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JUMO LOGOSCREEN 601
Dotykowy rejestrator procesowy
Krótki opis
Rejestrator JUMO LOGOSCREEN 601 charakteryzuje się intuicyjną, opartą na ikonach
koncepcją obsługi i wizualizacji, która sprawia, że jest łatwy w obsłudze.
Dostępne są różne wersje JUMO LOGOSCREEN 601 do rejestracji danych procesowych.
Skalowalność pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych wymagań klienta: od wersji
urządzenia bez wejścia pomiarowego (24 wartości procesowe przez interfejs) do różnych wersji
urządzenia z maksymalnie 6 wejściami pomiarowymi (uniwersalne wejścia analogowe), 2
wyjściami analogowymi, 12 wejściami cyfrowymi, 12 indywidualnie przełączanymi wejściami/
wyjściami cyfrowymi. Standardowo dostępne jest wyjście przekaźnikowe. Wersja z rejestracją
danych zgodna z FDA spełnia wszystkie wymagania normy 21 CFR Part 11.
Typ 706521/...

Aby wyświetlić zarejestrowane dane, JUMO LOGOSCREEN 601 posiada różne opcje
wizualizacji. Dodatkowo, użytkownik może użyć programu konfiguracyjnego do stworzenia do 6
oddzielnych ekranów procesowych - z maksymalnie 100 obiektami na ekran procesowy zgodnie z jego indywidualnymi wymaganiami. W przypadku procesów wsadowych dostępna
jest specjalna rejestracja wsadu, która umożliwia przechowywanie dodatkowych informacji
związanych z wsadem. Dodatkowy kod "tekst strukturalny" pozwala na tworzenie
indywidualnych aplikacji pomiarowych i rejestrujących.

Cechy specjalne
Napięcie zasilania

Wejścia/wyjścia

Block diagram
(do 12,5 kHz)

Wejścia przez interfejs
W standardzie:
24 zewnętrzne wejścia analogowe
i 24 zewnętrzne wejścia cyfrowe oraz
14 tekstów zewnętrznych (10 tekstów
wsadowych, 4 teksty zdarzeń)

Wyjście przekaźnikowe
W standardzie:
1 przekaźnik (zestyk przełączny)

Wyświetlanie/działanie
Wyświetlacz
14,5 cm (5,7") kolorowy ekran
TFT 640 x 480 pikseli,
65536 kolorów
Obsługa
Ekran dotykowy (rezystancyjny)

AC 110 do 240 V +10/-15%, 48 do
63 Hz
AC/DC 20 do 30 V, 48 do 63 Hz

JUMO LOGOSCREEN 601

3 wejścia analogowe,
6 wejść cyfrowych, 1
wyjście analogowe
Opcja 3:
12 cyfrowych wejść/wyjść,
w tym 2 szybkie wejścia zliczające

Interfejsy
W standardzie:
1x Ethernet 10/100 MBit/s
1x USB host (napęd flash)
1x urządzenie USB (konfiguracja)
1x RS232/RS485
(Modbus master/slave lub skaner
kodów kreskowych)
Opcjonalnie:
1x PROFINET IO Device

Pamięć danych pomiarowych
Pamięć wewnętrzna: 1 GB
(transfer danych przez interfejs
lub pamięć flash USB)

Kanały wewnętrzne
6 kanałów matematycznych (opcja)
6 kanałów logicznych (opcja)
6 liczników/integratorów
2 szybkie liczniki
Kod ST (opcja)

Oprogramowanie
Setup programm
PCC, PCA3000
PCS, PCAT

- Intuicyjna obsługa dotykowa
- Do 2 wyjść analogowych
- Do 6 ekranów procesów specyficznych
dla klienta
- Ekrany procesowe dostosowane do
potrzeb klienta
- Interfejs urządzenia PROFINET IO
(dodatkowy kod)
- Zintegrowany serwer WWW do
wizualizacji online jak na urządzeniu
- Zapisywanie raportu wsadowego
- Funkcja monitorowania wartości
granicznych (24 kanały)
- Pomiar przepływu (2 kanały, opcja)
- 2 wejścia licznikowe (maks. 12,5 kHz,
opcja)
- Aplikacja specyficzna dla użytkownika
za pomocą tekstu strukturalnego
(kod ST; kod dodatkowy)
- Automatyczny odczyt danych za
pośrednictwem komunikacji PCA
Oprogramowanie PCC
- Zapis danych zgodny z normą FDA 21
CFR część 11 (kod dodatkowy)
- Wykrywanie manipulacji z certyfikatem
cyfrowym (dodatkowy kod)
- Programy PC do oceny danych i kontroli
dostępu kontroli dostępu
- AMS2750/CQI-9 (dodatkowy kod)
- Szeroki zakres temperatur roboczych

Dopuszczenia i znaki dopuszczenia (patrz "Dane techniczne")
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Opis
Konfiguracja i obsługa
Na urządzeniu
Koncepcja obsługi i wizualizacji JUMO pozwala
użytkownikowi na niemal intuicyjną obsługę
rejestratora elektronicznego Wszystkie operacje są
wykonywane za pomocą systemu menu opartego
na ikonach na rezystancyjnym ekranie dotykowym.

Użytkownik może zapisać dane konfiguracyjne w
pliku, który można również wydrukować w celach
dokumentacyjnych.

Adres IP jest skonfigurowany jako stały adres lub
jest automatycznie odbierany z serwera DHCP;
DNS jest obsługiwany.

Język operacyjny

RS232/RS485

W urządzeniu można wybrać wiele języków
obsługi. Można je edytować i przełączać za
pomocą programu instalacyjnego. Obecnie
dostępne są języki: niemiecki, angielski, francuski,
hiszpański, czeski, chiński, rosyjski i włoski.
Użytkownicy mogą również tworzyć własne wersje
językowe (zgodne z Unicode).

Ten standardowo dostępny interfejs może być
skonfigurowany jako interfejs RS232 lub RS485.
Służy on do komunikacji z urządzeniem Modbus
master lub Modbus slave, a ponadto może być
używany do podłączenia skanera kodów
kreskowych.

Edytor ekranu procesu

Rejestrator elektroniczny może być również
wyposażony w interfejs PROFINET i opcjonalnie
zintegrowany z siecią PROFINET jako urządzenie
IO. Interfejs obsługuje również jednoczesne
wykorzystanie standardowych usług sieciowych
Ethernet; w związku z tym interfejsy Ethernet jako
standardowa funkcja są pomijane.

Za pomocą programu konfiguracyjnego użytkownik
może utworzyć 6 indywidualnych ekranów
procesowych, które następnie może przenieść do
rejestratora elektronicznego i wykorzystać do
wyświetlania
danych
procesowych
oraz
wprowadzania tekstu i wartości procesowych.
Każdy ekran procesowy może zawierać do 100
obiektów (obrazów, kanałów analogowych,
cyfrowych, tekstu itp.).

Te zewnętrzne wejścia są również dostępne za
pośrednictwem
opcjonalnego
interfejsu
PROFINET.

Rejestrator
elektroniczny
można
również
skonfigurować
za
pomocą
programu
instalacyjnego; należy pamiętać, że niektóre
funkcje są dostępne tylko w programie
instalacyjnym, np:

Wejścia i wyjścia
Interfejsy
USB
Rejestrator elektroniczny jest standardowo
wyposażony w dwa interfejsy USB. Do interfejsu
hosta znajdującego się z przodu urządzenia można
podłączyć pamięć flash USB. Interfejs urządzenia
znajdujący się z tyłu (typ Micro-B) może być użyty
do połączenia urządzenia z komputerem (program
konfiguracyjny lub PCC/PCA3000).
Interfejs hosta USB ma osłonę, dzięki czemu przód
urządzenia jest zgodny z typem ochrony IP66.

Ethernet
Rejestrator elektroniczny jest standardowo
wyposażony w interfejs Ethernet, który obsługuje
następujące funkcje:
Program instalacyjny jest instalowany na
komputerze z systemem operacyjnym Windows1
(7/8/10 - 32 lub 64 bit) i komunikuje się
z rejestratorem elektronicznym za pomocą
interfejsu USB lub Ethernet. Możliwe jest również
przesyłanie plików konfiguracyjnych do rejestratora
elektronicznego za pomocą pamięci USB.

Dla
systemu
programowania
IO-Controller
dostępny jest plik GSD (GSDML), który opisuje
funkcje urządzenia do ponownego składania
dokumentów bez papieru.

Rejestrator może mieć dostęp do 24 zewnętrznych
wejść analogowych i 24 zewnętrznych wejść
cyfrowych za pośrednictwem interfejsów (Ethernet,
RS232/RS485). Dodatkowo można przesłać 10
tekstów raportów wsadowych i 4 teksty zdarzeń
o długości do 160 znaków. W tym celu
wykorzystywane są raporty Modbus-TCP/ModbusRTU (odpowiednio: master/slave).

Za pomocą programu
konfiguracyjnego

Edytowanie języka operacyjnego
Przydzielanie uprawnień użytkownikom
Tworzenie ekranów procesu
Tworzenie tekstów (np. dla raportów
wsadowych i ekranów procesowych)

PROFINET IO device

Wejścia zewnętrzne przez interfejs

Zintegrowane zarządzanie użytkownikami chroni
rejestrator przed nieuprawnionym dostępem.
Wersja standardowa obsługuje do pięciu
użytkowników z różnymi prawami dostępu. Wersja
z dodatkowym kodem 888 (FDA 21 CFR Part 11)
50
umożliwia
zarządzanie
maksymalnie
użytkownikami.

•
•
•
•
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- Komunikacja z komputerem PC (program
konfiguracyjny, serwer WWW, archiwizacja
danych z PCC/PCA3000)
- Wysyłanie wiadomości e-mail przez serwer
SMTP
- Synchronizacja czasu za pomocą serwera
SNTP
- Komunikacja z Modbus master/slave.

Różne
wersje
urządzeń
rejestratora
elektronicznego są dostępne z wejściami
i wyjściami analogowymi i cyfrowymi (opcje).
Wejścia analogowe (maks. 6) są uniwersalnymi
wejściami pomiarowymi dla sond temperaturowych
RTD, termopar, przetworników rezystancyjnych,
rezystancji/potencjometrów oraz standardowych
sygnałów (prądowych, napięciowych).
Wyjścia analogowe (maks. 2) mogą być używane
jako wyjścia napięciowe (0 do 10 V) lub prądowe
(0/4 do 20 mA).
Wejścia cyfrowe (maks. 12) i przełączane
indywidualnie wejścia/wyjścia cyfrowe (maks. 12)
są zasilane napięciem 0/24 VDC.
Wszystkie wersje urządzeń są wyposażone
w wyjście przekaźnikowe ze stykiem przełącznym.

Linearyzacja dostosowana do
potrzeb klienta
Sygnały
z
czujników
o
specjalnej
charakterystyce liniowej mogą być również
wykorzystywane
dzięki
linearyzacji
dostosowanej do potrzeb klienta (np. czujniki
PTC/NTC z uwzględnieniem rezystancji).

1 Windows

jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Microsoft Corporation.
V6.00/PL/00710338/2021-05-06
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Konfiguracja
jest
przeprowadzana
w programie Setup na podstawie tabeli wartości
zawierającej do 40 par wartości lub za pomocą
formuły (wielomian 4. rzędu).

Jeśli rejestrator jest odłączony od zasilania,
należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami:

Rejestracja danych

- Dane pomiarowe w pamięci roboczej i czas
są buforowane przez baterię litową
(żywotność > 7 lat).
- Jeśli bateria litowa zostanie rozładowana,
dane pomiarowe w pamięci roboczej i czas
zostaną utracone. W przypadku wymiany
baterii
dane
są
buforowane
przez
kondensator przez około 2 minuty.
- Dane pomiarowe i konfiguracyjne zapisane
w pamięci wewnętrznej nie są tracone.

Wartości
pomiarowe
są
rejestrowane
w sposób ciągły z częstotliwością próbkowania
125 ms. Na podstawie tych wartości
pomiarowych
tworzone
są
raporty
i monitorowane wartości graniczne. Wartości
pomiarowe są przenoszone do pamięci roboczej
urządzenia w zależności od programowalnego
cyklu pamięci i wartości pamięci (wartość
bieżąca, wartość średnia, wartość maksymalna,
wartość minimalna lub wartości minimalne/
maksymalne). Rejestrator przechowuje dane
według grup; jedno wejście może być Dodatkowy kod 887 zapewnia niezawodne
przypisane do wielu grup (maks. 4).
wykrywanie manipulacji. Cyfrowy certyfikat
urządzenia weryfikuje, czy dane zapisane
w urządzeniu nie zostały zmanipulowane Pamięć robocza (SRAM)
dotyczy to również transferu do archiwum
Dane zapisane w pamięci SRAM są kopiowane danych.
do pamięci wewnętrznej w 20-kilobajtowych
blokach w regularnych odstępach czasu.

Pamięć wewnętrzna (flash)
Gdy blok pamięci w pamięci roboczej zostanie
zapełniony, jest kopiowany do pamięci
wewnętrznej.
Pamięć
wewnętrzna
ma
maksymalną pojemność 1 GB. Każda operacja
zapisu jest monitorowana, aby zapewnić
natychmiastowe wykrywanie błędów zapisu
danych.
Urządzenie monitoruje pojemność pamięci
wewnętrznej i jeśli pozostała pojemność spadnie
poniżej skonfigurowanego minimum, wyzwalany
jest sygnał alarmu pamięci. W ten sposób
można na przykład sterować przekaźnikiem
alarmowym.
Dane są zapisywane w pamięci jako bufor
pierścieniowy, co oznacza, że gdy pamięć jest
pełna, najstarsze dane są automatycznie
nadpisywane nowymi.
Aby wyświetlić historię w rejestratorze
elektronicznym
można
odtworzyć
dane
z pamięci wewnętrznej (pamięć historii: 8 MB).

Czas rejestracji

Maksymalny czas zapisu zależy od wielu
czynników, w szczególności od ustawionego
cyklu pamięci. Wartości podane w tabeli
(wpisy
na
liście
zdarzeń
skracają
maksymalny czas rejestracji) dotyczą
sytuacji, gdy grupa 6 kanałów analogowych
jest aktywna w trybie standardowym i
zapisuje wartości średnie (nie wartości
minimalne/maksymalne).
Cykl pamięci

Maks. czas
nagrywania

125 ms

Około 42 dni

1s

Około 8 miesięcy

5s

Około 41 miesięcy

10 s

Około 82 miesięcy

60 s

Około 493 miesięcy

Raporty

Dla każdego kanału w grupie można tworzyć
raporty
w
określonych
przedziałach
czasowych (wartości maksymalne, minimalne
Dane
można
przesyłać
z
rejestratora i średnie). Konfiguracja odbywa się dla każdej
elektronicznego do komputera za pomocą pamięci grupy.
USB lub jednego z interfejsów (urządzenie USB,
Ethernet).
Raport wsadowy

Przesyłanie danych do PC

Rejestrator elektroniczny umożliwia tworzenie
raportów wsadowych dla jednego zakładu.
Dane są przechowywane w zaszyfrowanym Dane pomiarowe, początek, koniec i czas
formacie opracowanym przez JUMO. Zapewnia to trwania partii mogą być wyświetlane wraz
z licznikiem partii i dowolnie definiowanymi
wysoki poziom bezpieczeństwa danych.
tekstami
na
rejestratorze
oraz
w oprogramowaniu PC do oceny PCA3000.
Skaner kodów kreskowych może być również
używany do uruchamiania i zatrzymywania
partii oraz do wczytywania tekstów partii.

Bezpieczeństwo danych

Rejestracja danych GPS
Dane GPS (rekordy danych NmEA 0183)
mogą być odbierane i zapisywane za
pośrednictwem
interfejsu
szeregowego
urządzenia.
Dane
z
podłączonych
odbiorników GPS (np. dane pozycyjne)
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są cyklicznie wprowadzonych na listę wydarzeń
(związanych z grupą), a zatem można je ocenić
w połączeniu z innymi danymi rejestracyjnymi.

Tryby pracy

Tryb pracy można wybrać indywidualnie dla każdej
grupy. Cykl pamięci i wartość pamięci można
skonfigurować oddzielnie dla każdego trybu pracy.
W jednym cyklu pamięci o długości 125 ms można
zarejestrować do 4 grup. Tryby pracy mają różne
priorytety:

Obsługa zdarzeń
Tryb
zdarzeniowy
jest
aktywowany
lub
dezaktywowany przez sygnał sterujący (np.
wejście cyfrowe, alarm grupowy lub zbiorczy).
Urządzenie działa w trybie pracy zdarzeniowej tak
długo, jak długo aktywny jest sygnał sterujący. Tryb
zdarzeniowy ma najwyższy priorytet.

Czas pracy
Praca w trybie czasowym jest aktywna codziennie
w programowalnych ramach czasowych, pod
warunkiem że nie jest aktywna.

Obsługa standardowa
Jeśli urządzenie nie pracuje w trybie zdarzeniowym
lub czasowym, aktywny jest tryb standardowy.

Monitorowanie wartości
granicznych

Za pomocą konfigurowalnej funkcji monitorowania
wartości granicznych można monitorować do 24
wartości analogowych. W przypadku odchylenia
powyżej lub poniżej wartości granicznej
generowany jest sygnał alarmowy, który można
wykorzystać do indywidualnych celów (np. do
przełączenia trybu pracy ze standardowego na
pracę ze zdarzeniem).
Opóźnienie alarmu można wykorzystać do ukrycia
krótkotrwałych odchyleń powyżej lub poniżej
wartości granicznej, tak aby nie został
wygenerowany sygnał alarmowy. Możliwe jest
również tłumienie sygnału alarmowego za pomocą
sygnału cyfrowego.
Wartość graniczna i różnica załączeń mogą być
zmieniane w ramach parametryzacji, pod
warunkiem że użytkownik ma do tego uprawnienia.

Liczniki/integratory

Sześć dostępnych dodatkowych kanałów
wewnętrznych jest jako liczniki, integratory,
liczniki czasu pracy lub do określania całkowitej
objętości przepływu. Dwa szybkie liczniki (do 12,5
kHz) można zrealizować za pośrednictwem
wejść/wyjść cyfrowych 1 i 2 (opcja 3). Te
opcjonalne wejścia są również wymagane przy
pomiarach
przepływu,
jeżeli
mają
być
analizowane impulsy z przetwornika przepływu.
Liczniki są sterowane za pomocą sygnałów
cyfrowych (zliczanie impulsów), natomiast
integratory są sterowane za pomocą sygnałów
analogowych (wartość całkowana).
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zgodnie z wybraną podstawą czasu). Liczniki
czasu pracy określają przedział czasu, w którym
sygnał cyfrowy jest aktywny.
Wartość licznika/integratora jest wyświetlana
w osobnym oknie rejestratora w formacie
numerycznym z maksymalnie 9 cyframi
(w przypadku przekroczenia tej wartości licznik
zaczyna od 0). Można ustawić różne okresy
zapisu. Dla każdego licznika/inte-gratora można
skonfigurować alarm minimalny i maksymalny.

Moduł matematyczny i logiczny

Wizualizacja na urządzeniu
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Schemat cyfrowy

Dostępne są różne rodzaje wyświetlaczy do
wizualizacji
danych
pomiarowych
w
rejestratorze
elektronicznym.
Ekran
wizualizacji po włączeniu zasilania można
wybrać w konfiguracji, podobnie jak ekran, który
pojawia się po naciśnięciu przycisku głównego.
Można ustawić kolory poszczególnych kanałów
oraz kolor tła krzywych analogowych i śladów
cyfrowych.

Schemat pionowy

Moduł
matematyczny
i
logiczny
(każdy
z 6 kanałami) jest dostępny jako kod dodatkowy.
Funkcja matematyczna służy do łączenia różnych
analogowych i logicznych zmiennych wejściowych
za pomocą formuły, którą można dowolnie
zdefiniować zgodnie z regułami matematycznymi
(formuła o maksymalnej długości 160 znaków
ASCII). Zmienne wyjściowe są wartościami
rzeczywistymi. Alternatywnie do wprowadzania
formuły dostępne są następujące funkcje
matematyczne: różnica, iloraz, wilgotność i średnia
zmiennoprzecinkowa.
Funkcja logiczna umożliwia łączenie różnych
wartości logicznych za pomocą formuły logicznej
(maks. 600 znaków ASCII). Zmienne wyjściowe są
wartościami boolowskimi.
Moduł
matematyczny
i
logiczny
można
skonfigurować tylko za pomocą programu Setup.

Tekst strukturalny
Użytkownik ma możliwość stworzenia własnej
aplikacji
za
pomocą
opcji
"Structured
text" (dodatkowy kod).
Aplikacja za pomocą edytora ST, który jest częścią
programu konfiguracyjnego, jest tworzona w języku
programowania PLC "Structured text". Gotowa
aplikacja jest przesyłana do urządzenia i tam
przetwarzana w sposób ciągły. W edytorze ST
dostępne są funkcje debuggera online do
testowania i rozwiązywania problemów.

- Do 6 kanałów cyfrowych w jednej grupie na
jednym ekranie
- Wyświetlanie pionowe (ścieżki cyfrowe biegnące
z góry na dół)
- Wyświetlanie poziome (ślady cyfrowe biegnące
z prawej do lewej strony)

Wyświetlanie wykresu słupkowego

- Krzywe analogowe i ślady cyfrowe biegnące od
góry do dołu
- Na jednym ekranie można wyświetlić do 6
kanałów analogowych i 6 cyfrowych w jednej
grupie
- Rotacja grup (maks. 4, także przy maks. cyklu
pamięci)
- Ślady cyfrowe mogą być ukryte
- Informacje o kanale (krótki opis sygnału, wartość
analogowa) mogą być ukryte
- Linie pomocnicze mogą być pokazywane
i ukrywane

Schemat poziomy

- Do 6 kanałów analogowych w jednej grupie
w postaci wykresu słupkowego na jednym ekranie
- Wyświetlanie wartości skalowania i wartości
granicznych
- Konfigurowalny kolor paska i kolor tła
- Dodatkowe wyświetlanie do 6 kanałów cyfrowych
w jednej grupie jako symbol od B1 do B6

Zgodna z FDA rejestracja
danych

Dodatkowy kod 888 umożliwia rejestratorowi
elektronicznemu pełne spełnienie wymagań FDA
zgodnie z częścią 11 21 CFR. Zarządzanie
użytkownikami i uruchamianie wymaga pakietu
oprogramowania dla komputerów PC (w tym PCS
i PCAT)
Urządzenie obsługuje do 50 użytkowników
z określonymi uprawnieniami. Użytkownik ma
możliwość przekazania podpisem elektronicznym
ukończonej
partii
lub
danych
rejestracji
z określonego zakresu czasu. Zalogowany
użytkownik może również złożyć swój podpis
podczas wylogowywania - dotyczy on całego
okresu, w którym użytkownik był zalogowany.
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- Krzywe analogowe i ślady cyfrowe biegnące
od prawej do lewej strony
- Ścieżki cyfrowe i informacje o kanałach
mogą być ukryte
- Linie pomocnicze mogą być pokazywane
i ukrywane
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Web server
Rejestrator elektroniczny jest standardowo
wyposażony w funkcję serwera WWW.

•

Wyświetlanie liczbowe wartości pomiarowych
z maksymalnie 6 kanałów analogowych
w jednej grupie

•

Dodatkowe wyświetlanie do 6 kanałów
cyfrowych w jednej grupie jako symbol B1
do B6
Kanały analogowe mogą być wyświetlane
indywidualnie

•

- Rejestrowanie zapisu wsadowego
- Wyświetlanie zakończonej partii w postaci
raportu lub wykresu krzywej

Licznik/integrator

Obraz tekstowy - wyświetlanie
indywidualne

- Sygnał analogowy również w postaci
wykresu słupkowego z wartościami
granicznymi
- Zmiana koloru w przypadku alarmu
- Wyświetlanie tekstu alarmu

Serwer WWW umożliwia użytkownikowi
wyświetlanie pewnych ustawień, wartości
procesów i komunikatów za pomocą
przeglądarki internetowej:
- Parametry poziomu użytkownika
- Domyślne wizualizacje
- Ekran procesu indywidualnego
- Dane funkcji rejestracji (w tym historia)
- Lista alarmów i zdarzeń

- Wyświetlanie bieżącego i zakończonego
licznika/integratora
- Stan licznika/integratora z czasem
rozpoczęcia i zakończenia pracy
- Wyświetlanie bieżącego stanu w postaci
wykresu słupkowego z wartościami
granicznymi

Sposób wyświetlania zależy od używanej
przeglądarki
internetowej
i
systemu
operacyjnego komputera.-

Ekran procesu

Raport

- Wyświetlanie wartości minimalnej,
maksymalnej i średniej dla każdego kanału
analogowego w grupie
- Różne okresy raportowania
- Oddzielny raport dla każdej grupy
- Wyświetlanie bieżących i zakończonych
raportów
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- Wyświetlanie danych procesowych (sygnały
analogowe i cyfrowe) oraz tekstów, a także
wprowadzanie tekstu i wartości
- Do 6 ekranów procesowych, z których
każdy może zawierać 100 obiektów
- Biblioteka piktogramów (możliwość importu
własnych obrazów)
- Indywidualna konfiguracja za pomocą
programu Setup
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Programy komputerowe
Z rozszerzeniem typu podstawowego 1
rejestrator będzie dostarczany z pakietem
oprogramowania
składającym
się
z następujących programów komputerowych:
setup, PCC i PCA3000. Z dodatkowym
kodem 888 pakiet oprogramowania zawiera
również programy PCS i PCAT (patrz
szczegóły zamówienia).

Oprogramowanie komunikacyjne
PCA PCC
Oprogramowanie komunikacyjne PCA PCC to
program
komputerowy
dla
systemów
operacyjnych Windows (7/8/10 - 32/64 bit)
służący do pobierania danych z rejestratora
elektronicznego.

- Dane można pobierać z pamięci USB lub
za pomocą interfejsu (złącze USB, Ethernet).
- Dane mogą być pobierane ręcznie lub
automatycznie (np. codziennie o godz.
23.00).

Oprogramowanie ewaluacyjne PC
PCA3000

automatycznie. Użytkownik musi jedynie
ręcznie wprowadzić identyfikator
(dodatkowy opis).
•

•

Użytkownik może w każdej chwili
uzyskać dostęp do określonych
rekordów danych, które są
rozpoznawalne dzięki identyfikatorowi.
Można również ograniczyć zakresy
czasowe, które mają być oceniane.
Wszystkie kanały analogowe i cyfrowe
rejestratora elektronicznego (nawet
z różnych grup) mogą być następnie
łączone w tzw. grupy PCA w PCA3000.

Ponieważ każda grupa jest wyświetlana
w osobnym oknie, można równolegle
wyświetlać i porównywać kilka grup.
Za pomocą filtra eksportu można
eksportować zapisane dane w celu ich
przetworzenia w innych programach, takich
jak Excel.
Oprogramowanie PC Evaluation Software
PCA3000 jest kompatybilne z siecią, co
oznacza, że kilku użytkowników może
niezależnie od siebie odczytywać dane z tego
samego zarchiwizowanego pliku (*.177) w direkturze sieciowej.
Dane wsadowe lub nawet raporty mogą być
automatycznie drukowane lub udostępniane
w sieci w postaci plików PDF, przy użyciu
opcji "wydruk automatyczny" PCA3000
w połączeniu z oprogramowaniem PCC.
Formy wydruków mogą być dostosowane do
potrzeb użytkownika.

Oprogramowanie PC do oceny PCA3000 to
program
dla
systemów
operacyjnych
Windows (7/8/10 - 32/64 bit) służący do
zarządzania, archiwizacji, wizualizacji i oceny
danych z rejestratora elektronicznego.

*.csv

*.pdf

JUMO PCC

Design

Teleservice

Running as a
Windows service

*.xml

JUMO PCA3000

Automatic
printout

Measurement
data readout

CW1...52.177

Content

Print template

PC Security Manager PCS

•

Dane z różnie skonfigurowanych
urządzeń
są
wykrywane
przez
oprogramowanie do oceny komputera
i przechowywane w bazie danych
archiwum. Zarządzanie odbywa się

Oprogramowanie do zarządzania kontrolą
dostępu użytkowników do urządzeń. To
oprogramowanie jest dostępne tylko dla
administratorów.
Oprogramowanie PCS może być używane
tylko w przypadku urządzeń z dodatkowym
kodem 888, do zarządzania użytkownikami
urządzeń.

PC Audit Trail Manager PCAT
Oprogramowanie
do
dokumentowania
czynności wykonywanych przez komputer,
które mogą prowadzić do zmian w zapisie
danych.
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Dane techniczne
Wejścia analogowe
Ogólne
Ilość

Maks. 6 (patrz schemat połączeń)

Przetwornik A/C

24-bitowy sygnał delta-sigma

Częstotliwość próbkowania

Do 6 kanałów: 125 ms

Filtr wejściowy

Filtr cyfrowy, 2. rzędu; stałą filtra można ustawić w zakresie od 0 do 100,0 s

Izolacja galwaniczna

Patrz "Izolacja galwaniczna".

Termopary
Opis

Typ

Norma

ITS

Zakres pomiarowy

Fe-CuNi

"L"

DIN 43710 (1985)

IPTS-68

-200 do +900 °C

Dokładnośća
≤ 0.1 %

Fe-CuNi

"J"

DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013

ITS-90

-210 do +1200 °C

≤ 0.1 % od -100 °C

Cu-CuNi

"U"

DIN 43710 (1985)

IPTS-68

-200 do +600 °C

≤ 0.1 % od -100 °C

Cu-CuNi

"T"

DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013

ITS-90

-270 do +400 °C

≤ 0.1 % od -150 °C

NiCr-Ni

"K"

DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013

ITS-90

-270 do +1300 °C

≤ 0.1 % od -80 °C

NiCr-CuNi

"E"

DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013

ITS-90

-270 do +1000 °C

≤ 0.1 % od -80 °C

NiCrSi-NiSi

"N"

DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013

ITS-90

-270 do +1300 °C

≤ 0.1 % od -80 °C

Pt10Rh-Pt

"S"

DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013

ITS-90

-50 do +1768 °C

≤ 0.15 % od 100 °C

Pt13Rh-Pt

"R"

DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013

ITS-90

-50 do +1768 °C

≤ 0.15 % od 100 °C

Pt30Rh-Pt6Rh

"B"

DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013

ITS-90

0 do 1820 °C

≤ 0.15 % od 600 °C

W5Re-W26Re

"C"

DIN EN 60584-1:2014
IEC 60584-1:2013

ITS-90

0 do 2315 °C

≤ 0.1 % od 500 °C

W3Re-W25Re

"D"

ASTM E1751M-15

ITS-90

0 do 2315 °C

≤ 0.1 % od 500 °C

W5Re-W20Re

"A1"

GOST R 8.585-2001

ITS-90

0 do 2500 °C

≤ 0.1 % od 500 °C

Chromel®-Copel

"L"

GOST R 8.585-2001

ITS-90

-200 do +800 °C

≤ 0.1 % od -80°C

Chromel®-Alumel®

"K"

GOST R 8.585-2001

ITS-90

-270 do +1372 °C

≤ 0.1 % od -80 °C

PLII (Platinel® II)

ASTM E1751M-15

ITS-90

0 do 1395 °C

≤ 0.1 %

Wpływ temperatury otoczenia

≤ 100 ppm/K

Kompensacja zimnego końca

Wewnętrzny (Pt100) lub zewnętrzny (stały)

Dokładność odniesienia (wewn.)

±1K

Temperatura punktu odniesienia
(zewn.)

-30 do +85 °C (regulowana)

Podstawowy zakres pomiaru

-20 do +70 mV

a

Dokładność odnosi się do maksymalnego zakresu pomiarowego. W przypadku niewielkich zakresów dokładność linearyzacji maleje.
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Termometr RTD
Opis

Norma

ITS

Zakres pomiarowy

Dokładnośća

Prąd
pomiarowy

Pt50

DIN EN 60751:2009
IEC 60751:2008

ITS-90

-200 do +850 °C

≤ 0.1 %

500 μA

Pt100

DIN EN 60751:2009
IEC 60751:2008

ITS-90

-200 do +850 °C

≤ 0.1 %

500 μA

Pt500

DIN EN 60751:2009
IEC 60751:2008

ITS-90

-200 do +850 °C

≤ 0.1 %

50 μA

Pt1000

DIN EN 60751:2009
IEC 60751:2008

ITS-90

-200 do +850 °C

≤ 0.1 %

50 μA
500 μA

Pt100

JIS C 1604:1981

IPTS-68

-200 do +649 °C

≤ 0.1 %

Pt50

GOST 6651-2009 A.2

ITS-90

-200 do +850 °C

≤ 0.1 %

500 μA

Pt100

GOST 6651-2009 A.2

ITS-90

-200 do +850 °C

≤ 0.1 %

500 μA

Cu50

GOST 6651-2009 A.3

ITS-90

-180 do +200 °C

≤ 0.4 %

500 μA

Cu100

GOST 6651-2009 A.3

ITS-90

-180 do +200 °C

≤ 0.4 %

500 μA

Ni100

DIN 43760 (1987)

IPTS-68

-60 do +250 °C

≤ 0.2 %

500 μA

Ni100

GOST 6651-2009 A.5

ITS-90

-60 do +180 °C

≤ 0.2 %

500 μA

Typ połączenia

2/3/4-przewodowy

Wpływ temperatury otoczenia

≤ 50 ppm/K

Rezystancja przewodu czujnika

Maks. 10 Ω na przewód dla obwodu dwuprzewodowego
Maks. 30 Ω na przewód dla obwodu trzy- lub czteroprzewodowego

a

Dokładność odnosi się do zakresu pomiarowego. W przypadku niewielkich zakresów dokładność linearyzacji maleje.

Przetwornik rezystancji i rezystor/potencjometr
Opis

Zakres pomiarowy

Przetwornik rezystancji

0 do 4000 Ω

Rezystor/potencjometr

Wpływ temperatury otoczenia

Dokładnośća
≤ 0.1 %

Prąd pomiarowy

0 do 400 Ω

≤ 0.1 %

500 μA

0 do 4000 Ω

≤ 0.1 %

50 μA

50 μA

≤ 100 ppm/K

Typ przyłącza
Przetwornik oporowy

Obwód trójprzewodowy

Rezystor/potencjometr

Obwód dwu-, trzy- lub czteroprzewodowy

Minimalna rozpiętość pomiaru

60 Ω

Rezystancja przewodu czujnika

Maks. 10 Ω na kabel dla obwodów dwu- i trójprzewodowych

Rezystancja

Możliwość dowolnego programowania w zakresie wartości granicznych, z przyrostem co 0,1 Ω

a

Dokładność linearyzacji odnosi się do maksymalnego zakresu pomiarowego. W przypadku niewielkich zakresów dokładność linearyzacji maleje.

V6.00/PL/00710338/2021-05-06

70652100T10Z001K000

-802Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
Telefon:
)D[
(PDLO
,QWHUQHW

71 339 32 79
71 339 32 80
info.pl#MXPRQHW
ZZZMXPRpl

Karta Katalogowa 706521

Strona 9/24

Napięcie i prąd (sygnały standardowe)
Opis

Zakres pomiarowy

Dokładnośća

Rezystancja wejściowa
lub spadek napięcia

Napięciowe

0 do 70 mV

≤ 0.1 %

> 500 kΩ

0 do 10 V

≤ 0.05 %

> 500 kΩ

-10 do +10 V

≤ 0.05 %

> 500 kΩ

-1 do +1 V

≤ 0.08 %

> 500 kΩ

0 do 1 V

≤ 0.08 %

> 500 kΩ

4 do 20 mA

≤ 0.1 %

<2V

0 do 20 mA

≤ 0.1 %

<2V

Prądowe

Wpływ temperatury otoczenia

≤ 100 ppm/K

Minimalna rozpiętość pomiaru
Napięciowe

5 mV

Prądowe

0.5 mA

Początek/koniec zakresu pomiarowego
Napięciowe
Prądowe

Programowalne w dopuszczonym zakresie co 0,01 mV
Programowalne w dopuszczonym zakresie co 0,01 mA
Wg zaleceń NAMUR NE 43 (tylko wejście prądowe 4–20 mA)

Odchylenie od zakresu pomiarowego
a
Dokładność odnosi się do maksymalnego zakresu pomiarowego. W przypadku niewielkich zakresów dokładność linearyzacji maleje.

Monitorowanie układu pomiarowego
Odpowiedź urządzenia przy konfigurowalnym błędzie.
Sonda pomiarowa

Przerwanie obwodu

Zwarcie

Polaryzacja

Termopara

Wykrycie

Brak wykrycia

Termometr RTD

Wykrycie

Wykrycie

Wykrycie w określonych warunkacha
Brak wykrycia

Przetwornik rezystancji

Wykrycie

Brak wykrycia

Brak wykrycia

Rezystor/potencjometr

Wykrycie

Brak wykrycia

Brak wykrycia

Napięcie 0 do 70 mV

Wykrycie

Brak wykrycia

Wykrycie

Napięcie od 0 do 10 V

Brak wykrycia

Brak wykrycia

Wykrycie

Napięcie -10 do +10 V

Brak wykrycia

Brak wykrycia

Brak wykrycia

Napięcie od 0 do 1 V

Wykrycie

Brak wykrycia

Wykrycie

Napięcie -1 do +1 V

Wykrycie

Brak wykrycia

Brak wykrycia

Prąd 0 do 20 mA

Brak wykrycia

Brak wykrycia

Brak wykrycia

Prąd 4 do 20 mA

Wykrycie

Wykrycie

Wykrycie

a Zależnie

od ustawionej linii charakterystycznej.

Wyjścia analogowe
Liczba

Maks. 2 (patrz schemat połączeń)

Napięciowe
Sygnał wyjściowy

DC 0 do 10 V

Rezystancja obciążenia

> 500 Ω

Prądowe
Sygnał wyjściowy
Rezystancja obciążenia

DC 0(4) do 20 mA
< 450 Ω

Dokładność

0.5 %

Wpływ temperatury otoczenia

150 ppm/K
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Wejścia cyfrowe
Liczba

Maks. 12 (patrz schemat połączeń)

Wejście
Poziom

Poziom logiczny 0: < 3,5 V; poziom logiczny 1: > 10 V

Częstotliwość próbkowania

125 ms (maks. częstotliwość zliczania: 4 Hz)

Zestyk bezpotencjałowy

RON: < 1kΩ; ROFF: > 50 kΩ (użycie napięcia pomocniczego 24 V)

Zasilanie napięciem pomocniczym
Napięcie

DC 24 V +10/-15 %

Prąd

Maks. 50 mA na gniazdo

Wejścia/wyjścia cyfrowe
Liczba

Maks. 12 (patrz schemat połączeń)

Wejście lub wyjście

Indywidualnie konfigurowane jako wejście lub wyjście

Wejście
Poziom

Poziom logiczny 0: < 3,5 V; poziom logiczny 1: > 10 V

Częstotliwość próbkowania

125 ms (maks. częstotliwość zliczania: 4 Hz)

Zetyk bezpotencjałowy

RON: < 1kΩ; ROFF: > 50 kΩ (użycie napięcia pomocniczego 24 V)

Wejście binarne o wysokiej częstotliwości
Wejścia użytkowe

1, 2 (patrz schemat połączeń)

Funkcja

Zlicza każde dodatnie zbocze sygnału wejściowego

Maks. częstotliwość zliczania

12,5 kHz

Stosunek amplitudy dodatniej do ujemnej

30 do 70 % (impuls wysoki ≥ 30 μs, impuls niski ≥ 30 μs)

Dokładność pomiaru
przepływu

0,5 % wartości zmierzonej; wpływ temperatury otoczenia: 50 ppm/K

Wyjście
Sygnał wyjściowy

DC 0/24 V +10/-15 %; izolowany galwanicznie

Prądowe

Maks. 40 mA na wyjście, maks. 100 mA łącznie (w tym prąd zasilania napięcia pomocniczego)

Zasilanie napięciem pomocniczym
Napięcie

DC 24 V +10/-15 %

Prąd

Maks. 100 mA (w tym prąd wyjść cyfrowych)

Przekaźnik
Liczba

1 (patrz schemat połączeń)

Przekaźnik (zestyk przełączny)
Zdolność przełączania

3 A przy AC 230 V lub DC 30 V, obciążenie rezystancyjne

Trwałość zestyku

30 000 przełączeń przy obciążeniu znamionowym
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Interfejsy
RS232/RS485
Liczba

1 (można przełączać między RS232 i RS485)

Typ złącza

SUB-D 9-pin (gniazdo)

Szybkość transmisji

4800, 9600, 19200, 38400, 115200

Format danych

8/1n, 8/1e, 8/1o

Protokół

Modbus RTU jako master lub slave, skaner kodów kreskowych, NMEA 0183

Zastosowanie

Komunikacja z Modbus master/slave, podłączenie skanera kodów kreskowych lub odbiornika GPS

Wejścia zewnętrzne

Za pośrednictwem funkcji Modbus master/slave: 24 wejścia analogowe i 24 wejścia cyfrowe, 10 tekstów wsadowych, 4 teksty zdarzeń

Ethernet
Liczba

1 (alternatywa dla złącza PROFINET)

Typ złącza

RJ45 (gniazdo)

Szybkość transmisji

10 Mbit/s, 100 Mbit/s

Protokół

IPv4; TCP, UDP; DHCP, DNS, HTTP, SMTP, SNTP, Modbus-TCP

Zastosowanie

Komunikacja z komputerem (program konfiguracyjny, archiwizacja danych, serwer WWW),
serwerem poczty elektronicznej, serwerem SNTP oraz Modbus master/slave

Wejścia zewnętrzne

Funkcje Modbus master/slave: 24 wejścia analogowe i 24 wejścia cyfrowe, 10 tekstów wsadowych, 4 teksty zdarzeń

Maks. długość kabla

100 m

PROFINET IO device
Liczba

1 (alternatywa dla interfejsu Ethernet)

Typ złącza

2 x RJ45 (gniazdo), zintegrowany przełącznik

Szybkość przesyłania danych

100 Mbit/s

Klasa zgodności

B (CC-B)

Klasa obciążenia sieciowego

III (Netload Class III)

Protokół

DCP, LLDP, VLAN Priority, PTCP

Zastosowanie

Komunikacja z PROFINET IO-Controller; obsługiwane są również standardowe usługi Ethernet

Maksymalna długość kabla

100 m

USB host
Liczba

1 (z przodu z pokrywą)

Typ złącza

A (gniazdo)

Standard

USB 2.0 (wysoka prędkość)

Zastosowanie

Wyłącznie do podłączania pamięci flash USB (FAT16/FAT32; patrz akcesoria)

Maks. prąd obciążenia

100 mA

USB device
Liczba

1 (z tyłu)

Typ złącza

Micro-B (gniazdo)

Standard

USB 2.0 (duża szybkość)

Zastosowanie

Do połączenia z komputerem (program konfiguracyjny, PCC/PCA3000)

Maks. długość kabla

5m
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Ekran
Typ

Kolorowy ekran TFT/ekran dotykowy TFT (rezystancyjny)

Wielkość

14.5 cm (5.7")

Rozdzielczość

640 × 480 pikseli (VGA)

Liczba kolorów

65536

Częstotliwość odświeżania

60 Hz (typ)

Jasność

Regulacja w urządzeniu

Wygaszacz ekranu (wyłączanie)

Po upływie czasu oczekiwania lub wysłaniu sygnału sterującego

a

Na kolorowych ekranach TFT mogą występować błędy w pikselach z powodów technologicznych i/lub związanych z produkcją. W przypadku tego

rejestratora elektronicznego dopuszcza się maksymalnie cztery błędy w pikselach; nie stanowią one podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

Dane elektryczne
Napięcie zasilania

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

Bezpieczeństwo elektryczne

Zgodnie z normą DIN EN 61010-1

AC/DC 20 do 30 V, 48 do 63 Hz (nie w połączeniu z kodem dodatkowym 970))
Kategoria przepięciowa II do 300 V napięcia sieciowego, stopień zanieczyszczenia 2
Stopień ochrony

I z wewnętrzną izolacją od SELV

Pobór mocy
AC 110 do 240 V

< 45 VA

AC/DC 20 do 30 V

< 30 VA

Zapisywanie danych

Wewnętrzna pamięć flash

Buforowanie danych

Bateria (czas pracy > 7 lat); dodatkowo kondensator do buforowania podczas wymiany baterii
(czas buforowania ok. 2 minuty)

Zegar

Zegar czasu rzeczywistego buforowany bateryjnie

Przyłącze elektryczne

Z tyłu — zaciski wtykane bezśrubowe

Przekrój przewodu na zacisku 5
Odizolowany kabel

Min. 0.2 mm2, maks. 2.5 mm2

Kabel z wsuwkami

Min. 0.2 mm2, maks. 2.5 mm2

2 × kabel z podwójną
wsuwką i plastikową osłonką

Min. 0.5 mm2, maks. 1.5 mm2 (oba odizolowane kable o identycznym przekroju)

Długość odizolowania

10 mm

Przekrój przewodu na zaciskach 4, 14 i 15
Odizolowany kabel

Min. 0.2 mm2, maks. 2.5 mm2 (z osłoną zacisków: maks. 1.5 mm2)

Kabel z wsuwkami

Min. 0.25 mm2, maks. 2.5 mm2 (z osłoną zacisków: maks. 1.5 mm2)

Długość odizolowania

10 mm

Przekrój przewodu na zaciskach od 6 do
13
Odizolowany kabel

Min. 0.14 mm2, maks. 1.5 mm2 (z osłoną zacisków: maks. 0.5 mm2)

Kabel z wsuwkami

Bez plastikowego kołnierza: min. 0.25 mm2, maks. 1.5 mm2 (z osłoną zacisków: maks. 0.5 mm2)
Z plastikowym kołnierzem: min. 0.25 mm2, maks. 0.5 mm2

Długość odizolowania
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Wpływ otoczenia
Zakres temperatur otoczenia
Magazynowanie

-20 do +60 °C

Obsługa

-20 do +50 °Ca; w połączeniu z kodem dodatkowym 970: 0 do 40 °C
Max. 2000 m nad poziomem morza

Wysokość nad poziomem morza
Warunki klimatyczne

Zgodnie z normą DIN EN 60721-3 z rozszerzonym zakresem temperatur

Odporność na
warunki klimatyczne

≤ 85 % wilgotności względnej bez kondensacji

Magazynowanie

Odpowiednio do klasy 1K2
Odpowiednio do klasy 3K3

Obsługa
Warunki mechaniczne

Zgodnie z normą DIN EN 60721-3

Magazynowanie

Zgodnie z klasą 1M2

Transport

Zgodnie z klasą 2M2

Obsługa

Zgodnie z klasą 3M3

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Zgodnie z normą DIN EN 61326-1

aW

Emisja zakłóceń

Klasa A - tylko do użytku przemysłowego

Odporność na zakłócenia

Wymagania przemysłowe

temperaturach poniżej 0°C gromadzenie się zawartości ekranu ulega spowolnieniu.

Obudowa
Typ obudowy

Obudowa panelowa zgodna z normą DIN IEC 61554, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej (do użytku wewnętrznego)

Przód obudowy

Odlew z cynku powleczony folią

Wymiary ramki przedniej

144 mm x 144 mm (głębokość ramki przedniej ok. 8 mm wraz z uszczelką)

Głębokość montażu

120.9 mm (z zaciskami sprężynowymi)

Wycięcie w panelu

138+1.0 mm × 138+1.0 mm

Grubość panelu

2 do 8 mm

Mocowanie obudowy

W panelu, za pomocą czterech elementów montażowych dołączonych do zestawu

Pozycja robocza

Dowolna przy zapewnieniu odpowiedniego kąta widzenia;
pionowo: ±50°, poziomo: ±30°

Klasa ochrony

Zgodnie z normą DIN EN 60529, przednia część IP66, tylna IP20; w połączeniu z dodatkowym
kodem 970: IP20 z otwartą walizką transportową, IP20D z zamkniętą walizką transportową

Masa

Maks. 1,65 kg (bez osłony zacisków)

Aprobaty/oznaczenia
Oznaczenie

Organizacja
badawcza

Certyfikaty/numery
certyfikatów

Podstawa testu

Obowiązuje dla

c UL us

Underwriters
Laboratories

E201387

UL 61010-1 (3. Ed.),
CAN/CSA-22.2 No. 61010-1
(3rd Ed.)

Wszystkie wersje wbudowanego
urządzenia odwaniającego; nie
w połączeniu z kodem extra 970

Urządzenie jest zatwierdzone, jeśli widnieje na nim znak zatwierdzenia.
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Wymiary
Urządzenie
144

120.9

144

136

6

Wycięcie w panelu

138 +1

138 +1

Montaż w rzędzie
Rozstaw wycięć w panelach

W poziomie

W pionie

Rozstaw minimalny

20 mm

20 mm

Rozstaw zalecany (dla ułatwienia wkładania elementów montażowych)

50 mm

50 mm

20.2

109

Urządzenie z osłoną zacisków (akcesoria)

128.1
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Uniwersalna torba transportowa, kompaktowa (kod dodatkowy 970)

Wymiary
297
260

327

200

250
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Wejście cyfrowe
7 do 12

» »»

Wejście cyfrowe
1 do 6

(1)

Styk przekaźnikowy 1

(2)

(2)

Wejścia/wyjścia cyfrowe
1 do 12

(2)

(2)

Wyjście analogowe 1

(2)

Wyjście analogowe 2

3510 V

(2)
(2)

»

Wejście analogowe 4
do
Wejście analogowe 6

(2)

(2)

Interfejs hosta USB

Interfejs hosta
USB
Interfejs
RS232/RS485

»

Wejście analogowe 1
do
Wejście analogowe 3

»» »»

Izolacja galwaniczna

(2)

(1)

»

Interfejs
Ethernet/PROFINET

3510 V

Napięcie zasilające
(1) Specyfikacja napięć odpowiada napięciom probierczym (napięcie przemienne, wartości skuteczne) zgodnie z normą EN 61010-1:2011-07 dla testu typu.
(2) Funkcjonalna izolacja galwaniczna do łączenia obwodów elektrycznych SELV lub PELV.
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Złącza
Przedni interfejs urządzenia USB (bez obudowy)

Złącza tylne

Gniazdo 3 (opcja 3)

Gniazdo 2 (opcja 2)

Gniazdo 1 (opcja 1)

Rozmieszczenie złącz

Rozmieszczenie złącz

Interfejs urządzenia USB

4.

Przekaźnik 1 (styk przełączny)

5.

Zasilanie napięciem

6. 15.

Wejścia i wyjścia opcji (Gniazdo 1 do Gniazda 3)

2.1,
2.2

Interfejs Ethernet (jako funkcja standardowa) lub
Interfejs PROFINET (łącznie z Ethernetem; kod
dodatkowy): 2.1 = port 2, 2.2 = port 1

3.

Interfejs RS232/RS485

2.1
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70652100T10Z001K000

-802Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
Telefon:
)D[
(PDLO
,QWHUQHW

71 339 32 79
71 339 32 80
info.pl#MXPRQHW
ZZZMXPRpl

Karta Katalogowa 706521

Strona 18/24

Schemat połączeń
Schemat połączeń zamieszczony w arkuszu danych zawiera wstępne informacje dotyczące opcjonalnych połączeń. Informacje na temat
połączenia elektrycznego zamieszczono w instrukcji skróconej lub instrukcji obsługi. Podczas instalacji, wykonywania połączeń elektrycznych,
pierwszego uruchamiania oraz aby zapewnić bezpieczeństwo, należy korzystać z doświadczenia oraz stosować się do odpowiednich procedur
i informacji dotyczących bezpieczeństwa lub instrukcji zamieszczonych w tych dokumentach.

Wejścia analogowe
Sonda pomiarowa
Termopara

Zaciski i symbol połączenia

1

2

3

Złącze/rodzaj

4

5

Opcja analogowa/cyfrowa
(kod zamówieniowy 1):
7.1-5 / Wejście analogowe 1
8.1-5 / Wejście analogowe 2
9.1-5 / Wejście analogowe 3

Dwuprzewodowy obwód

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

termometru RTD

Trójprzewodowy obwód

11.1-5 / Wejście analogowe 4
12.1-5 / Wejście analogowe 5
13.1-5 / Wejście analogowe 6

termometru RTD

Czteroprzewodowy
obwód termometru RTD

Przetwornik rezystancji

A

Dwuprzewodowy obwód

1

2

S

3

E

4

5

rezystora/potencjometru
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Złącze/rodzaj

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

rezystora/potencjometru

Czteroprzewodowy
obwód rezystora/
potencjometru

Napięcie od -10(0) do +10 V DC

Ux

-

Napięcie od -1(0) do +1 V DC

1

2

-

Napięcie od 0 do 70 mV DC

1

1

+

V6.00/PL/00710338/2021-05-06

Ux

2

-

Napięcie od 0(4) do 20 mA DC

3

2
Ix

4

5

4

5

4

5

+

3
Ux

+

+

3

-
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Wyjścia analogowe
Wersja
Wyjście analogowe od
0 do 10 V DC lub od
0(4) do 20 mA DC
(konfigurowalne)

Zaciski i symbol połączenia

Zacisk złącza/rodzaj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ux , Ix

+ -

Opcja analogowa/cyfrowa
(kod zamówieniowy 1):
6.9 / Wyjście analogowe 1 +
6.10 / Wyjście analogowe 1 10.9 / Wyjście analogowe 2 +
10.10 / Wyjście analogowe 2 -

Wejścia cyfrowe
Wersja
Wejście cyfrowe 0/24 V DC,
zasilanie napięciem
pomocniczym 24 V DC

Zaciski i symbol połączenia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ -

Przykład: styk bezpotencjałowy na wejściu
cyfrowym 1 i +24 V (napięcie pomocnicze)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ 24 V
+ Ux Przykład: zewnętrzne napięcie na wejściu
cyfrowym 1 i GND

V6.00/PL/00710338/2021-05-06

Zacisk złącza/rodzaj
Opcja analogowa/cyfrowa
(kod zamówieniowy 1):
6.1 / Wejście cyfrowe 1
6.2 / Wejście cyfrowe 2
6.3 / Wejście cyfrowe 3
6.4 / Wejście cyfrowe 4
6.5 / Wejście cyfrowe 5
6.6 / Wejście cyfrowe 6
6.7 / +24 V
6.8 / GND
10.1 / Wejście cyfrowe 7
10.2 / Wejście cyfrowe 8
10.3 / Wejście cyfrowe 9
10.4 / Wejście cyfrowe 10
10.5 / Wejście cyfrowe 11
10.6 / Wejście cyfrowe 12
10.7 / +24 V
10.8 / GND
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Wejścia/wyjścia cyfrowe
Wersja
Wejście cyfrowe DC 0/24 V
lub
wyjście cyfrowe DC 0/24 V
(przełączane indywidualnie),
zasilanie napięciem pomocniczym 24 V DC
Uwaga dotycząca opcji cyfrowej:
Zasilanie napięciem pomocniczym i wyjścia
cyfrowe łącznie dostarczają prąd o natężeniu
maks. 100 mA (przy napięciu 24 V

Zaciski i symbol połączenia

1 2 3 4 5 6 7 8
+ -

Zacisk złącza/rodzaj
Digital option
(order code 4):

14.1 / wejście/wyjście cyfrowe 1
14.2 / wejście/wyjście cyfrowe 2
Przykład: zestyk bezpotencjałowy na wejściu 14.3 / wejście/wyjście cyfrowe 3
14.4 / wejście/wyjście cyfrowe 4
1 i +24 V (napięcie pomocnicze)
14.5 / wejście/wyjście cyfrowe 5
14.6 / wejście/wyjście cyfrowe 6
1 2 3 4 5 6 7 8
14.7 / +24 V
+ 14.8 / GND
24 V
15.1 / wejście/wyjście cyfrowe 7
+ Ux 15.2 / wejście/wyjście cyfrowe 8
15.3 / wejście/wyjście cyfrowe 9
Przykład: napięcie zewnętrzne na wejściu
15.4 / wejście/wyjście cyfrowe 10
1 i GND
15.5 / wejście/wyjście cyfrowe 11
15.6 / wejście/wyjście cyfrowe 12
1 2 3 4 5 6 7 8
15.7 / +24 V
+ 15.8 / GND
I max = 40 mA
Przykład: zewnętrzny przekaźnik na wejściu/
wyjściu cyfrowym 1 (jako wyjście) i GND
(maks. 40 mA na wyjście, maks. 100 mA
łącznie, patrz uwaga w kolumnie "Wersja")

Przekaźnik
Wersja
Przekaźnik (styk przełączny)
(maks. 3 A przy 230 V AC,
obciążenie rezystancyjne)

Zaciski i symbol połączenia

1

2

3

Zacisk złącza/rodzaj
Przekaźnik 1:
4.1 / zestyk normalnie otwarty (NO)
4.2 / zestyk wspólny (C)
4.3 / zestyk normalnie zamknięty (NC)

Interfejs RS232/RS485
Wersja

Zaciski i symbol połączenia

RS232
9-pinowe gniazdo SUB-D
(przełączane na RS485)

3.2 / RxD (odbiór danych)

RS485
9-pinowe gniazdo SUB-D
(przełączane na RS232)

3.3 / TxD+/RxD+ (odbiór/transmisja danych +)

V6.00/PL/00710338/2021-05-06

Zacisk złącza/rodzaj

54 321

3.3 / TxD (transmisja danych)
3.5 / GN (uziemienie)
3.5 / GND (uziemienie)
3.8 / TxD-/RxD- (odbiór/transmisja danych -)

9 87 6
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Ethernet/PROFINET
Wersja

Pin zacisku złącza/rodzaj

Ethernet
1 x RJ45
(jako funkcja standardowa)

2.1.1 / TX+ (transmisja danych +)
2.1.2 / TX- (transmisja danych -)
2.1.3 / RX+ (odbiór danych +)
2.1.6 / RX- (odbiór danych -)

PROFINET IO-Device (z Ethernetem)
2 x RJ45, zintegrowany przełącznik
(jako kod dodatkowy)

Port 2:
2.1.1 / TX+ (transmisja danych +)
2.1.2 / TX- (transmisja danych -)
2.1.3 / RX+ (odbiór danych +)
2.1.6 / RX- (odbiór danych -)

Złącze

1

8

Port 1:
2.2.1 / TX+ (transmisja danych +)
2.2.2 / TX- (transmisja danych -)
2.2.3 / RX+ (odbiór danych +)
2.2.6 / RX- (odbiór danych -)

Napięcie zasilające
Wersja
od 110 do 240 V AC +10/-15%, od 48 do
63 Hz
lub
od 20 do 30 V AC/DC, od 48 do 63 Hz
Zob. szczegóły zamówienia
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Zacisk złącza/rodzaj
5.L1/przewód linii (DC: zacisk dodatni
L+)
5.N/przewód neutralny (DC: zacisk ujemny L-)
5.PE/przewód ochronny

Zaciski i symbol połączenia

L1

N

PE

L1
(L+)

N
(L-)

PE
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Szczegóły zamówienia
(1)

Model podstawowy
Bezprzewodowy rejestrator z następującymi interfejsami: 1x Ethernet, 2x USB (1x host, 1x urządzenie),
1x interfejs RS232/485, a także przekaźnik (styk przełączny)

706521
(2)

Rozszerzenie modelu podstawowego

0

Bez pakietu oprogramowania

1

Z pakietem oprogramowania (program Setup wraz z kablem USB, PC Evaluation Software PCA3000,
PCA Communication Software PCC; w połączeniu z dodatkowym kodem "888" również z PC Security
Manager PCS i PC Audit Trail Manager PCAT)
(3)

Język

8

Ustawiany domyślnie (niemiecki/angielski)

9

Wg specyfikacji klienta
(4)

Opcja 1 (gniazdo rozszerzeń 1)a
Nieużywane

(5)

Opcja 2 (gniazdo rozszerzeń 2)a
Nieużywane

(6)

Opcja 3 (gniazdo rozszerzeń 3)a
Nieużywane

0

3 wejścia analogowe i 6 cyfrowych, 1 wyjście analogowe

1
0

3 wejścia analogowe i 6 cyfrowych, 1 wyjście analogowe

1
0

12 wejść/wyjść cyfrowych (konfigurowanych niezależnie jako wejście lub wyjście)

4
(7)

Napięcie zasilające
AC 110 do 240 V +10/-15 %, 48 td 63 Hz

23

AC/DC 20 do 30 V, 48 do 63 Hz

25
(8)

Kod dodatkowy 1

.

Nieużywane

260

Moduły matematyczny i logiczny (po 6 kanałów każdy)
Tekst strukturalny (kod ST)

221
(9)

Kod dodatkowy 2

.

Nieużywane

887

Wykrywanie manipulacji przy użyciu certyfikatu cyfrowego
FDA 21 CFR Part 11 z certyfikatem cyfrowym

888
(10)

Kod dodatkowy 3

.

Nieużywane

163

Interfejs urządzenia PROFINET IO (w tym Ethernet)

879

AMS2750/CQI-9b
(11)

Kod dodatkowy, obudowa
Nieużywane

.

Uniwersalna obudowa do przenoszenia, kompaktowa
970
a
Dalsze rozszerzenia możliwe jedynie przy udziale JUMO Central Services.
b W świadectwie wzorcowania należy podać kanały wraz z typem termopary oraz żądane punkty pomiarowe. Urządzenie powinno być
stosowane jako urządzenie polowe zainstalowane na stałe. Używanie go jako przenośnego urządzenia testowego do badań SAT i TUS jest
niedozwolone..
c Kod dodatkowy jest dostępny tylko w połączeniu z napięciem zasilania AC 110 do 240 V. Atest UL nie ma zastosowania. Używać tylko przez
personel z kwalifikacjami technicznymi, który został specjalnie przeszkolony i posiada odpowiednią wiedzę z zakresu techniki automatyzacji!
Należy przestrzegać specyfikacji dotyczących temperatury otoczenia i rodzaju ochrony (patrz dane techniczne)!
(1)
Kod zamówienia
Przykładowe zamówienie
a

(2)

(3)

/
706521

/

(4)

(5)

(6)

1

8

-

1

1

4

(8)a

(7)

-

/
23

/

,
260

(10)a

(9)

,

,
887

,

(11)
,

163

,

970

Możliwy jest wybór wielokrotny na pozycjach 8 i 10. Należy podać dodatkowe kody jeden po drugim i oddzielić je przecinkami.
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Wersje magazynowe
Kod zamówienia

Nr katalogowy

706521/08-000-23/000

00727734

706521/08-100-23/000

00727735

706521/18-100-23/000

00727736

706521/08-110-23/000

00727737

706521/18-110-23/000

00727738

Zakres dostawy
1 rejestrator elektroniczny w zamawianej wersji
1 instrukcja skrócona
4 elementy montażowe

Akcesoria
Opis

Numer części

Program Setup

00645110

Przewód USB, adapter A-plug/micro-B-plug, 3 m

00616250

Oprogramowanie analityczne PCA3000

00431882

Oprogramowanie komunikacyjne PCA (PCC)

00431879

Pakiet oprogramowania dla komputerów PC składający się z: programu instalacyjnego, oprogramowania 00666817
PCA3000, oprogramowania PCA Communication Software PCC, PC Security Manager PCS, PC Audit
Trail Manager PCAT. Przy składaniu zamówień uzupełniających należy podać wszystkie numery wersji.
Nośnik pamięci USB, 2 GBa
Aktywacja dla modułu matematycznego i logicznego (wymagany program konfiguracyjny)

00505592
00716354

Aktywacja dla tekstu strukturalnego (kod ST; wymagany program konfiguracyjny)

00716357

Aktywacja, wydruk automatyczny (PCA3000)

00505548

TP-Link TL-WR710N (router Wi-Fi)

00658592

Szczelna osłona zacisków

00712239

Przekaźnik (styk N/O) AC 230 V / 3 A na szynę DIN

00515872

a

Wskazana pamięć flash USB została przetestowana i jest przeznaczona do zastosowań przemysłowych. Można również
używać innych marek o większej pojemności, ale nie ponosimy za to odpowiedzialności.
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