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1 Inleiding
1.1 Voorwoord
Lees deze gebruiksaanwijzing door voordat u het instrument in bedrijf neemt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing op een voor de gebruiker toegankelijke plaats.

Uw tips voor verbetering van deze gebruiksaanwijzing zijn van harte welkom.

Bij voorbaat dank voor uw moeite.

Tel. (0294) 491491
(0294) 491493 Technische ondersteuning

Telefax (0294) 419577

Belgie
Tel. (087) 740203
Telefax (087) 740203

H Alle benodigde instellingen zijn in deze gebruiksaanwijzing be-
schreven. Wanneer er bij de inbedrijfname toch moeilijkheden ont-
staan dan vragen wij u om geen ontoelaatbare handelingen uit te
voeren omdat daardoor uw garantie kan komen te vervallen!

Neem s.v.p. contact op met JUMO.

E
Bij retourzendingen van instrumenten, modules of onderdelen
moeten de regels conform DIN EN 100 015  „Schutz von elektro-
statisch gefährdeten Bauelementen“ worden aangehouden. Ge-
bruik voor het transport alleen de daarvoor bedoelde ESD-verpak-
kingen.

Let erop dat voor schade die is veroorzaakt door ESD (elektrostati-
sche ontlading) geen aansprakelijkheid van toepassing is. 

B
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1 Inleiding
1.2 Opbouw van de documentatie 
De documentatie voor het betreffende instrument bestaat uit de volgende on-
derdelen: 

Gebruiks-
aanwijzing 
B 95.5010

Deze gebruiksaanwijzing behoort tot de leveringsomvang. Deze is bedoeld
voor de machinebouwer en gebruikers met een vaktechnische achtergrond.

Naast informatie omtrent de montage en de elektrische aansluiting bevat de
gebruiksaanwijzing informatie over de inbedrijfname, de bediening en de para-
metrering van het instrument en ook over het setup-programma en het als op-
tie leverbare evaluatieprogramma.

Interface-
beschrijving 
B 95.5010.2

Deze gebruiksaanwijzing behoort tot de leveringsomvang wanneer de type-
toevoegingen “RS422” of “RS 485” werd besteld. Deze geeft informatie over
de communicatie met systemen van hoger niveau.

Online-help De online-help is een onderdeel van het setup-programma. Het betreft hier
een Windows1-Online-help.

1.2.1 Structurering van deze gebruiksaanwijzing 

Deze gebruiksaanwijzing is zodanig opgebouwd dat voor de gebruiker een di-
recte benadering van de bediening en configuratie van het instrument mogelijk
is. D.w.z. hoofdstukken die procedures beschrijven die over het algemeen
slechts eenmaal worden uitgevoerd bevinden zich aan het einde van deze ge-
bruiksaanwijzing. Dit betreft bijv. instrumentbeschrijving, typeverklaring, mon-
tage en elektrische aansluiting. 

1. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken  
van Microsoft Corporation
4



1 Inleiding
1.3 Typografische conventies

1.3.1 Waarschuwingssymbolen 

De symbolen voor Voorzichtig en Opgelet worden in deze gebruiksaanwijzing
onder de volgende voorwaarden gebruikt:

V
Voorzichtig

Dit symbool wordt gebruikt wanneer door onnauwkeurig of niet opvolgen van
de bijbehorende instructies persoonlijke schade kan ontstaan!

A
Opgelet

Dit symbool wordt gebruikt wanneer door onnauwkeurig of niet opvolgen van
de bijbehorende instructies schade aan instrumenten of gegevens kan ont-
staan!

E
Opgelet

Dit symbool wordt gebruikt wanneer speciale maatregelen moeten worden ge-
nomen bij het omgaan met onderdelen die gevoelig zijn voor elektrosta-
tisch ontlading.

1.3.2 Instructiesymbolen 

H
Opmerking

Dit symbool wordt gebruikt wanneer er op iets bijzonders wordt gewezen.

v
Verwijzing

Dit symbool wijst op meer informatie in andere gebruiksaanwijzingen, hoofd-
stukken of paragrafen.

abc1
Voetnoot

Voetnoten zijn opmerkingen die betrekking hebben op bepaalde tekstdelen.
Voetnoten bestaan uit twee delen:

Markering in de tekst en een voetnoottekst.

De markering in de tekst bestaat uit oplopende getallen in superscript.

De voetnoottekst (2 lettergroottes kleiner dan de standaard tekst) staat aan de
onderkant van de pagina en begint met een cijfer en een punt.

h

Instructie 

Dit symbool geeft aan dat er een uit te voeren handeling wordt beschreven.

De afzonderlijke stappen worden met een ster gemarkeerd, bijv.:

h Toets  h indrukken

h Bevestigen met E
5



1 Inleiding
1.3.3 Type weergave

h + E

Toetsen

Toetsen worden in een kader weergegeven. Zowel symbolen als teksten
zijn mogelijk. Bij een meervoudige functie van een toets wordt altijd de tekst
gegeven die behoort bij de momentele functie.

Programma-
Manager

Beelschermteksten

Teksten die in het setup-programma worden getoond worden gemarkeerd
door deze cursief weer te geven.

Wijzigen !
instrument- 
gegevens

Menupunten

Menupunten van het setup-programma waarnaar in deze gebruiksaanwijzing
wordt verwezen, worden cursief weergegeven. Menunaam, menupunt en sub-
menupunt worden door een  „!“ van elkaar gescheiden.
6



2 Instrumentbeschrijving
2.1 Aanwijs- en bedieningselementen

1. Niet vanuit het configuratieniveau,
wanneer daar al een parameter is gewijzigd.

Voedings-LED (groen)
Brandt permanent zodra de voedingsspanning is geactiveerd.
Knippert wanneer de screen saver actief is.

Status-LED (rood)
Brandt permanent wanneer er een alarm aanwezig is 

Afdekking
van het diskettestation

en de setup-connector aansluiting

Enter
- Menupunt kiezen
- Instelling bevestigen

Menu
Overgaan naar het startmenu1

Exit
- Voorgaande venster
- Afbreken momentele handeling

Softkeys
Beeldschermafhankelijke functie, door tekst of symbool weergegeven

Kleuren-display
320 x 240 pixels, 27 kleuren
7



2 Instrumentbeschrijving
Diskette-
station en Setup

H De begrensde levensduur van het LCD-scherm kan door het ge-
bruik van de screen-saver worden verlengd.

v Hoofdstuk 4 “configuratieparameters” ,
Instrumentgegevens ! Display-uitschakeling

Diskettestation
Voor het opslaan en overdragen van gegevens naar een PC

Setup-connector aansluiting
voor de configuratie van het instrument via een PC

Statusregel
Kanaalregel

Functies van de Softkeys
8



2 Instrumentbeschrijving
2.2 Bedieningsconcept en grafische elementen

Toetsen De beeldschermschrijver wordt via 8 toetsen bediend. 3 van deze toetsen
hebben vaste functies de andere 5 (softkeys) hebben beeldschermafhankelijke
functies.

v paragraaf 2.1 „Aanwijs- en bedieningselementen“

Softkeys De functies van de softkeys worden in de onderste regel op het display weer-
gegeven in de vorm van symbolen of tekst.

Statusregel In het bovenste deel van het display wordt de statusregel getoond. Deze geeft
informatie over belangrijke acties en toestanden. 
De statusregel wordt altijd getoond onafhankelijk of er momenteel wordt be-
diend, geparametreerd of geconfigureerd.

Datum & tijd
Aanwijzing actuele datum 
en actuele tijd.

Er wordt een zandloper getoond wanneer het instrument een
actie uitvoert en daarom niet kan worden bediend.

De “H” geeft aan dat de getoonde meetwaarden uit het verle-
den (Historie) stammen. De uit de RAM worden getoond.

Wanneer er een storing actief is dan knippert op hier een I. In
het instrument-infovenster (v paragraaf 3.4 „Instrument-info“)

kan de oorzaak van de storing worden opgevraagd.

Wanneer het toetsenbord is vergrendeld knippert hier een
sleutel.

Diskette
Toont de vrij geheugencapaciteit van de diskette in procenten.

In geval van een diskettefout knippert het diskettesymbool.
vparagraaf 3.3 „Disk-manager“

Alarm
Wanneer er een alarmsituatie heerst (bijv. grenswaarde-overschrijding),

knippert in dit veld het alarmsymbool.

Aanwijzing van de laatste registratie in de event-lijst.

Groeps- of instrumentnaam
(afhankelijk van het gebruikersniveau)
9



2 Instrumentbeschrijving
Kanaalregel In de kanaalregel worden de meetwaarden van de actieve kanalen van de
groep met de bijbehorende eenheid getoond. In deze regel worden bovendien
alarmen en meetbereiksoverschrijdingen direct zichtbaar.

Actuele kanaal
De meetwaarde van het actueel gekozen kan-
aal wordt invers in grote letters getoond

OFF
Dit kanaal werd in de 
actuele groep uitgeschakeld.

Eenheid van de meetgrootheid

Alarm
Wanneer er een alarm actief is (bijv. grenswaarde-overschrijding)

dan wordt de meetwaarde van het kanaal op een
rode achtergrond getoond

Meetbereiksoverschrijding (Over-Range)
10



2 Instrumentbeschrijving
Venstertechniek Het bedieningsconcept berust op een menugestuurde venstertechniek. In de
vensters kunnen de afzonderlijke menupunten worden gekozen. De venster-
titel beschrijft de inhoud van het venster.

Wanneer een menupunt wordt gekozen dan opent er een ander venster met
nieuwe menupunten tot men uiteindelijk bij de gewenste parameter komt. Indi-
en meerdere vensters zijn geopend dienen de venstertitels als oriëntatie.

Venstertitel

Parameter vergrendeld

Parameter kan worden gekozen/gewijzigd

Actuele instelling
11



2 Instrumentbeschrijving
2.3 Gegevens opslaan

Opslag-
capaciteit

Het instrument beschikt over 896kbyte RAM en ca. 1,3Mbyte diskettecapaci-
teit voor het opslaan van meetwaarden. Omdat op de diskette naast de meet-
waarden ook registratiegegevens worden opgeslagen staat niet de volledige
diskettecapaciteit (1,44Mbyte) ter beschikking voor het opslaan van meet-
waarden.

Opslag-
frequentie

In de groepsconfiguratie kunnen voor het standaard-, event- en tijds-bedrijf
verschillende opslagfrequenties worden geconfigureerd. De opslagfrequentie
legt vast met welke tussenpozen de meetwaarden worden opgeslagen.

Geheugen-
waarde

Welke waarde (gemiddelde waarde, momentele waarde, minimum of maxi-
mum) moet worden opgeslagen wordt met deze parameter geconfigureerd
voor standaard-, event- en tijdsbedrijf.

Registratie-
duur

De registratieduur is van meerdere factoren afhankelijk:

- Aantal te registreren analoge en digitale kanalen

- Opslagfrequentie 

- Aantal events in de event-lijst 

- Aantal bijgehouden rapporten 

Benodigde 
geheugen

De benodigde geheugenruimte voor de afzonderlijke componenten is opge-
somd in de volgende tabel:

A De opgeslagen gegevens op diskette en in de RAM worden bij het
wijzigen van de configuratie gewist.

Component Benodigde geheugen in 
byte per opslagcyclus

Opmerking

Groep 4 Deze 4 bytes zijn per groep naast 
de benodigde geheugenruimte 
nodig voor de actieve groepskana-
len

Kanaal 
(analoog)

2 Benodigde geheugenruimte per ac-
tief analoog groepskanaal (x)

Kanalen 
(digitaal)

2 Benodigde geheugenruimte voor 
alle drie de digitale groepskanalen 
samen. Onafhankelijk of er één, 
twee of drie digitale kanalen worden 
gebruikt.

De benodigde geheugenruimte voor een totale groep resulteert als volgt:

4 byte + x • 2 byte (+ 2 byte)

Event (tekst) 10 Benodigde geheugenruimte voor 
één tekst-event.

Event 
(teller)

14 Benodigde geheugenruimte voor
één teller-event
12



2 Instrumentbeschrijving
Voorbeelden Twee voorbeelden ter verduidelijking van de registratieduur:

1. Een groep met 6 analoge en 3 digitale kanalen,
opslagfrequentie van de groep is 30s
1 periodiek rapport iedere 2 uur (zonder integrator),
2 (tekst-)events per uur 

Hieruit resulteert het volgende benodigde geheugen:

Daaruit resulteren voor de RAM en de diskette de volgende registratietijden:

896 kbyte1 RAM / 2232 byte/h = ca. 411h = ca. 17D

1,3 Mbyte Diskette / 2232 byte/h = ca. 610h = ca. 25D

Rapport 20 + y • 22 + z • 14 Alle rapporten hebben dezelfde ge-
heugenruimte nodig. 

Altijd 20 byte plus:

22 byte voor iedere actieve analoge 
ingang met integrator (y) 

resp.

14 byte voor iedere actieve analoge 
ingang zonder integrator  (z)

De benodigde geheugenruimte is 
onafhankelijk van de toekenning 
van de analoge ingang aan een 
groepskanaal of niet.

Zodra een analoge ingang niet is 
uitgeschakeld is het geheugen 
nodig.

Component Benodigde geheugen in 
byte per opslagcyclus

Opmerking

Groep 4 byte/30s + 6 • 2 byte/30s + 2 byte/30s 
= 18 byte/30s = 2160 byte/h

Rapport 20 byte/2h + 6 • 14 byte/2h = 104 byte/2h = 52 byte/h
Event 2 • 10 byte/h = 20 byte/h
Totaal 2232 byte/h

1. 1 kbyte = 1024 byte; 1 Mbyte = 1024 kbyte
13



2 Instrumentbeschrijving
2. Een groep met 4 analoge en 2 digitale kanalen,
opslagfrequentie van de groep is 1 s, 
een tweede groep met 3 analoge en 1 digitaal kanaal,
opslagfrequentie van de groep is 10 s,
10 (tekst-)events ieder uur,
4 (teller-)events iedere minuut

Daaruit resulteert als benodigde geheugenruimte:

Daaruit resulteren voor de RAM en de diskette de volgende registratietijden:

896 kbyte1 RAM / 55240 byte/h = ca. 16h

1,3 Mbyte diskette / 55240 byte/h = ca. 24h

Groep 1 4 byte/s + 4 • 2 byte/s + 2 byte/s 
= 14 byte/s = 50400 byte/h

Groep 1 4 byte/10s + 3 • 2 byte/10s + 2 byte/10s 
= 12 byte/10s = 4320 byte/h

(tekst-)
events 10 • 10 byte/h = 100 byte/h = 100 byte/h
(teller-)
events 5 • 14 byte/min = 7 byte/min = 420 byte/h
Totaal 55240 byte/h

1. 1 kbyte = 1024 byte; 1 Mbyte = 1024 kbyte
14



3 Bediening en visualisering
3.1 Startmenu
Het startmenu is het centrale punt van waaruit de verschillende gebruikersni-
veaus van het instrument kunnen worden benaderd.

Het startmenu wordt getoond:

- na het indrukken van de  M-toets1

- na (meerdere malen) indrukken van de D-toets vanuit een lager niveau 

1. Niet vanuit het configuratieniveau, 
wanneer daar al een parameter is gewijzigd.

H Na het activeren van de voedingsspanning (net-aan) wordt het la-
atst gekozen type weergave van het visualiseringsniveau getoond
wanneer deze voor het uitschakelen van het instrument (net-uit)
actief was.

h Gebruikersniveau kiezen

h Keuze met E bevestigen 
15



3 Bediening en visualisering
3.2 Groeps-manager

Startmenu ➔
bedienen

Het instrument verwerkt zes groepen meetingangen. Iedere groep kan tot
max. 6 analoge en 3 digitale kanalen omvatten.

De opdeling in groepen is vanuit twee overwegingen gekozen:

1. Betere overzichtelijkheid 

2. Globaal wijzigen van bepaalde parameters (bijv. verplaatsingssnelheid 
diagram) mogelijk. 

De bediening volgt binnen het visulaieringsniveau altijd groepsgeoriënteerd.

H Nadat de keuze voor een groep met E is bevestigd dan wordt
omgeschakeld naar verticale diagramweergave.

Groepsvenster
Hier worden de actuele analoge en digitale meetwaarden en de 
kanaalidentificatie getoond.
De groepsnaam wordt in de venstertitel tegen een rode achter-
grond getoond wanneer er binnen de groep een alarm aanwezig is

h Groep kiezen

h Keuze met E bevestigen 

Wanneer er binnen een groep een alarm aanwezig is dan
wordt het alarmsymbool knipperend getoond.
16



3 Bediening en visualisering
3.2.1 Verticaal diagram

De weergave als verticaal diagram komt in wezen overeen met de wijze waa-
rop een conventionele schrijver op papier registreert.

- actuele meetwaarde van de analoge ingangen van de groep
- meetwaarden op rode achtergrond = grenswaarde overschreden

Eenheid van de meetgrootheid 

Aanvang schaalverdeling 
van het gekozen kanaal

Grenswaardemarkering van het gekozen kanaal 
geen aanwijzing bij uitgeschakelde alarmering)

Bovenste grenswaarde-
markering (geen aanwij-

zing bij alarmering uit)

Einde schaalverdeling
van het gekozen kanaal

Volgende kanaal kiezen

Diagramverplaatsingssnelheid wijzigen.
Opgave in mm/h of tijd/raster.

Overgaan naar voorgaande/
volgende diagramweergave

Meetbereiksoverschrijding kanaal 3

 Nieuw begin registratie 

Actuele  diagram-
verplaatsingssnelheid

Kanaalnaam van 
het gekozen kanaal
17



3 Bediening en visualisering
3.2.2 Horizontaal diagram

In het horizontale diagram worden de analoge en daarnaast de digitale kana-
len van een groep horizontaal van links naar rechts geschreven.

H Vanuit het horizontale diagram wordt het zoeken naar events op-
geroepen.

Weergave van de binaire kanalen van de groep.
Geen aanwijzing indien er geen binaire kanalen zijn gecon-
figureerd.

Evalueren van de opgeslagen meetgegevens

Nieuw begin van de registratie 

Kanaalnaam
van de binaire kanalen

Diagramverplaatsing van de groep wijzigen
18



3 Bediening en visualisering
3.2.3 Evalueren van meetgegevens

Wanneer deze functie vanuit het horizontale diagram (v paragraaf 3.2.2 „Hori-
zontaal diagram“) wordt opgeroepen dan wordt het gehele verloop in de tijd
van de analoge en digitale kanalen van de actieve groep getoond. Met twee
softkeys kan een cursor in het diagram worden bewogen. De meetwaarden
van de kanalen op de cursor-positie worden getoond. De weergave van de op-
geslagen meetwaarden kan gevarieerd worden van “totale opgeslagen
tijdsperiode aanwijzen” tot “1 meetwaarde = 1 pixel op het display“.

H Evaluatie van de meetgegevens binnen een groep is mogelijk wan-
neer de status van de groep (groepsstatus) op Anz.+Speich. is ge-
configureerd.

Meetwaarde van de analoge kanalen op de cursor-positie

Vergroting
(zoom-factor)

Zoekcriteria configureren

Cursor links/rechts

Vergroting +/–

Cursor

Datum en tijd
op de actuele cursor-positie

Aanvang schaalverdeling

Tijdsperiode van het actueel getoonde diagram(-deel)

Eindwaarde schaalverdeling
Kanaalnaam
19



3 Bediening en visualisering
Zoekcriteria Voor het zoeken naar events kunnen meerdere criteria worden gebruikt:

- Begrenzing binnen een tijdsperiode binnen de opgeslagen meetwaarden.
Zonder opgave van een referentie-operator wordt naar de ingestelde tijdpe-
riode gezocht. De meetwaarde van de opgegeven tijdsperiode worden 
weergegeven voor zover deze voorhanden zijn.

- Vergelijken van de meetwaarde van een kanaal met een referentiewaarde. 
Indien het zoeken succesvol was wordt de event in het midden van het 
beeldscherm onder de cursor getoond.

- Koppeling (EN, OF) van de meetwaardecontrole van een kanaal met een 
tweede meetwaardecontrole van dezelfde of van een ander kanaal.

H Wanneer de zoom-factor op 100% staat dan komt 1 pixel op het
beeldscherm overeen met een in het RAM opgeslagen meetwaar-
de. Bij een zoom-factor < 100% wordt niet meer iedere in het RAM
opgeslagen meetwaarde getoond.
De zoom-factor geeft aan hoeveel procent van de in het RAM op-
geslagen meetwaarden worden getoond.  
Bijv. 50% = iedere tweede meetwaarde, 33% iedere derde meet-
waarde. 
Het verloop van de curve kan daardoor worden beïnvloed.

Venster voor het definiëren van de zoekcriteria

Zoeken starten/vervolgen
Nadat de eerste meetwaarde is gevonden, die aan de zoekcriteria

voldoet, wordt het symbool voor verder zoeken getoond, indien verder
zoeken is geconfigureerd als “ja” (zie hierna).

Wanneer bij de eerste keer zoeken geen event
wordt gevonden dan wordt hier de melding geen

waarde gevonden getoond.
20



3 Bediening en visualisering
Verder zoeken Wanneer de optie verder zoeken op ja is geconfigureerd dan wordt na het in-
drukken van de softkey “zoeken starten/vervolgen” naar het volgende event
gezocht wat aan de zoekcriteria voldoet. Dit herhaalt zich iedere keer na het
indrukken van de softkey tot er geen event meer wordt gevonden of tot het
zoeken wordt afgebroken met D.

Voorbeeld In de voorgaande figuur wordt naar het eerste tijdstip tussen 10:56:16 en
11:00:51 op 22.01.98 gezocht waarop de meetwaarde van kanaal 1 groter wa-
ren dan 50. 
21



3 Bediening en visualisering
3.2.4 Bargraph-weergave

In de bargraph-weergave worden de actuele meetwaarden van de groep naast
de numerieke aanwijzing als bargraph weergegeven.

Schaaleindwaarde

Actuele meetwaarde (numeriek))

Actuele meetwaarde als bargraph

Bovenste grenswaardemarkering

Grenswaarde-overschrijding
Bij grenswaarde-overschrijding verandert de
kleur naar rood. Het alarmsymbool knippert
en de numerieke meetwaarde wordt tegen

een rode achtergrond getoond.

Onderste grenswaardemarkering

Schaalaanvangswaarde

Meetbereiksonverschrijding

Volgende kanaal kiezen
22



3 Bediening en visualisering
3.2.5 Numerieke weergave

In de numerieke weergave worden de actuele meetwaarden van een groep in
groot tekstformaat weergegeven. De exacte meetwaarden kunnen daardoor
ook vanaf grotere afstand goed worden afgelezen.

Het venster van het geselecteerde kanaal bevindt zich op de voorgrond zodat
kanaalnaam, -beschrijving en -eenheid zichtbaar zijn.

H Met E wordt naar de numerieke weergaven voor afzonderlijke
kanalen van het actuele kanaal omgeschakeld.

v paragraaf 3.2.6 „Numerieke weergave afzonderlijke kanalen“

Kanaalnaam

Kanaalbeschrijving

Actuele meetwaarde

Eenheid meetgrootheid

Volgende kanaal kiezen

Toestandindicatie digitale kanalen

Naam digitaal kanaal
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3 Bediening en visualisering
3.2.6 Numerieke weergave afzonderlijke kanalen

In de numerieke weergave afzonderlijke kanalen wordt de actuele meetwaarde
van een kanaal in groot tekstformaat numeriek en als bargraph weergegeven.

Kanaalnaam

Actuele meetwaarde

Bovenste grenswaardemarkering

Schaaleindwaarde

Actuele meetwaarde

Eenheid meetgrootheid

Kanaalbeschrijving (2 x 20 karakters)

Onderste grenswaardemarkering

Schaalaanvangswaarde

Volgende kanaal selecteren
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3 Bediening en visualisering
3.2.7 Rapporten

Het instrument kan vijf verschillende typen rapporten verzorgen:

- periodiek rapport

- extern rapport

- dagrapport

- maandrapport

- jaarrapport 

Van ieder rapport kan het actueel aangemaakte en het laatst afgesloten rap-
port worden getoond.

v paragraaf 3.8 „Integrator“

Kanaalnaam

- Volgende rapporttype oproepen
- Omschakelen tussen actuele en

laatste rapport

Volgende/voorgaande kanaal selecteren

Tijdsperiode waarin het rapport is gemaakt
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3 Bediening en visualisering
3.3 Disk-manager
De in het meetgegevens-geheugen (RAM) van de beeldschermschrijver op-
geslagen gegevens worden met regelmatige tussenpozen op de diskette in
het instrument opgeslagen. Het evaluatieprogramma van de PC (v paragraaf
6 „Evaluatieprogramma“) leest de gegevens van de diskette en verzorgt com-
fortabele functies voor de evaluatie.

Disk-Manager
oproepen

De Disk-manager wordt via het startmenu opgeroepen.

v paragraaf 3.1 „Startmenu“

A De op de diskette en in de RAM opgeslagen gegevens worden bij
het wijzigen van de configuratie gewist. 

Disk-reserve
Resterende diskettecapaciteit in%

Symbool knippert bij fout
bijv. “diskette vol”, “geen diskette”

Actuele status van de diskette

Actualiseren starten
26



3 Bediening en visualisering
Status-
meldingen

De volgende statusmeldingen zijn mogelijk:

Diskette-
reserve

In het configuratieniveau kan onder Instrumentgegevens ➔ Diskette-reserve
een procentuele waarde worden aangegeven. Wanneer de resterende capaci-
teit van de diskette deze procentuele waarde bereikt dan wordt het signaal
“disk-reserver” actief. Deze kan bijv. worden gebruikt voor het aansturen van
een relais of voor omschakeling naar event-bedrijf.

v paragraaf 4 „Configuratieparameters“
paragraaf 3.6 „Digitale signalen“

Statusmelding Beschrijving

DISKETTE GEACT. Voordat de diskette uit het instrument wordt geno-
men moet diskette actualiseren worden opgeroe-
pen zodat de gegevens op de diskette worden ge-
actualiseerd. De sinds de laatste keer automatisch 
opslaan nog niet opgeslagen gegevens worden nu 
geschreven.

DISK. NIET GEACT. Bij het actualiseren van de diskette is een fout op-
getreden. Deze melding kan meerdere oorzaken 
hebben.

Oplossing: diskette (handmatig actualiseren door 
het indrukken van de -toets.

DISK. WORDT NIEUW
AANGEMAAKT

Het instrument herkent wanneer er een nieuwe of 
vreemde diskette wordt geplaatst.

A Nieuwe of vreemde diskettes worden 
zonder meer overschreven.

GEEN DISKETTE Wanneer er geen diskette in het instrument aan-
wezig is dan knippert het diskettesymbool in de 
statusregel.

DISK.
WRITE-PROTECT

De geplaatste diskette kan niet worden beschre-
ven omdat deze beveiligd is tegen overschrijven 
(write-protect)

Oplossing: write-protect opheffen.

DISKETTE DEFECT Bij het beschrijven van de diskette is een fout op-
getreden. De diskette is defect.

Oplossing: nieuwe (DOS) diskette plaatsen.

DISKETTE VOL Wanneer de diskette vol is knippert het diskette-
symbool in de statusregel. Er worden geen gege-
vens meer op de diskette geschreven.

Oplossing: een lege diskette plaatsen voordat ook 
het meetgegevens-geheugen van de beeld-
schermschrijver vol is. Indien dit niet op tijd gebe-
urt gaan er meetgegevens verloren.

Het meetgegevens-geheugen wordt als ringge-
heugen gebruikt, d.w.z. wanneer deze vol is dan 
worden de oudste meetgegevens gewist om nieu-
we gegevens op te kunnen slaan.
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3 Bediening en visualisering
3.4 Instrument-info

In het venster instrument-info wordt algemene informatie over het instrument
getoond. bovendien worden in dit venster ook de storingen “batterij leeg” en
“tijd instellen” aangewezen. Wanneer een van deze instrumentstoringen opt-
reedt dan knippert het info-symbool in de statusregel.

Instrument-
info

Instrument-info wordt via het startmenu opgeroepen.

v paragraaf 3.1 „Startmenu“
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3 Bediening en visualisering
3.5 Event-lijst

Events In het instrument kunnen verschillende events (gebeurtenissen) meldteksten
activeren die in de event-lijst worden opgenomen en in de RAM resp. op de
diskette worden opgeslagen. Events zijn:

- alarmen, geactiveerd door grenswaarde-overschrijdingen van afzonderlijke 
kanalen,

- externe teksten, geactiveerd via binaire ingang, 

- systeemmeldingen (bijv. net-aan/uit, zomer-/wintertijdomschakeling),

- Op-/aftellen van een (event-)teller (meestal via een binaire ingang geactive-
erd).

Event-
definitie

Voor alle events, behalve systeemmeldingen, kan worden geconfigureerd of:

- de meldtekst actief of inactief is,

- de interne standaard tekst 

- of een van de teksten (zie onder) moet worden gebruikt.

Teksten In het setup-programma kunnen 36 teksten met een maximale lengte van 20
karakters vrij worden gedefinieerd. 

Standaard
teksten

Het instrument stelt standaard teksten ter beschikking die in de onderstaande
tabel zijn vermeld:

Tekst Opmerking

Grx Kanaaly Min-Alarm AAN
Grx Kanaaly Min-Alarm UIT
Grx Kanaaly Max-Alarm AAN
Grx Kanaaly Max-Alarm UIT
Binaire ingang x AAN
Binaire ingang x UIT

x = Nummer van de groep
y = Kanaalnummer

Net AAN
Net UIT
Gegevensverlies
Zomertijdomschak.
Wintertijdomschak.
Nieuwe configuratie
Instrumentstoring

Teller 1: +xxxxx
Teller 2: +xxxxx

5 decaden plus voorteken, 
zonder komma 

„Tekst 1 … 36“

Bij binaire signalen en alarmen wordt de 
uitbreidingstekst “AAN” of “UIT” automa-
tisch toegevoegd en bij tellers de teller-
stand.

36 teksten met telkens 20 karakters.
Teksten worden via het setup-program-
ma geconfigureerd.
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3 Bediening en visualisering
Uitbreiding-
tekst 

Het instrument breidt de teksten zelfstandig uit met “AAN” of “UIT”, zodat het
schakelen van het signaal kan worden herkend.

Voorbeeld:

Standaard tekst Uitbreidingstekst

Binaire ingang 2 AAN

Binaire ingang 2 UIT
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3 Bediening en visualisering
3.6 Digitale signalen

Signaaltypen Tot de digitale signalen behoren naast de zeven binaire ingangen ook door het
instrument opgewekte digitale signalen:

Weergave Ieder van de digitale signalen kan binnen een groep aan een digitaal kanaal
worden toegekend. De weergave verschijnt in verschillende diagrammen op
het display:

Uitgangen De digitale signalen kunnen voor de aansturing van de vijf relais en de open-
collector uitgang worden gebruikt. Configuratie als maak- of verbreekcontact
is mogelijk.

Teller Digitale signalen kunnen onder stuurfuncties als stuursignaal voor tellers wor-
den geconfigureerd. Zo kan wanneer een tellertekst is geconfigureerd bijv.
worden meegeteld hoevaak en wanneer een groepsalarm werd geactiveerd.

Digitale signaal Beschrijving

Binaire ingang 1 … 7 Zeven hardware-matig aanwezige binaire ingan-
gen (optie)

Alarm groep 1 … 6 OF-koppeling van alle grenswaarde-overschrijdin-
gen van de kanalen binnen een groep 

Verzamelalarm OF-koppeling van alle groepsalarmen 

Disk-reserve Alarm wordt geactiveerd wanneer de resterende 
capaciteit van de diskette een bepaalde waarde 
onderschrijdt.

paragraaf 3.3 „Disk-manager“

Storing Alarm bij lege batterij of wanneer de tijd moet wor-
den ingesteld. 

paragraaf 3.4 „Instrument-info“

Diagram Weergave

Groeps-manager Aan-/uitweergave als schakelaar:

Horizontaal diagram Weergave als verloop in de tijd:

Bargraph Aan-/uitweergave als schakelaar

Numerieke weergave Aan-/uitweergave als schakelaar
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3 Bediening en visualisering
Externe teksten Via zeven binaire ingangen kunnen zogenaamde externe teksten worden ge-
realiseerd. Er kan of een standaard tekst worden gebruikt of een van de 36 via
het setup-programma definieerbare teksten. Het instrument breidt de teksten
zelfstandig uit zodat in- en uitschakelen van het signaal kan worden herkend.
De externe teksten worden op het instrument onder stuurfuncties geconfigure-
erd. 

v paragraaf 3.5 „Event-lijst“

Extern rapport Begin en einde van het extern rapport worden via een van de digitale signalen
aangestuurd. Het externe rapport wordt vanaf het tijdstip aangemaakt waarop
het stuursignaal (Configuratie ! Rapport ! Stuursignaal) actief wordt. Het
wordt net zolang aangemaakt tot het stuursignaal weer inactief wordt.

Event-bedrijf De digitale signalen kunnen voor het activeren van het event-bedrijf worden
gebruikt. In event-bedrijf worden de meetwaarden met een andere opslagfre-
quentie dan in standaard bedrijf opgeslagen.

Voorbeeld Wanneer de resterende capaciteit van de diskette minder wordt dan 30% dan
moet de opslagfrequentie (van de meetwaarde) van groep 1 worden gewijzigd
van 1 naar 20 s. 

De volgende configuratie moet worden uitgevoerd:

Parameter Instelling

Configuratie
! Instrumentgegevens

! Disk-reserve

30

Configuratie
! Groepsconfig.

! Groep 1
! Event-bedrijf

! Stuursignaal

Disk-reserve

Configuratie
! Groepsconfig.

! Groep 1
! Event-bedrijf

! Opslagfrequentie

20
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3 Bediening en visualisering
3.7 Tellers
De beeldschermschrijver heeft twee tellers die 10.000 stappen kunnen tellen.

Stuursignaal In het configuratieniveau worden onder Configuratie ! Stuurfuncties ! Tellers
! Teller 1 … 2

- het Stuursignaal,

- de Startwaarde,

- de Telrichting 

- en de Tekst voor de event-lijst 

geconfigureerd.

Mogelijke stuursignalen voor de beide tellers zijn:

- een binaire ingang,

- een groepsalarm,

- het verzamelalarm,

- het signaal voor geheugen vol 

- of het signaal “storing“.

Startwaarde De startwaarde kan willekeurig tussen -99.999 … +99.999 worden ingesteld.

Telrichting Er kan op- of aftellend worden geteld. 

Tekst De tekst voor de posities in de event-lijst wordt via het setup-programma ge-
configureerd. De actuele tellerstand wordt als uitbreidingstekst automatisch
toegevoegd.

v paragraaf 3.5 „Event-lijst“

Weergave De tellers worden net zoals de analoge kanalen in de diagrammen als corvees
weergegeven. Om dit te kunnen realiseren moet de teller aan een analoog ka-
naal in de groepsconfiguratie als ingangssignaal worden toegekend.

Via de parameter  Configuratie ! Analoge ingangen ! Teller 1 … 2 ! Sc-
haalaanvangswaarde en Schaaleindwaarde wordt het weer te geven telbereik
(max. 10.000 stappen) geconfigureerd.
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3 Bediening en visualisering
3.8 Integrator
Naast het minimum, het maximum en de gemiddelde waarde van een (anal-
oog) kanaal in een groep kan in het rapport een integrator worden meegeno-
men.

Integrator
activeren

In het configuratieniveau moet daarvoor onder Configuratie ! Analoge ingan-
gen ! Analoge ingang 1 … 16 ! Overige parameters een integrator-tijdbasis
worden ingesteld. Wanneer deze niet is ingesteld (uitgeschakeld), dan wordt
de aanwijzing van de integrator in het rapport onderdrukt. 

Met de integrator kan bijv. een flow-hoeveelheid of een niveau worden be-
paald en in een diagram worden weergegeven. 

Voorbeeld Een sensor op analoge ingang 1 levert een signaal dat proportioneel is met de
flow (m3/h). Met behulp van de integrator moet de doorgestroomde hoeveel-
heid worden gemeten (m3).

De volgende instellingen zijn noodzakelijk:

Parameter Waarde/keuze Beschrijving

Configuratie
➔Analoge ingangen 

➔ Analoge ingang 1
➔ Overige  

parameters
➔ Eenheid

m3/h Voor flow-proportioneel si-
gnaal van de sensor in  
m3/h

Configuratie 
➔Analoge ingangen 

➔ Analoge ingang 1
➔ Overige 

parameters
➔ Integr.-

tijdbasis

Uur De flow wordt in 
m3/h gemeten.

Configuratie
➔Analoge ingangen 

➔ Analoge ingang 1
➔ Overige 

parameters
➔ Integr.-eenheid

m3 In de rapporten wordt de 
doorgestroomde hoeveel-
heid in m3 aangegeven.
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4 Configuratieparameters
4.1 Bedieningsvoorbeeld

1. Invoer afbreken. De oude instellingen blijven behouden
2. Instelling bevestigen
35



4 Configuratieparameters
4.2 Tabel met configuratieparameters 
In de volgende tabel zijn alle parameters van het instrument in de vorm van
een tabel opgesomd. De volgorde waarin de parameters worden verklaard
komt overeen met de volgorde waarin deze in het instrument (menustructuur)
voorkomen.

In de eerste kolom van de tabel is de “route” via het menu en de vensters naar
de betreffende parameter beschreven.

In de tweede kolom zijn de mogelijke instellingen voor de parameter resp. de
keuzemogelijkheden gegeven.

De derde kolom bevat een beschrijving van de parameter resp. de keuzemo-
gelijkheden voor zover de parameter en zijn functie resp. de keuzemo-
gelijkheden niet zelfverklarend zijn.

Parameter Waarde/keuze Beschrijving

Kontrast Parametrering
➔Kontrast

0 … 31 Helderheid display

Verplaatsings-
aanwijzing

Parametrering
➔Verplaatsingsaanwijzing

in mm/h, tijd/raster

Diagram-
verplaatsing  
(groep 1 … 6)

Parametrering
➔Diagramverplaatsing

➔ Groep 1 … 6

Uitgeschakeld, 1200, 600, 
240, 120, 80, 60, 40, 20, 
10, 5, 4, 3, 2, 1, 0,1mm/h 
resp. waarde in tijd per ra-
ster

Verplaatsingssnelheid van 
de afzonderlijke groepen

Screen saver Parametrering
➔Screen saver.

0 … 32767min Tijd waarna het display 
wordt uitgeschakeld. 
Na indrukken van een wil-
lekeurige toets schakelt het 
display weer aan. 
0 = geen uitschakeling

Parameter Waarde/keuze Beschrijving

Instrumentnaam Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Instrumentnaam

16 tekens Alleen via Setup-program-
ma

Datum Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Datum en tijd
➔ Datum

Willekeurige datum Invoer van de actuele
datum

Tijd Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Datum en tijd
➔ Tijd

Willekeurige tijd Invoer van de actuele
tijd
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4 Configuratieparameters
Zomertijd
(omschakeling)

Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Zomertijd
➔ Omschakeling

uitgeschakeld, 
automatisch, 
tijdsopgave 

Automatisch:
2:00 uur resp. 3:00 uur op 
de laatste zondag in maart 
resp. oktober

Zomertijd
(begindatum)

Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Zomertijd
➔ Begindatum

willekeurige datum

Zomertijd
(begintijd)

Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Zomertijd
➔ Begintijd

willekeurige tijd

Zomertijd
(einddatum)

Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Zomertijd
➔ Einddatum

willekeurige datum

Zomertijd
(eindtijd)

Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Zomertijd
➔ Eindtijd

willekeurige tijd

Taal Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Taal

Duits, Engels, Frans, 
Nederlands

Netfrequentie Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Netfrequentie

50, 60Hz

Temperatuureen-
heid

Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Temperatuureenheid

°C, °F

Diskette-Reserve Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Diskette-reserve

1 … 100% Het signaal wordt actief 
wanneer de rest. capaci-
teit van de diskette deze 
waarde bereikt.
v paragraaf 3.6 „Digitale 
signalen“

Code-Nummer Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Codenummer

0000 … 9999 Codenummer voor 
configuratieniveau;
0000 = uitgeschakeld
De op diskette en in de 
RAM opgeslagen gege-
vens worden bij wijzigen 
van de configuratie gewist.

Fabrieksinstelling Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Fabr.inst. bevest.

Neen, Ja Altijd Neen, 
Ja = fabrieksinstelling
overnemen

Sensor
(Analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Sensor

Uitgeschakeld, 
Weerst.therm., 
Thermo-elem., Stroom, 
Spanning, Weerst.sens., 
Potentiom., Teller

Afhankelijk van de gekozen 
sensor kunnen telkens al-
leen de relevante parame-
ters bij de configuratie van 
de analoge ingang worden 
gekozen.
v paragraaf 3.7 „Tellers“

Parameter Waarde/keuze Beschrijving
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4 Configuratieparameters
Linearisering
(Analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Linearisering

Lineair, Pt100, Pt100 JIS, 
Ni100, Pt500, Pt1000, 
Fe-CuNi "J", NiCrCuNi "E", 
Ni-CrNi "K",  NiCrSi "N", 
Cu-CuNi "T", PtRhPtRh 
"B", PtRh-Pt "R", PtRh-Pt 
"S", Cu-CuNi "U", 
Fe-CuNi "L"

Type aansluiting
(Analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Type aansluiting

2 … 4 -draads

Koudelas-
compensatie
(Analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Koudelascomp.

Intern Pt100, 
Extern const

Externe
koudelas-
temperatuur
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Ext. koudelastem.

-50 … +150°C Externe koudelastempera-
tuur voor thermo-
elementen

Meetbereiks-
aanvang
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Meetbereiks-

aanvang

willekeurige waarde

Meetbereiks-
eindwaarde
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Meetb. eindw.

willekeurige waarde

Weerstand
Ra, Rs, Re
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Meetb. eindw.

➔ Weerstand
Ra, Rs, Re

0 … 4000Ω Voor weerstandssensor:

Weerstand Ro, Rp
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Meetb. eindw.

➔ Weerstand
Ro, Rp

0 … 4000Ω Voor potentiometer:

Parameter Waarde/keuze Beschrijving
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4 Configuratieparameters
Aanvangs-
temperatuur
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Meetb. eindw.

➔ Aanvangs-
temperatuur

willekeurige waarde Alleen bij sensor stroom,
spanning met linearisering 
weerstandsthermometer, 
thermo-element

Eindtemperatuur
(Analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Meetb. eindw.

➔ Eindtemp

willekeurige waarde Alleen bij sensor stroom, 
spanning met linearisering 
weerstandsthermometer, 
thermo-element

Schaalaanvangs-
waarde
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Schaalaan-

vangsw.

-99999 … +99999

Schaaleindwaarde
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Schaaleindwaarde

-99999 … +99999

Filterconstante
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Overige param.

➔ Filterconstante

0,0 … 10,0s

Kanaalnaam
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16/teller 1 … 2
➔ Overige param.

➔ Kanaal-
naam

7 tekens Alleen via setup-
programma

Korte naam. Deze wordt in 
alle diagrammen getoond.

Kanaalbeschrijving
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16/Teller 1 … 2
➔ Overige param.

➔ Kanaal-
beschrijving

2 x 20 tekens Alleen via setup-
programma

Uitvoerige beschrijving. 
Deze wordt naast de beide 
numerieke weergaven ge-
toond.

Eenheid
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16/teller 1 … 2
➔ Overige param.

➔ Eenheid

5 tekens Alleen via 
setup-programma

Parameter Waarde/keuze Beschrijving
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4 Configuratieparameters
Kommaformaat
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16/teller 1 … 2
➔ Overige param.

➔ Kommaform.

automatisch, 
X.XXXX, 
XX.XXX, 
XXX.XX, 
XXXX.X, 
XXXXX.

Automatisch: weergave 
met max. resolutie

Integrator-
tijdbasis
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Overige param.

➔ Integr.-
tijdbasis

uitgeschakeld, 
seconde,
minuut,
uur,
dag

Tijdbasis voor de integra-
tor. Wanneer de integrator 
is uitgeschakeld dan wordt 
de weergave van de inte-
grator in het rapport onder-
drukt.
v paragraaf 3.8 „Integra-

tor“

Integrator-eenheid
(analoge ingangen)

Configuratie
➔Analoge ingangen

➔ Analoge ingang
1 … 16
➔ Overige param.

➔ Integr.-eenheid

5 tekens Alleen via setup-program-
ma
v paragraaf 3.8 „Integra-

tor“

Groepsstatus Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Groepsstatus

uit, 
alleen aanwijzen, 
aanw. + opslaan

Aanw.+opslaan: de kana-
len van de groep worden in 
de diagrammen getoond 
en op diskette opgeslagen.

Groepsnaam Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Groeps-

naam

16 tekens Alleen via setup-
programma

Ingangssignaal
(analoge kanalen,
Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Analoge kanalen

➔ Analoog kan.
1 … 6
➔ Ingangs-

signaal

uitgeschakeld, 
analoge ing.1 … 16, 
teller 1, 
teller 2

Toekenning van de hard-
ware-ingangen aan de ka-
nalen van de groep

Lijndikte
(analoge kanalen,
Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Analoge kanalen

➔ Analoog kan.
1 … 6
➔ Lijndikte

dun, 
dik

Voor diagramweergave

Alarmering
(analoge kanalen,
Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Analoge kanalen

➔ Analoog kan.
1 … 6
➔ Alarmering

uit, 
aan

Parameter Waarde/keuze Beschrijving
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4 Configuratieparameters
Min-grenswaarde
(analoge kanalen,
Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Analoge kanalen

➔ Analoog kan.
1 … 6
➔ Min-

grensw.

-99999 … +99999

Max-grenswaarde
(analoge kanalen,
Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Analoge kanalen

➔ Analoog kan.
1 … 6
➔ Max-

grensw.

-99999 … +99999

Hysterese
(analoge kanalen,
Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Analoge kanalen

➔ Analoog kan.
1 … 6
➔ Hysterese

-99999 … +99999

(1) = Min-grenswaarde
(2) = Max-grenswaarde
(3) = Hysterese

Tekst Min-alarm
(analoge kanalen,
Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Analoge kanalen

➔ Analoog kan.
1 … 6
➔ Tekst

Min-alarm

standaard tekst, 
tekst 1 … 36,
geen tekst

v paragraaf 3.5 „Event-
lijst“

Tekst Max-alarm
(analoge kanalen,
Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Analoge kanalen

➔ Analoog kan.
1 … 6
➔ Tekst 

Max-alarm

standaard tekst, 
tekst 1 … 36, 
geen tekst

Parameter Waarde/keuze Beschrijving
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4 Configuratieparameters
Ingangssignaal
(digitale kanalen,
Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Digitale kanalen

➔ Digitaal kan
1 … 3
➔ Ingangs-

signaal

uit, bin. ing. 1 … 7, 
alarmgr.1 … 6, 
verzamelalarm, 
disk-reserve, 
storing

Toekenning van de hard-
ware-ingangen resp. de via 
de software gegenereerde 
signalen naar de digitale 
kanalen van de groep.

Meetwaarde-
weergave
verticaal  diagram
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Meetwaarde-

weergave
➔ Verticaal

diagram

uit, 
aan

Wanneer een meetwaarde-
weergave Uit is dan kan 
deze in de visualisering 
niet worden opgeroepen.
Deze wordt bij het om-
schakelen van de meet-
waardeweergave automa-
tisch overgeslagen.Meetwaarde-

weergave
horizont. diagram
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Meetwaarde-

weergave
➔ Horizont.

diagram

uit, 
aan

Meetwaarde-
weergave
Bargraph
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Meetwaarde-

weergave
➔ Bargraph

uit, 
aan

Meetwaarde-
weergave
numerieke 
weergave
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Meetwaarde-

weergave
➔ numerieke

weergave

uit,
aan

Meetwaarde-
weergave
rapport
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Meetwaarde-

weergave
➔ Rapport

uit,
aan

Geheugenstatus
Standaard bedrijf
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Standaard bedr.

➔ Geheugen-
status

uit,
aan

Geheugenwaarde
Standaard bedrijf
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Standaard bedr.

➔ Geheugenw.

gem. waarde, 
act. waarde.,
minimum, 
maximum

Parameter Waarde/keuze Beschrijving
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4 Configuratieparameters
Opslagfrequentie
Standaard bedrijf
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Standaard bedrijf

➔ Opslagfreq.

0 … 32767s

Stuursignaal
Event-bedrijf
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Event-bedrijf

➔ Stuursignaal

uit, bin. ing.1 … 7, 
alarmgr.1 … 6, 
verzamelalarm, 
disk-reserve, 
storing

Wanneer het geconfigure-
erde signaal actief is dan 
schakelt het instrument 
over naar event-bedrijf.

Geheugenwaarde
Event-bedrijf
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Event-bedrijf

➔ Geheugenw.

gem. waarde,
actuele waarde,
minimum, 
maximum

Opslagfrequentie
Event-bedrijf
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Event-bedrijf

➔ Opslagfreq.

0 … 32767s

Aanvangstijd
Tijdsbedrijf
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Tijdsbedrijf

➔ Aanvangstijd

willekeurige tijd

Eindtijd
Tijdsbedrijf
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Tijdsbedrijf

➔ Eindtijd

willekeurige tijd

Geheugenwaarde
Tijdsbedrijf 
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Tijdsbedrijf

➔ Geheugenw.

gem. waarde,
actuele waarde,
minimum, 
maximum

Opslagfrequentie
Tijdsbedrijf
(Groep 1 … 6)

Configuratie
➔Groepsconfig.

➔ Groep 1 … 6
➔ Tijdsbedrijf

➔ Opslagfreq.

0 … 32767s

Gedrag
uitgangen

Configuratie
➔Uitgangen

➔ Relais K1 … K5,
 Open-collector
➔ Gedrag

uitgeschakeld,
maakcontact,
verbreekcontact

Stuursignaal
uitgangen

Configuratie
➔Uitgangen 

➔ Relais K1 … K5,
 Open-collector
➔ Stuursignaal

uitgeschakeld,
bin. ing. 1 … 7, 
alarmgr.1 … 6, 
verzamelalarm, 
disk-reserve, storing

Het geconfigureerde sign-
aal wordt via het relais uit-
gestuurd.

Parameter Waarde/keuze Beschrijving
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4 Configuratieparameters
Stuursignaal
Teller 1 … 2

Configuratie
➔Stuurfuncties

➔ Tellers
➔ Teller 1 … 2

➔ Stuursignaal

uitgeschakeld,
bin. ing. 1 … 7, 
Alarmgr.1 … 6, 
verzamelalarm, 
disk-reserve, storing

Wanneer het stuursignaal 
actief wordt dan wordt de 
teller op- resp. 
v paragraaf 3.7 „Tellers“

Startwaarde
Teller 1 … 2

Configuratie
➔Stuurfuncties

➔ Tellers 
➔ Teller 1 … 2

➔ Startwaarde

-9999 … +9999 Zet de teller op de opgege-
ven waarde.
v paragraaf 3.7 „Tellers“

Telrichting
Teller 1 … 2

Configuratie
➔Stuurfuncties

➔ Tellers
➔ Teller 1 … 2

➔ Telrichting

optellend, 
aftellend

v paragraaf 3.7 „Tellers“

Tekst
Teller 1 … 2

Configuratie
➔Stuurfuncties

➔ Tellers
➔ Teller 1 … 2

➔ Tekst 

standaard tekst, 
tekst 1 … 36, 
geen tekst

v paragraaf 3.7 „Tellers“
paragraaf 3.5 „Event-
lijst“

Externe teksten
Binaire ingang 
1 … 7

Configuratie
➔Stuurfuncties

➔ Externe teksten
➔ Binaire ingang

1 … 7

standaard tekst, 
tekst 1 … 36, 
geen tekst

v paragraaf 3.5 „Event-
lijst“

Toetsenbord-
vergrendeling

Configuratie
➔Stuurfuncties

➔ Toetsenbordvergr.

uitgeschakeld,
bin. ing. 1 … 6

Het toetsenbord wordt ver-
grendeld zodra de gekozen 
binaire ingang gesloten is.

Periodiek 
rapport

Configuratie
➔Rapport

➔ Period. rapport

uit, 
aan

Wanneer een rapport Uit is 
kan deze niet worden op-
geroepen. Bij het omscha-
kelen van rapport wordt 
deze automatisch overges-
lagen.

Extern rapport Configuratie
➔Rapport

➔ Extern rapport

uit, 
aan

Dagrapport Configuratie
➔Rapport

➔ Dagrapport

uit, 
aan

Maandrapport Configuratie
➔Rapport

➔ Maandrapport

uit, 
aan

Jaarrapport Configuratie
➔Rapport

➔ Jaarrapport

uit, 
aan

Periode
Report

Configuratie
➔Rapport

➔ Periode

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30min,
1,2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,12h

Alleen voor per. rapport

Parameter Waarde/keuze Beschrijving
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4 Configuratieparameters
Stuursignaal
rapport

Configuratie
➔Rapport

➔ Stuursignaal

uitgeschakeld,
bin. ing.1 … 7, 
alarmgr.1 … 6, 
verzamelalarm, 
disk-reserve, storing

Alleen voor extern rapport.
Het rapport wordt aange-
maakt zolang het signaal 
actief is. Bij wegvallen van 
het signaal wordt het rap-
port opgenomen in de rap-
portlijst.

Synchronisatie-
tijd
rapport

Configuratie
➔Rapport

➔ Synchronisatietijd

willekeurige tijd Alle rapporten behalve het 
externe rapport.
Voorbeeld:
Instelling:
Synchronisatietijd  = 03:00
Periode = 6h
Actuele tijd = 02:15
Werkming:
1. period. rapport = 

02:15 - 03:00
2. period. rapport =

03:00 - 09:00
3. period. rapport = 

09:00 - 15:00
4. …,
Dagrapport = 03:00 
iedere dag,
Maandrapport = 03:00 
op de eerste dag van iede-
re maan,
Jaarrapport = 03:00 
op 1.1. van ieder jaar

Teksten Configuratie
➔Teksten

tekst 1 … 36 Alleen via setup-
programma

Parameter Waarde/keuze Beschrijving
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4 Configuratieparameters
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5 Setup-programma
5.1 Hardware- en software-voorwaarden
Voor het bedrijf en de installatie van het setup-programma moet aan de
volgende hardware- en software-voorwaarden zijn voldaan:

Minimale 
configuratie

- IBM-PC of compatibel PC met minimaal 386 processor

- 4MByte intern geheugen

- 3,5" diskettestation

- Muis

- Een vrije seriële poort 

- 6MByte vrije geheugenruimte op de harde schijf

- VGA-grafische kaart

- Microsoft Windows1 3.1/3.11/95

Voor de communicatie tussen de PC en de beeldschermschrijver zijn daarn-
aast de volgende onderdelen nodig:

- PC-verbindingskabel 

- Adapter voor PC-verbindingskabel 

1. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken  
van Microsoft Corporation
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5 Setup-programma
5.2 Setup-programma installeren

Installatie-
programma uit-
voeren

h Microsoft Windows 3.1/3.11 starten

h Diskette in het diskettestation plaatsen 

h Installatieprogramma via Programmabeheer oproepen 
(Bestand ➔ Starten)1

h Afhankelijk van de naam van het diskette station  „a:\install“ of „b:\install“ 
als Opdrachtregel invoeren

h Op OK klikken

Het installatieprogramma loopt via beeldschermmeldingen door de verdere in-
stallatie.

H Wanneer Microsoft Windows al is opgestart dan moeten voor het
installeren van het setup-programma alle Windows-programma’s
worden afgesloten.

1. Bij Windows95 Start ➔ Uitvoeren… kiezen
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5 Setup-programma
5.3 Tekenset
032  080 P 0162 ¢ 0210 Ò
033 ! 081 Q 0163 £ 0211 Ó
034 " 082 R 0164 ¤ 0212 Ô
035 # 083 S 0165 ¥ 0213 Õ
036 $ 084 T 0166 ¦ 0214 Ö
037 % 085 U 0167 § 0215 ×
038 & 086 V 0168 ¨ 0216 Ø
039 ’ 087 W 0169 © 0217 Ù
040 ( 088 X 0170 ª 0218 Ú
041 ) 089 Y 0171 « 0219 Û
042 * 090 Z 0172 ¬ 0220 Ü
043 + 091 [ 0173 - 0221 Ý
044 , 092 \ 0174 ® 0222 Þ
045 - 093 ] 0175 ¯ 0223 ß
046 . 094 ^ 0176 ° 0224 à
047 / 095 _ 0177 ± 0225 á
048 0 096 ‘ 0178 ² 0226 â
049 1 097 a 0179 ³ 0227 ã
050 2 098 b 0180 ´ 0228 ä
051 3 099 c 0181 µ 0229 å
052 4 0100 d 0182 ¶ 0230 æ
053 5 0101 e 0183 · 0231 ç
054 6 0102 f 0184 ¸ 0232 è
055 7 0103 g 0185 ¹ 0233 é
056 8 0104 h 0186 º 0234 ê
057 9 0105 i 0187 » 0235 ë
058 : 0106 j 0188 ¼ 0236 ì
059 ; 0107 k 0189 ½ 0237 í
060 < 0108 l 0190 ¾ 0238 î
061 = 0109 m 0191 ¿ 0239 ï
062 > 0110 n 0192 À 0240 ð
063 ? 0111 o 0193 Á 0241 ñ
064 @ 0112 p 0194 Â 0242 ò
065 A 0113 q 0195 Ã 0243 ó
066 B 0114 r 0196 Ä 0244 ô
067 C 0115 s 0197 Å 0245 õ
068 D 0116 t 0198 Æ 0246 ö
069 E 0117 u 0199 Ç 0247 ÷
070 F 0118 v 0200 È 0248 ø
071 G 0119 w 0201 É 0249 ù
072 H 0120 x 0202 Ê 0250 ú
073 I 0121 y 0203 Ë 0251 û
074 J 0122 z 0204 Ì 0252 ü
075 K 0123 { 0205 Í 0253 ý
076 L 0124 | 0206 Î 0254 þ
077 M 0125 } 0207 Ï 0255 ÿ
078 N 0126 ~ 0208 Ð
079 O 0161 ¡ 0209 Ñ
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5 Setup-programma
Invoeren van 
speciale 
tekens

Alle teksten worden via het setup-programma geconfigureerd. Speciale tekens
die niet direct via het toetsenbord kunnen worden ingevoerd worden met be-
hulp van de ALT-toets en de in de tabel opgegeven cijfercombinatie ingevoerd.

Voorbeeld Het speciale teken  © moet worden ingevoerd:

h Cursor met behulp van de muis of de cursor-toetsen op de plaats positio-
neren waar het teken moet worden ingevoegd

h ALT-toets indrukken en ingedrukt houden

h Cijfercombinatie 0169 intoetsen (de eerstgenoemde nul moet ook worden 
ingevoerd)

h ALT-toets loslaten

Het teken © wordt op de positie van de cursor ingevoegd.
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6 Evaluatieprogramma
6.1 Programmabeschrijving

Het evaluatieprogramma is een onder Windows 3.x, Windows95 en Win-
dowsNT draaiend programma dat is bedoeld voor het evalueren, archiveren,
visualiseren en verwerken van de op de diskette opgeslagen gegevens van de
beeldschermschrijver.

Hardware-
voorwaarden

voor het bedrijf en de installatie van het evaluatieprogramma moet aan de
volgende hardware-voorwaarden zijn voldaan:

- IBM-PC of compatibel met min. 486 processor

- 8 MB intern geheugen

- 3,5“ diskettestation

- CD-ROM-station (voor de installatie)

- Muis

- max. 10 MB vrije geheugenruimte op de harde schijf

- VGA grafische kaart

H Het evaluatieprogramma wordt in de gebruiksaanwijzing B 95.5010.4 en
in de Windows online-help nader beschreven. 
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6 Evaluatieprogramma
Bijzonderheden Een samenvatting van enkele bijzonderheden:

- De gegevens van verschillend geconfigureerde instrumenten worden door 
het evaluatieprogramma herkend en in een database opgeslagen. De com-
plete verwerking wordt automatisch uitgevoerd. Slechts een identificatie 
wordt door de gebruiker handmatig ingevoerd.

- De gebruiker kan te allen tijde bepaalde dataformaten benaderen die aan 
de hand van de indentificatie kunnen worden herkend.

- Via de snelstartfunctie kunnen standaard functies resp. typische bedie-
ningsstappen direct na het starten van het evaluatieprogramma worden op-
geroepen zoals bijv.:

- Inlezen van een diskette en opslaan van de gegevens in de database.
Het evaluatieprogramma wordt na de uitgevoerde werkzaamheden auto-
matisch beëindigd.

- Oproepen van de weergave die bij de het laatste gebruik van het pro-
gramma actief was.

- Naderhand samenvatten van willekeurige kanalen uit verschillende groepen 
van een beeldschermschrijver in zogenaamde PCA-groepen.

- Omdat iedere groep in een eigen venster wordt weergegeven kunnen meer-
dere groepen tegelijkertijd op het beeldscherm worden getoond en vergele-
ken.

- Bediening via de muis en het toetsenbord. 

- De weergave op het beeldscherm is, voor zover zinvol, overeenkomstig de 
weergave op de beeldschermschrijver.
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7 Instrumentuitvoering identificeren
7.1 Instrumentbeschrijving 

Het uiterlijk van de beelschermschrijver wordt bepaald door een 5,7”-kleuren-
display waarop de meetgegevens in verschillende weergavevormen (cijfers,
diagram, bargraph...) worden getoond. In tegenstelling tot conventionele
schrijvers heeft het instrument geen registratiepapier nodig. De meetgegevens
worden elektronisch opgeslagen en staan ter beschikking voor evaluatie zowel
ter plekke als met een PC. De beeldschermschrijver is naar keuze uitgevoerd
met 6 of 8 meetingangen en kan worden uitgebreid naar 12 of 16 meetingan-
gen. De programmering van het instrument is mogelijk via 8 toetsen of via een
PC.

De afmetingen van het frontraam zijn 144 mm x 200 mm, de inbouwdiepte be-
draagt 225 mm en de behuizing is  138mm x 138mm.

Blokstructuur
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7 Instrumentuitvoering identificeren
7.2 Typeverklaring 

Basistype

(1) Uitbreidingen basistype

(2) Ingangen bij 6/8 kanalen

(3) Ingangen bij 12/16 kanalen

(4) RS 422-/RS 485-interface

(5) Voedingsspanning

(6) Typetoevoegingen

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
955010 / .. . - 888 , . . . - . . - . . / . . . , . . .1

1. Typetoevoegingen worden na elkaar vermeld, geschei-
den door een komma.

Steekplaats bestelnr.
I: 6 analoge ingangen 10
I/II: 6/6 analoge ingangen 11
I: 8 analoge ingangen (in voorbereiding) 20
I/II: 8/8 analoge ingangen (in voorbereiding) 22

Ingangen op steekplaats I bestelnr.
Ingangen programmeerbaar, zie fabrieksmatige instellingen 888
Configuratie conform opgave van de klant 999

Ingangen op steekplaats II bestelnr.
Ingangen niet bezet 000
Ingangen programmeerbaar, zie fabrieksmatige instellingen 888
Configuratie conform opgave van de klant 999

Achterzijde bestelnr.
Interface niet aangesloten 00
RS 422, J-Bus, MOD-Bus 52
RS 485, J-Bus, MOD-Bus 53

Achterzijde bestelnr.
AC 48 … 63Hz, 93 … 263V 01
UC 0/48 … 63Hz, 18 … 30V 25

Bestelnr.
Geen typetoevoeging 000
7 binaire ingangen, 1 open-collector uitgang, 
4 relaisuitgangen

258

Universele draagbehuizing TG-35 350
Lithiumbatterij als RAM-buffer 020
Geheugencondensator als RAM-buffer 021
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7 Instrumentuitvoering identificeren
Toebehoren

7.2.1 Standaard toebehoren

1 Gebruiksaanwijzing B 95.5010
2 Bevestigingselementen

Bestelnr.
PC-Interface-kabel TTL/RS232-omzetter 95/00301315
Adapter voor PC-verbindingskabel 95/00330762
Setup-programma 95/00341986
PC-evaluatieprogramma 95/00343296
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7 Instrumentuitvoering identificeren
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8 Montage
8.1 Montageplaats en klimatologische omstandigheden 
De montageplaats moet zo mogelijk trillingsvrij zijn. Elektromagnetische vel-
den die worden veroorzaakt door bijv. motoren, transformatoren enz. moeten,
voor zover mogelijk, worden vermeden.

De omgevingstemperatuur mag op de montageplaats -10 … +50°C bedragen
bij een relatieve vochtigheid  ≤75% zonder condensvorming.

Agressieve lucht resp. damp kan het functioneren en de levensduur van de
schrijver nadelig beïnvloeden.

v paragraaf 9.1 „Installatie-instructies“

8.2 Inbouw

Aanzichten
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8 Montage
Paneelmontage

Inbouw h De beeldschermschrijver via de voorzijde in de paneeluitsparing plaatsen.

h Vanaf de achterzijde van het paneel de twee bevestigingselementen in de 
uitsparingen aan de zijkant van de behuizing plaatsen. Daarbij moeten de 
vlakke zijden van de bevestigingselementen tegen de behuizing aanliggen.

h De bevestigingselementen tegen de achterzijde van het paneel drukken en 
gelijkmatig vastdraaien
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9 Elektrische aansluiting
9.1 Installatie-instructies

− Zowel bij de keuze van het kabelmateriaal, bij de installatie als ook bij de
elektrische aansluiting van de instrumenten moeten de voorschriften
conform VDE 0100 „Bestimmungen über das Errichten von Starkstrom-
anlagen mit Nennspannungen unter 1000V“ resp. de geldende nationale
voorschriften worden aangehouden.

- Werkzaamheden intern in het instrument mogen alleen in de beschreven
mate worden uitgevoerd en, net zoals de elektrische aansluiting, alleen
worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

- Het instrument moet tweepolig van de netvoeding worden gescheiden
wanneer bij werkzaamheden aanraking met onderdelen die onder span-
ning staan mogelijk is.

- De elektromagnetische compatibiliteit (EMC) voldoet aan de in de techni-
sche specificaties genoemde normen en voorschriften.

v   paragraaf 9.2 „Technische gegevens“

- De ingangs-, uitgangs- en voedingskabels moeten ruimtelijk gescheiden
en niet parallel t.o.v. elkaar worden gelegd.

- Sensor- en interface-kabels getwist en afgeschermd uitvoeren. Niet in de
buurt van onder spanning staande onderdelen of kabels leggen. Afscher-
ming eenzijdig op het instrument op de klem PE aarden.

- Instrument op de klem PE met de randaarde aarden. Deze kabel moet
dezelfde diameter als de voedingskabel hebben. Aardkabels stervormig
naar een gemeenschappelijk aardpunt leiden die is verbonden met de
randaarde van de voedingsspanning. Aardkabel niet doorlussen, d.w.z.
niet van het ene instrument naar het andere leggen.

- Op de netklemmen van het instrument geen andere verbruikers aanslui-
ten.

- Het instrument is niet geschikt voor installatie in explosiegevaarlijke om-
geving.

- Inductieve verbruikers in de buurt van het instrument zoals bijv. ma-
gneetschakelaars of magneetventielen moeten met RC-combinaties
worden ontstoord.
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9 Elektrische aansluiting
9.2 Technische gegevens

Analoge ingangen

Analoge ingangskaart I
Programmeerbaar type sensor en meetbereik. 

Aftastfrequentie
1, 6 of 12 kanalen 125ms
Resolutie: >14bit
Testspanning: 500V (via opto-coupler)

Thermo-elementen

Kleinste meetgebied: 100K

Nauwkeurigheid:
± 0,1% betrokken op de meetbereiksgrenswaarden. Bij type „J“ pas vanaf 
-100°C gegarandeerd, bij type „U“ en „T“ pas vanaf -150°C, bij type „K“ pas
vanaf -80°C en bij type „E“ en „N“ pas vanaf -80°C gegarandeerd.

Kleinste meetgebied: 500K

Nauwkeurigheid:
± 0,15% betrokken op de meetbereiksgrenswaarden. Bij type „B“ pas vanaf
400°C, bij type „S“ en „R“ pas vanaf 0°C gegarandeerd.

Binnen de meetbereiksgrenswaarden kunnen de aanvangswaarde en eind-
waarde voor het meetgebied in stappen van 0,1 K vrij worden geprogram-
meerd.

Koudelas compensatie
intern: Pt 100
Nauwkeurigheid van de interne koudelas-compensatie: ± 1,0K
extern: koudelas-thermostaat 
De koudelas-temperatuur wordt op een constante waarde tussen 
-20 … +100°C ingesteld.

Type Meetbereiksgrensw.

Fe-CuNi „L“ -200 … +900°C
Fe-CuNi „J“ -210 … +1200°C

Cu-CuNi „T“ -270 … +400°C

Cu-CuNi „U“ -200 … +600°C
NiCr-CuNi „E“ -270 … +1000°C

NiCr-Ni „K“ -270 … +1372°C

NiCrSi-NiSi „N“ -270 … +1300°C

Type Meetbereiksgrensw.

Pt10Rh-Pt „S“ -50 … +1768°C

Pt13Rh-Pt „R“ -50 … +1768°C

Pt30Rh-Pt6Rh „B“ 0 … +1820°C
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9 Elektrische aansluiting
Weerstandsthermometer in 2-, 3- en 4-draads techniek

kleinste meetgebied: 15K

Nauwkeurigheid

Binnen de meetbereiksgrenswaarden kunnen de aanvangswaarde en eind-
waarde voor het meetgebied in stappen van 0,1 K vrij worden geprogram-
meerd.

Aderweerstand bij 3-/4-draads techniek
≤ 30Ω per ader
bij 2-draads techniek ≤ 10Ω per ader

Meetstroom:
0,5mA resp. 0,25mA afhankelijk van het meetbereik.

Weerstandspotentiometer met 3-draads aansluiting 
max. 4kΩ
Meetgebied: ≥ 6Ω
Nauwkeurigheid:
± 150mΩ tot 180Ω
± 300mΩ tot 390Ω
± 2Ω tot 2000Ω
± 4Ω tot 4000Ω
De weerstandswaarden kunnen in stappen van 0,1Ω worden geprogram-
meerd.

Potentiometer in 2- en 3-draads techniek
max. 4kΩ
Meetgebied: ≥ 6Ω

Nauwkeurigheid:
± 150mΩ tot 180Ω
± 300mΩ tot 390Ω
± 2Ω tot 2000Ω
± 4Ω tot 4000Ω
De weerstandswaarden kunnen in stappen van 0,1Ω worden geprogram-
meerd.

Type Meetbereiks-
grenswaarden

Linearisatie

Pt 100 -200 … +850°C DIN

Pt 100 -200 … +650°C JIS

Pt 500 -200 … +850°C DIN

Pt 1000 -200 … +850°C DIN

Ni 100 -60 … +180°C DIN

Meetbereik 2/3-draads 4-draads

-200 … +500°C ± 0,4K ± 0,4K

-200 … +850°C ± 0,8K ± 0,5K
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9 Elektrische aansluiting
Spanning
Spanningen kunnen over de volgende basismeetbereiken worden gemeten:

kleinste meetgebied: 5mV

Binnen deze basismeetbereiken kunnen de aanvangswaarde en de eindwaar-
de willekeurig worden geprogrammeerd. Tot 999 mV in stappen van 0,01 mV,
vanaf 1 V in stappen van 1 mV.

Stroom
Stromen kunnen over de volgende basismeetbereiken worden gemeten:

kleinste meetgebied: 0,5mA

Binnen deze basismeetbereiken kunnen de aanvangswaarde en de eindwaar-
de in stappen van 0,01 mA willekeurig worden geprogrammeerd.

Analoge ingangskaart II
(in voorbereiding)

Type sensor en meetbereik programmeerbaar.

Aftastfrequentie
1 kanaal 125ms, 8/16 kanalen 1s
Resolutie: >14bit
Testspanning: 60V 
(via multiplexer)

Thermo-elementen

Basismeetbereik Nauwkeurigheid

-20 … +70mV ±80µV

-5 … +105mV ±100µV

-10 … +210mV ±240µV

-0,5 … +12V ±6mV

-0,05 … +1,2V ±1mV

-1,2 … +1,2V ±2mV

-12 … +12V ±12mV

Basismeetbereik Nauwkeurigheid
-2 … +22mA ± 20µA
-22 … +22mA ± 44µA

Type Meetbereiksgrensw.
Fe-CuNi „L“ -200 … +900°C
Fe-CuNi „J“ -210 … +1200°C
Cu-CuNi „T“ -270 … +400°C
NiCr-Ni „K“ -200 … +1372°C
NiCrSi-NiSi „N“ -270 … +1300°C
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9 Elektrische aansluiting
Weerstandsthermometer in 2- en 3 draads techniek 

Kabelweerstand
bij 3-draads techniek ≤ 50Ω
bij 2-draads techniek ≤ 50Ω
meetstrooom: ca. 1mA

Spanning
Spanningen kunnen over de volgende basismeetbereiken worden gemeten

Stroom
Stromen kunnen over de volgende basismeetbereiken worden gemeten

Koudelas compensatie
intern: tolerantie ± 5 °C
extern: koudelas thermostaat

Type Meetbereiksgrensw.
Pt10Rh-Pt „S“ 0 … +1800°C
Pt13Rh-Pt „R“ -50 … +1800°C
Pt30Rh-Pt6Rh „B“ 0 … 1800°C

Type Meetbereiksgrensw. Linearise-
ring

Pt 100 -100 … +600°C DIN
Pt 100b -20 … +120°C DIN
Pt 100c -70 … +170°C DIN
Pt 500 -100 … +600°C DIN
Pt 1000 -210 … +600°C DIN
Ni 100 -20 … +120°C

Basismeetbereik
-20 … +20mV
-50 … +50mV
-100 … +100mV
-200 … +200mV
-1 … +1V
-2 … +2V
-5 … +5V
-10 … +10V

Basismeetbereiken
0 … 20mA
4 … 20mA
-1 … +1mA
-2 … +2mA
-4 … +4mA
-20 … +20mA
-40 … +40mA
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9 Elektrische aansluiting
STN-kleurenscherm
5,7"-kleurenscherm (grafisch) met een resolutie van 320 x 240pixel, 
27 kleuren resp. 16 grijstinten.

Binaire ingangen
7 binaire ingangen conform DIN 19 240, max. 25Hz, max. 32V, ca. 1,5mA

Uitgangen

Transistor
1 open-collector uitgang, max. 25V, max. 100mA

Relais
1 Relais (wisselcontact), 3A, 230V AC, bij ohmsche belasting
4 Relais (maakcontact), 3A, 230V AC, bij ohmsche belasting
niet SELV-circuit

Spanning
Spanningsuitgang 24V DC/50mA
(niet gestabiliseerd)

Alarmering
Sensorbreuk en -kortsluiting worden voor zover mogelijk herkend en kunnen
net zoals bijv. grenswaarde-overschrijdingen worden gebruikt voor het active-
ren van het alarm (relais).

Algemene specificaties

Invloed voedingsspanning
< 0,1% van het meetbereik

Opgenomen vermogen
ca. 25VA

Omgevingstemperatuurbereik
0 … 50°C

Klimaatbestendigheid 
≤ 75% rel. vochtigheid zonder condens

Invloed omgevingstemperatuur

0,03%/K

Opslagtemperatuur

-20 … +60°C

Beschermingsklasse
Conform EN 60 529 categorie 2
Front IP 54
Achterzijde IP 20

Elektromagnetische compatibiliteit 
EN 50 081-1
EN 50 081-2
NAMUR-aanbeveling NE21
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9 Elektrische aansluiting
Elektrische veiligheid
Conform EN 61 010 deel 1 van maart 1994
klasse I, overspanningscategorie II, vervuilingsgraad 2

Galvanische scheiding van de analoge ingangen t.o.v. elkaar 
tot AC 30V en DC 50V

Data-beveiliging en real-time clock 
Dankzij de lithiumbatterij in de RAM > 4 jaar resp. geheugencondensator 2 da-
gen bij 15 … 25°C omgevingstemperatuur.

Beveiliging van de configuratiegegevens in de EEPROM. 
Cyclische beveiliging van de meetgegevens op diskette.

Elektrische aansluiting
Aan de achterzijde via opsteekbare schroefklemmen, aderdiameter ≤ 2,5mm2 

of 2 x 1,5mm2 met adereindhulzen.
Setup-connectoraansluiting aan de frontzijde onder het diskettestation.

Behuizing
Inbouwbehuizing conform DIN 43 700, uit verzinkt plaatstaal
Afmetingen frontraam: 144mm x 200mm
Inbouwdiepte: 200mm
Paneeluitsparing: 138+1,0mm x 138+1,0mm
zie inbouwschets
Dikte paneel: 2 … 40mm
Bevestiging behuizing in paneel conform DIN 43 834.

Inbouwpositie

NL 90 ± 30, DIN 16 257 (horizontaal)

Gewicht

3,5kg
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9 Elektrische aansluiting
9.3 Aansluitschema

Het aansluitschema begint ter verbetering van de overzichtelijkheid op de
volgende rechter pagina.

V De elektrische aansluiting mag alleen door geschoold personeel
worden uitgevoerd.
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9 Elektrische aansluiting
Achteraanzicht  
6/12-kanaals-
uitvoering

met opsteekbare schroefklemmen

Aansluitingen 6/12-kanaalsuitvoering
galvanisch gescheiden, testspanning 500V

Aansluitsymbool

Analoge ingangen Connect.

Spanningsingang ≤ 200mV 1. t/m 12.

Spanningsingang > 200mV 1. t/m 12.

Stroomingang 1. t/m 12.

Thermo-element 1. t/m 12.

Weerstandsthermometer/
potentiometer in 2-draads techniek

1. t/m 12.

Weerstandsthermometer/
potentiometer in 3-draadstechniek

1. t/m 12.

Weerstandsthermometer/
potentiometer in 4-draadstechniek

1. t/m 12.

Weerstandspotentiometer 1. t/m 12.
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9 Elektrische aansluiting
Achteraanzicht 
8/16 kanaals-
uitvoering

met steekbare schroefklemmen (in voorbereiding)

Aansluitingen 8/16-kanaalsuitvoering
galvanisch gescheiden, testspanning 60V

Aansluitsymbool

Analoge ingang Connector

Spanningsingang

Kan. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 = kanaal B

1. t/m 8.

Spanningsingang

Kan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,16 = kanaal A

1. t/m 8.

Stroomingang

Kan. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 = kanaal B

1. t/m 8.

Stroomingang

Kan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 = kanaal A

1. t/m 8.

Thermo-element

Kan. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 = kanaal B

1. t/m 8.

Kanaal Conn.

1, 2 1.

3, 4 2.

5, 6 3.

7, 8 4.

9, 10 5.

11, 12 6.

13, 14 7.

15, 16 8.
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9 Elektrische aansluiting
Thermo-element

Kan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 = kanaal A

1. t/m 8.

Weerstandsthermometer/
potentiometer in 2-draads techniek

Kan. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 = kanaal B

1. t/m 8.

Weerstandsthermometer/
potentiometer in 2-draads techniek

Kan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 = kanaal A

1. t/m 8.

Weerstandsthermometer/
potentiometer in 3-draads techniek

Kan. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 = kanaal B

1. t/m 8.

Weerstandsthermometer/
potentiometer in 3-draadstechniek 

Kan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 = kanaal A

1. t/m 8.
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9 Elektrische aansluiting
Geldig voor 
beide 
uitvoeringen

Voedingsspanning

Voedings-
spanning

N (L-)
LI
PE

Digitale interface

RS 232
setup en 
modem
9-pol. SUB-D

20. 2 RxD ontvangstgegevens
3 TxD zendgegevens
5 GND massa
8 CTS vrijgeven zenden

RS 485-/RS 422
communicatie 9-
pol. SUB-D

21. 3 TxD+ (bij RS 485 ook RxD+)
8 TxD- (bij RS 485 ook RxD-)
4 RxD+ (alleen bij RS 422)
9 RxD- (alleen bij RS 422)
5 GND

Relaisuitgangen

Relais K1 30.

Relais K2 t/m K5 31.

Digitale-I/O

Open-collector-
uitgang

32.
3 massa
4 collector

Binaire ingangen
Spannings-
gestuurd

LOW =
DC 0 … 5V

HIGH =
DC 20 … 35V

32.

1 +24V hulpvoeding

2 GND

5 binaire ingang 7
…
11 binaire ingang 1

Voorbeeld:
Ingang 4 met contact aansturen
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B
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Bedieningsconcept 11
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C
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D
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Digitiale signalen 31
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Disk-Manager 26
Disk-reserve 26–27
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E
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Evalueren van de meetgegevens 18
Evalueren van meetgegevens 19
Event-bedrijf

Geheugenwaarde 43
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F
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G
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Groepsconfiguratie 40–43
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H
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I
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J
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K
Kanaalbeschrijving 24, 39
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Kanaalregel 10
Kleuren-display 7
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P
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