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Veri Sayfası 70.6570

Depolama ortamı olarak CompactFlash 
kart ile Kağıtsız Kaydedici

Kısa açıklama
Kendi PC yazılımı ile birlikte bu kaydedici önemli miktarda verinin elektronik olarak
kazanımı, daklanması, arşivlenmesi ve analizi için uygun sisteme sahiptir.
Kaydedici 6 veya 12 evrensel ölçüm girişleri ile donatılmıştır ve JUMO mTRON otomasyon
sistemi vasıtasıyla maksimum 36 girişe kadar genişletilebilir. Elde edilen proses verisi dahili
yedek bellekte (256 ila 128 MBit) saklanır ve ön kısımda bağlanan CompactFlash bellek
kartı ile transfer edilir. Bir opsiyonel Ethernet arayüzü ağ bağlantılı PC istasyonları ile veriye
erişime izin vermek için PC networklarında entegrasyon sağlamaktadır. Kaydedici 8 tuş ile
veya bir PC üzerinden yapılandırılabilir. Ön kenar boyutu 144 mm x 200 mm, maksimum
arka panel derinliği 228 mm.
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Blok yapısı

STN renkli ekran

CompactFlash bellek kartı

CPU boardı

Slot I

Slot II

PSU boardı

320 x 240 piksel, 27 renkli

256 MByte

  Ana
 bellek
 SRAM

Dahili
bellek

256 MByte

Kurulum
arayüzü

Ölçüm verisi için 
arayüz

Rs232 veya RS422/485 arayüzü
Ethernet arayüzü

LON arayüzü
PROFIBUS-DP arayüzü

Analog giriş boardı 1

I/O boardı7 binary giriş

110 ... 240V AC
+10/-15%, 48 ... 63HZ

veya 20 ... 30V AC/DC,
48 ... 63 Hz

6 giriş,
optik bağlayıcılar ile
elektriksel olarak izole

6 giriş,
optik bağlayıcılar ile
elektriksel olarak izole

Analog giriş boardı 1

Ölçüm ve 
konfigürasyon
verisi için arayüz

Ölçüm ve 
konfigürasyon
verisi için arayüz

Ölçüm ve 
konfigürasyon
verisi için 
CompactFlash
bellek kartı

4 röle (açık/kapalı),
1 açık kolektör
çıkışı (açık/kapalı),
gerilim çıkışı 
24V / 50mA

1 röle (değişebilir)
2009-12-08/00417793
Ana özellikler
+ Kağıtsız /kalemsiz
+ Ölçüm verisinin dikey/yatay, 
+ çubuk grafik, sayısal,

diyagramlarda gösterimi …
+ Toplu dokümantasyson
+ RAM'de kayıtlı ölçüm verisinin

lokal kullanılabilirliği
+ Veri kayıtları CompactFlash bellek 

kartında saklı tutulabilir.
+ Enstrüman tuş takımından, CompactFlash 

bellek kartı veya seri arayüz yoluyla 
düzenlenebilir.

+ PC değerlendirme yazılımıyla
arşivlenmiş verinin değerlendirilmesi

+ deoplama çevriminin uyarlandığı
prosesler:
- normal çalışma
- olay çalışması
- zamanlanmış çalışma

+ Minimum/maksimum/ortalama
değerler ve toplayıcı ile rapor

+ Direnç termometreleri, termokupllar
DC akımı ve DC gerilimi
için ayrı ayrı
programlanabilir

+ 12 analog giriş ile örnekleme çerimi 
minimum 125 msn

+ PROFIBUS-DP ve Ethernet bağlantısı
+ entegre web sunucusu 

Onaylar
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Teknik bilgi

Dahili analog girişler (kanal 1 ... 12)

Termokupl

Direnç termometreleri

İsim Tip Standart Aralık Doğrusallaştırma doğruluğu1

Fe-Con L DIN 43 710
Fe-Con J EN 60 584
Cu-Con U DIN 43 710
Cu-Con T EN 60 584
NiCr-Ni K EN 60 584
NiCr-Con E EN 60 584
NiCrSi-NiSi N EN 60 584
Pt10Rh-Pt S EN 60 584
Pt13Rh-Pt R EN 60 584
Pt30Rh-Pt6Rh B EN 60 584

-200 ... + 900°C
-210  ... +1200°C
-200 ... + 600°C
-270 ... + 400°C
-270  ... +1372°C
-270  ... +1000°C
-270  ... +1300°C
-50  ... +1768°C
-50  ... +1768°C

0  ... 1820°C

±0.1%
±0.1%, -100°C üzeri
±0.1%, -150°C üzeri
±0.15%, -150°C üzeri
±0.1%, -80°C üzeri
±0.1%, -80°C üzeri
±0.1%, -80°C üzeri
±0.15%, 0°C üzeri
±0.15%, 0°C üzeri
±0.15%, 400°C üzeri

En kısa aralık Tipler L, J, U, T, K, E, N:
Tipler S, R, B:

100°C
500°C

Aralık başlangıcı / bitişi Limitler içerisinde 0.1 °C lik adımlar ile ayrı olarak programlanabilir.

Soğuk bölge Pt100 iç veya termostat dış sabiti

Soğuk bölge doğruluğu (iç) ± 1°C

Soğuk bölge sıcaklığı (dış) -50  ... +100°C, kurulum yazılımı ile ayarlanabilir

Örnekleme çevrimi 6 veya 12 kanallı 125 msn

Giriş filtresi 2. sıra dijital filtre; 0  ... 10.0 sn arasında ayarlanabilen filtre sabiti

Test gerilimi 500V (optik bağlayıcı ile)

Çözünürlük 14 bit den daha iyi

Özellikler Ayrıca °F cinsinden programlanabilir 
1 Doğrusallaştırma doğruluğu maksimum ölçüm açıklığını işaret etmektedir.

Doğrusallaştırma doğruluğu kısa açıklıklar ile düşürülmüştür.

İsim Standart Bağlantı Aralık Doğrusallaştırma
doğruluğu

Ölçüm
akımı

Pt 100 EN 60 751 2/3-telli
2/3-telli
4-telli
4-telli

-200 ... +500°C
-200 ... +850°C
-200 ... +500°C
-200 ... +850°C

±0.4°C
±0.8°C
±0.4°C
±0.5°C

500mA
250mA
500mA
250mA

Pt 100 JIS 2/3-telli
2/3-telli
4-telli
4-telli

-200 ... +500°C
-200 ... +650°C
-200 ... +500°C
-200 ... +650°C

±0.4°C
±0.8°C
±0.4°C
±0.5°C

500mA
250mA
500mA
250mA

Pt 500 EN 60 751 2/3-telli
2/3-telli
4-telli
4-telli

-200 ... +500°C
-200 ... +850°C
-200 ... +500°C
-200 ... +850°C

±0.4°C
±0.8°C
±0.4°C
±0.5°C

250mA
250mA
250mA
250mA

Pt 1000 EN 60 751 2/3-telli
2/3-telli
4-telli
4-telli

-200 ... +500°C
-200 ... +850°C
-200 ... +500°C
-200 ... +850°C

±0.4°C
±0.8°C
±0.4°C
±0.5°C

500mA
250mA
500mA
250mA

Ni 100 EN 43760 2/3-telli
4-telli

-60  ... +180°C
-60  ... +180°C

±0.4°C
±0.4°C

500mA
500mA

Bağlantı tipi 2-, 3- veya 4-telli devrede

En kısa aralık 15°C

Prob iletken direnci  3 ve 4 telli devre için iletken başına maksimum 30 W
2 telli devre için iletken başına maks. 10W 

Aralık başlangıcı / bitişi Limitler içerisinde 0.1 °C adımlar ile ayrı olarak programlanabilir.

Örnekleme çevrimi 6 veya 12 kanallı 125 msn

Giriş filtresi 2. sıra dijital filtre; 0  ... 10 sn arasında ayarlanabilen filtre sabiti

Test gerilimi 500V (optik bağlayıcı ile)

Çözünürlük 14 bit den daha iyi

Özellikler Ayrıca °F cinsinden programlanabilir
2009-12-08/00417793
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Direnç transmitteri ve potansiyometre

DC gerilimi veya DC akımı için giriş

Transdüser kısa devresi / kesme 

Binary girişler (ekstra kod)

Çıkışlar

Aralık Doğruluk Ölçüm akımı

180Ω  a kadar
390Ω  a kadar

2000Ω  a kadar
4000Ω  a kadar

±150mΩ
±300mΩ

±2Ω
±4Ω

500mA
250mA
500mA
250mA

Bağlantı tipi direnç transmitteri: 3-telli devre
potansiyometre: 2-/3-telli devre

En kısa aralık 6Ω

Prob iletken direnci  4 telli devre için iletken başına maksimum 30Ω
2 ve 3 telli devrede iletken başına maksimum 20 Ω

200Ω  a kadar 2-/3- telli devrede iletken başına maksimum 10 Ω

Direnç değerleri Limitler içerisinde 0.1 Ω adımlar ile ayrı olarak programlanabilir.

Örnekleme çevrimi 6 veya 12 kanallı 125 msn

Giriş filtresi 2. sıra dijital filtre; 0  ... 10.0 sn arasında ayarlanabilen filtre sabiti

Temel aralık Doğruluk Giriş direnci

     -20 ... +70mV
-5  ...  +105mV

-10  ...  +210mV
-0.5  ... + 12 V
-0.05  ... + 1.2 V
-1.2  ... + 1.2 V

-12  ... +12 V 

±80mV
±100mV
±240mV

±6mV
±1mV
±2mV

±12mV

RIN ≥ 1 MΩ
RIN ≥ 1 MΩ
RIN ≥ 1 MΩ
RIN ≥ 470 kΩ
RIN ≥ 470 kΩ
RIN ≥ 470 kΩ
RIN ≥ 470 kΩ

En kısa aralık 5mV

Aralık başlangıcı / bitişi Limitler içerisinde programlanabilir
(0.01mV lik adımlarda 999 mV ye kadar, 1mV lik adımlarda 1V üzerinde)

-2  ... +22mA
-22  ... +22mA

±20mA
±44mA

yük gerilimi 1V maksimum
yük gerilimi 1V maksimum

En kısa aralık 0.5mA

Aralık başlangıcı / bitişi Limitler içerisinde 0.1mA'lik adımlar ile ayrı olarak programlanabilir.

Örnekleme çevrimi 6 veya 12 kanallı 125 msn

Giriş filtresi 2. sıra dijital filtre; 0  ... 10.0 sn arasında ayarlanabilen filtre sabiti

Özellikler Termokupllar ve direnç termometreleri için ayarlanabilir doğrusallaştırma
(doğrusallaştırma olmadan transmitterlerin bağlantısı için)

Kısa devre1 Kapalı1

Termokupl tespit edilmedi tespit edildi

Direnç termometresi tespit edildi tespit edildi

Direnç transmitteri tespit edildi tespit edildi

Potansiyometre tespit edilmedi tespit edildi

Gerilim maksimum ± 1V tespit edilmedi tespit edildi 

Gerilim ± 1V üstü tespit edilmedi tespit edilmedi

Akım tespit edilmedi tespit edilmedi
1 Bir alarm başlatıcı gibi aygıtın programlanabilir reaksiyonu

Sayı 7, DIN 500; 25; 1Hz maks., 32V maks.

Seviye lojik “0”: -3 ... +5V, lojik “1”: 12 ... 30V

Örnekleme çevrimi minimum 1 sn

1 röle (fabrika teslimi) değişebilir (SPDT), 3A, 230V AC1 

4 Röle (ekstra kod) açık /kapalı(SPST-NO/SPST-NC), 3A, 230V AC1

1 açık kolektör çıkışı (ekstra kod) 25V maks., 100mA maks.
1 dirençli yük iler. SELV devrelerini ve besleme devrelerini karıştırmaya izin verilmemiştir.
2009-12-08/00417793
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Ekran

Elektriksel bilgi

Ortam koşulları

Gövde

Harici analog ölçüm girişleri / ikili girişler / ikili çıkışlar

Onaylar/uyumluluk işaretleri

Çözünürlük 320 x 240 piksel

Boyut 5.7"

Renk sayısı 27 renk

Besleme (anahtar modu güç kaynağı) 110  ... 240V AC +10/-15%, 48  ... 63Hz veya 20  ... 30V AC/DC 48  ... 63Hz

Elektriksel güvenlik

Test gerilimleri (tip testi)
- şebeke besleme devresinden 
  ölçüm devresine
- şebeke besleme devresinden
gövdeye
  (Koruyucu topraklama)
- Ölçüm devrelerinden
   ölçüm devresi ve gövdeye
- analog girişler arasında 

elektriksel izolasyon

EN 61 010, Kısım 1, Ağustos 2002 e göre
aşırı gerilim kategorisi II, kirlilik derecesi 2

AC beslemesi ile: 3.7kV 50Hz, 1dk,
AC/DC beslemesi ile: 510V 50Hz, 1dk

AC beslemesi ile: 2.3kV 50Hz, 1dk,
AC/DC beslemesi ile: 510V 50Hz, 1dk

510V/50Hz, 1dk

30V AC ve 50V DC ye kadar

Besleme gerilimi hatası Açıklığın 0.1 % inden daha az

Güç tüketimi 25Yaklaşık 25 VA

Veri yedekleme Bakınız, sayfa 7

Elektrik bağlantısı Arka tarafta, ek vida terminalleri ile
maksimum iletken ara kesiti 2.5mm2 veya 2x 1.5mm2 iletken ucu gömlekleriyle.

Ortam sıcaklığı aralığı 0 ... +45°C

Ortam sıcaklığı hatası 0.03%/°C

Saklama sıcaklığı aralığı -20 ... +60°C 

İklimsel koşullar  75% bağıl nem, kondansasyonsuz

EMC
- müdahale emisyonu
- müdahale dayanıklılığı

EN 61 326-1
A  Sınıfı - Sadece endüstriyel kullanım için -

endüstriyel gereksinimlere göre

Gövde ön kısmı Çinko döküm

Gövde tipi DIN 61 e göre düz pano montajı için uygun gövde, galvaniz kaplı çelik

Kenar boyutu 200mm x 144mm

Panel arkasındaki derinlik 225mm

Panel kesikliği 138+1.0mm x 138+1.0mm

Gövde sabitlemesi DIN 43'e göre kontrol panelinde

Çalışma pozisyonu sınırsız, ancak ekranın görüş açısını hesaba katarak
yatay ±50°, dikey ±30°

Koruma EN 60 Kategori 2 ye göre,
Ön IP54 (IP65 ekstra kod paslanmaz çelik ön kısım ile); arka IP20

arka IP20

Ağırlık 3.5kg yaklaşık

Tip JUMO mTRON otomasyon sistemi

Örnekleme çevrimi 1saniye

Teknik bilgi Bakınız veri sayfası: 
70.4015 Röle modülü

70.4020 Analog giriş modülü
70.4030 Lojik modül

Konfigürasyon iTOOL Proje tasarım yazılımı (70.4090)

Uyumluluk işareti Test 
laboratuarı

Sertifikalar/ 
sertifikasyon numarası

Test esasları Geçerlilik

c UL us Underwriters 
Laboratories

E 201387 UL 61010B-1
CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92

flush montaj enstrüman; 
ekstra kod 350 ile değil
2009-12-08/00417793
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Çalışma ve 
konfigürasyon

Kaydedicide
Kaydedici, menü rehberliğinde sekiz tuş ile
konfigüre edilmektedir. Cihazın üzerindeki
5 tuşun (programlanabilir tuş) fonksiyonu
içeriğe göre değişir, böylece bunlar çalışma
sırasında her zaman ayrı tuş
fonksiyonlarına sahiptir. Programlanabilir
tuşlar düz metinde veya semboller ile
ekranda gösterilmiştir.

Yerleşik kullanıcı listeleri (değişik
kullanıcılar için farklı erişim hakları ile)
kaydedicinin yetkisiz şekilde erişilmesine
karşı koruma sağlar.

PC için Kurulum Programı yoluyla
(ekstra kod)
Enstrümanın tuşlarından çok daha
kullanışlıdır, kaydedici PC için kurulum
programı vasıtasıyla ayarlanabilir.
PC kurulum programı ve kağıtsız kaydedici
arasındaki erişim aşağıdakiler ile yapılabilir:
- kurulum arayüzü
- seri arayüz
- Ethernet arayüzü veya 
- CompactFlash bellek kartı

Konfigürasyon verisine bir veri depolama
ortamından ulaşılabilir ve yazıcıya
çıkartılabilir.

CompactFlash bellek kartı ile
Konfigürasyon bir CompactFlash bellek
kartında kaydedilebilir ve bu kart için
enstrüman içerisinde okunabilir.
2009-12-08/00417793
Çalıştırma dili
Enstrüman için işletme dili çeşitli dillerde
yapılandırılabilir. İngilizce, Almanca,
Fransızca, Hollandaca, Fransızca,
İspanyolca, İtalyanca, Macarca, Çekçe,
İsveççe, Lehçe, Danca, Fince, Portekizce
ve Rusça uygulanmıştır.

PC programları
(aksesuarlar)

PC değerlendirme yazılımı
(PCA 3000) 
PC değerlendirme yazılımı (PCA 3000)
Windows NT4.0/2000/XP işletim sistemleri
altında çalışır ve kaydedici verisini
yönetmek, arşivlemek, görselleştirmek ve
değerlendirmek için kullanılır.

+ Farklı konfigürasyonlardaki cihazların 
verisi değerlendirme programı ile 
belirlenir
ve bir arşiv veri tabanında saklanır.
 Tüm yönetim otomatik olarak 
gerçekleşir. Kullanıcının sadece manüel 
olarak bir tanımlayıcı (tamamlayıcı 
açıklama) girmesi yeterlidir.

+ Kullanıcılar tanımlayıcı tarafından
ayırt edilebilen belirli veri setlerine
istedikleri zaman ulaşabilirler.
Ayrıca değerlendirilecek zaman
aralıkları sınırlandırılabilir.

+ Br kağıtsız kaydedicinin
analog ve dijital kanalı PCA3000 
yazılımında PCA gruplarında 
bütünleştirilebilir.

+ Her grup ayrı bri pencerede gösterildiği 
için
ekranda aynı anda birkaç grup 
görüntülenebilir ve karşılaştırma 
yapılabilir.

+ Mouse veya tuşlar ile çalıştırma

+ Çıkartma filtresi ile kayıtlı veriyi 
çıkartmak mümkündür, bu sayede bu 
veriler Excel gibi farklı programlarda 
işlenebilir.

+ PCA3000 değerlendirme programı 
network kabiliyetini destekler, örneğin 
birkaç kullanıcı bir diğerinden bağımsız 
olarak networkta aynı veri tabanından 
veri elde edebilir.
PCA iletişim yazılımı 
(PCC)
+ Veri seri arayüz (RS232/RS422/RS485)

veya Ethernet arayüzü ile okunabilir. 
Veri manüel veya otomatik olarak 
okunabilir  (örneğin her gün saat 23:00 
da).

+ Veri ayrıca kumanda ile ve modem 
aracılığı ile elde edilir.

Web sunucusu
Kağıtsız kaydedici proses verisinin bir alfa
sayısal formda görüntülenmesi için
bütünleşmiş web sunucusuna sahiptir. Web
sunucusu PC de internet tarayıcısında IP
adresini girerek başlatılabilir. (örneğin http:/
/10.10.90.45)
Web sunucusunu başlattıktan sonra
kullanıcı grup seçebilir.

Þimdi seçilen grubun ayrı ayrı kanalları
görüntülenir.

Limit aşımları veya alarmlar grup adlarının
renkli anahtarı ile işaretlenmiştir.
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Kurulum
Arayüz

RS232 
RS422
RS485

Ethernet PROFIBU
S-DP

LON Harici 
CF kartı

Konfig.oku
(geçerli veri)

evet evet evet evet evet hayır

Ekran belleğini 
oku (kayıtlı veri)

evet evet evet hayır hayır evet

Konfig.oku/yaz evet evet evet hayır hayır evet

Kullanıcı 
listesini 
yaz

evet evet evet hayır hayır evet

Ekran belleğini
oku

evet evet evet hayır hayır hayır
Arayüzler
+ Kurulum arayüzü

(standart olarak eklenmiştir)

+ RS232 arayüzü
(standart olarak eklenmiştir)

+ RS422/485 arayüzü
(ekstra Kod)

+ Ethernet arayüzü
(ekstra Kod)

+ LON arayüzü
(ekstra Kod)

+ PROFIBUS-DP arayüzü
(ekstra Kod)

Kurulum arayüzü
Kurulum arayüzü PC kurulum programının
(bakınız Sayfa 5) çalışması için PC arayüz
kablosu ile birlikte (TTL/RS232
dönüştürücü ve adaptör içerir) ile birlikte
kullanılmıştır. 
Kağıtsız kaydedici ön ve arka panellerin her
ikisinde de kurulum arayüzlerine (paralel
olarak bağlanmış) sahiptir. Bunlar aynı
anda kullanılamaz.

RS232 arayüzü
RS422/485 arayüzü
Geçerli proses verisi ve özel enstrüman
verisi RS 232 veya RS 422 / RS 485
arayüzleriyle vasıtasıyla okunabilir.
Dahili bellekte saklı tutulan veri PC
değerlendirme yazılımı PCA3000 ve PCA
iletişim yazılımı (PCC) ile birlikte de
okunabilir. 
Normalde, enstrüman maksimum 15 metre
uzunluğunda kabloya izin veren RS 232
arayüzü ile birlikte sağlanmıştır. RS422 /
RS485 arayüzü 1.2 km uzunluğa kadar izin
verir.
Bağlantı, enstrümanın arka kısmındaki 9-
pinli SUB-D konnektörü ile yapılır. Modbus
ve Jbus protokolleri mevcuttur ve kullanılan
aktarım modu RTU (Uzak Terminal Ünitesi)

Ethernet arayüzü
Ethernet arayüzü kağıtsız kaydedici ve PC
kurulum programı veya PCA komünikasyon
yazılımı arasında iletişim sağlamak için
lokal networklarda kullanılır. Verilen IP
adresi enstrüman veya PC kurulum
programında konfigürasyon ile sabittir.
Ethernet arayüzü kullanırken bir kerede
enstrümana (sunucuya) sadece bir kişinin
ulaşmasını sağlamaya dikkat edilmelidir.
İletim protokolü: TCP/IP
Network tipi: 10BaseT
2009-12-08/00417793
PROFIBUS-DP arayüzü
Kaydedici PROFIBUS-DP arayüzü yoluyla
PROFIBUS-DP standardına göre bir
fieldbus sisteminde bütünleştirilebilir. Bu
PROFIBUS modeli alan seviyesinde
dağıtılmış çevre birim aygıtlar ve
otomasyon sistemleri arasında iletişim
sağlamak için tasarlanmıştır. 
Veri aktarımı maksimum 12Mbit/sn de
RS485 standardına göre seri olarak
gerçekleşir.
Teslimatta verilen proje tasarım aracını
kullanarak (GSD üretici; GSD = Aygıt Ana
Dosyası), bir uygulamaya özel GSD
dosyası oluşturulur, bu fieldbus sisteminde
kağıtsız kaydediciyi bütünleştirmek için
kullanılır. 
PROFIBUS ile 36 kanala kadar okunabilir.

LON arayüzü
LON ara yüzü JUMO mTRON otomasyon
sisteminden modüller aracılığı ile ölçüm
kanallarını (kanal 13 – 36) genişletmek için
kullanılır.

Harici CompactFlash 
bellek kartı (CF)
Harici CompactFlash bellek kartı dahili
bellekten PC ye veri aktarımı için kullanılır.
Konfigürasyon verisi PC üzerinde
oluşturulabilir ve daha sonra bellek kartı ile
kağıtsız kaydediciye transfer edilir.
PC tarafında karttaki veriye bir
CompactFlash okuyucu/yazıcı yardımı ile
ulaşılır.
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A/D 2

A/D 1 CPU
10kB

Analog girişler

Harici
CompactFlash
bellek kartı
256 MByte

Dahili 
bellek
256 MByte

Çalışma belleği

Ölçümler
Veri işleme

Veri kaydı
Analog girişlerden ölçümler 125 msn lik
örnekleme çevriminde sürekli olarak elde
edilir. Bu ölçümlere bağlı olarak raporlar
derlenir ve limitler kontrol edilir.
Programlanabilir depolama çevrimi ve
kayıtlı veriye bağlı olarak (maksimum /
minimum /ortalama veya anlık değer),
ölçümler enstrümanın ana belleğine
transfer olur.

Ana bellek (RAM)
RAM da kayıtlı olan veri 10 kbitlik bloklar
halinde düzenli olarak dahili belleğe
kopyalanmıştır. Ana bellek bir halka bellek
gibi yazılır, örneğin dolu olduğunda yeni
veri otomatik olarak en eski verinin üzerine
yazılır. Bellek kapasitesi yaklaşık 350,000
ölçüm için yeterlidir.
Ana bellekteki veri kağıtsız kaydedicide bir
geçmiş gösterimi şeklinde gösterilebilir.

Dahili bellek
Ana belleğin bir bloğu dolduğu zaman bu
dahili belleğe kopyalanır. Dahili bellek 256
MBit kapasiteye sahiptir. 
Her yazma eylemi gözlemlenir, böylece veri
kaydındaki herhangi bir hata anında
tanımlanmış olur.
Enstrüman dahili belleğin kapasitesini
kontrol eder ve kapasite ayarlanabilen
kalan kapasite seviyesinin altına düştüğü
zaman bir “bellek alarmı” sinyalini
aktifleştirir. Bu sinyaller örneğin bir röleyi
çalıştırmak için kullanılabilir.

CompactFlash bellek kartı (harici)
Harici (değişebilir) CompactFlash bellek
kartı PC ye veri transfer etmek için
kullanılabilir. 

Veri güvenliği
Veri tescilli bir formatta kodlanmış biçimde
saklanır. Bu yüksek seviyede veri güvenliği
sağlar.

Eğer kağıtsız kaydedici güç kaynağından
çıkartılırsa:
– RAM ve zaman saati 4 yıldan fazlası 

için bir lityum batarya ile (fabrika teslimi) 
veya 2 günden fazlası için bir depo 
kapasitörü ile birlikte tamponlanmıştır. 
(15  ... 25°C ortam sıcaklığında)

– dahili bellekteki ölçüm verisi 
kaybolmayacaktır.

– konfigürasyon verisi kalıcı
Flash bellekte saklanır
2009-12-08/00417793
Kayıt süresi
Enstrümanın konfigürasyonuna bağlı
olarak, kayıt süresi hesaba katılan aralığa
göre farklı olabilir (birkaç günden birkaç aya
kadar). 

Veri transferi
Kağıtsız kaydediciden PC ye veri transferi
harici CompactFlash bellek kartı ile veya
seri arayüz ya da Ethernet arayüzü
vasıtasıyla gerçekleşir.

Raporlar
Her bir giriş için bir rapor (maksimum /
minimum / ortalama ve entegratör)
önceden tanımlanan bir sürede çalışabilir.

Toplu raporlar
Toplu raporlama bir harici rapor ile birlikte
gerçekleşebilir. Bir yığının başlangıcı, bitişi
ve süresi kaydedilebilir. Bir yığın sayacı ve
ayrı şekilde ayarlanabilen metinler ile
birlikte bu zamanlar kağıtsız kaydedici de
ve PC değerlendirme yazılımı PCA3000 de
gösterilebilir.
Toplu raporlama aşağıdakiler ile
başlayabilir.
– binary girişler 1  ... 7

(ekstra Kod)

– Modbus bayrağı
(Seri arayüz)

– harici binary girişler 1  ... 6
(JUMO mTRON sistemi)
Limit gözetimi/
çalışma modunun değiştirilmesi
Limit üstü / altı durumları bir alarmı
başlatabilir. Alarm çalışma modunu normal/
zamanlı çalışma modundan olay
çalışmasına değiştirmek için bir kontrol
sinyali gibi kullanılabilir. 
Saklama döngüsü ve saklanan değer üç
çalışma modunun hepsi için ayrı olarak
yapılandırılabilir.
Alarm geciktirme fonksiyonunun yardımı ile
üst/alt limit durumlarının kısa süreli
oluşması hiç bir alarm oluşturulmadan
sonuçlanarak filtrelenebilir.

Normal çalışma
Eğer hiçbir alarm oluşmamış ise ve
enstrüman zamanlanmış çalışmada değil
ise normal çalışma aktiftir.  

Olay çalışması
Olay çalışması bir kontrol sinyali tarafından
aktifleştirilir/etkisizleştirilir. (binary giriş,
grup/kombinasyon alarmı). Bu kontrol
sinyali aktif olduğu sürece enstrüman olay
çalışması modundadır.

Zamanlanmış çalışma
Zamanlanmış çalışma programlanabilir bir
zaman periyodu içerisinde günlük esasa
göre aktiftir. Çalışma modları farklı
önceliklere sahiptir: 

Çalışma modu Öncelik

Olay çalışması 1 (yüksek)

Zamanlanmış
çalışma

2

Normal çalışma 3 (düşük)
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Kaydedicide gösterim modları
Grup yöneticisi

+ 6 grup, her 6 analog ile
ve 3 binary giriş ile

+ bir giriş birkaç gruba
atanabilir

+ geçerli ölçümlerin gösterimi
veya girişlerin durumları

+ gruplar aktifleşebilir / etkisizleştirebilir.

Dikey diyagramı

+ analog kanalların kaydedici  
sayısal gösterimi

+ bir kanalda ölçekleme ve limit 
işaretçisi gösterimi

+ geçerli analog kanalların
sayısal gösterimi

Yatay diyagram

+ Analog ve dijital kanalların grafiksel 
gösterimi

+ bir kanalda ölçekleme ve limit  
işaretçisi gösterimi

+ geçerli analog kanalların
ölçümlerinin sayısal
gösterimi

Çubuk grafik gösterimi

+ Analog kanalların çubuk grafik
gösterimi

+ Dijital kanalların açık / kapalı
gösterimi

+ ölçekleme ve limit işaretçileri ile
geçerli analog kanalların gösterimi

+ limit aşımı durumunda kırmızıya
dönen çubuk grafik rengi

Sayısal gösterim

+ analog kanalların büyük sayısal
gösterimi, 2 satırlı kanal açıklaması
dahil.

+ her analog kanal
ön tarafa alınabilir

+ dijital kanalların açık / kapalı
gösterimi

Sayısal 1-kanal gösterimi

+ Bir analog kanalın açık
gösterimi

+ Bi analog kanal çubuk grafik ve sayı 
ile aynı anda
gösterilir

+ 2 satır kanal ismi 
gösterimi

+ Bir kanal için ölçekleme ve limit 

Rapor

+ bir naalog kanalın raporunun
kendi penceresinde gösterimi

+ minimum, maksimum, ortalama / 
integral değer ve zaman periyodunun 
gösterimi.

+ Eski raporların gösterimi

Geçmiş gösterimi dikey / yatay

+ farklı zoom seviyelerinde tüm kayıtlı 
ölçüm verisinin grafiksel gösterimi

+ Bir kanal için ölçekleme ve limit 
işaretçilerinin gösterimi

+ İmleç konumunda analog kanalların 
ölçümlerinin sayısal 
gösterimi

+ kayıtlı ölçüm verisinde görünür 
pencere değişimi

Geçmiş analizi

+ Belirli bir zaman dilimine sınırlama
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Bağlantı diyagramı

Arka tarafta, ek vida terminalleri ile

Terminal ataması Konnektör Diyagram

Besleme gerilimi

Besleme gerilimi 
etikete göre

L1(L+)
N (L-)
PE

Analog girişler

Termokupl 1 ... 12

2-telli devrede direnç termometresi 1 ... 12

3-telli devrede direnç termometresi 1 ... 12

4-telli devrede direnç termometresi 1 ... 12

Direnç transmitteri 1 ... 12

2-telli devrede potansiyometre 1 ... 12

3-telli devrede potansiyometre 1 ... 12

CompactFlash kart için 
ejektörlü slot
(parlanmaz çelik 
ön kısımlı)

Bağlantı kablolarının 
yüksüğü için
verilen kablo bağları 
için kesiklikler

RLRA

R =RA L

21 3 4 5

�

21 3 4 5

�

21 3 4 5

�

RLRA

R =RA L

21 3 4 5

21 3 4 5
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4-telli devrede potansiyometre 1 ... 12

Gerilim girişi   maksimum 200mV 1 ... 12

Gerilim girişi  200mV üzeri 1 ... 12

Akım girişi 1 ... 12

Dijital arayüzler

RS232
9-pinli SUB-D soketi

20 2 RxD Veri Alımı
3 TxD Veri Gönderimi
5 GND Topraklama

RS422
9-pinli SUB-D soketi
(ekstra kod)

20 3 TxD+ Veri Gönderimi +
4 RxD+ Veri Alımı +
5 GND Topraklama
8 TxD- Veri Gönderimi -
9 RxD- Veri Alımı -

RS485
9-pinli SUB-D soketi
(ekstra kod)

20 3 TxD+/RxD+ Veri Gönderimi/Alımı +
5 GND Topraklama
8 TxD-/RxD- Veri Gönderimi/Alımı -

LON arayüzü
9-pinli SUB-D soketi (ekstra kod)

21 3 Net_A
9 Net_B

PROFIBUS-DP
9-pinli SUB-D soketi (ekstra kod)

21 3 RxD/TxD-P Veri Alımı/Gönderimi +
B-kablosu

5 DGND Veri Gönderimi potansiyeli
6 VP besleme gerilimi +
8 RxD/TxD-N Veri Alımı/Gönderimi N

A-kablosu

Ethernet
RJ45 soketi (ekstra kod) 

22 1 TZ+ Veri Gönderimi +
2 TX- Veri Gönderimi -
3 RX+ Veri Alımı +
6 RX- Veri Alımı -

Kurulum arayüzü 23 Kağıtsız kaydedici ayrıca ön panelde bir 
kurulum arayüzüne sahiptir (paralel olarak 
bağlanmış). Aynı anda ikisini de kullanmak 
mümkün değildir.

Röle çıkışları

Röle K1
değişebilir (SPDT)

30

Röle K2 ... K5
açık / kapalı (SPST-NO /SPST-NC)
(ekstra Kod)

31

21 3 4 5

21 3

21

K2

43

K3

65

K4

87

K5



Veri Sayfası 70.6570JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Sayfa 11/12
Boyutlar (ayrıca paslanmaz çelik ön kısım için)

Ekstra Kod: Universal taşıma çantası TG-35 ve paslanmaz çelik ön kısım

Dijital I/O (Giriş/Çıkış)

Açık kolektör çıkışları
(ekstra Kod)

32
3 topraklama
4 kolektör

Binary girişler (ekstra kod)
çalıştırılan gerilim
LOW = -3  ... +5V DC
HIGH = 12  ... 30V DC

Besleme gerilimi 24V/50mA

32
1 +24V yardımcı
besleme
stabil değil
2 GND
5 binary giriş 7
…
11 binary giriş 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
+ –

Örnek: Binary giriş 4 (BE4) dahili besleme 
geriliminden

373

326 366

2
2

6

3
1

4
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Standart aksesuarlar
– enstrüman dokümantasyonu

– 2 sabitleme braketi

– Ayaklı 4 kablo bağı (gevşetilebilir), 
eklenmiş sensör kablolarının geriliminin 
azaltılması için

Aksesuarlar, Veri sayfası 70.9700
– Kurulum programı

– PC değerlendirme yazılımı 
(PCA3000)

– PCA iletişim yazılımı (PCC)

– TTL/RS232C dönüştürücü ile PC 
arayüzü
dönüştürücü ve adaptör
Sipariş No. 70/00350260

– USB/TTL dönüştürücü, adaptör (soket) 
ve adaptör (pinli) ile PC arayüzü
Sipariş No. 70/00456352
Sipariş ayrıntıları
Depolama ortamı olarak CompactFlash kart ile LOGOSCREEN cf Kağıtsız Kaydedici

(1) Temel model

706570/00 Analog girişsiz kağıtsız kaydedici

706570/01

Analog girişsiz kağıtsız kaydedici
Kurulum ve PC değerlendirme programını 
(PCA3000)
ve arayüz kablosu/adaptörü dahil

706570/10 6 analog girişli kağıtsız kaydedici

706570/20

6 analog girişli kağıtsız kaydedici
Kurulum ve PC değerlendirme programını 
(PCA3000)
ve arayüz kablosu/adaptörü dahil

706570/11 12 analog girişli kağıtsız kaydedici

706570/21

12 analog girişli kağıtsız kaydedici
Kurulum ve PC değerlendirme programını 
(PCA3000)
ve arayüz kablosu/adaptörü dahil

(2) Girişler 1  ...  6 (programlanabilir)
x x 000 atanmadı

x x x x 888 fabrika ayarı
(3) Girişler 7  ...  12 (programlanabilir)

x x x x 000 atanmadı
x x 888 fabrika ayarı

(4) Arayüz
x x x x x x 51 RS232 (standart)
x x x x x x 54 RS422/485
x x x x x x 66 RS 232 ve LON
x x x x x x 67 RS 422/485 ve LON
x x x x x x 68 RS 232 ve PROFIBUS-DP
x x x x x x 69 RS 422/485 ve PROFIBUS-DP

(5) Dahili bellek
x x x x x x 0256 256MB bellek

(6) Harici bellek 1

x x x x x x 0000 Harici belleksiz
x x x x x x 0256 256CompactFlash bellek kartı

(7) Besleme
x x x x x x 23 110  ... 240V AC +10/-15%, 48  ... 63Hz
x x x x x x 25 20  ... 30V AC/DC 48  ... 63Hz

(8) Ekstra Kodlar
x x x x x x 008 Ethernet bağlantısı
x x x x x x 020 Bellek tamponlaması için lityum batarya 

(fabrika teslimi)
x x x x x x 021 Depolama kapasitörü (ekstra kod 020 yerine)
x x x x x x 258 7 binary giriş, 1 açık kolektör çıkışı, 

4 röle çıkışı, gerilim çıkışı 24V DC 50mA
x x x x x x 350 Universal taşıma çantası TG-352

x x x x x x 444 Membranlı tuş takımı ile paslanmaz çelik ön 
kısım

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Sipariş kodu - , - - 0256 - - /  ,...3

Sipariş örneği 706570/10 - 888 , 000 - 51 - 0256 - 0256 - 23 / 020
2009-12-08/00417793

1 JUMO tarafından belirtilen CompactFlash bellek kartları endüstriyel uygulamalar test edilmiş ve uygun bulunmuştur. 
Diğer CF kartları için herhangi bir garanti verilmemiştir.

2  Bu ekstra kod 110 ... 240V AC besleme gerilimi ile birlikte kullanılabilir, düşük besleme gerilimi ile değil.
UL onayı geçerli değildir. Taşıma çantasındaki koruma tipi IP20 ye ve dışarıda IP20D ye benzer.

3  Ekstra kodları virgüller ile ayırarak sıralı halde liste oluşturun.


