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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 en suggesties voor verbetering van deze gebruiksaanwijzing zijn van
harte welkom.

Bij voorbaat dank voor uw moeite.

Tel.: 0294  491491
Tel.: 0294  491493 Technische ondersteuning
Fax 0294  419577

België:

Tel.: 087  595300
Fax 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 geen aan-
sprakelijkheid van toepassing is.

ESD=Elektrostatische ontlading

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 95.5015 NL

Deze gebruiksaanwijzing behoort bij de levering. Deze is bedoeld voor de ma-
chinebouwer 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 pa-
rametrering van het instrument en ook over het setup-programma en het als
optie leverbare evaluatieprogramma (PCA).

Interface-
beschrijving 
B 95.5015.2

Deze gebruiksaanwijzing behoort tot de leveringsomvang wanneer de type-
toevoegingen (RS232 en RS485) werd besteld. Met behulp van de interface-
beschrijving kan een eigen programma worden ontwikkeld, die bijv. actuele
meetgegevens af kan lezen.

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.
10



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 het instrument of gegevens kan
ontstaan!

E
Opgelet

Dit symbool wordt gebruikt wanneer speciale maatregelen moeten worden ge-
nomen bij het omgaan met onderdelen die gevoelig zijn voor elektrostati-
sche 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 onder
aan 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
11



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

Beeldschermteksten

Teksten die in het setup-programma worden getoond worden gemarkeerd
doordat deze cursief zijn weergegeven.

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.
12



2 Instrumentbeschrijving
2.1 Aanwijs- en bedieningselementen

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

H De levensduur van het LCD-scherm kan door het gebruik van de
screensaver worden verlengd.

v Hoofdstuk 4 „Configuratieparameter“,
Parametrering ! display-uitschakeling

status-LED (rood)
brandt permanent, wanneer er 
een alarm aanwezig is

enter
- menupunt kiezen
- instelling bevestigen

menu
terug naar het startmenu1

exit
- voorgaande venster
- afbreken actuele 

handeling/actie

menu-afhankelijke functietoetsen (softkeys)
beeldschermafhankelijke funties, afgebeeld d.m.v. tekst of symbool

kleurendisplay
320 x 240 pixel, 27 kleur

afdekking
van het diskettestation

t.b.v. het openen van
het diskettestation

power-LED (groen)
brandt permanent zodra 
de voedingsspanning is 
geactiveerd.
Knippert wanneer de 
screensaver actief is
13



2 Instrumentbeschrijving
Openen en slui-
ten van de deur 
van de behui-
zing

2.2 Bedieningsconcept en grafische elementen

Toetsen De beeldschermschrijver wordt via 8 toetsen bediend. Drie van deze toetsen
hebben vaste functies, de anderen 5 (softkeys) hebben beeldschermafhanke-
lijke functies.

v Hoofdstuk 2.1 „Aanduidings- 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.

Hier drukken totdat er een klik
te horen is om de deur
 te openen of te sluiten

statusregelkanaalregel
14



2 Instrumentbeschrijving
Statusregel In het bovenste gedeelte  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
Aanduiding 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 opgeslagen gegevens

worden getoond.

Wanneer er een storing actief is dan knippert hier een I. In het
instrument-info-venster (v Hoofdstuk 3.7 „Instrument-info“)

kan de oorzaak van de storing worden opgevraagd.

Wanneer het toetsenbord is vergrendeld, knippert hier een
sleutel

Diskette
Toont de vrije geheugencapaciteit van de diskette in procenten

In geval van een diskettefout knippert het diskettesymbool.
Hoofdstuk 3.6 „Diskette-manager

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

dan knippert in dit veld het alarmsymbool

Aanduiding van de laatste ingave van de niveaulijst

Beschrijving apparaat

Actuele diagram-
transportsnelheid
Achtergrondkleur:
grijs = stand. aanduiding, 
blauw = tijdsaanduiding,
oranje = niveau aanduiding
15



2 Instrumentbeschrijving
Kanaalregel
(kanaal-
afbeelding)

In de kanaalregel worden de meetwaarden van de actieve kanalen en uw een-
heid als

- meetwaarde

- schaalverdeling of 

- bargraph

afgebeeld. De kopregel kan ook geheel worden uitgeschakeld.

Per aanduidingstype zijn de overeenkomstige alarmen en meetbereikover-
schrijdingen direct zichtbaar.

Voorbeeld: Meetwaarde (meetw. klein) 

De selectie en de optische vorm van de kanaalregel wordt met behulp van de
parameters Parametrering ➔ diagramafbeelding ➔ kanaalafbeelding gestuurd.

2.3 Analoge ingangen

Interne 
analoge ingan-
gen

De beeldschermschrijver kan met 3 of 6 analoge ingangen uitgerust zijn. Bij de
configuratie van de analoge ingangen (Hoofdstuk 4.2 „Tabellen voor de confi-
guratieparameters) worden deze als  analoge ingang 1 … 3 (1 … 6) aange-
duid.

Numerieke aanduiding
De meetwaarden worden numeriek afgebeeld.

OFF
Wordt een kanaal „uitgeschakeld“, 
dan is de ingave helemaal foutief

Eenheid van de meetgrootte

Alarm
Wanneer er een alarm actief is (bijv. grenswaardeoverschrijding), dan 
wordt de meetwaarde van het kanaal op een rode achtergrond afgbeeld

Meetbereikonderschrijding 
(Under-range)

Situatie van de
niveausporen

Meetbereikoverschrijding (Over-range)
16



2 Instrumentbeschrijving
2.4 Niveausporen

Signaaltypen In de zes niveausporen kunnen naast de vier binaire ingangen (type-
toevoeging) ook door het apparaat gemaakte signalen afgebeeld worden:

Afbeelding De afbeelding verschijnt in de diagram op het beeldscherm:

Uitgangen De digitale signalen kunnen ter aansturing van de drie relais (typetoevoeging)
worden gebruikt. Als handeling kan opener of sluiter worden geconfigureerd
(Configuratie ➔ uitgangen).

Signaal Beschrijving

Binaire ingang 1 … 4 vier als hardware aanwezige binaire ingangen 
(typetoevoeging)

Min-alarm 1 … 6 grenswaarde-onderschrijding van de kanalen

Max-alarm 1 … 6 grenswaarde-overschrijding van de kanalen 

Min-totaal alarm ODER-verbinding van alle min-alarmen

Max-totaal alarm ODER-verbinding van alle max-alarmen

Totaal alarm ODER-verbindingen van alle min- en max-alarmen

Diskettereserve Alarm wordt uitgeschakeld, wanneer de resteren-
de capaciteit van de diskette beneden een be-
paalde waarde blijft.

Hoofdstuk 3.6 „Diskette-manager“

Storing Alarm bij een lege batterij of indien er een tijd 
moet worden ingesteld.

Hoofdstuk 3.7 „Instrument-info“

Modbus-flag Stuur-flag, welke met behulp van de seriële inter-
face geactiveerd kan worden.

Afbeelding

als symbool in-/uit-afbeelden als schakelaar: 

als diagram afbeelding in tijdelijk verloop: 
17



2 Instrumentbeschrijving
Externe teksten Via vier binaire ingangen kunnen zgn. „externe teksten“ gerealiseerd worden.
Er kan ofwel een standaardtekst of een van de 18 definieerbare teksten wor-
den gebruikt. Het apparaat vult de tekst zelfstandig aan, zo dat komen en
gaan van het signaal onderscheiden kan worden. De externe teksten worden
aan het apparaat onder configuratie ➔ stuurfuncties geconfigureerd.

v Hoofdstuk 3.5 „Niveaulijst“

Niveau gebruik De digitale signalen kunnen ter activering van het niveaugebruik gebruikt wor-
den. In het niveaugebruik worden de meetwaarden met een andere opslagcy-
clus als in de standaard aanwijzing gebruikt.
18



2 Instrumentbeschrijving
2.5 Uitvoeringen

3 Uitvoeringen Het apparaat beschikt over drie uitvoeringen:

- normaal

- tijd

- niveau

Voor elk type kunnen onder andere de volgende instellingen worden ingesteld:

- opslagwaarde

- opslagcyclus

Opslagwaarde Opslagwaarde bepaald, of middel-, minimum-, momentele waarde van de tijd-
ruimte tussen twee opslagcycli of de topwaarden (enveloppe) opgeslagen
worden. Bij de instelling „topwaarde“ worden de minimale- en maximale waar-
de van de laatste opslagcyclus opgeslagen.

Opslagcyclus Opslagcyclus bepaald de tijd, die tussen 2 opgeslagen waarden ligt. De dia-
gramtransportsnelheid komt overeen met de opslagcyclus, d.w.z. bij een op-
slagcyclus van bijv. 5 sec. worden alle 5 sec. van opslagcyclus in de diagram
overgenomen.

Standaard aan-
duiding

De standaard aanduiding is actief, wanneer er geen niveau- of tijdaanduiding
actief is.

Tijdaanduiding Voor de tijdaanduiding kan een tijdsperiode aangegeven worden (max. 24 uur)
binnen de bepaalde actieve opslagwaarde en een bepaalde actieve opslagcy-
clus.

Niveau-        
aanduiding

De niveau-aanduiding is actief, zolang het stuursignaal (v Hoofdstuk 4.2.5
„configuratie - meetwaarde-opslag) actief is. De niveau-aanduiding kan bijv.
gebruikt worden om de opslagcyclus te verkorten, wanneer een alarm bezig is.

Prioriteit De prioriteit van de gebruikstypen onder elkaar is als volgt verdeeld:

Actieve 
gebruikstype

Het actieve gebruikstype wordt in de diagram door de achtergrondkleur van
de diagramtransportsnelheid-aanduiding aangeduid:

v Hoofdstuk 2.2 „Bedieningsconcept en grafische elementen“

gebruikstype prioriteit

stan. aanduiding laag

tijdaanduiding middel

niveau-aanduiding hoog

gebruikstype kleur

stan. aanduiding grijs

tijdaanduiding turquoise

niveau-aanduiding oranje
19



2 Instrumentbeschrijving
2.6 Gegevens opslaan

Opslagcapaci-
teit

- interne opslag ca. 350.000 meetwaarden

- diskette ca. 650.000 meetwaarden

De opslagcapaciteit neemt af, indien veel niveaumeldingen worden opgesla-
gen.

Opslagcyclus In de configuratie kunnen voor de normale-, niveau- en tijdaanduiding ver-
schillende opslagcycli in bereik van 1 sec. tot 32767 sec. geconfigureerd wor-
den.

De opslagcyclus legt vast in welke tijdafstanden de meetwaarden opgeslagen
worden.

Geheugenwaar-
den

Welke waarde (gemiddelde waarde, momentele waarde, minimum of maxima-
le waarde) moet worden opgeslagen, wordt met deze parameter geconfigu-
reerd voor standaard-, event- en tijdbedrijf.

Opslagformaat De gegevens worden in een firma-eigen formaat gecodeerd opgeslagen.

Registratieduur De registratieduur is van meerdere factoren afhankelijk:

- aantal te registreren analoge- en digitale kanalen

- opslagcyclus

- aantal opgeslagen rapporten

Optimering van 
de registratie-
duur

Door proces-geörienteerde selectie van de opslagcyclus kan de registratie
duur geoptimeerd worden.

In de standaard aanduiding (geen storing, geen alarm, ...) zal afhankelijk van
de afzonderlijke toepassing een zo lang mogelijke opslagcyclus geselecteerd
worden (bijv. 60 sec., 180 sec., …).

Via de niveau-aanduiding kan in geval van een alarm een storing van de op-
slagcyclus verkort worden, zodat de opname van de meetgegevens met hoge
tijdelijke oplossing geschiedt.

H In het setup-programma kan de registratieduur voor de actuele
configuratie berekend worden.
20



3 Bediening en visualisering
Nadat de beeldschermschrijver wordt aangezet, verschijnt het startlogo
(firmalogo).

Tijdens de beeldschermopbouw wordt de beeldschermschrijver met de gege-
vens van de laatste configuratie geïnitialiseerd. 

 

H Na de initialiseringsfase wordt het meetwaardediagram 
(visualiseringniveau) afgebeeld.
21



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

Beschikbare niveau‘s:

- Visualisering

- Parametrering

- Configuratie

- Niveaulijst

- Diskettemanager

- Instrumentinformatie

Het startmenu wordt na het indrukken van deM-toets1 afgebeeld.

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

h Gebruikersniveau kiezen

h Keuze met E bevestigen
22



3 Bediening en visualisering
3.2 Visualisering

3.2.1 Diagramafbeelding met meetwaarde (meetw. klein)

De diagramafbeelding bereikt men vanaf het startmenu d.m.v. het oproepen
van de menu‘s visualisering of d.m.v. bediening van de toetsen.

M.b.v. parameters parametrering ‘ diagramafbeelding ‘ signaaltype (of scha-
kelvlak ) kan geselecteerd worden of overeenkomstig de analoge
kanalen ook de niveausporen afgebeeld moeten worden. De inhoud van de
kopregel wordt m.b.v. de parameters parametrering ‘
diagramafbeelding ‘ kanaalafbeelding (of schakelvlak ) bepaald. 

- actuele meetwaarden van de analoge ingang incl. eenheid
- meetwaarde met rode achtergrond -> grenswaarde overschreden

evalueren van de opgeslagen 
meetgegevens (historie)

niveaulijst
invoegen

functietoetsen (softkeys) invoegen/verwijderen

signaaltype (afb.) wijzigen
- analoge ing.
- analoog & niveau

kanaalafbeelding (kopregel) wijzigen
- meetw. klein
- schaalverdeling
- bargraph
- meetwaarde groot
- uitgeschakeld
23



3 Bediening en visualisering
3.2.2 Diagramafbeelding met schaalverdeling

Welke schaalverdeling (van welk kanaal) afgebeeld wordt, kan d.m.v. de para-
meters parametrering ‘ diagramafbeelding ‘ kanaalafbeelding geselecteerd
worden.

3.2.3 Diagramafbeelding met bargraph

Welke bargraph (van welk kanaal) afgebeeld wordt, kan d.m.v. de parameters
parametrering ‘ diagramafbeelding ‘ kanaalafbeelding geselecteerd worden.

schaalverdelingsbegin van het geselecteerde kanaal

onderste grenswaardemarkering van het geselecteerde kanaal
(geen aanduiding, wanneer het alarm uit is)

Bovenste grenswaardemarkering
(geen aanduiding, wanneer het 
alarm uit is)

actuele meetwaarde

kanaalbeschrijving

schaalverdelingseinde
van het geselecteerde 
kanaal

schaalverdelingsbegin van het geselecteerde  kanaal

onderste grenswaardemarkering van het geselecteerde 

bovenste grenswaardemarkering
(geen aanduiding, wanneer het 
alarm uit is)

schaalverdelingseinde
van het geselecteerde 
kanaal

actuele meetwaarde

kanaalbeschrijving
24



3 Bediening en visualisering
3.2.4 Meetwaarde-afbeelding (meetwaarde groot)

Dit afbeeldingstype beperkt zich tot de numerieke aanduiding.
25



3 Bediening en visualisering
3.2.5 Evalueren van meetgegevens

Historie Tijdens het evalueren wijzigt de functie van de softkeys, bovendien wordt de
actuele zoom-funtie van de cursors (datum en tijd) afgebeeld.

Scrollen

Met deze softkeys kan de afbeelding van de meetgegevens op het beeld-
scherm binnen de intern opgeslagen meetgegevens gescrollt (bewogen) wor-
den.

H Tijdens de historie-afbeelding blijft de 
meetwaarderegistratie actief. 

cursor (violet) Actuele zoom
(vergroting)

snel voorwaarts scrollen
(een beeldscherm)

langzaam voorwaarts scrollen (pixelregel)

historie geactiveerd

omschakelen op
softkeyfuncties 
zoom/zoeken

datum en tijd op de actue-
le cursorpositie

langzaam terug scrollen (een pixelregel)

snel terug scrollen (een beeldscherm)

meetwaarde op  
de cursorpositie
26



3 Bediening en visualisering
Zoom Indien de zoom-factor veranderd is of naar een bepaalde tijd wordt gezocht,
moet de softkey-functies omgeschakeld worden.

h Softkey indrukken

De comprimering van de meetgegevens op het beeldscherm wordt als ver-
houding gerangschikt weergegeven (1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 en 1:100). 

1:100 bijv. betekent, dat 1 punt op het beeldscherm overeenkomt met 100
meetwaarden, d.w.z. wordt per 100 opgeslagen meetwaardegegevens afge-
beeld.

cursor (violet)

zoom +

cursor op invoerbare 
tijden positioneren

omschake-
len op soft-
key-
functies 
„scrollen“

topwaarderegistratie:
kanaalregel tussen min- en 
max-aanduiding omschakelen

zoom -
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3 Bediening en visualisering
Cursor-
positionering

Om de cursor-positionering op een bepaald tijdstip te zetten verschijnt na het
bedienen van de toetsen het volgende dialoog: 

Na ingave van datum en tijd en bevestigen van de toets  wordt
de cursor op het geselecteerde tijdstip gezet. 

Indien voor het geselecteerde tijdstip geen meetgegevens opgeslagen zijn,
dan wordt de cursor op het dichtsbijzijnde tijdstip gezet.

Topwaarde-   
registratie

Worden de gegevens in de module „topwaarde“ opgeslagen, dan ontstaat
binnen de grafiek voor één tijdstip (opslagcyclus) eventueel twee verschillen-
de meetgegevens (een minimale en een maximale waarde). M.b.v. de toets

 kan binnen het aanduidingstype „meetwaarde“ tussen de aan-
duiding minimale- en maximale waarde omgeschakeld worden.

De topwaarderegistratie wordt geprogrammeerd (geactiveerd) d.m.v. de para-
meters:

- Configuratie ‘ meetwaarde-opslag ‘ normale afbeelding ‘ opslagwaarde

- Configuratie ‘ meetwaarde-opslag ‘ niveaubedrijf ‘ opslagwaarde

- Configuratie ‘ meetwaarde-opslag ‘ tijdbedrijf ‘ opslagwaarde

Verdere informatie over de aanduidingstype „meetwaarde“ staat vermeld in
de hoofdstukken 3.2.1 „Diagramafbeelding met meetwaarde (meetw. klein) en
hoofdstuk 3.2.4 „Meetwaarde-afbeelding (meetw. groot).

Functietoets Kanaalregel

Minimum

Maximum
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3 Bediening en visualisering
3.3 Parametrering

In het niveau parametering zijn in te stellen:

- Contrast,

- Transportaanduiding,

- Display-uitschakeling

- Diagramafbeelding

.

Contrast Hier kan het contrast van het beeldscherm ingesteld worden. Daardoor blijft
ook bij moeilijke lichtverhoudigingen het beeldscherm altijd goed af te lezen.

Transport-
aanduiding

Hier wordt de aanduiding van de transportsnelheid in het diagram tussen
„mm/h“, „tijd/raster“ of „opslagpercentage“ geselecteerd.

Bijv.: Een transport van 1h/raster komt overeen met 22mm/h.

Display-
uitschakeling

Uitschakelniveau = wachttijd

Om het beeldscherm te ontzien kan onder de parameter „wachttijd“ een tijd
(0 …32767min.) worden ingesteld. Worden er gedurende deze tijd geen toet-
sen bediend, dan schakelt het beeldscherm over een donker scherm. Tijdens
de uitschakeling knippert de  power-LED. 

Bij de instelling 0min. is de beeldschermuitschakeling niet actief.

H Alle parameters worden met behulp van de toetsen 
en  resp.  en   geselec-
teerd.
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3 Bediening en visualisering
Uitschakelniveau = stuursignaal

Hier kan de beeldschermuitschakeling m.b.v. een binaire ingang (typentoe-
voeging) geschieden. De selectie van de binaire ingangen geschiedt via de
parameter  „stuursignaal“.

Bij de instelling „uitgeschakeld“ is de beeldschermafschakeling actief.

Diagram-
afbeelding

Diagramafbeelding ‘ signaaltype

Hier wordt via het afbeeldingstype van de meetwaarden en niveausporen be-
paald:

- Analoge ingang

- Analoge ingang en niveausporen

Diagramafbeelding ‘ kanaalafbeelding

Hier wordt de inhoud van de kanaallijst geselecteerd:

- Meetwaarde klein

- Schaalverdeling

- Bargraph

- Meetwaarde groot

- Uitgeschakeld

Diagramafbeelding ‘ kanaalaanduiding

Hier worden de kanalen geselecteerd, die in de kanaalregels bij de afbeel-
dingstype en bargraph afgebeeld worden.

Diagramafbeelding ‘ papierperforator

Kan alleen geselecteerd worden, indien alleen de analoge kanalen en geen ni-
veausporen afgebeeld worden. Door de instelling ja verschijnen in het dia-
gram papierperforatie, zodat het beeld zeer sterk lijkt op een traditionele pa-
pierschrijver.
30



3 Bediening en visualisering
3.4 Configuratie
Indien het configuratieniveau wordt opgeroepen, moet er eerst een wacht-
woord worden beantwoord (fabrieksmatig: 9200). Hiermee wordt o.a. verhin-
dert, dat onbevoegden de configuratie wijzigen.

Venstertechniek Het concept van de configuratie berust, evenals de andere niveau‘s, op een
menugevoerde venstertechniek. In de vensters kunnen enkele menupunten
geselecteerd worden. De venstertitel geeft een beschrijving van de inhoud
van het venster.

Wordt een menupunt geselecteerd, dan opent een volgend venster met nieu-
we menupunten, totdat men uiteindelijk bij de gezochte parameter is aange-
komen. Bij meerdere geopende vensters helpen de venstertitels ter oriëntatie

De configuratie van de beeldschermschrijvers is onderverdeeld in de volgen-
de subniveau‘s:

v Hoofdstuk 4 „Configuratieparameter“

venstertitel

parameter geblokkeerd

parameter kan geselecteerd/gewijzigd worden
actuele instelling
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3 Bediening en visualisering
3.5 Niveaulijst

Niveau In het instrument kunnen verschillende niveau‘s (gebeurtenissen) meldteksten
activeren die in de niveaulijst worden opgenomen en in het interne geheugen
resp. op de diskette worden opgeslagen:

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

- externe teksten, geactiveerd via binaire ingang,

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

Niveau-
definitie

Voor alle niveau‘s, behalve systeemmeldingen, kan worden geconfigureerd,
of:

- de meldtekst actief of niet actief is,

- de interne standaard tekst

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

Tekstindeling De tekst (standaard tekst of 18 vrij configureerbare teksten) worden in het be-
dieningsniveau „configuratie (v Hoofdstuk 4 „configuratieparameter) van de
niveau‘s ingedeeld.

Vrij configueer-
bare teksten

Er kunnen 18 teksten met maximaal 20 tekens worden gedefinieerd.

Standaardtek-
sten

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

Standaardtekst Opmerking

Kanaalx min-alarm AAN
Kanaalx min-alarm UIT
Kanaalx max-alarm EIN
Kanaalx max-alarm UIT
Binaire ingang y AAN
Binaire ingang y UIT

x = Kanaalnummer

y = Ingangsnummer

Net AAN
Net UIT
Dataverlies
Begin zomertijd
Einde zomertijd
Nieuwe configuratie

„Tekst 1 … 18“ 18 vrij te definieren teksten 
met elk 20 tekens
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3 Bediening en visualisering
Uitbreidings-
tekst

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

Bijv.:

Startmenu ‘
niveaulijst

De niveaulijst wordt via het startmenu opgeroepen:

Standaard tekst Uitbreidings-
tekst

Ingave in niveaulijst

Binaire ingang 2 AAN Binaire ingang 2 AAN

Binaire ingang 2 UIT Binaire ingang 2 UIT

h Bedieningsniveau niveaulijst selecteren

h Selectie met E overnemen
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3 Bediening en visualisering
Niveaulijst

directe teruggang in de diagramafbeelding
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3 Bediening en visualisering
3.6 Diskettemanager

Automatisch 
opslaan van de 
meetgegevens

De in het meetgegevens-geheugen (FLASH) van het beeldschermschrijver
opgeslagen gegevens worden met regelmatige tussenpozen op de diskette in
het instrument opgeslagen. Het evaluatieprogramma van de PC‘s ( Hoofdstuk
6 „PC-evaluatieprogramma“) leest de gegevens van de diskette en verzorgt
comfortabele functies voor de evaluatie.

Laden en op-
slaan van de 
configuratie-
gegegevens

De configuratiegegevens kunnen van diskette geladen worden en op diskette
worden opgeslagen. Kopieëren van de configuratie van een in een ander ap-
paraat of overdracht van de configuratie van en naar het PC-setup-program-
ma is hiermee mogelijk.

Startmenu ‘
diskette-mana-
ger

De diskette-manager kan via het startmenu worden opgeroepen:

De functies
- totale meetgegevens -> disk.,
- config.-gegevens ->  diskette en
- diskette ->  config-gegevens
zijn d.m.v. een wachtwoord (fabrieksmatig: 9200) beschermd tegen onbe-
voegden.

A De opgeslagen data op diskette en FLASH-geheugen worden bij
het wijzigen van de configuratie gewist.

h Bedieningsniveau diskettemanager selecteren

h Keuze met E bevestigen
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3 Bediening en visualisering
Diskettemana-
ger

Diskette-
reserve

In het configuratieniveau kan onder instrumentgegevens ➔  diskette-reserve
een procentuele waarde (resterende capaciteit van de diskette) ingegeven
worden. Wanneer de resterende capaciteit van de diskette deze procentuele
waarde bereikt, dan wordt het signaal „diskette-reserve“ actief. Deze kan bijv.
ter aansturing van een relais of voor het omschakelen in het niveau-bedrijf.

v Hoofdstuk 2.6 „Gegevensopslag“
Hoofdstuk 2.4 „Niveausporen“
Hoofdstuk 4 „Configuratieparameter“

H De functie „totale meetgegevens ➔  disk.“ dient ter behoud van ge-
gevens, wanneer de originele diskette niet meer aanwezig is.

Restcapaciteit van de diskette in pro-
centen

Achtergrond knippert bij foutmelding
bijv. „diskette vol“, „geen diskette“

Actie starten

De configuratiegegevens worden van de diskette afgelezen

De configuratiegegevens worden naar diskette geschreven

Alle meetgegevens in het geheugen worden naar diskette
geschreven

Nog niet opgeslagen meetgegevens worden naar diskette geschreven

Actie selecteren
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3 Bediening en visualisering
Status-
meldingen

Statusmeldingen van diskette-managers worden in de desbetreffende actie-
venster afgebeeld. De volgende statusmeldingen zijn mogelijk:

Statusmelding Omschrijving

DISKETTE GEACTIVEERD Voordat de diskette uit het instrument wordt 
genomen moet diskette geactiveerd worden 
opgeroepen zodat de gegevens op de disket-
te worden geactualiseerd. De sinds de laatste 
keer automatisch opslag nog niet opgesla-
gen gegevens worden nu geschreven.

DISK. NIET GEACTIVEERD Bij het actualiseren van de diskette is een 
fout opgetreden. Deze melding kan meerdere 
oorzaken hebben.

Oplossing: Voorval herhalen

DISK. WORDT NIEUW
AANGEMAAKT

Het instrument herkent wanneer er een nieu-
we of vreemde diskette wordt geplaatst.

A Nieuwe of vreemde diskettes 
worden zonder meer overschre-
ven.

GEEN DISKETTE Wanneer er geen diskette in het instrument 
aanwezig is dan knippert het diskettesym-
bool in de statusregel.

DISK.
WRITE-PROTECT

De geplaatste diskette kan niet worden be-
schreven omdat deze beveiligd is tegen over-
schrijven (write-protect).

Oplossing: Write-protect opheffen.

DISKETTE DEFECT Bij het beschrijven van de diskette is een fout 
opgetreden. De diskette is defect.
Oplossing: Nieuwe (DOS) diskette plaatsen.

DISKETTE VOL Wanneer de diskette vol is knippert het dis-
kettesymbool in de statusregel. Er worden 
geen gegevens meer op de diskette geschre-
ven.

Oplossing: Een lege diskette plaatsen voor-
dat ook het meetgegevens-geheugen van de 
beeldschermschrijver vol is. Indien dit niet op 
tijd gebeurt gaan er meetgegevens verloren.

De melding DISKETTE VOL verschijnt ook, 
wanneer een configuratie- of programmadis-
kette in de diskette-eenheid zit en meetgege-
vens overgeschreven moeten worden.

Oplossing: De juiste of een lege diskette 
plaatsen.
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3 Bediening en visualisering
3.7 Instrument-info

In het venster instrument-info wordt algemene informatie over het instrument
getoond. Bovendien worden in dit venster ook storingen „batterij leeg“ en
„gegevensverlies“ afgebeeld. Wanneer één van deze instrumentstoringen op-
treedt dan knippert het info-symbool in de statusregel.

Startmenu ‘
instrument-info

Instrument-info wordt via het startmenu opgeroepen:

Instrument-info

h Bedieningsniveau instrument-info selecteren

h Keuze met E bevestigen
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3 Bediening en visualisering
Storing De volgende storingen zijn mogelijk:

Storing Omschrijving

geen instrument 

gegevensverlies Tijdens de laatste netuitschakeling is de bat-
terij resp. de geheugencondensator ontladen.

De tijd wordt op 01.01.97 00:00:00 ingesteld.

Oplossing:
Tijd opnieuw instellen ( Hoofdstuk 4.2.2 
„Configuratie - instrumentgegevens).

Batterij leeg Deze melding verschijnt bij instrumenten met 
lithiumbatterij, wanneer na een gegevensver-
lies de tijd opnieuw ingesteld moet worden.

Stuurt u uw instrument voor de batterijwissel 
naar uw leverancier.

H Gegevensverlies kan na het scheiden van het instrument van de
netspanning bij instrumenten met lithiumbatterijen vanaf > 10 jaar,
bij instrumenten met geheugencondensator vanaf ca. 2 weken
(omgevingstemperatuur 15 … 25°C) optreden.
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3 Bediening en visualisering
3.8 Tekstingave

Ingave-
mogelijkheden

De configureerbare teksten kunnen of via het setup-programma of direct aan
het instrument ingegeven worden. In dit hoofdstuk wordt de ingave aan het
instrument beschreven.

Tekenselectie Het volgende beeld wordt getoond, wanneer in het configuratieniveau een
tekst (bijv. configuratie ‘ teksten) voor wijzigen met E geselecteerd wordt.

Nadat het te wijzigen teken geselecteerd en op de tekensetmatrix overge-
schakeld is, staat de cursor op het actuele teken in de tekensetmatrix.

Tekeningave De softkeys wijzigen uw functie, zoals in de volgende afbeelding is te zien:

Nadat de complete tekst is ingegeven, kan deze worden overgenomen of
kunnen alle wijzigingen verworpen worden:

h Tekst met E bevestigen

of

h tekst met D verlaten (afbreken)

Omschakelen naar de tekensetmatrix

Het te wijzigen teken met de softkeys selecteren

Teken bevestigen

Nieuw teken selecteren
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3 Bediening en visualisering
3.9 Code-nummer (wachtwoord opgeven)

De configuratie van de schrijver (configuratieniveau) en enige functies van de
gegevensmanagers zijn door een wachtwoordopgave voor onbevoegden be-
schermd. Beide wachtwoorden kunnen afzonderlijk geprogrammeerd worden
(zie hoofdstuk 4.2.2). In beide gevallen is de fabrieksmatige instelling: 9200.

Wanneer de ingave klaar is ( ), kan met behulp van de toets E de
ingave afgesloten worden. Door D wordt de wachtwoordopgave gestopt en
het menu verlaten.

Het geselecteerde 
getal verhogen (+1) of 
verlagen (-1)

Het te wijzigen 
getal selecteren
41



3 Bediening en visualisering
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4 Configuratieparameter
4.1 Bedieningsvoorbeeld

1.) Eventueel moet op deze positie nog een codenummer ingegeven worden
2.) Ingave afbreken, de oude instellingen blijven behouden
3.) Ingave overnemen
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4 Configuratieparameter
4.2 Tabel van de configuratieparameter
In onderstaande tabel zijn alle parameters van het instrument alfabetisch ge-
sorteerd. De volgorde waarin de parameters worden verklaard komen 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
keuzemogelijkheiden vet geschreven.

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

4.2.1 Parametrering

   Parameter Waarde/selectie Omschrijving

Contrast Parametrering
➔ Contrast

0 … 22 … 31 Contrast van het display

Transportaandui-
ding

Parametrering
➔ Transportaanduiding

in mm/h, 
tijd/raster,
geheugencyclus

De geselecteerde aandui-
dingstype wordt in de dia-
gramafbeelding afgebeeld

Uitschakelen Parametrering
➔ Display-uitschakeling

➔ Uitschakelen

wachttijd,
stuursignaal

Hier wordt het type
display-uitschakeling 
geselecteerd

Wachttijd Parametrering
➔ Display-uitschakeling

➔ Wachttijd

0 … 32767min Tijd, waarna het display 
uitgeschakeld wordt. Na 
het indrukken van een wil-
lekeurige toets schakelt het 
scherm weer aan. De  pa-
rameter kan alleen ingege-
ven worden, wanneer de 
parameter uitschakelen op 
wachttijd staat. 0 = geen 
uitschakeling

Stuursignaal Parametrering
➔ Display-uitschakeling

➔ Stuursignaal

Uitgeschakeld, 
Binaire ing. 1 … 4

Wordt één van de binaire 
ingangen (typetoevoeging) 
voor uitschakeling inge-
steld, dan wordt het dis-
play uitgeschakeld. De pa-
rameter kan alleen ingege-
ven worden, indien de pa-
rameter uitschakelen op 
het stuursignaal staat.

Signaaltype Parametrering
➔ Diagramafbeelding

➔ Signaaltype

Analoge ing.,
Analoog&situatie

Hier wordt bepaald welke 
meetwaarden grafisch af-
gebeeld worden 

Kanaalafbeelding Parametrering
➔ Diagramafbeelding

➔ Kanaalafbeelding

Meetw. klein,
Schaalverdeling,
Bargraph,
Meetwaarde groot,
Uitgeschakeld

Hier wordt over de inhoud 
van de  kanaalregel be-
paald
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4 Configuratieparameter
4.2.2 Configuratie - instrumentgegevens

Kanaalaanduiding Parametrering
➔ Diagramafbeelding

➔ Kanaalaanduiding
➔ Analoge-

ingang 1 … 6

ja, 
nee

Ja = dat de geselecteerde 
kanalen in de kanaalregel 
afgebeeld worden.

Papierperforator Parametrering
➔ Diagramafbeelding

➔ Papierperforator

Nee, 
Ja

Ja = dat binnen de grafi-
sche afbeelding papierper-
foratie links of rechts op 
het beeldscherm afgebeeld 
kan worden.
Papierperforatie kan alleen 
worden afgebeeld, wan-
neer geen niveausporen 
geselecteerd zijn (signaal-
type= analoge ingang).

   Parameter Waarde/selectie Omschrijving

Instrumentnaam Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Instrumentnaam

16 tekens v Hoofdstuk 3.8 „Tekstin-
gave“

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

Zomertijd
(omschakeling)

Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Zomertijd
➔ Omschakeling

uitgeschakeld, 
tijdinvoer,
automatisch

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
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4 Configuratieparameter
Taal Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Taal

Duits, Engels, Frans, Ne-
derlands, Spaans, Ita-
liaans, Hongaars, Tsje-
chisch, Zweeds, Pools, 
Deens 

Temperatuureen-
heid

Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Temperatuureenheid

°C, °F

Diskettereserve Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Diskettereserve

1 … 10 … 100% Het signaal wordt actief 
wanneer de resterende ca-
paciteit v/d diskette deze 
waarde bereikt.
v Hoofdstuk 2.4 „Ni-

veausporen“

Code-nummer
(wachtwoord)

Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Code-nummer

0000 … 9200 … 9999 Code-nummer voor 
configuratieniveau;
0000 = uitgeschakeld
De opgeslagen gege-
vens in FLASH-geheu-
gen worden bij wijziging 
van de configuratie ge-
wist.

Disk-code-
nummer

Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Disk-code-nummer

0000 … 9200 … 9999 Code-nummer voor 
functies in het menu 
gegevensmanager; 
0000 = uitgeschakeld
De opgeslagen gege-
vens in FLASH-geheu-
gen worden bij wijziging 
van de configuratie ge-
wist.

Fabrieksinstelling Configuratie
➔ Instrumentgegevens

➔ Fabr.-instellingen
    overnemen

Nee, Ja Ja = Fabrieksinstellingen 
(parameter staat na over-
name automatisch weer op 
nee)
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4 Configuratieparameter
4.2.3 Configuratie - Analoge ingangen

   Parameter Waarde/selectie Omschrijving

Sensor Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Sensor

Uitgeschakeld, 
Weerst.-thermometer, 
Thermo-element., 
Stroom, 
Spanning

Afhankelijk van de gekozen 
sensor kunnen steeds al-
leen de relevante parame-
ters bij de configuratie van 
de analoge ingang worden 
geselecteerd.

Linearisering Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Linearisering

Lineair, Pt100, Pt100 JIS, 
Ni100, Pt500, Pt1000, 
Pt50, Cu50, 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", 
W3W25Re, W5W26Re

Aansluittype Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Aansluittype

2 … 4 draads

Koude las Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Koude  las

Intern Pt100, 
Extern const

Externe
koude las-
temperatuur

Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Ext. koud.lastemp

-50 … +150°C Externe koude las tempe-
ratuur voor thermo-ele-
menten

Begin 
meetbereik

Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Begin

meetbereik

willekeurige waarde

0mA

Einde 
meetbereik

Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Einde meetbereik

willekeurige waarde

20mA

Aanvangstempera-
tuur

Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Aanvangs-

temperatuur

willekeurige waarde Alleen bij  sensorstroom, 
spanning met linearisering 
weerstandthermometer, 
thermo-element.
Alleen voor nog niet geli-
neariseerde signalen.

Eindtemperatuur Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Eind-
    temperatuur

willekeurige waarde Alleen bij  sensorstroom, 
spanning met linearisering 
weerstandthermometer, 
thermo-element.
Alleen voor nog niet geli-
neariseerde signalen.
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4 Configuratieparameter
Schaalaanvangs-
waarde

Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Begin schaal

-99999 … 0 … +99999

Schaaleindwaarde Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Einde schaal

-99999 … +100 … +99999

Filterconstante Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Filterconstante

0,0 … 0,1 … 10,0sec.

Kanaalnaam Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Kanaal-

naam

7 tekens
kanaal 1

Korte beschrijving. Deze 
wordt afgebeeld in de  kan-
aalregel (bij bargraph en 
schaal).
v Hoofdstuk 3.8 „Tekstin-

voer“

Eenheid Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Eenheid

5 tekens

%

v Hoofdstuk 3.8 „Tekstin-
voer“

Kommaformaat Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Kommaformaat

Automatisch, 
X.XXXX, XX.XXX, 
XXX.XX, XXXX.X, 
XXXXX.

Automatisch: Weergave 
met max. resuolutie

Lijndikte Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Lijndikte

dun,
dik

Lijndikte van de meetwaar-
decurve binnen de grafi-
sche weergave

Alarmering Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Alarmering

➔ Alarmering

uit,
aan

In actieve toestand kun-
nen teksten bij een grens-
waarde-over en -onder-
schrijding in de niveualijst 
afgebeeld worden.

Min-grenswaarde Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Alarmering

➔ Min-
grenswaarde

-99999 … 0 … +99999

Max-grenswaarde Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Alarmering

➔ Max-
grenswaarde

-99999 … 0 … +99999

   Parameter Waarde/selectie Omschrijving
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4 Configuratieparameter
4.2.4 Configuratie - Niveausporen

Hysterese Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Alarmering

➔ Hysterese

-99999 … 0 … +99999

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

Tekst min-alarm Configurtatie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Alarmering

➔ Tekst
Min-alarm

Standaardtekst, 
tekst 1 … 18,
geen tekst

v Hoofdstuk 3.5 „Niveau-
lijst“

v Configuratie ➔ Tekst, 
Blz. 46

Tekst max-alarm Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Alarmering

➔ Tekst
Max-alarm

Standaardtekst, 
tekst 1 … 18, 
geen tekst

Alarmvertraging Configuratie
➔ Analoge ingang

➔ Analoge ingang 1…6
➔ Alarmering

➔ Alarm-
vertraging

0 … 32767sec. De alarmvertraging wordt 
actief bij en waarde  <> 0.
Wanneer deze actief is, 
gaat het alarm alleen uit 
wanneer de ingestelde tijd 
overschreden wordt.

   Parameter Waarde/selectie Omschrijving

Ingangssignaal Configuratie
➔ Niveausporen

➔ Niveausporen 1 … 4
➔ Ingangssignaal

uit,
binaire ing. 1 … 4,
min-alarm 1 … 6,
max-alarm 1 … 6,
min-totaalalarm,
max-totaalalarm,
totaalalarm,
diskettereserve,
storing,
Modbus-flag

Hier wordt een niveau-
spoor van het niveau (digi-
taal signaal) toegewezen, 
welke opgeslagen zal wor-
den

Spoornaam Configuratie
➔ Niveausporen

➔ Niveuasporen 1 … 4
➔ Spoornaam

7 tekens

BE 1 …4

v Hoofdstuk 3.8 „Tekstin-
voer“

   Parameter Waarde/selectie Omschrijving
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4 Configuratieparameter
4.2.5 Configuratie - meetwaardegeheugen

Ingangssignaal Configuratie
➔ Niveausporen

➔ Niveausporen 5 … 6
➔ Ingangssignaal

uit,
binaire ing. 1 … 4,
min-alarm 1 … 6,
max-alarm 1 … 6,
min-totaalalarm,
max-totaalalarm,
totaalalarm,
diskettereserve,
storing,
Modbus-flag

Hier wordt een niveau-
spoor (digitaal signaal) toe-
gewezen, welke zal worden 
opgeslagen

Spoornaam Configuratie
➔ Niveausporen

➔ Niveausporen 5 … 6
➔ Spoornaam

7 tekens

xxxx

v Hoofdstuk 3.8 „Tekstin-
gave“

   Parameter Waarde/selectie Omschrijving

Geheugenstatus
standaard bedrijf

Configuratie
➔ Meetwaarde geheugen

➔ Stan. bedrijf
➔ Geheugenstatus

uit, 
aan

Geheugenwaarde
standaard bedrijf

Configuratie
➔ Meetwaarde geheugen

➔ Stan. bedrijf
➔ Geheugenwaarde

gem. waarde, 
actuele waarde,
minimum, 
maximum,
max. waarde

v Hoofdstuk 2.5 „Uit-
voeringen“
Hoofdstuk 2.6 „Gege-
vens opslaan“

Geheugencyclus
standaard bedrijf

Configuratie
➔ Meetwaarde geheugen

➔ Stan. bedrijf
➔ Geheugencyclus

1 … 60 … 32767sec. v Hoofdstuk 2.5 „Uit-
voeringen“
Hoofdstuk 2.6 „Gege-
vens opslaan“

Stuursignaal
niveau bedrijf

Configuratie
➔ Meetwaarde geheugen

➔ Niveau bedrijf
➔ Stuursignaal

uit,
binaire ing. 1 … 4,
min-alarm 1 … 6,
max-alarm 1 … 6,
min-totaalalarm,
max-totaalalarm,
totaalalarm,
diskettereserve
storing
Modbus-flag

Is het geconfigureerde si-
gnaal actief, dan schakelt 
het apparaat in het niveau 
bedrijf.

Geheugenwaarde
niveau bedrijf

Configuratie
➔ Meetwaardegeheugen

➔ Niveau bedrijf
➔ Geheugenwaarde

gem. waarde, 
actuele waarde,
minimum, 
maximum,
max. waarde

v Hoofdstuk 2.5 „Uit-
voeringen“
Hoofdstuk 2.6 „Gege-
vens opslaan“

Geheugencyclus
niveau bedrijf

Configuratie
➔ Meetwaardegeheugen

➔ Niveau bedrijf
➔ Geheugencyclus

1 … 5 … 32767sec. v Hoofdstuk 2.5 „Uit-
voeringen“
Hoofdstuk 2.6 „Gege-
vens opslaan“
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4 Configuratieparameter
4.2.6 Configuratie - uitgangen

Begintijd
tijdbedrijf

Configuratie
➔ Meetwaardegeheugen

➔ Tijdbedrijf
➔ Begintijd

willekeurige tijd uit, wanneer 
begintijd =
eindtijd 

Eindtijd
tijdbedrijf

Configuratie
➔ Meetwaardegeheugen

➔ Tijdbedrijf
➔ Eindtijd

willekeurige tijd

Geheugenwaarde
tijdbedrijf

Configuratie
➔ Meetwaardegeheugen

➔ Tijdbedrijf
➔ Geheugenwaarde

gem. waarde, 
actuele waarde, 
minimum, 
maximum,
max. waarde

v Hoofdstuk 2.5 „Uit-
voeringen“
Hoofdstuk 2.6 „Gege-
vens opslaan“

Geheugencyclus
tijdbedrijf

Configuratie
➔ Meetwaardegeheugen

➔ Tijdbedrijf
➔ Geheugenwaarde

1 … 5 … 32767sec. v Hoofdstuk 2.5 „Uit-
voeringen“
Hoofdstuk 2.6 „Gege-
vens opslaan“

   Parameter Waarde/selectie Omschrijving

Toestand
uitgangen

Configuratie
➔ Uitgangen

➔ Relais K1
➔ Handelswijze

uit, 
sluiter, 
opener

Stuursignaal
uitgangen

Configuratie
➔ Uitgangen

➔ Relais K1
➔ Stuursignaal

uit,
binaire ing. 1 … 4,
min-alarm 1 … 6,
max-alarm 1 … 6,
min-totaalalarm,
max-totaalalarm,
totaalalarm,
diskette-reserve,
storing,
Modbus-flag

Het geconfigureerde sig-
naal wordt op het relais uit-
gegeven.

Toestand
uitgangen

Configuratie
➔ Uitgangen

➔ Relais K2 … K3
➔ Handelswijze

uit, 
sluiter, 
opener

Stuursignaal
uitgangen

Configuratie
➔ Uitgangen

➔ Relais K2 … K3
➔ Stuursignaal

uit,
binaire ing. 1 … 4,
min-alarm 1 … 6,
max-alarm 1 … 6,
min-totaalalarm,
max-totaalalarm,
totaalalarm,
diskette-reserve,
storing,
Modbus-flag

Het geconfigureerde sig-
naal wordt op het relais uit-
gegeven.
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4 Configuratieparameter
4.2.7 Configuratie - stuurfuncties

4.2.8 Configuratie - teksten

4.2.9 Configuratie - interface

   Parameter Waarde/selectie Omschrijving

Externe teksten
Binaire ingang 
1 … 4

Configuratie
➔ Stuurfunctie

➔ Externe teksten
➔ Binaire ingang

1 … 4

standaardtekst, 
tekst 1 … 18, 
geen tekst

v Hoofdstuk 3.5 „Niveau-
lijst“

v Hoofdstuk 4.2.8 „Confi-
guratie - teksten“

Toetsvergrendeling Configuratie
➔ Stuurfuncties

➔ Toetsvergrendeling

uit,
binaire ing. 1 … 4,
min-alarm 1 … 6,
max-alarm 1 … 6,
min-totaalalarm,
max-totaalalarm,
totaalalarm,
diskette-reserve,
storing,
Modbus-flag

De toetsen worden ver-
grendeld zodra het  
geselecteerde signaal ac-
tief is

      Parameter Waarde/selectie Omschrijving

Teksten Configuratie
➔ Teksten

➔ Tekst 1 … 18

20 tekens

tekst 1 … 18

v Hoofdstuk 3.8 „Tekstin-
voer“

   Parameter Waarde/selectie Omschrijving

Interfacetype Configuratie
➔ Interface

➔ Interfacetype

RS232,
RS485

Selectie van de seriële in-
terface (typetoevoeging)

Protocol Configuratie
➔ Interface

➔ Protocol

MODBUS,
JBUS

Baudrate Configuratie
➔ Interface

➔ Baudrate

9600 Baud,
19200 Baud,
38400 Baud

Dataformaat Configuratie
➔ Interface

➔ Dataformaat

8-1-geen,
8-1-krom,
8-1-recht,
8-2-geen

Instrumentadres Configuratie
➔ Interface

➔ Instrumentadres

1 … 255

Minimale 
reactietijd

Configuratie
➔ Interface

➔ Min. reactietijd

0 … 500msec.
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4 Configuratieparameter
4.2.10 Configuratie - fijne afstelling

   Parameter Waarde/selectie Omschrijving

Afstelstatus Configuratie
➔ Fijnafstelling

➔ Analoge ingang 
1 … 6

➔ Afstelstatus

uit,
aan

Hier kan een afstelling (cor-
rectie) van de analoge 
meetwaarde worden geac-
tiveerd. Voor correctie zie 
onderstaand rekenvoor-
beeld.

Werkelijke aanvang Configuratie
➔ Fijnafstelling

➔ Analoge ingang 
1 … 6

➔ Werkelijke
aanvang

-99999 … 0 … +99999 Aanvangswaarde van de 
werkelijke rechte

Geplande aanvang Configuratie
➔ Fijnafstelling

➔ Analoge ingang 
1 … 6

➔ Geplande
aanvang

-99999 … 0 … +99999 Aanvangswaarde van de 
geplande aanvang

Werkelijke eind-
waarde

Configuratie
➔ Fijnafstelling

➔ Analoge ingang 
1 … 6

➔ Werkelijke
eindwaarde

-99999 … 1000 … +99999 Eindwaarde van de 
werkelijke rechte

Geplande eind-
waarde

Configuratie
➔ Fijnafstelling

➔ Analoge ingang 
1 … 6

➔ Geplande 
eindwaarde

-99999 … 1000 … +99999 Eindwaarde van de 
geplande waarde

H Met behulp van de fijnafstelling kunnen systematische foutmeldingen -
bijv. door een ongunstige sensorinbouw - opgeheven worden. 

Bijv.:

Een sensor geeft een temperatuur aan van 200 … 300°C. Deze is in een
tunneloven zo ongunstig ingebouwd, dat er steeds 10°C te weinig tem-
peratuur van de te verwarmen waren aangeeft. Door de fijnafsteling kan
de  foutieve meting gecorrigeerd worden.

Werk. waarde aanvang : 200°C

Geplande waarde aanv.: 210°C

Werkelijke eindwaarde  : 300°C

Geplande eindwaarde   : 310°C
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5 Setup-programma
5.1 Hard- en software-voorwaarden
Voor het eenvoudig configureren van onze beeldschermschrijvers is een set-
up-programma voor Windows® 95/98/NT4.0 als typetoevoeging leverbaar.

Hardware- 
voorwaarden

- PC-486DX-2-100

- 16 MByte RAM

- 15 MByte opHD

- CD-ROM

- 3,5“-diskettestation

Het programma beeldt de actuele configuratie als achtergrond in lijstvorm af.
D.m.v. dubbel klikken op de lijst of via de menu‘s wordt het overeenkomstige
invoermenu opgeroepen.
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5 Setup-programma
5.2 Setup-programma installeren

Installatie-
programma
uitvoeren

h Microsoft Windows® 95/98/NT4.0 starten

h CD plaatsen

h Start ➔  Ausführen… selecteren 

h Afhankelijk van het diskettestation bijv. „d:\start“ opgeven

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.
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5 Setup-programma
5.3 Uitwisselen van gegevens tussen beeldschermschrijver en PC
De uitwisseling van configuratiegegevens tussen de beeldschermschrijver en
een PC (setup-programma) geschiedt d.m.v. een 3,5“-diskette of via  een da-
tatransfer met behulp van de setup-interface.

5.3.1 Overdragen van gegevens per diskette

PC➔➔➔➔ Beeld-
schermschrijver

h instellingen in setup-programma uitvoeren.

h instelling via het menu Datentransfer ➔ Datenexport zur Diskette of door be-
vestiging van het schakelvlak   naar diskette schrijven.

h diskette in het beeldscherm plaatsen 
(eventueel eerst de meetgegevensdiskette uitvoeren).

h op het beeldscherm het menu Disk-Manager uitvoeren.

h functiediskette ➔  Konfig-Daten selecteren en  bevestigen.

Na het succesvol inlezen van de configuratie wordt de beeldschermschrijver
automisch opnieuw ingesteld. Wordt de meetgegevensdiskette verwijderd,
dan kan er een nieuwe worden geplaatst. 

Beeldscherm-
schrijver➔➔➔➔ PC

h diskette in beeldschermschrijver plaatsen

h op het beeldscherm het menu Disk-Manager uitvoeren.

h functie Konfig-Daten ➔  Diskette selecteren en  bevestigen.

h na een succesvolle transfer kan de diskette geplaatst worden.

h via het menu Datentransfer ➔ Datenimport von Diskette door bevestiging 
van het schakelvlak  kunnen de gegevens worden ingelezen in het set-
up-programma.

Import/export 
fouten

Treden er bij de beeldschermschrijver fouten van of naar de diskette bij de
transfer op, dan komt u in het menu van de diskette-manager terecht totdat de
fout is opgeheven of door een nieuwe foutmelding.

H Door een nieuwe configuratie worden reeds op diskette aanwezige meet-
gegevens  overschreven

H Een diskette met configuratiegegevens zal 
geen andere gegevens bevatten.

A De diskette voor gebruik eventueel formateren. De diskette mag geen ge-
gevens en geen defecte sectoren bevatten. Bij het niet opvolgen van dit
advies kan een foutloze gegevenstransfer niet worden gewaarborgd.
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5 Setup-programma
5.3.2 Overdragen van gegevens via setup-interface

PC➔➔➔➔ Beeld-
schermschrijver

h Setupkabel aan seriële interface van de PC (COM1, COM2, ...) aansluiten 
en aan de beeldschermschrijver in de uitsparing in de linker behuizing ste-
ken

h in het setup-programma seriële interface van de PC via het menu Daten-
transfer ➔ Datentransfer Einstellungen selecteren

h instellingen via menu Datentransfer ➔ Datentransfer zum Gerät of door be-
vestiging van het schakelvlak  aan de beeldschermschrijver overdragen

Beeldscherm-
schrijver➔➔➔➔ PC

h setupkabel aan seriële interface van de PC (COM1, COM2, ...) aansluiten en 
aan de beeldschermschrijver in de uitsparing in de linker behuizing steken

h in het setup-programma de gebruikte seriële interface van de PC via het 
menu Datentransfer ➔ Datentransfer Einstellungen selecteren

h instellingen via het menu Datentransfer ➔ Datentransfer aus Gerät of door 
bevestiging van het schakelvlak  naar de PC overdragen

setup-stekker
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5 Setup-programma
5.4 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

(Speciale-)tekens, die niet direct via de toetsen van de PC ingevoerd kunnen
worden, worden m.b.v. de A-toets en de in de tabel opgegeven cijfercombi-
natie ingevoerd.

Voorbeeld Het speciale teken © moet worden ingevoerd:

h cursor met behulp van de muis of de cursortoetsen op de plaats positione-
ren waar het teken moet worden ingevoerdl

h A-toets indrukken en ingedrukt houden

h cijfercombinatie 0169  (rechts op het toetsenbord) ingeven (de eerstge-
noemde 0 moet ook ingevoerd worden)

h A-toets loslaten

Het teken © wordt op de positie van de  cursor ingevoerd.
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6 PC-evaluatieprogramma
6.1 Programmabeschrijving

Het PC-evaluatieprogramma (PCA) is een onder Windows 95 draaiend pro-
gramma, dat is bedoeld voor het evalueren, archiveren visualiseren en verwer-
ken van de op diskette opgeslagen gegevens van de beeldschermschrijver.

Hardware- en
software-   
voorwaarden

Voor het in gebruik nemen en installeren van het evaluatieprogramma moet
aan de volgende hardware- en software-voorwaarden zijn voldaan:

- IBM-PC of compatibel PC min. 486 processor

- 16 MB intern geheugen

- 3,5“ diskettestation

- CD-ROM-station 
(voor installatie en verwerken van een diskettereeks)

- muis

- VGA grafische kaart

- Windows 95/98/NT4.0

Geadviseerde
minimale
configuratie

- Pentium 133

- 32MB intern geheugen

- 100MB vrije geheugenruimte op de harde schijf

H Het PC-evaluatieprogramma (PCA) wordt in de 
gebruiksaanwijzing B 95.5099 NL nader beschreven.
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6 PC-evaluatieprogramma
Bijzonderheden Een samenvatting van enkele bijzonderheden:

- De gegevens van verschillend geconfigureerde instrumenten worden door 
het evaluatieprogramma PCA herkend en in een database opgeslagen De 
complete verwerking wordt automatisch uitgevoerd. Slechts een indentifi-
catie (aanvullende beschrijving) wordt door de gebruiker handmatig inge-
voerd.

- De gebruiker kan te allen tijde bepaalde dataformaten benaderen, die aan 
de hand van de indentificatie kunnen worden herkend. Extra mogelijkheid is 
beperking van het tijdbereik.

- Willekeurige analoge en digitale kanalen van de beeldschermschrijver kun-
nen in PCA achteraf in zgn. PCA-groepen worden samengevoegd.

- Bediening via muis of toetsen.

- Door een exportfilter is het mogelijk de opgeslagen data te exporteren 
(CSV-formaat) naar andere programma‘s (Excel, …) en eventueel gewijzigd 
worden.

- Met behulp van extra programma‘s „communicatieserver“ kan de data via 
de seriële interface (RS232/RS485) van het beeldscherm afgelezen wor-
den. Het aflezen kan handmatig of automatisch (bijv. dagelijks om 23.00 
uur) plaatsvinden.
Het is verstandig om bij een datatransfer een Baudrate van 38400 Baud te 
gebruiken. Bij de beeldschermschrijver wordt de Baudrate via den parame-
ter Konfiguration r Schnittstelle r Baudrate ingesteld.

- Het evaluatieprogramma PCA ondersteunt de netwerkcapaciteit, d.w.z. 
meerdere gebruikers kunnen onafhankelijk van elkaar de data uit dezelfde 
databank betrekken.

- Via de snelstartfunctie van het evaluatieprogramma kunnen datadiskettes 
worden afgelezen en in de databank worden opgeslagen. Na de archivering 
wordt de evaluatiesoftware automatisch beëindigd.
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7 Instrumentuitvoering indentificeren
7.1 Typeverklaring

Beeldschermschrijver voor registratie,
visualisatie, opslag en evaluatie van meetgegevens

(1) Basistype

955015/14 Beeldschermschrijver met 3 analoge ingangen

955015/24
Beeldschermschrijver met 3 analoge ingangen
incl. setup- en PCA-evaluatieprogramma

955015/15 Beeldschermschrijver met 6 analoge ingangen

955015/25
Beeldschermschrijver met 6 analoge ingangen
incl. setup- en PCA-evaluatieprogramma

(2) Ingang 1 … 3 (programmeerbaar)
x x x x 888 Fabrieksmatig ingesteld

(3) Ingang 4 … 6 (programmeerbaar)
x x 000 Niet bezet

x x 888 Fabrieksmatig ingesteld

(4) Voedingsspanning
x x x x 22 AC/DC 20 … 53V, 48 … 63Hz
x x x x 23 AC 48 … 63Hz, 110 … 240V +10/-15%

(5) Typetoevoeging
x x x x 020 Lithiumbatterij voor geheugenbuffer (fabrieksm.)
x x x x 021 Geheugencondensator voor geheugenbuffer 

(op verzoek)
x x x x 261 4 Binaire ingangen, 3 relaisuitgangen, 

seriële interface RS232/RS485

x x x x 350 Universele draagbare behuizing TG-35

(1) (2) (3) (4) (5)
Bestelsleutel - - - /  ,...

Bestelvoorbeeld 955015/14 - 888 - 000 - 23 / 0201

1. Typetoevoeging naelkaar vermelden en door een komma scheiden.
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7 Instrumentuitvoering indentificeren
7.2 Standaard toebehoren
- 1 Gebruiksaanwijzing B 95.5015 NL

- 2 Bevestigingselementen

- Kabelbinder met voet (ontgrendelbaar) 
voor combinatie-ontlasting van de sensoraansluitkabel

7.3 Toebehoren
- Setup-programma op CD-ROM, meertalig

- PC-interface-kabel met TTL/RS232-omzetter en adapter 

- PC-evaluatieprogramma op CD-ROM, meertalig

- PCA-communicatieserver op CD-ROM, meertalig

- Configuratie van de ingangen afhankelijk van klantspecificatie
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8 Montage
8.1 Montageplaats en klimatologische voorwaarden
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 omgegevingstemperatuur mag op de montageplaats 0 … +45°C bedragen
bij een relatieve vochtigheid van ≤75% zonder condensvorming.

v Hoofdstuk 9.1 „Installatie-instructies“

8.2 Inbouw

Afbeeldingen

Montage in 
paneel
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8 Montage
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

9.2 Technische gegevens
v Typeblad T 95.5015

k 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 nationaal geldende
voorschriften worden aangehouden.

k Interne werkzaamheden in het instrument mogen alleen in de beschre-
ven mate worden uitgevoerd en, net zoals de elektrische aansluiting, al-
leen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

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

k De elektromagnetische verdraagzaamheid (EMV) voldoet aan de in de
technische specificaties genoemde normen en voorschriften.

v Typeblad T 95.5015

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

k Sensor- en interfacekabels 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.

k Het instrument op de klem PE met de randaarde aarden. Deze kabel
moet dezelfde diameter als de voedingskabel hebben. Aardkabels ster-
vormig 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.

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

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

k 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
9.3 Aansluitschema

Aanzicht ach-
terkant

V
De elektrische aansluiting mag alleen door gekwalificeerd
personeel worden uitgevoerd.

Aansluiting 
(voor steekbare schroefklemmen)
3/6-kanaals-beeldschermschrijver

Aansluitsymbool

Analoge ingang Stekker

Spanningsingang ≤ 210mV 1e tot 6e

Spanningsingang > 210mV 1e tot 6e

Stroomingang 1e tot 6e
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9 Elektrische aansluiting
Thermo-element 1e tot 6e

Weerstandsthermometer
in tweedraadsschakeling

1e tot 6e

Weerstandsthermometer
in driedraadsschakeling

1e tot 6e

Weerstandsthermometer
in vierdraadsschakeling

1e tot 6e

Voedingsspanning

Voedingsspanning PE 
N (L-)
L1 (L+)

Interface (typetoevoeging)

RS 232C
9-pol. SUB-D

20. 2 RxD ontvangstdata
3 TxD zenddata
5 GND massa

RS 485
9-pol. SUB-D

20. 3 TxD+/RxD+
zend-/ontvangstdata +

5 GND massa
8 TxD-/RxD-

zend-/ontvangstdata -

Relaisuitgangen (typetoevoeging)

Relais K1, K2, K3
(wisselcontact)

30., 31., 32.

Binaire ingangen (typetoevoeging)

Voedingsspanning 
24V/50mA

Binaire ingang
spanningsgestuurd
LOW = DC -3 … +5V
HIGH = DC 12 … 30V

33.

6 +24V
5 GND

4 binaire ingang 1
3 binaire ingang 2
2 binaire ingang 3
1 binaire ingang 4

Bijv.:
Binaire ingang 4, aange-
stuurd door ingebouwde 
voedingsspanning
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9 Elektrische aansluiting
Setup-interface

De setup-interface be-
vindt zich op de linker  
zijde van de behuizing 
(van voorkant gezien)

Setup-stekker
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