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Blokstruktur

STN-farveskærm
320 x 240 pixel, 27 farver

CPU-kort

Intern
hukommelse,

256 Mbyte

Arbejds-
lager

SRAM

Setup-
interface

Interface
til måle- og
konfigurationsdata

Slot II

Slot I

Analogt indgangskort 1

Analogt indgangskort 1

7 binære indgange

AC

eller AC/DC 20
+10/-15%, 48...63 Hz

...30 V,
48...63 Hz

110...240 V

6 indgange,
galvanisk adskilt

gennem optokobler

6 indgange,
galvanisk adskilt

gennem optokobler

Interface
til måle- og
konfigurationsdata

RS232- eller RS422/485-interface
Ethernet-interface

CompactFlash-hukommelseskort
256 Mbyte

4 relæer (slutte-/)
brydekontakt), 1 open-
collector-udgang
(slutte-/brydekontakt),
Spændingsudgang
24 V/50 mA

1 relæ (skiftekontakt)I/O-kort

Strømforsyningskort

CompactFlash-
hukommelseskort
til måle- og
konfigurationsdata

LON-interface
PROFIBUS-DP-interface

til måledata
Interface

Nøgleegenskaber
k Konform med FDA 21 CFR - Part 11
k Overvåget bagpanelafdækning
k Ingen registrerpapir/fiberpenne
k Visning af måledata i vertikale/horisontale 

diagrambilleder, bargraf, numerisk, …
k Batchprotokollering
k Tilgængelighed af måledata,

der er gemt i RAM, direkte på stedet
k Sikring af data

på CompactFlash-hukommelseskort
k Konfiguration af instrumentet via tastatur, 

CompactFlash-hukommelseskort eller 
serielt interface

k Analyse af arkiverede data
med pc-analysesoftware

k Tilpasning af de gemte cyklusser til den 
pågældende proces gennem
- normalfunktion
- hændelsesfunktion
- dagtidsdrift

k Rapport med minimal-, maksimal-, 
middelværdi og integrator

k Frit programmerbare indgange
for modstandstermometre,
termoelementer, jævnstrøm og
jævnspænding

k Samplingscyklus mindst 125ms ved 
12 analoge indgange

k PROFIBUS-DP- og Ethernet-tilslutning
k Integreret webserver

Godkendelser

Papirløs skriver til sikker registrering af 
FDA-konforme måledata

Kort beskrivelse
Den papirløse skriver udgør i forbindelse med sine pc-softwarekomponenter et lukket
system til elektronisk registrering, lagring og arkivering af procesdata, som opfylder
kravene i FDA 21 CFR Part 11.
Udseendet præges af et 5,7"-farvedisplay, hvorpå måledataene vises på forskellige måder
(cifre, diagram, bargraf...). 
Den integrerede Security Manager sørger for, at kun autoriserede personer betjener
instrumentet; og den integrerede Audit-Trial-Manager sørger for den komplette
dokumentation af alle betjeningshandlinger.
Måledata gemmes elektronisk og kan analyseres både på arbejdspladsen og en pc.
Frontrammens mål er 144mm x 200mm, indbygningsdybden max. 228mm.

es

Type 706560/…

Type 706560/…, rustfri stålfront
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Tekniske data
Interne analoge indgange (kanal 1 … 12)

Termoelement

Modstandstermometer

Betegnelse Type Standard Måleområde Lineariseringsnøjagtighed1

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

-200 … +900°C
-210 … +1200°C
-200 … +600°C
-270 … +400°C
-270 … +1372°C
-270 … +1000°C
-270 … +1300°C

-50 … +1768°C
-50 … +1768°C

0 … 1820°C

±0,1%
±0,1% fra -100°C
±0,1% fra -150°C
±0,15% fra -150°C
±0,1% fra -80°C
±0,1% fra -80°C
±0,1% fra -80°C
±0,15% fra 0°C
±0,15% fra 0°C
±0,15% fra 400°C

Mindste måleområde Type L, J, U, T, K, E, N:
Type S, R, B:

100K
500K

Måleområdets start/slut Kan programmeres vilkårligt inden for grænserne i trin på 0,1K

Referencepunkt Pt 100 intern eller termostat ekstern konstant

Referencepunktets nøjagtighed (intern) ± 1K

Referencepunktets temperatur (ekstern) -50 … +100°C kan indstilles via setup-software

Samplingcyklus 6 eller 12 kanaler, 125ms

Indgangsfilter Digitalt filter af 2. orden; filterkonstant kan indstilles fra 0 til 10,0s

Prøvespænding 500V (via optokobler)

Opløsning >14 bit

Nøgleegenskaber Kan også programmeres i °F
1 Lineariseringsnøjagtigheden relaterer til det maksimale måleområde.

Ved små måleområder reduceres lineariseringsnøjagtigheden.

Betegnelse Standard Tilslutningsform Måleområde Lineariseringsnøjagtighed Målestrøm

Pt 100 DIN EN 60 751 2/3-leder
2/3-leder
4-leder
4-leder

-200 … +500°C
-200 … +850°C
-200 … +500°C
-200 … +850°C

±0,4K
±0,8K
±0,4K
±0,5K

500μA
250μA
500μA
250μA

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

-200 … +500°C
-200 … +650°C
-200 … +500°C
-200 … +650°C

±0,4K
±0,8K
±0,4K
±0,5K

500μA
250μA
500μA
250μA

Pt 500 DIN EN 60 751 2/3-leder
2/3-leder
4-leder
4-leder

-200 … +500°C
-200 … +850°C
-200 … +500°C
-200 … +850°C

±0,4K
±0,8K
±0,4K
±0,5K

250μA
250μA
250μA
250μA

Pt 1000 DIN EN 60 751 2/3-leder
2/3-leder
4-leder
4-leder

-200 … +500°C
-200 … +850°C
-200 … +500°C
-200 … +850°C

±0,4K
±0,8K
±0,4K
±0,5K

500μA
250μA
500μA
250μA

Ni 100 DIN EN 43 760 2/3-leder
4-leder

-60 … +180°C
-60 … +180°C

±0,4K
±0,4K

500μA
500μA

Tilslutningsform 2-, 3- eller 4-leder tilslutning

Mindste måleområde 15K

Sensorledningsmodstand Max. 30 Ω pr. kabel ved 3-/4-leder tilslutning
Max. 10Ω pr. kabel ved 2-leder tilslutning

Måleområdets start/slut Kan programmeres vilkårligt inden for grænserne i trin på 0,1K

Samplingcyklus 6 eller 12 kanaler, 125ms

Indgangsfilter Digitalt filter af 2. orden; filterkonstant kan indstilles fra 0 til 10s

Prøvespænding 500V (via optokobler)

Opløsning > 14bit

Nøgleegenskaber Kan også programmeres i °F
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Fjernføler og potentiometer

Indgang for jævnspænding, jævnstrøm

Kortslutning/brud af transducer

Binære indgange (option)

Udgange

Måleområde Nøjagtighed Målestrøm

Op til 180Ω
Op til 390Ω
Op til 2000Ω
Op til 4000Ω

±150mΩ
±300mΩ

±2Ω
±4Ω

500μA
250μA
500μA
250μA

Tilslutningsform Fjernføler: 3-leder tilslutning
Potentiometer: 2-/3-leder tilslutning

Mindste måleområde 6Ω
Sensorledningsmodstand Max. 30Ω pr. ledning ved 4-leder tilslutning

Max. 20Ω pr. ledning ved 2- og 3-leder tilslutning
Op til 200 Ω måleområde max. 10 Ω pr. ledning ved 2- og 3-leder tilslutning

Modstandsværdier Kan programmeres vilkårligt inden for grænserne i trin på 0,1Ω
Samplingcyklus 6 eller 12 kanaler, 125ms

Indgangsfilter Digitalt filter af 2. orden; filterkonstant kan indstilles fra 0 til 10,0s

Basisområde Nøjagtighed Indgangsmodstand

-20 … +70mV
-5 … +105mV

-10 … +210mV
-0,5 … +12V

-0,05 … +1,2V
-1,2 … +1,2V
-12 … +12V

±80μV
±100μV
±240μV

±6mV
±1mV
±2mV

±12mV

RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 1 MΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ
RE ≥ 470 kΩ

Mindste måleområde 5mV

Måleområdets start/slut Kan programmeres vilkårligt inden for grænserne
(op til 999mV i trin på 0,01 mV, fra 1V i trin på 1 mV)

-2 … +22mA
-22 … +22mA

±20μA
±44μA

Belastningsspænding ≤ 1V
Belastningsspænding ≤ 1V

Mindste måleområde 0,5mA

Måleområdets start/slut Kan programmeres vilkårligt inden for grænserne i trin på 0,1 mA

Samplingcyklus 6 eller 12 kanaler, 125ms

Indgangsfilter Digitalt filter af 2. orden; filterkonstant kan indstilles fra 0 til 10,0s

Nøgleegenskaber Lineariseringer for termoelementer og modstandstermometre kan indstilles
(for tilslutning af transmittere uden linearisering)

Kortslutning1 Brud1

Termoelement registreres ikke registreres

Modstandstermometer registreres registreres

Fjernføler registreres registreres

Potentiometer registreres ikke registreres

Spænding op til ±1V registreres ikke registreres 

Spænding > ±1V registreres ikke registreres ikke

Strøm registreres ikke registreres ikke
1 Instrumentets reaktion kan programmeres, f. eks. alarmaktivering

Antal 7 iht. DIN VDE 0411, del 500; max. 25Hz, max. 32V

Niveau Logisk "0": -3…+5V, logisk "1": 12…30V

Samplingcyklus Min. 1s

1 relæ (fabriksindstillet) Skiftekontakt, AC 230V, 3A1

4 relæer (option) Slutte-/brydekontakt, AC 230V, 3A1

1 open-collector-udgang
(option)

Max. 25V, max. 100mA

1 Ved resistiv belastning i ohm. Blanding af SELV-kredse og netkredse er ikke tilladt.
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Skærm

Elektriske data

Miljøpåvirkninger

Hus

Eksterne analoge måleindgange / binære indgange / binære udgange

Godkendelser

Opløsning 320 x 240 pixel

Størrelse 5,7“

Farveantal 27 farver

Spændingsforsyning (SMPS-
strømforsyning)

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

Elektrisk sikkerhed

Prøvespændinger (typeafprøvning)
- Mellem strømkreds og målekreds

- Mellem strømkreds og hus
(beskyttelsesleder)

- Mellem målestrømkreds og 
målestrømkreds og hus

- Galvanisk adskillelse
af de analoge indgange fra hinanden

Iht. DIN EN 61 010, del 1 fra august 2002
Overspændingskategori II, tilsmudsningsgrad 2

Ved spændingsforsyning AC: 3,7kV/50Hz, 1min.
Ved spændingsforsyning AC/DC: 510V/50Hz, 1min.

Ved spændingsforsyning AC: 2,3kV/50Hz, 1min.
Ved spændingsforsyning AC/DC: 510V/50Hz, 1min.

510V/50Hz, 1min.

til AC 30V og DC 50V

Påvirkning af spændingsforsyning < 0,1% af måleområdets omfang

Effektforbrug Ca. 25VA

Datasikring Se Side 7 

Elektrisk tilslutning På bagsiden via stikbare skrueklemmer,
ledertværsnit ≤ 2,5mm2 eller 2x 1,5mm2 med slutmuffer.

Omgivelsestemperaturområde 0 … +45°C

Påvirkning af omgivelsestemperatur 0,03%/K

Opbevaringstemperaturområde -20 … +60°C 

Vejrbestandighed ≤ 75% rel. fugtighed uden kondensering

EMC
- Støjemission
- Støjimmunitet

EN 61326-1
Klasse A - Kun til industriel brug - 

Industrikrav

Husfront Af trykstøbt zink

Hustype Monteringshus iht. DIN 43 700, af galvaniseret stålplade

Frontrammens mål 200mm x 144mm

Indbygningsdybde 233mm

Paneludskæring 138+1,0mm x 138+1,0mm

Fastgørelse af hus I kontrolpanel iht. DIN 43 834

Driftsstilling Vilkårlig, under hensyntagen til betragningsvinklen på skærmen,
horisontalt ±50°, vertikalt ±30°

Beskyttelsesklasse Iht. EN 60 529, kategori 2,
på frontsiden IP54 (IP65 med option rustfri stålfront),

på bagsiden IP20

Vægt Ca. 3,5kg

Type JUMO mTRON-automatiseringssystem

Samplingcyklus 1s

Tekniske data Se typeblad: 
70.4015 Relæmodul

70.4020 Analogt indgangsmodul
70.4030 Logikmodul

Konfiguration Projekteringssoftware iTOOL (70.4090)

UL Underwriters Laboratories
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Betjening og
konfiguration
På instrumentet
Instrumentet konfigureres menustyret via
otte knapper. Funktionerne af fem knapper
(softkeys) på instrumentet ændrer sig
menuafhængigt, således at der altid vises
entydige knapfunktioner ved betjeningen.
Softkey-funktionerne vises i klartekst eller
som symboler på displayet.

H Gennem integrerede brugerlister
(forskellige brugere med forskellige
rettigheder) beskyttes den papirløse skriver
mod uautoriseret adgang.

Via setup-program til pc
(tilbehør)
Mere komfortabelt end via tastaturet på
instrumentet er konfigurationen via setup-
programmet til pc.
Kommunikationen mellem pc-setup-
program og den papirløse skriver kan ske
via:
- setup-interface,
- serielt interface,
- Ethernet-interface eller
- CompactFlash-hukommelseskort
.

Konfigurationsdataene kan arkiveres på
datamedier og udlæses via printere. 

Via CompactFlash-
hukommelseskart
Konfigurationen kan gemmes på
CompactFlash-hukommelseskort og
indlæses i instrumentet.

Brugersprog
Brugersproget på instrumentet kan konfi-
gureres til forskellige sprog. Tysk, engelsk,
fransk, hollandsk, italiensk, spansk,
ungarsk, tjekkisk, svensk, polsk, dansk,
finsk, portugisisk og russisk er realiseret.

Pc-programmer
(tilbehør)
Pc-analysesoftware
(PCA3000)
Pc-analyseprogrammet (PCA3000) kan
køre under Windows NT4.0/2000/XP/Vista.
Programmet er beregnet til administration,
arkivering, visualisering og analyse af den
papirløse skrivers data.

 
k Data fra forskelligt konfigurerede 

instrumenter registreres af pc-analyse-
softwaren og gemmes i en arkivdata-
base. Den komplette administration 
gennemføres automatisk. Brugeren 
tildeler blot en identifikation 
(supplerende beskrivelse).

k Brugeren har til enhver tid adgang til 
bestemte datasæt, der kan adskilles 
ved hjælp af identifikationen. Endvidere 
kan tidsområderne, der skal analyseres, 
begrænses.

k Vilkårlige analoge og digitale kanaler 
kan på et senere tidspunkt sammen-
fattes til såkaldte PCA-grupper i 
PCA3000.

k Da hver gruppe vises i et eget vindue, 
kan flere grupper vises parallelt på 
skærmen og sammenlignes.

k Betjening via mus og tastatur.

k Via eksportfiltret er det muligt at 
eksportere de gemte data for at kunne 
anvende dem i andre programmer, 
f. eks. Excel.

k Pc-analysesoftwaren PCA3000 kan 
anvendes i netværk, d. v.s. at flere 
brugere kan hente data fra den samme 
database i netværket uafhængigt af 
hinanden.

PCA-kommunikationssoftware 
(PCC)
k Dataene kan udlæses fra den papirløse 

skriver via det serielle interface (RS232/
RS422/RS485) eller Ethernet-
internettet. Udlæsningen kan ske 
manuelt eller automatisk (f.eks. dagligt 
kl. 23).

k Via modem kan dataene også udlæses 
fjernstyret.

Pc-Security-Manager (PCS)
k Software til administration af 

adgangskontrollen. Softwaren er kun til 
rådighed for administratorer.

Pc-Audit-Trail-Manager (PCAT)
k Software til dokumentation af 

betjeningshandlinger, der fører til 
ændringer i dataregistreringen.

Webserver
Den papirløse skriver har en integreret
webserver til alfanumerisk visning af
procesdata. Gennem indtastning af IP-
adressen i en internet-browser på pc'en
startes webserveren (f. eks. http://
10.10.90.45).
Efter start af webserveren skal brugeren 
vælge gruppen.

Efter valg af gruppen vises gruppens 
enkelte kanaler.

Overskridelser af grænseværdier eller 
alarmer fremhæves ved at gruppenavnet 
skifter farve.
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Interface
k Setup-interface

(seriemæssigt)

k RS232-interface
(seriemæssigt)

k RS422/RS485-interface
(option)

k Ethernet-interface
(option)

k LON-interface
(option)

k PROFIBUS-DP-interface
(option)

Setup-interface
Setup-interfacet er - i forbindelse med pc-
interfacekablet inkl. TTL/RS232-omformer
og adapter - beregnet til kørsel af pc-
setup-programmet (se Side 5).
Den papirløse skriver har både på front- og
bagsiden et (parallelt) setup-interface. De
to må ikke anvendes samtidigt.

RS232-interface,
RS422/RS485-interface
De aktuelle procesdata samt specielle
instrumentdata kan udlæses via RS232-
eller RS422/RS485-interfacet.
I forbindelse med pc-analysesoftwaren
PCA3000 og PCA-kommunikations-soft-
waren (PCC) kan de data, der er gemt i den
interne hukommelse, også udlæses.
Seriemæssigt leveres instrumentet med
RS232-interfacet, som tillader en kabel-
længde på max. 15m. Ved RS422/RS485-
interfacet er en kabellængde på 1,2km
tilladt.
Tilslutningen foretages via et 9-polet SUB-
D-stik på instrumentets bagside.
Protokollerne Modbus og J-Bus er til rådig-
hed, som overføringsmodus anvendes
RTU (Remote Terminal Unit).

Ethernet-interface
Via Ethernet-interfacet kan den papirløse
skriver kommunikere i lokale netværk ved
hjælp af pc-setup-programmet og PCA-
kommunikationssoftwaren. IP-adressen
indstilles fast gennem konfigurationen på
instrumentet eller via pc-setup-
programmet.
Ved anvendelse af Ethernet-interfacet skal
man tage højde for, at altid kun en bruger
har adgang på samme tid til instrumentet
(server).
Overføringsprotokol: TCP/IP
Netværkstype: 10BaseT

PROFIBUS-DP-interface
Via PROFIBUS-DP-interfacet kan den
papirløse skriver integreres i et feltbus-
system efter PROFIBUS-DP-standarden.
Denne PROFIBUS-variant er specielt
udviklet til kommunikationen mellem auto-
matiseringssystemer og decentralt periferi-
udstyr på feltniveauet.
Dataene overføres serielt efter RS485-
standard med max. 12 MBit/s.
Ved hjælp af det medleverede projek-
teringsværktøj (GSD-generator; GSD =
instrumentstamdata) oprettes der en
applikationsspecifik GSD-fil med hvilken
den papirløse skriver integreres i felt-
bussystemet.
Via PROFIBUS kan op til 36 kanaler
indlæses. 

LON-interface
LON-interfacet er beregnet til udvidelse af
målekanaler (kanal 13 … 36) via JUMO
mTRON-automatiseringssystemets
moduler.

Eksternt CompactFlash-
hukommelseskort (CF)
Via det eksterne CompactFlash-
hukommelseskort (CF) overføres dataene
fra den interne hukommelse til pc'en.
Konfigurationsdata kan oprettes på pc'en
og overtages af den papirløse skriver via
kortet.
På pc'en har man adgang til dataene på
kortet ved hjælp af en læse-/skriveenhed
(CompactFlash-Reader/-Writer).

Setup-
inter-
face

RS232 
RS422
RS485

Ethernet PROFI-
BUS-
DP

LON Eksternt 
CF-kort

Læsning/skrivning af 
akt. måledata

Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Udlæsning af gemte 
måledata

Ja Ja Ja Nej Nej Ja

Udlæsning/
skrivning 
af konfiguration

Ja Ja Ja Nej Nej Ja

Skrivning af 
brugerliste

Ja Ja Ja Nej Nej Ja

Udlæsning
af skærm-
hukommelse

Ja Ja Ja Nej Nej Nej
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Databehandling
Dataregistrering
De analoge indganges måleværdier
registreres kontinuerligt med en sampling-
cyklus på 125ms. På grundlag af disse
måleværdier gennemføres rapportoprettel-
se og grænseværdikontrol.
Afhængig af den konfigurerbare
hukommelsescyklus og hukommelses-
værdi (maksimal, minimal-, middelværdi
eller momentan værdi) overtages
måleværdierne i instrumentets arbejds-
lager.

Arbejdslager (RAM)
De gemte data i RAM kopieres
regelmæssigt i 10 kByte-blokke i den
interne hukommelse. Hukommelsen
beskrives som ringhukommelse. D. v.s.,
når hukommelsen er fuld, overskrives de
ældste data automatisk med nye.
Arbejdslageret rækker til 350.000
måleværdier.
Til visning af historik på den papirløse
skriver kan dataene fra arbejdslageret
vises.

Intern hukommelse
Hver gang en hukommelsesblok i
arbejdslageret er fuldt, kopieres til den
interne hukommelse. Den interne
hukommelse har en kapacitet på
256 Mbyte.
Hver skriveproces overvåges, således at
fejl under datasikringen registreres med det
samme.
Instrumentet overvåger den interne
hukommelses kapacitet og aktiverer ved
underskridelse af en konfigurerbar rest-
kapacitet en af hukommelsens alarm-
signaler. Disse kan f.eks. aktivere relæer.

CompactFlash-hukommelseskort 
(eksternt)
Via det eksterne (udskiftelige) Compact-
Flash-hukommelseskort kan dataene over-
føres til en pc. 

Datasikkerhed
Dataene gemmes kodet i et firmaspecifikt
format. Herigennem opnås en høj
datasikkerhed.

Hvis den papirløse skriver adskilles fra
spændingsforsyningen, gælder:
- RAM og klokkeslæt opretholdes ved 

lithiumbatteri (fra fabrikken) ≥ 4 år, ved 
lagerkondensator ≥ 2 dage 
(omgivelsestemperatur 15 … 25 °C),

- måledata i den interne hukommelse 
mistes ikke,

- konfigurationsdata er gemt i den ikke-
flygtige Flash-hukommelse.

Registreringstid
Afhængigt af instrumentets konfiguration
kan registreringstiden varieres i mange
områder (f. eks. i området fra få dage op til
flere måneder).

Datatransfer
Dataoverføringen fra den papirløse skriver
til en pc sker via det eksterne
CompactFlash-hukommelseskort, via det
serielle interface eller Ethernet-interfacet.

Rapport
For hver indgang kan der føres en rapport
(maksimal-, minimal-, middelværdi og
integrator) over et fastlagt tidsrum.

Batchprotokollering
I forbindelse med en ekstern rapport kan
man protokollere en batch. Start, slut og
varighed af batchen registreres. Disse tider
kan sammen med en batchtæller og frit
definerbare tekster vises på den papirløse
skriver og inden for pc-analysesoftwaren
PCA3000. Batchprotokolleringen kan bl. a.
startes via:
- binære indgange 1 … 7 (option),

- Modbus-flag (serielt interface),

- eksterne binære indgange 1 … 6
(JUMO mTRON-system) 

 

Grænseværdikontrol/
omskiftning af driftsfunktion
Over-/underskridelse af en grænseværdi
udløser en alarm. Alarmen kan f. eks.
anvendes som styresignal til omskiftning af
driftsfunktionen fra normal-/tidsfunktion til
hændelsesfunktion.
Hukommelsescyklus og -værdi kan
konfigureres adskilt for alle tre drifts-
funktioner.
Ved hjælp af funktionen alarmforsinkelse
kan kortvarigt registrerede over-/
underskridelser skjules, så der ikke sker
nogen alarm.

Normalfunktion
Når ingen alarm foreligger og når
instrumentet ikke er i tidsfunktion, er
normalfunktionen aktiv.

Hændelsesfunktion
Hændelsesfunktionen aktiveres/deaktive-
res vha. et styresignal (binær indgang,
gruppealarm/fællesalarm, ...). Så længe
styresignalet er aktivt, er instrumentet i
hændelsesfunktionen.

Tidsfunktion
Tidsfunktionen er dagligt aktiv inden for et
programmerbart tidsrum.
Driftsfunktionerne har forskellige priori-
teter:

Driftsfunktion Prioritet

Hændelsesfunktion 1 (højere)

Tidsfunktion 2

Normalfunktion 3 (lavere)

A/D 2

A/D 1 CPU
Måleværdier

Arbejdslager

Analoge indgange

Intern
hukommelse
256 Mbyte

Eksternt
CompactFlash-
hukommelses-

256 Mbyte

10kB

10kB
10kB

10
kB

10kB

kort
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Visningstyper på instrumentet
Gruppemanager

k 6 grupper med hver 6 vilkårlige 
analoge og 3 binære indgange

k En indgang kan være tildelt flere 
grupper

k Visning af de aktuelle måleværdier eller 
indgangenes tilstande

k Gruppen kan være aktive/inaktive

Vertikalt diagram

k Registreringsstrimmel-visning af 
de analoge kanaler

k Visning af skalering og 
en kanals grænseværdimærker

k Numerisk visning af de aktuelle
analoge kanaler

Horisontalt diagram

k Kurvevisning af de analoge og digitale 
kanaler

k Visning af skalering og 
en kanals grænseværdimærker

k Numerisk visning af de analoge 
kanalers aktuelle måleværdier

Bargrafvisning

k Bargrafvisning af de analoge 
kanaler

k ON-/OFF-visning af de digitale kanaler 

k Visning af de aktuelle analoge kanaler 
med skalering og grænseværdimærker

k Farveskift af bargrafen til rød ved 
overskridelse af grænseværdi

Numerisk visning

k Stor numerisk visning af de 
analoge kanaler inklusive den 
2-liniede kanalbeskrivelse

k Hver analog kanal kan hentes frem 
i forgrunden

k ON-/OFF-visning af de digitale kanaler

Numerisk visning af enkelte 
kanaler

k Overskuelig visning af en 
analog kanal

k Samtidig visning af en analog indgang 
som bargraf og numerisk

k Visning af 2-liniet kanalnavn

k Visning af skalering og 
grænseværdimærker

Rapport

k Rapport om en analog kanal i et eget 
vindue

k Angivelse af minimum, maksimum, 
middel-/integralværdi og tidsrum

k Visning af den tidligere rapport

Vertik./horis. visning af historik.

k Kurvevisning af alle gemte måledata i 
forskellige zoom-trin

k Visning af skalering og 
en kanals grænseværdimærker

k Numerisk visning de analoge kanalers 
måleværdier på cursor-positionen

k Flytning af det synlige udsnit inden for 
de gemte måledata

Analyse af historik

k Begrænsning til et bestemt tidsrum
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Tilslutningsplan

Billede bagfra med stikbare skrueklemmer

Forbindelse Stik Tilslutningssymbol

Spændingsforsyning

Spændingsforsyning 
Ifølge typeskilt

L1 (L+)
N (L-)
PE

Analoge indgange

Termoelement 1. til 12.

Modstandstermometer i 2-leder tilslutning 1. til 12.

Modstandstermometer i 3-leder tilslutning 1. til 12.

Modstandstermometer i 4-leder tilslutning 1. til 12.

Fjernføler 1. til 12.

Potentiometer i 2-leder tilslutning 1. til 12.

Potentiometer i 3-leder tilslutning 1. til 12.

Hul til plombering

Bagpanel Bagpanelafdækning

Frie huller til
medleverede kabelbindere

til trækaflastning af
tilslutningskablerne

(L-)
(L+)

RLRA

R =RA L

21 3 4 5

�

21 3 4 5

�

21 3 4 5

�

RLRA

R =RA L

21 3 4 5

21 3 4 5



2009-12-14/00531135

Typeblad 70.6560JUMO GmbH & Co. KG • 36035 Fulda, Tyskland Side 10/12

Potentiometer i 4-leder tilslutning 1. til 12.

Spændingsindgang ≤ 200mV 1. til 12.

Spændingsindgang > 200mV 1. til 12.

Strømindgang 1. til 12.

Digitalt interface

RS232
9-pol. SUB-D-bøsning

20. 2 RxD Modtagne data
3 TxD Sendte data
5 GND Jord

RS232 
9-pol. SUB-D-bøsning
(option)

20. 3 TxD+ Sendte data +
4 RxD+ Modtagne data +
5 GND Jord
8 TxD- Sendte data -
9 RxD- Modtagne data -

RS485
9-pol. SUB-D-bøsning
(option)

20. 3 TxD+/RxD+ Sendte/modtagne data +
5 GND Jord
8 TxD-/RxD- Sendte/modtagne data -

LON-interface
9-pol. SUB-D-bøsning
(option)

21. 3 Net_A
9 Net_B

PROFIBUS-DP
9-pol. SUB-D-bøsning
(option) 

21. 3 RxD/TxD-P Modtagne/sendte data-plus
B-kabel

5 DGND Dataoverføringspotentiale
6 VP Forsyningsspænding-plus
8 RxD/TxD-N Modtagne/sendte data-N

A-kabel

Ethernet
RJ45-bøsning 
(option) 

22. 1 TX+ Sendte data +
2 TX- Sendte data -
3 RX+ Modtagne data +
6 RX- Modtagne data -

Setup-interface 23. Den papirløse skriver har på frontsiden endnu et 
parallelt setup-interface. De to må ikke 
anvendes samtidigt.

Relæudgange

Relæ K1
(skiftekontakt)

30.

Relæ K2 bis K5
(slutte-/brydekontakt)
(option)

31.

21 3 4 5

21 3

21

K2

43

K3

65

K4

87

K5



2009-12-14/00531135

Typeblad 70.6560JUMO GmbH & Co. KG • 36035 Fulda, Tyskland Side 11/12

Dimensioner (også ved rustfri stålfront)

Option universelt bærbart hus - "TG-35" eller rustfri stålfront

Digitalt I/O

Open-collector-udgang
(option)

32.
3 Jord
4 Kollektor

Binære indgange 
(option)
Spændingsstyret
LOW = DC -3 … +5V
HIGH = DC 12 … 30V

Spændingsforsyning 24V/50mA

32.
1 +24V hjælpeforsyning,

ustabiliseret
2 GND
5 Binær indgang 7
…
11 Binær indgang 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111
+ –

Eksempel:BE4, aktiveret af indbygget
spændingsforsyning

Kontrolpanel
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Bestillingsoplysninger: LOGOSCREEN es
Papirløs skriver til sikker registrering af 
FDA-konforme måledata

(1) Grundudførelse

706560/00 Papirløs skriver uden analoge indgange

706560/01
Papirløs skriver uden analoge indgange
inkl. pc-softwarepakke og interfacekabel/-
adapter

706560/10 Papirløs skriver med 6 analoge indgange

706560/20
Papirløs skriver med 6 analoge indgange
inkl. pc-softwarepakke og interfacekabel/-
adapter

706560/11 Papirløs skriver med 12 analoge indgange

706560/21
Papirløs skriver med 12 analoge indgange
inkl. pc-softwarepakke og interfacekabel/-
adapter

(2) Indgange 1 … 6 (programmerbare)
x x 000 Uden funktion

x x x x 888 Fabriksindstillet
(3) Indgange 7 … 12 (programmerbare)

x x x x 000 Uden funktion
x x 888 Fabriksindstillet

(4) Interface
x x x x x x 51 RS232 (seriemæssigt)
x x x x x x 54 RS422/485
x x x x x x 66 RS232 og LON
x x x x x x 67 RS422/485 og LON
x x x x x x 68 RS232 og PROFIBUS-DP
x x x x x x 69 RS422/485 og PROFIBUS-DP

(5) Intern hukommelse
x x x x x x 0256 256MB hukommelse

(6) Ekstern hukommelse1

x x x x x x 0000 Ingen ekstern hukommelse
x x x x x x 0256 256MB CompactFlash-hukommelseskort

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

(8) Option
x x x x x x 008 Ethernet-tilslutning
x x x x x x 020 Lithiumbatteri til lagerbuffer (fabriksindstillet)
x x x x x x 021 Lagerkondensator (i stedet for option 020)
x x x x x x 258 7 binære indgange, 1 open-collector-udgang, 

4 relæudgange, spændingsudgang DC 24V/
50mA

x x x x x x 350 Universelt bærbart hus TG-352

x x x x x x 444 Rustfri stålfront med folietastatur

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

Bestillingsnøgle - , - - - - / , ...3

Bestillingseksempel 706560/10 - 888 , 000 - 51 - 0256 - 0256 - 23 / 020

Seriemæssigt tilbehør
- Instrumentdokumentation

- 2 fastgørelseselementer

- 4 kabelbindere med fod (kan frigøres) til 
trækaflastning af de tilsluttede 
sensorkabler

Tilbehør - typeblad 70.9700
- PC-softwarepakke bestående af: 

setup-program,
pc-analysesoftware (PCA3000),
PCA-kommunikationssoftware (PCC),
PC-Security-Manager (PCS) og 
PC-Audit-Trail-Manager (PCAT).
Angiv venligst alle versionsnumre 
ved efterbestillinger.

- Pc-interface med TTL/RS232-
omformer og adapter
Salgsartikelnr.: 70/00350260

- Pc-interface med USB/TTL-omformer, 
adapter (hunstik) og adapter (stifter)
Salgsartikelnr.: 70/00456352

- Tysk - Engelsk
Salgsartikelnr.: 70/00436829

- Fransk - Engelsk
Salgsartikelnr.: 70/00441797

Yderligere tilbehør
Universelt bærbar hus TG-35

1 De af JUMO angivne CompactFlash-kort er testet og beregnet til industriel brug. 
For andre CF-kort påtages intet ansvar.

2 UL-godkendelsen gælder kun for indbygningsinstrumentet.
3 Anfør optioner efter hinanden og adskil med komma.


