometrów oporowych, przetworników rezystancji, termopar,
prądu 0(4) do 20 mA, napięcia
0(2) do 10 V
-- wszystkie wejścia odizolowane
galwanicznie od siebie
-- linearyzacja wg specyfikacji
klienta
-- monitorinw wartości granicznych
-- dodatkowe wejście cyfrowe

-- 8 wysokiej jakości wejść analogowych dla termometrów
rezystancyjnych Pt100, Pt500,
Pt1000 w układzie dwuprzewodowym
-- monitoring wartości granicznych
-- dodatkowe wejście cyfrowe

Moduły

Moduł wyjść analogowych

Moduł wejść i wyjść cyfrowych

Tyrystorowy sterownik mocy
Seria JUMO TYA 200

Karta katalogowa

705025

705030

709061, 709062, 709063

Cechy

-- 4 dowolnie konfigurowalne wyjścia analogowe 0(4) do 20 mA lub 0(2) do 10 V
-- regulowane zachowanie wyjściowe w przypadku awarii

-- 12 cyfrowych wejść i wyjść
-- każdy kanał może być dowolnie konfigurowany jako wejście 0/24 V DC lub wyjście
24 V DC
-- Obciążenie na wyjściu: 500 mA
-- statusy przełączania są wizualizowane za
pomocą diody LED

-- do pracy jedno- i trójfazowej
-- Ciągły prąd obciążenia do maks. 250 A,
Napięcie obciążenia do maks. 500 V
-- możliwość implementacji różnych trybów
pracy, wariantów obwodów i obciążeń
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