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Bloková štruktúra

Analógové vstupy:
- Odporový teplomer
- Termočlánok
- Unifikovaný signál
- Odporový potenciometer

Výstupy:
- Relé
- Polovodičové relé
- Logický výstup 5V
- Analógový výstup
- Napájacie napätie
  pre dvojvodičový
  prevodník

- štandardné prevedenie
- len typ 703570

Zvláštnosti
� Prepínateľný displej

� Textový displej a bargraf

� 8 limitných komparátorov

� 4 žiadané hodnoty

� 2 sady parametrov

� Matematický a logický modul

� Rampová a programová funkcia

� Setup program so softvérom uvede-
nia do prevádzky JStartup pre
Windows® 95/98/NT4.0

� Preskúšané podľa DIN 3440
(pre typ 703570)

� Schválenie UL

� Schválenie GL

JDICON 400/500
Univerzálny procesný regulátor
Krátky popis
Radu univerzálnych voľne konfigurovateľných procesných regulátorov je možné do-
dať vo fortmátoch 96 mm x 96 mm a 96 mm x 48 mm (na výšku a na šírku).
Prístroje majú dva štvormiestne 7-segmentové displeje, päť príp. osem LED signali-
zujúcich zopnutia výstupov a prevádzkové stavy, osemmiestny bodový ukazovateľ ako 
aj šesť tlačítok pre ovládanie a konfiguráciu.
Regulátor môže byť používateľom flexibilne doplnený o moduly podľa blokovej štruk-
túry až do maximálnej konfigurácie.
Regulátor má k dispozícii samooptimalizáciu, prepnutie sady parametrov a možnosť 
voľby až ôsmych limitných komparátorov.
Linearizácia typických snímačov teploty je uložená v pamäti regulátora, taktiež je možné
naprogramovať linearizačnú tabuľku pre atypické snímače.
Pomocou matematického modulu môžu byť procesné regulátory prispôsobené na roz-
ličné regulačné funkcie.
Pomocou sériového rozhrania je prístroje možné integrovať do dátovej skupiny alebo
je ich možné rozšíriť o releovú skupinu.
Pre komfortnú konfiguráciu pomocou PC je k dispozícii Setup program.
Elektrické pripojenie sa vykonáva na zadnej strane pomocou svoriek.

JDICON 500
Typ 703570/0…

JDICON 400
Typ 703575/1…

JDICON 400
Typ 703575/2…
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Analógové vstupy 1+2

Analógový vstup 3

Analógový vstup 4

Základná doska

Binárne vstupy 1+2
pre voľné kontakty

Binárne vstupy 3+4
pre voľné kontakty

Binárne vstupy 5+6
pre voľné kontakty

Binárne vstupy 7+8
pre voľné kontakty

Napájacie napätie
- AC 110...240 V alebo
- AC/DC 20...30 V

Sériové rozhranie
RS422/485

PROFIBUS DP

Výstup 1

Výstup 2

Výstup 3

Výstup 4

Výstup 5

Výstup 6

Externá
releová
skupina
ER8
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Samooptimalizácia
Do sériového vybavenia patrí aj samooptimalizácia, ktorá užívateľovi umožňuje bez
regulačno-technických poznatkov prispôsobenie regulátora na regulačnú trasu.
Pritom je vyhodnocovaná reakcia regulačnej trasy na určité zmeny nastavených ve-
ličín. Počítajú sa tieto regulačné parametre Xp, Tn, Tv a Cy.

Rampová funkcia
Rampová funkcia umožňuje definovaný nárast skutočnej hodnoty od t 0 až po aktuál-
nu žiadanú hodnotu.
Stúpanie, gradient sa nastavuje v (K/min, K/h alebo K/deň) v konfiguračnej
úrovni 1.
Pri zmene žiadanej hodnoty je aktivovaná rampová funkcia klesajúca alebo stúpajúca.

Programová funkcia
Realizovaný môže byť program s max. ôsmymi programovými odsekmi. Nastavenia
žiadaných hodnôt odsekov (W_ABS01 ... W_ABS08) a časov odsekov (T_ABS01 ...
T_ABS08) budú zapamätané. Časy odsekov sú programovateľné od 00:00:00
do 99:59:59 (formát: hh:mm:ss). 
Program štartuje na začiatku programu alebo na skutočnej hodnote. Pri štarte na skutoč-
nej hodnote sa prehľadáva programová krivka žiadaných hodnôt, ktorá v čase štartu od-
povedá skutočnej hodnote. Priebeh programu pokračuje na tomto mieste. Ak sa skutoč-
ná hodnota nachádza mimo programovej krivky, začne štart na prvom programovom
odseku. Program môže byť upravený jednorázovo alebo cyklicky. Program môže byť tak-
tiež pozastavený.

Fuzzy logika
Softvér regulátora obsahuje okrem štandardných parametrov aj softvérový modul
Fuzzy logiky. Týmto môžme pomocou dvoch parametrov vylepšiť reguláciu ako aj
odozvu regulátora na poruchové veličiny.

Zákaznícka linearizácia
Okrem linearizácií používaných snímačov je možné vytvoriť linearizáciu podľa želania
zákazníka. Programovanie sa uskutočňuje pomocou Setup programu zadaním hodnôt
do preddefinovanej tabuľky.

Matematický a logický modul (opcia)
Matematický modul umožňuje spojenie napr. žiadanej hodnoty, polohy akčného člena
a hodnôt analógových vstupov do matematického vzorca.
Pomocou logického modulu môžu byť medzi sebou logicky zviazané napr. binárne 
vstupy a limitné komparátory.
Pre oba moduly môžu byť pomocou Setup programu zadané dva vzorce a získané
výsledky výpočtov môžu byť vedené na výstupy regulátora alebo môžu byť použité 

Ďalej môže byť realizovaný diferenčný, pomerový regulátor a regulátor vlhkosti po- 
mocou implementovaných štandardných vzorcov.

aktuálna
žiadaná hod.

aktuálna
žiadaná hod.

na interné účely.

štart na skutočnej hodnote
01.2000 / 00361803
Konfigurovateľné displeje
Na bodovom a 7-segmentových displejoch
môžu byť zobrazené ľubovoľné procesné
veličiny.
Prepnutie dvoch sád zobrazovaných para-
metrov je možné vykonať pomocou kláves-
nice alebo automaticky v nastavenom čase.

Textový displej
Funkcie binárnych vstupov, limitných kom-
parátorov a logických výstupov logického
modulu môžu byť označené textami podľa
danej aplikácie zákazníka.
Podľa stavu funkcie príp. konfigurácie dis-
plejov sa na bodovom displeji zobrazí napro-
gramovaný text (max. 8 znakov).

Texty podľa želania zákazníka môžu byť
vytvorené len pomocou Setup programu.

Setup program (príslušenstvo)
Setup program na konfigurovanie prístroja
je možné dodať v nemčine, angličtine a fran-
cúštine. Pomocou PC môžu byť dáta vytvá-
rané, editované, prenášané do regulátora
alebo ich je možné z prístroja vyčítať. Vyt-
vorené konfigurácie sú uložené v PC, pričom

Softvér uvedenia do prevádzky
JStartup
Softvér uvedenia do prevádzky JStartup
je súčasťou Setup programu a slúži na 
optimálne a komfotné nastavenie regulátora
na regulačnú trasu. Rozličné procesné veli-
činy (napr. žiadaná hodnota, skutočná hod-
nota, regulačná odchylka, signály regulač-
ných výstupov) môžu byť graficky vizualizo-
vané. Regulačné parametre môžu byť me-
nené a pomocou Setup-u alebo rozhrania 
RS422/485 prenesené do regulátora.

je možné ich kedykoľvek vytlačiť.
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Ovládanie, parametrizácia, konfigurácia
Ovládanie ako aj nastavenie regulačných
parametrov a konfigurácia regulátora
sú organizovné na rôznych úrovniach.

Obslužná úroveň
Tu môžu byť zobrazované žiadané hodnoty, 
merané hodnoty analógových vstupov, mate-
matika a stav akčného člena.
Programová funkcia
Tu sa programuje osem úsekov programovej
funkcie.
Táto úroveň sa zobrazí len vtedy, ak je akti-
vovaná programová funkcia.
Úroveň parametrov
Tu sa nastavujú regulačné parametre.
Konfiguračná úroveň 1
Tu sa nastavujú základné funkcie prístroja
napr. regulačná funkcia, prepnutie žiada-
nej hodnoty.
Konfiguračná úroveň 2
Tu sa zobrazujú hardvérové a softvérové
typové dodatky, ktoré zodpovedajú vyba-
veniu prístroja.

Zobrazovacie a ovládacie elementy

(1) konfigurovateľný 7 segmentový dis-
plej, 4-miestny, červený

nastavenie z výroby: skutočná hod.

(4) Setup rozhranie
(pozícia viď rozmerové výkresy)

(2) konfigurovateľný 7 segmentový dis-
plej, 4-miestny, zelený

nastavenie z výroby: žiadaná hod.

(5) Ukazovatele stavu
6 (3) žlté LED pre indikáciu stavu
zopnutia výstupov
2 zelené LED pre zobrazenie ručnej
prevádzky a rampovej / programovej
funkcie

(3) konfigurovateľný bodový displej
8-miestny, zelený
nastavenie z výroby:
poloha akčného člena (bar graf)

(6) Tlačítka

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Typ Výška
703570 10mm

703575 7mm

Typ Výška
703570 13mm

703575 10mm

Základné nastavenie

Programová funkcia

Obslužná úroveň

Úroveň parametrov

Konfiguračná úroveň 1

Konfiguračná úroveň 2
Rozhranie RS422/RS485
(opcia)
Sériové rozhranie slúži na komunikáciu
s nadriadenými systémami.
Ako prenosové protokoly sa používajú
MOD-/J-Bus.

PROFIBUS-DP (opcia)
Pomocou rozhrania PROFIBUS-DP mô-
že byť regulátor napojený na zbernico-
vý systém PROFIBUS-DP štandard.
Tento PROFIBUS variant je špeciálne 
dimenzovaný na komunikáciu medzi 
automatizačnými systémami a decentrál- 
nymi periférnymi zariadeniami v úrovni 
poľa a optimalizovaný na rýchlosť. 
Prenos dát prebieha sériovo pomocou
štandardného protokolu RS485.
Pomocou dodaných projektovacích 
nástrojov (GSD-generátor; GSD = výcho-
dzie dáta prístroja) sa transformuje súbor 
požadovaných, prenášaných informácií z 
a do regulátora na štandardizovaný súbor 
GSD, ktorým sa regulátor integruje do 
zbernicového systému.

Externá releová skupina
ER8 (príslušenstvo)
Externou releovou skupinou ER8 môže
byť regulátor rozšírený o osem releových
výstupov.
Ovládanie prebieha pomocou rozhrania
RS422/RS485 a pre konfiguráciu je pot-
rebný Setup program.
ER8 sa montuje oddelene od regulátora

Funkcie 
binárnych vstupov
– štart / prerušenie samooptimalizácie
– prepnutie do ručnej prevádzky
– zablokovanie ručnej prevádzky
– stop rampy
– vypnutie rampovej funkcie
– prepnutie žiadanej hodnoty
– prepnutie skutočnej hodnoty
– prepnutie sady parametrov
– zablokovanie klávesnice / úrovní
– textový displej
– vypnutie všetkých displejov
– spustenie / zastavenie programu

Funkcie výstupov
– veličiny analógových vstupov
– matematika
– skutočná hodnota
– žiadaná hodnota
– regulačná odchylka
– stav akčného člena
– regulačné výstupy
– limitné komparátory
– binárne vstupy
– logika
– signál ručnej prevádzky

na nosnú lištu.
01.2000 / 00361803
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Úroveň parametrov
V tabuľke sú uvedené všetky parametre a ich význam. Podľa typu regulátora určité parametre vypadávajú, príp. nemajú žiaden
význam. Pre špeciálne použitia môžu byť v pamäti regulátora uložené dve sady parametrov.

Galvanické oddelenie

Parameter                        Zobrazenie        Rozsah nastavenia                  Nastavenie 
z výroby

Význam

Štruktúra regulátora          štruktúra 1           P, I, PD, PI, PID PID Štruktúra 2 sa vzťahuje na druhý výstup
pri trojpolohovom regulátore.štruktúra 2          P, I, PD, PI, PID PID

Pásmo proporcionality       Xp1 0…9999 digit 0 digit Veľkosť proporcionálneho rozsahu
Pri Xp =0 nie je nastavená štruktúra 
regulátora účinná!Xp2 0…9999 digit 0 digit

Derivačná konštanta         Tv1 0…9999 s 80 s Ovplyvňuje derivačnú zložku výstupného
signálu regulátora.Tv2 0…9999 s 80 s

Integračná konštanta        Tn1 0…9999 s 350 s Ovplyvňuje integračnú zložku výstupného
signálu regulátora.Tn2 0…9999 s 350 s

Doba zopnutia periódy      Cy1 0…9999 s 20 s Pri spínanom výstupe by mala byť doba
zopnutia periódy zvolená tak, aby na jed-
nej strane bol prívod energie na proces
kontinuálny, na druhej strane ale aby ne-
boli preťažené spínacie členy.

Cy2 0…9999 s 20 s

Odstup kontaktov               Xsh 0…9999 s 0 digit Odstup medzi oboma regulačnými kontak-
tami pri trojpolohových, trojpolohových kro-
kových a spojitých regulátoroch s integ-
rovaným vstupom polohy akčného člena.

Diferencia zopnutia           Xd1 0…999 digit 1 digit Hysterézia pri spínacích regulátoroch
s Xp = 0.Xd2 0…999 digit 1 digit

Doba chodu akčného      TT 5…3000 s 60 s Využiteľná doba chodu regulačného ventilu
pri trojpolohových krokových a spojitých reg.
s integrov. vstupom polohy akčného člena.

Pracovný bod                     Y0 -100…+100% 0% Stupeň nastavenia pri P- a PD-regulátoroch
(pri x = w je y = Y0).

Obmedzenie                  Y1 0…100% 100% Maximálny limit výstupu.
Y2 -100…+100 % -100% Minimálny limit výstupu.

Minimálny čas
zopnutia relé

Tk1 0…60s 0s Ohraničenie počtu zopnutí pri spínaných 
výstupoch.Tk2 0…60s 0s

*len typ 703570

výstupu

Vstup 1

Vstup 2

Vstup 3

Vstup 4

Binárne
vstupy

Setup
rozhranie

Napájacie napätie

Releové výstupy

Polovodičové
releové výstupy

Analógové 
výstupy

Logické výstupy

Napájacie napätie
pre dvojvodičový prevodník

člena
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Technické údaje
Vstup: termočlánok

Vstup: odporový teplomer

Vstup: unifikované signály

Stráženie meracieho obvodu1

Meßkreisüby yrwachung1

Označenie                                                 Merací rozsah                                                      Presnosť merania      Vplyv
teploty okolia

Fe-CuNi„L“
Fe-CuNi„J“ DIN EN 60584
Cu-CuNi„U“
Cu-CuNi„T“ DIN EN 60584
NiCr-Ni„K“ DIN EN 60584
NiCr-CuNi„E“ DIN EN 60584
NiCrSi-NiSi„N“ DIN EN 60584
Pt10Rh-Pt„S“ DIN EN 60584
Pt13Rh-Pt„R“ DIN EN 60584
Pt30Rh-Pt6Rh„B“ DIN EN 60584
W5Re-W26Re
W3Re-W25Re

-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… 2320 °C
0… 2400 °C

≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%
≤0,25%

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

Porovnávacie miesto                                                                              Pt 100 interne, externe alebo konštantne

Označenie Druh pripojenia                  Merací rozsah          Presnosť merania     Vplyv 
teploty okolia

Pt100 DIN EN 60751 2-vodič/3-vodič -200 … +850°C ≤0,05% 50 ppm/K

Pt 50,500, 1000 DIN EN 60751 2-vodič/3-vodič   -200 … +850°C ≤0,1% 50 ppm/K

Cu50 2-vodič/3-vodič   -50 … +200°C ≤0,1% 50 ppm/K

Ni100 DIN 43 760 2-vodič/3-vodič   -60 … +250°C ≤0,05% 50 ppm/K

KTY11-6 2-vodič  -50 … +150°C ≤1,0% 50 ppm/K

PtK9 2-vodič snímač lítium-chlorid
Odpor vedenia snímača max. 30Ω na vodič pri dvoj- a trojvodičovom zapojení
Merací prúd 250µA

Korekcia odchylky spôsobenej                   Pri trojvodičovom zapojení nie je potrebné. Pri dvojvodičovom zapojení sa môže korekcia
vykonať softvérovo pričítaním alebo odčítaním odchylky k skutočnej hodnote.

Označenie                                                 Merací rozsah                                                       Presnosť merania      Vplyv
teploty okolia

Napätie                                                                0 … 10V, vstupný odpor R E > 100kΩ
-10 … +10V, vstupný odpor R E > 100kΩ

1 … +1V, vstupný odpor R E > 100kΩ
0 … +1V, vstupný odpor  RE > 100kΩ
0 … 100mV, vstupný odpor RE > 100kΩ

-100 … +100mV, vstupný odpor
                             RE > 100kΩ

≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%
≤0,05%

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

Prúd 4 … 20mA, pokles napätia ≤ 1V
0 … 20mA, pokles napätia ≤ 1V

≤0,05%
≤0,05%

100 ppm/K
100 ppm/K

Prúd vykurovacích telies                                0 …50mA AC ≤1% 100 ppm/K

Odporový potenciometer     min. 100Ω, max. 10kΩ

Snímač meranej hodnoty                       Prekročenie / pokles
meracieho rozsahu

Skrat snímača / vedenia 1                  Prerušenie snímača / vedenia

Termočlánok • - •
Odporový teplomer • • •
Napätie    2…10V

0…10V
•
•

•
-

•
-

Prúd    4…20mA
0…20mA

•
•

•
-

•
-

•= rozpozná      -=nerozpozná
1. V prípade chyby zaujímajú výstupy definované stavy (konfigurovateľné 0%, 100%, -100%).

štandardné prevedenie

prípojným vedením
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Výstupy

Regulátor

Elektrické údaje

Skrinka

Relé
Spínaný výkon
Životnosť kontaktov

prepínací kontakt
3A pri 250VAC ohmická záťaž

 150.000 zopnutí pri menovitej záťaži
Logika

Prúdové obmedzenie
0/5V

20mA
alebo                                       0/22V

30mA

Polovodičové relé
Spínaný výkon                                                                                                                        1A pri 230V

Napätie
Výstupné signály
Zaťažovací odpor

-10 … +10V/0…10V / 2…10V
Rzáťaž ≥ 500Ω

Prúd
Výstupné signály
Zaťažovací odpor

-20 … +20mA/0…20mA / 4…20mA
Rzáťaž ≤450Ω

Napájacie napätie pre
dvojvodičový merací prevodník

Napätie
Prúd

22V
30mA

Druh regulátora dvojpolohový regulátor,
trojpolohový regulátor, trojpolohový krokový regulátor, spojitý regulátor, 

spojitý regulátor s integrovaným vstupom polohy akčného člena
Štruktúry regulátora P/PD/PI/PID

A/D-prevodník rozlíšenie >15 Bit

Perióda vzorkovania                                                                                                            210ms

Napájacie napätie (spínaný zdroj) AC 48 … 63Hz, 110 … 240V -15/+10%

AC/DC 20 … 30V, 48 … 63Hz 

Skúšobné napätie (typová skúška)                                                                 podľa DIN EN 61 010, časť 1 
prepäťová kategória II, stupeň znečistenia 2

Príkon                                                                                                             max. 24VA pre typ 703570
max. 14VA pre typ703575

Zabezpečenie dát EEPROM

Elektrické pripojenie                                                                          na zadnej strane so skrutkovacími svorkami,
prierez vodičov do max. 2,5mm2 

ukončenie dutinkou (dĺžka: 10mm)
Elektromagnetická kompatibilita                                                      EN 50 081-1, EN 50 082-2, NAMUR odporúčanie NE21

Bezpečnostné ustanovenia                                                                       podľa EN 61 730-1 pre typ 703570
podľa EN 61 010-1 pre typ 703575

Duh skrinky                                                                   plastová skrinka pre zabudovanie do rozvodnej skrine podľa DIN 43700

Rozmer v mm (pre typ) 703575/1… 703575/2… 703570/0

Čelný rozmer                                                      48 x 96 (na výšku)                     96 x 48 (na šírku) 96 x 96

Montážna hĺbka                                                                  130 130 130

V ýrez do rozvádzača 45+0,6 x 92+0,8 92+0,8 x 45+0,6 92+0,8 x 92+0,8

Teplota okolia / skladová teplota                                                                        -5 … 50°C / -40…+70°C

Klimatické podmienky                                                                           ≤ 90% relatívnej vlhkosti vzduchu bez orosenia
Poloha použitia                                                                                                            ľubovoľná
Krytie                                                                                                                       podľa EN 60 529,

čelne IP 65, zadná strana IP 20
Hmotnosť (pri plnom vybavení)                                   cca. 420g cca. 420g cca. 730g

štandardné prevedenie
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3

Schémy pripojenia
Typ 703570/0…

Rozhranie

Termočlánky

Odporové
teplomery
(3-vodič)

Odporové
teplomery
(2-vodič)

Napätie
0/2...10 V

Prúd
0/4...20 mA

Odporový
potenciometer

Prúd vykurovacích
telies
0...50 mA AC

Termočlánky

Odporové
teplomery
(3-vodič)

Odporové
teplomery
(2-vodič)

Napätie
0/2...10 V

Prúd
0/4...20 mA

Odporový
potenciometer

Prúd vykurovacích
telies
0...50 mA AC

Binárne vstupy 1+2 Analógový vstup 2 Analógový vstup 1

Analógový vstup 
(opcia)
01.2000 / 00361803
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Výstup 5
(konektor 5)

Výstup 6
(konektor 6)

Výstup 2
(konektor 2)

Výstup 3
(konektor 3)

Výstup 4
(konektor 4)

Binárne vstupy 5+6 Binárne vstupy 7+8
(konektor 2) (konektor 3)

Termočlánky

Odporové 
teplomery
(3-vodič)

Odporové
teplomery
(2-vodič)

Napätie
0/2...10 V

Prúd
0/4...20 mA

Odporový
potenciometer

Prúd vykurovacích
telies
0...50 mA AC

Analógový vstup 4
(opcia)

Výstup 1
(konektor 1)

Napájacie napätie
pre dvojvodičový prevodník (22V)

Napájacie napätie
pre dvojvodičový prevodník (22V)

Binárne vstupy 3+4
(konekor 1) Sieť
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ích
Typ 703575/1… (na výšku) a typ 703575/2… (na šírku)

* napájacie napätie pre dvojvodičový merací prevodník (22V)

Rozhranie

Sieť

Výstup 3
(konektor 3)

Výstup 2
(konektor 2)

Výstup 1
(konektor 1)

Binárne vstupy 7+8
(konektor 3)

Binárne vstupy 5+6
(konektor 2)

Binárny vstup 3+4
(konektor 1)

Termočlánky

Odporové
teplomery
(3-vodič)
Odporové
teplomery
(2-vodič)

Napätie
0/2...10 V

Prúd
0/4...20 mA

Odporový 
potenciometer

Prúd vykurovac
telies
0...50 mA AC

Binárne vstupy 1+2 Analógový vstup 2 Analógový vstup 1
01.2000 / 00361803
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Rozmery
Typ 703570/0… Typ 703575/1… (na výšku)

Typ 703575/2… (na šírku)

Externá releová skupina ER8   Príslušenstvo

Setup konektor

Setup konektor

Montáž na tesno
Minimálne odstupy výrezov v rozvodnej skrini

Typ                                      horizontálne   vertikálne
bez Setup konektora:
703570/0…
703575/1… (na výšku)
703575/2… (na šírku)

11mm
11mm
30mm

30mm
30mm
11mm

so Setup konektorom:
703570/0…
703575/1… (na výšku)
703575/2… (na šírku)

11mm
11mm
65mm

65mm
65mm
11mm

Setup
konektor

* Pre prevádzku externej releovej skupiny je potrebné
  rozhranie RS422/485!

Externá releová skupina ER8*
Napájacie napätie AC 93...263V
Objednávacie číslo výrobku: 70/00325805
Externá releová skupina ER8*
Napájacie napätie AC/DC 20...53V
Objednávacie číslo výrobku: 70/00325806
PC Interfejs pre Setup program
Objednávacie číslo výrobku: 70/00301315
Setup program vr§t. softv®ru uvedenia do prev§dz-
ky pre Windows® 95/98 a NT4.0
Hardv®rové predpoklady:
- PC-486DX-2-100
- 16 MByte RAM
- 15 MByte voľných na HD
- CD-ROM
- 1 voľné sériové rozhranie

VĨrez do rozvodnej skrine
podŎa DIN 43700
VĨrez do rozvodnej skrine VĨrez do rozvodnej skrine

podŎa DIN 43700

VĨrez do rozvodnej skrine
podŎa DIN 43700
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Doplnenia k základnému typu
Formát

0 96mm x 96mm

1 48mm x 96mm na výšku
2 96mm x 48mm na šírku

Prevedenie
8 Štandardné s nastaveniami z výroby
9 Naprogramovanie podľa želania zákazníka

Jazyk
1 nemčina
2 angličtina
3 francúština

1. 2. 3. 4. Analógový vstup
0 0 neosadený (analógové vstupy 1 + 2 osadené sériovo)

1 1 1 1 univerzálny vstup (všetky uvedené snímače okrem napätia -10 ...+10V/0...10V/2 ... 10V)
2 2 2 2 napätie -10 ...+10V/0...10V/2 ... 10V

1. 2. 3. 4. 5. 6. Miesto pre výstup / dva binárne vstupy
(dva binárne vstupy osadené sériovo)

0 0 0 0 0 0 neosadené
1 1 1 1 1 1 relé (prepínací kontakt)
2 2 2 2 2 2 polovodičové relé 230V/1A
3 3 3 3 3 3 logika 0/5V
4 4 4 4 4 4 logika 0/22V
5 5 5 5 5 5 analógový výstup
6 6 6 6 6 6 napájacie napätie pre dvojvodičový merací prevodník
7 7 7 dva binárne vstupy

(binárne vstupy 3+4, 5+6, 7+8; možné len pre miesto 1, 2 a 3)

Napájacie napätie
2 3 AC 48…63Hz, 110…240V -15/+10%

2 5 AC/DC 20…30V, 48…63Hz

Rozhranie
0 0 neosadené
5 4 RS422/RS485 s MOD-/J-Bus protokolom

6 4 PROFIBUS-DP

Matematický a logický modul
0 0 neosadený
0 3 osadený

Schválenia
0 0 0 žiadne
0 5 6 DIN 3440*

0 6 1 Underwriters Laboratories Inc. (UL)
0 6 2 Germanischer Lloyd (GL)*
0 6 3 DIN 3440 a GL *

0 6 4 DIN 3440 a UL *

0 6 5 GL a UL *

0 6 6 DIN 3440, GL a UL *

Objednávacie údaje

 = skladové prevedenia

Príslušenstvo vstrana 10

703570/ 0 – – – – / ,

703575/ – 0 0 – 0 0 0 – – / ,

Základný typ
703570 JDICON 500: Univerzálny procesný regulátor formátu 96mm x 96mm
703575 JDICON 400: Univerzálny procesný regulátor formátu 96mm x 48mm a 48mm x 96mm

*len typ 703570
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