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Schemat blokowy
W a ciwo ci

� 8 wej  logicznych

� 6 wyj  przeka niowych

� Zegar czasu rzeczywistego

� Wej cia sieciowe

8 logicznych, 4 ci g e, 8 rzeczywistych

� Wyj cia sieciowe

8 logicznych, 4 ci g e, 8 rzeczywistych 

alarm zbiorczy

prze czanie stanu wej /wyj

data/czas

� 2 sprz towe liczniki

dla zliczania impulsów i czasu pomiaru 

z wej  logicznych

� Programowanie w j zyku struktural-

nym wg normy IEC 1131

� Bloki funkcyjne wg normy IEC 1131

� Program uruchomieniowy

dla wykonywania testów

(poprzez JUMO mTRON iTOOL)

� Port PC

Modu  mo na pod czy  do komputera i 

konfigurowa urz dzenia

wprowadzaj c parametry

� Funkcja Plug & Play

atwa wymiana modu ów bez potrzeby 

ponownej konfiguracji.

Modu  logiczny

Opis

Urz dzenie jest jednym z modu ów JUMO mTRON. Plastikowa obudowa o rozmiarach

91mm*85,5mm*73,5mm (szeroko  * wysoko  * d ugo ) jest montowana na standar-

dowej szynie.

Modu  mo e by  dowolnie programowany przy u yciu ST Edytora. Oprogramowanie

modu u logicznego tworzone jest zgodnie z norm  IEC1131 (cz  III dotyczy j zyka struk-

turalnego). Dost pne s  funkcje logiczne, arytmetyczne, sekwencyjne i relacji. Biblioteki

zawieraj  standardowe funkcje blokowe: czasowe, liczniki, rozpoznaj ce zbocze sygna u i

przerzutniki.

Modu  posiada 8 wej  logicznych (kontakty bezpotencja owe lub ustawienie poziomów dla

stanów �0� i �1� poprzez PLC) i 6 przeka ników lub otwartych kolektorów wyj ciowych.

Modu  w czany do sieci LON komunikuje si  z innymi urz dzeniami wymieniaj c dane.

Do transmisji danych wykorzystywana jest skr tka ekranowana. Urz dzenie wyposa one

jest w interfejs setup. Konfiguracja i ustawianie parametrów odbywa si  przy u yciu opro-

gramowania JUMO mTRON-iTOOL zainstalowanego na komputerze PC. Typ 704030/0-...
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Wska niki i prze czniki

(1) Stan-LED, ó ty

dla wyj  K1 do K6 i wej  logicznych 

E1 do E8

zapalaj  si , gdy wyj cia s  aktywne/

styki s  zamkni te lub wyst puje 

napi cie na wej ciach logicznych

(4) Klawisz instalacji

modu  komunikuje si  z oprogramow-

aniem JUMO mTRON-iTOOL lub z 

urz dzeniem

(2) Kontrolka wy wietlacza, czerwona

- zapala si , gdy urz dzenie

uszkodzone

- miga, gdy testowane jest przy cze-

nie modu u do JUMO mTRON-iTOOL  

lub gdy urz dzenie jest sprawdzane 

przez sygna  testowy

(5) Port PC

port dla komputera PC, za pomoc

którego urz dzenie mo na pod czy

do PC

(3) Prze cznik

terminator rezystancyjny sieci LON

(6) Zasilanie, zielone

zapala si , kiedy urz dzenie jest 

pod czone do pr du

(1) (6) (5)

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

Dane techniczne

Wej cia sprz towe

Wej cia logiczne

Aktywacja:

� styk bezpotencja owy

� ustawienie poziomów dla stanów �0� i �1� 

poprzez PLC

Funkcje:

- liczniki

- funkcje programowe

Wyj cia sprz towe

Wyj cia przeka nikowe

Funkcje:

- wyj ciowe zmienne programowe

Wyj cie prze cznikowe

Typ: zestyk zwierny (normalnie otwarty)

Napi cie nominalne: 250V

Pr d nominalny: 3A

Zakres: 3A, AC 250V,

obci enie rezystancyjne

Trwa o : 5*105 operacji

przy obci eniu rezystancyjnym

Materia  stykowy: AgCdO 

Minimalne obci enie: DC 5V / 10mA

Wyj cie - otwarty kolektor

Zakres: 50V/0,5A max.

odporne na zwarcia

Parametry wej cia siecio-
wego

Parametry analogowe

- 8 zmiennych typu �real�

- 4 zmienne typu �long�

Parametry logiczne

- 8 zmiennych typu �bool�

Parametry wyj cia siecio-
wego

Parametry analogowe

Cykl transmisji: 420ms

- 8 zmiennych typu �real�

Parametry logiczne

Cykl transmisji:

Nie rzadziej ni  co 6s, przy zaj ciu zdarze-

nia co 105 ms,

- 8 zmiennych typu �bool�

Pomocnicze zmienne sieciowe

Cykl transmisji: 420ms

- 4 zmienne typu �long�

- data i czas

- alarm zbiorczy

- prze czanie stanu wej

- prze czanie stanu wyj

Dane ogólne
Warunki rodowiskowe
wg EN 61010

Dzia anie w temp. otoczenia: 0...55°C

Dopuszczalna temp. magazynowania: 

40...+70°C

Wilgotno  wzgl dna: rH 80% max.

Stopie  zanieczyszczenia: 2 

Przepi cie, kategoria: II

Obudowa
Materia : tworzywo sztuczne, samo-

gasn ce

atwopalno , klasa: UL 94 VO

Stopie  bezpiecze stwa: IP20 

(wg EN 60529)

Monta : na standardowej szynie

Zasilanie

AC 48...63Hz, 110 � 240V, +10/-15% lub 

AC/DC 20 � 53V, 48 � 63Hz

Pobór mocy: 5VA max.

Sie
(LON-interfejs)
Nadajnik-odbiornik: dowolna topologia 

FTT10A

Topologie: pier cie , gwiazda, liniowa

lub mieszana

Pr dko : 78 kbps

Max. d ugo  przewodu

(w zale no ci od typu przewodu):

liniowa:< 2700m

gwiazda:< 500m

pier cie :< 500m

mieszana: < 500m

Max. ilo  modu ów: 64

Dzia anie i projektowanie

Warto ci parametrów modu ów JUMO 

mTRON mog  by  zmieniane z panelu

operacyjnego.

Oprogramowanie JUMO mTRON-iTOOL 

umo liwia atwe zaprojektowanie i uru-

chomienie systemu JUMO mTRON.

Projekt taki mo e by  archiwizowany i udo-

kumentowany. Poszczególne modu y s

po czone poprzez LON za pomoc

zdefiniowanych zmiennych sieciowych 

(NV).
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Schemat po cze

Sposób pod czenia Zaciski Schemat

Wej cia logiczne E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

Styki bezpotencja owe II_1

II_9

II_2

II_9

II_3

II_9

II_4

II_9

II_5

II_9

II_6

II_9

II_7

II_9

II_8

II_9

Napi cie

-35V do 4,5V -> niski

13V do 35V -> wysoki

II_1 +

II_9 �

II_2 +

II_9 �

II_3 +

II_9 �

II_4 +

II_9 �

II_5 +

II_9 �

II_6 +

II_9 �

II_7 +

II_9 �

II_8 +

II_9 �

Zaciski  II_9, II_10 i  II_11 s  po czone wewn trznie.

LON-interfejs II_13 = TE Ekran

II_14 = Net_A

II_15 = Net_B

Dowolna polaryzacja

Uziemienie II_13

II_TE

Spód z listw  zaciskow

Listwa II

Listwa I

Listwa II
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Wymiary

Listwa I

Sposób pod czenia Zaciski Uwagi Schemat

Wyj cie K1 K2 K3 K4 K5 K6

Wyj cie przeka nikowe

3A, 250VAC, obci enie 

rezystancyjne

I_1

I_2

I_1

I_3

I_1

I_4

I_5

I_6

I_5

I_7

I_5

I_8

P=przewód 

wspólny

S=zestyk zwierny 

(normalnie          

otwarty)

Wyj cie - otwarty kolektor

50V/0,5A max.

I_1

I_2 +

I_1

I_3 +

I_1

I_4 +

I_5

I_6 +

I_5

I_7 +

I_5

I_8 +

Zaciski I_1 i I_5 nie s  pod czone wewn trznie!!!

Zasilanie AC DC

I_L1 faza

I_N neutralny

I_TE uziemienie

I_L1 dowolna

I_N polaryzacja

I_TE uziemienie

}

    Izolacja



JUMO Sp. z o.o. Karta kat. 70.4030 Str. 5/5

7.99/00328900

Zamówienia

(1) Wej cie ...............................  . . .

(2) Wyj cia ...............................  . . .

(3) Zasilanie ................................  . .

(1)  (2)  (3)

704030/0- . . . - . . . - . .

Wej cie Kod

8 wej  logicznych,

bezpotencja owych
178

8 wej  napi ciowych

0/24V
188

Wyj cie Kod

6 wyj  logicznych

(przeka nikowe)
156

6 wyj cie typu otwarty-ko- 

lektor (tranzystor)
176

Typ Kod

AC 48 ... 63Hz,   

110 � 240V +10/-15%
23

AC/DC 20 ... 53V, 

48 .. . 63Hz
22

Standardowe wy-
posa enie
1 Instrukcja obs ugi B 70.4030

Akcesoria
PC-Interfejs

przewód TTL/RS232C�konwerter

do pod czenia modu u do PC;

d ugo  2m.

Nr artyku u: 70/00301315

Oprogramowanie

JUMO mTRON-iTOOL

Modu y mog  by  konfiurowane przy po-

mocy oprogramowania JUMO mTRON-

iTOOL zainstalowanego na PC. Mo liwa 

jest konfiguracja sieciowa dowolnego 

modu u z rodziny JUMO mTRON.

Dokumentacja JUMO mTRON

Dotyczy konfiguracji, ustawiania 

parametrów i instalacji modu ów.

Nr artyku u: 70/00334336

Modu y JUMO mTRON

Modu  regulatora

Karta katalogowa 70.4010

Modu  przeka nikowy

Karta katalogowa 70.4015

Modu  wej  analogowych

Karta katalogowa 70.4020

Modu  wyj  analogowych

Karta katalogowa 70.4025

Modu  logiczny

Karta katalogowa 70.4030

Panel operacyjny

Karta katalogowa 70.4035

Modu  komunikacyjny

Karta katalogowa 70.4040

Oprogramowanie

JUMO mTRON-iTOOL

Karta katalogowa 70.4090


