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JUMO iTRON 04 B
Kompaktný mikroprocesorový regulátor
Rozmery podľa DIN 43 700

Krátky popis
JUMO iTRON 04 B je kompaktný mikroprocesorový dvojpolohový regulátor s čel-
ným rozmerom 96mm x 96mm.
Všetky tri prevedenia regulátora majú dobre odčítateľný, 20mm vysoký 7-segmento-
vý displej na zobrazenie skutočnej a žiadanej hodnoty alebo parametrov nastavenia.
Pri prevedení s displejom žiadanej hodnoty je táto zobrazovaná stále na vlastnom dis-
pleji. Na nastavenie žiadanej hodnoty a konfiguráciu stačia dve tlačítka. Nastavenie 
parametrov je dynamické a po 2 sekundách sa automaticky zmenená hodnota preberá.
Prevedenie s časovačom má dodatočný displej a obslužné prvky pre časovú
funkciu. Pre časovú funkciu sú vyčlenené 2 relé (napr. riadenie procesu a ukončenie
programu). Pri prevedeniach s displejom žiadanej hodnoty a časovačom je k dispo-
zícii aj limitný komparátor.
Ovládacie tlačítka ako aj celá čelná strana regulátora je chránená vodeodolnou a ľah-
ko čistiteľnou fóliou. Vďaka tomu je prístroj obzvlášť vhodný pre nasadenie v potra-
vinárskom priemysle (napr. časovo riadené procesy v pekárenských peciach).
Komfortný setup program umožňuje deaktivovať niektoré úrovne nastavení regulátora
tak, aby sa obsluhe vôbec nezobrazovali a aby sa predišlo aj neúmyselnému prestaveniu.
Elektrické pripojenie sa uskutočňuje pomocou lišty so skrutkovacími svorkami.
Možné konfigurácie vstupov a výstupov sú zobrazené v nasledujúcej blokovej schéme.

JUMO iTRON 04 B
Typ 702050/0.. ...

JUMO iTRON 04 B
Typ 702050/1.. ... 

s časovačom

JUMO iTRON 04 B
Typ 702050/2 . .

s dvoma displejmi
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Bloková schéma
Vstup skutočnej hodnoty
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Napájacie napätie

AC 110...240V, 48...63Hz

C/DC 20...53V, 48...63Hz
alebo
A

pre:

odporový teplomer
Pt100

termočlánky
typu L, J, K

prepínacie relé

spínacie relé

Regulačný výstup K1

spínacie relé

Signálny výstup K2
(len typ 702050/1 . .
a typ 702050/2 . .)

Signálny výstup K3
(len typ 702050/1 . .)
01.05/00423399
Zvláštnosti
k Jednoduchá obsluha

k Časová funkcia
(iba typ 702050/1 . .)

k Digitálny vstupný filter s programo-
vateľnou časovou konštantou

k Jeden limitný komparátor
(len typ 702050/1 . . a 702050/2 . . )

k Čelná strana chránená odolnou fóliou

k Vhodný do prostredia s teplotou
do 60°C

k Tri relé so spínaným výkonom 5A pri
230V (iba typ 702050/1 . .)

k Trojjazyčný setup program
(nemecky, anglicky, francúzsky)

k UL-schválenie (pripravuje sa)
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Zobrazovacie a obslužné prvky

Limitný komparátor (typ 702050/1 . .  a 702050/2 . .)

Signálny výstup je pri type 702050/2.. s displejom žiadanej hodnoty realizovaný pomocou kontaktu K2 a pri type 702050/1.. 
s časovačom pomocou kontaktu K3. 

(1) LED-displej horný 20mm vysoký trojmiestny 7-segmentový displej
na skutočnú hodnotu (teplota); červený
Pomocou setup programu môže byť zobrazená
žiadaná hodnota a kombináciou tlačítok je možné 
prepínať medzi skutočnou a žiadanou hodnotou.

(2) LED-displej dolný 14mm vysoký trojmiestny 7-segmentový displej
Pri type 702050/1.. :
pre časovač; zelený
formát zobrazenia: h.mm (posledná minúta: ss)
Pri type 702050/2.. :
na žiadanú hodnotu; zelený

(3) LED indikácia stavu                      Regulačný výstup K1, žltá
Signálny výstup K2, zelená
(pri type 702050/1.. a 702050/2..)
Signálny výstup K3, červená (pri type 702050/1..)
LED svieti, keď relé zopne.
LED zhasne, keď relé rozopne.

(4) Tlačítka                                                Obsluha časovača (pri type 702050/1..)

Hodnotu zväčšiť, zvoliť parameter

Hodnotu zmenšiť, zvoliť parameter

Funkcia lk1
Funkcia okna: Výstup aktívny (zopnutý), ak sa
meraná hodnota nachádza v rámci určitého
rozsahu (okna) okolo žiadanej hodnoty.
Funkcia lk2
ako lk1, avšak invertovaná funkcia signálu.

Funkcia lk3
Signalizácia spodnej hraničnej hodnoty
Funkcia: výstup neaktívny,
keď je meraná hod.<(žiadaná - hraničná hod.)
Funkcia lk4
ako lk3, avšak invertovaná funkcia signálu.

Funkcia lk5
Signalizácia hornej hraničnej hodnoty
Funkcia: výstup neaktívny,
keď je meraná hod.>(žiadaná + hraničná hod.)
Funkcia lk6
ako lk5, avšak invertovaná funkcia signálu.

Funkcia lk7
Bod zopnutia je nezávislý od žiadanej hodno-
regulátora, samotný AL určuje bod zopnutia
Funkcia: výstup aktívny
keď je meraná hodnota>hraničná hodnota.
Funkcia lk8
ako lk7, avšak invertovaná funkcia signálu.

125

(2) (1)

(3) (4)

HyA
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SP

lk1

HyA

AL

SP

lk2

HyA

AL

SP

lk3

HyA

AL

SP

lk4

HyA

AL

SP

lk5

HyA

AL

SP

lk6

HyA

AL

lk7

HyA

AL

lk8

zopnuté zopnuté

zopnuté zopnuté

zopnuté zopnuté

zopnuté zopnuté

zopnutia relé
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Časová funkcia (len typ 702050/1 . .)
Prístroj má časovú funkciu nezávislú na regulácii s nastaviteľným časom t1 ≤ 9 hodín a 59 minút. 
Pomocou dvoch výstupov je možné realizovať rôzne signálne funckie.

Technické údaje
Vstup skutočnej hodnoty: termočlánok

Vstup skutočnej hodnoty: odporový teplomer

Stráženie meracieho okruhu1

Funkcia signálneho výstupu K2

Funkcia signálneho výstupu K3

Pri konfigurovanom limitnom komparátore sú na výstupe zviazané oba signály pomocou
logickej funkcie "ALEBO".

Označenie                                            Merací rozsah                                                 Presnosť merania   Vplyv okolitej
teploty

Fe-CuNi „L“
Fe-CuNi „J“ DIN EN 60 584
NiCr-Ni „K“ DIN EN 60 584

0 ... 725°C (32 ... 999°F)
0 ... 725°C (32 ... 999°F)
0 ... 999°C (32 ... 999°F)

≤0,5%
≤0,5%
≤0,5%

100 ppm/K
100 ppm/K
100 ppm/K

Kompenzácia studeného konca                                                                  Pt 100 interne 

Označenie Druh pripojenia               Merací rozsah       Presnosť merania   Vplyv okolitej
teploty

Pt 100 DIN EN 60751 3-Leiter -99 ... +600°C
-99 ... +999°F

≤0,1% 50 ppm/K

Odpor prívodných vodičov snímača                                      max. 20Ω na vodič pri dvoj- a trojvodičovom zapojení
Merací prúd  250µA
Kompenzácia odporu prívod. vodičov   Pri trojvodičovom zapojení nie je potrebná. Pri dvojvodičovom zapojení je možné 

kompenzovať odpor prívodných vodičov softvérovo, korekciou skutočnej hodnoty.

Snímač meranej hodnoty                   Prekročenie / nedosiah-
nutie mer. rozsahu

Skrat snímača / vedenia1

1. V prípade chyby zaujmú výstupy definované stavy (konfigurovateľné).

Prerušenie snímača /

Termočlánok • - •
Odporový teplomer • • •

 = nastavené z výroby • rozozná  - nerozozná

nastavený čas t1

t2

t

Potvrdenie tlačítkom
Automatický návrat na t1

t2 - nastavený čas signálneho výstupu K2 (1 sekunda t2� � 9 minút 59 sekúnd)

nastavený čas t1

t2

t

Signál od štartu

t2 - nastavený čas signálneho výstupu K2 (1 minúta =< t2 =< 9 hodín 59 minút)

Potvrdenie tlačítkom

Automatický návrat
na t1

t3 - nastavený čas signálneho výstupu K3 (1 sekunda t3� � 9 minút 59 sekúnd)

tnastavený čas t1

t3

t3

tnastavený čas t1

Signál od t1

vedenia
01.05/00423399
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Výstupy

Regulátor

Časovač

Elektrické údaje

Skrinka

Osadenie                                                       Typ 702050/0 . . ...                Typ 702050/1 . . ...                 Typ 702050/2 . . ...
Výstup K1                                                        relé (prepínacie)

5A pri 250VAC ohmická záťaž
250.000 zopnutí pri

menovitej záťaži

relé (prepínacie)
5A pri 250VAC ohmická záťaž

250.000 zopnutí pri
menovitej záťaži

relé (prepínacie)
5A pri 250VAC ohmická záťaž

250.000 zopnutí pri
menovitej záťaži

Výstup K2
nie je možný

relé (spínacie)
5A pri 250VAC ohmická záťaž

100.000 zopnutí pri
menovitej záťaži

relé (spínacie)
5A pri 250VAC ohmická záťaž

100.000 zopnutí pri
menovitej záťaži

Výstup K3
nie je možný

relé (spínacie)
5A pri 250VAC ohmická záťaž

100.000 zopnutí pri
menovitej záťaži

nie je možný

Druh regulátora                                                                                          dvojpolohový regulátor
Štruktúry regulátora                                                                                            P/PD/PI/PID
A/D-prevodník                                                                                               rozlíšenie >15 Bit
Čas odozvy                                                                                                            210ms

Presnosť chodu 2,5s/10h ±50ppm pri teplote okolia v povolenom rozsahu

Napájacie napätie (spínaný zdroj)                     AC 110...240V -15/+10%, 48... 63Hz alebo AC/DC 20...53V, 48...63Hz
Skúšobné napätie (typová skúška)             podľa DIN EN 61 010, Teil 1 08.02, prepäťová kategória III, stupeň znečistenia 2
Príkon                                                                                                                 max. 6VA
Zabezpečenie dát                                                                                               EEPROM
Elektrické pripojenie                                                                na zadnej strane skrutkovacími svorkami, plný vodič

s prierezom ≤ 2,5mm2 alebo lankové vodiče do prierezu  1,5mm2 ukončené dutinkami
Elektromagnetická kompatibilita

Vysielané rušenie
Odolnosť voči rušeniu

DIN EN 61 326 03.02
trieda B

priemyselné požiadavky
Bezpečnostné ustanovenia                                                                      podľa DIN EN 61 010-1

Typ skrinky                                                             plastová skrinka pre zabudovanie do rozvádzača podľa DIN 43700
Teplota okolia / skladovacia teplota                                                         -5...60°C / -40...+70°C
Klimatická odolnosť                                                                          ≤ 90% relatívnej vlhkosti bez orosenia
Montážna poloha                                                                                                  ľubovoľná
Krytie                                                                                podľa DIN EN 60 529, čelne IP 65, zadná strana IP 20
Hmotnosť                                                                                                              cca. 190g
01.05/00423399



JUMO GmbH & Co • 36035 Fulda, Germany Typový list 70.2050              Strana 5/6
Rozmery

Schéma zapojenia

Setup-konektor

Typ          horizontálne  vertikálne
702050 > 14mm > 14mm

Montáž "natesno"
(minimálna vzdialenosť
výrezov v rozvádzači)

�

�

AC 110…240V

Regulačný výstup K1

250V/5A3

Pt100
(3-vodič)

Termočlánok

Signálny
výstup K3

Signálny
výstup K2

250V/5A3 250V/5A3

Vstup skutočnej hodnoty

Sieť

+–

13 N L112109765321

relé                                 relé relé

1. Len pri type 702050/1.. a 702050/2..
2. Len pri type 702050/1..
3. Ohmická záťaž

+ –

J

Napájacie
napätie

podľa typového štítku

AC/DC 20...53V

Elektrické zapojenie
smie vykonávať iba osoba
na to oprávnená!V

(L-) (L+)

�1 2
01.05/00423399
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nota)
Príslušenstvo

Objednávacie údaje:
Základné prevedenie

702050/0.. JUMO iTRON 04 B bez časovača

702050/1.. JUMO iTRON 04 B s časovačom

702050/2.. JUMO iTRON 04 B s dvoma displejmi (skutočná, žiadaná hod

(1) Doplnenie základného typu
x x x .88 nastavený z výroby, konfigurovateľný
x x x .99 nastavený podľa požiadaviek zákazníka

(2) Vstup skutočnej hodntoy
x x x 888 konfigurovateľný (nastavenie z výroby Pt100)
x x x 999 nastavený podľa požiadaviek zákazníka

Pt100
Fe-CuNi Typ „J“
Fe-CuNi Typ „L“
NiCr-Ni Typ „K“

(3) Výstupy
x 311 1 relé K1 (prepínací kontakt)

x 341 1 relé K1 (prepínací kontakt), 1 relé K2 (spínací kontakt)
x 344 1 relé K1 (prepínací kontakt), 2 relé K2, K3 (spínací kontakt)

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

(5) Typový dodatok
x x x 000 žiadny
x x x

1
061 UL-schválenie (pripravuje sa)

(1) (2) (3) (4) (5)

Objednávací kľúč            702050 / . . . - . . . - . . . - . . / . . .
Objednávací príklad       702050 / 088 - 888 - 311 - 23 / 061

= skladové prevedenia
x = výber pri tomto type je možný

Objednávacie
číslo:

Setup program pre Windows  98/ME/NT4.0/2000/XP   70/00420495
PC-interface s adaptérom (pre spojenie prístroja s PC)                                70/00400821

vNávod k obsluhe B 70.2050.0   www.jumo.net
01.05/00423399
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