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Schemat blokowy W a ciwo ci

� Dzia anie i wy wietlanie

parametrów systemu automatyki JUMO 

mTRON poprzez okna procesowe

� Konfigurowanie i ustawianie 

parametrów

dla wszystkich modu ów systemu 

automatyki JUMO mTRON

� Wy wietlacz

do 16 wy wietlanych okien proceso-

wych i alarmów

� Port PC

Konfiguracji urz dzenia (ustawiania 

parametrów) mo na dokonywa  za 

pomoc  komputera poprzez port PC

� Funkcja Plug & Play

atwa wymiana modu ów bez potrzeby 

ponownej konfiguracji

Panel operacyjny

Opis

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

151,6mm*80,3mm*43,2mm (szeroko  * wysoko  * d ugo ) jest odpowiednia dla

pe nego monta u panelu.

Panel operacyjny umo liwia optymalny i uporz dkowany wgl d do stanu procesu i grup

parametrów systemu automatyzacji JUMO mTRON. Posiada matrycowy wy wietlacz

ciek okrystaliczny z pod wietlanymi liniami. Do dyspozycji jest 2*20 miejsc. 

Pod wy wietlaczem znajduje si  sze  klawiszy, s u cych do konfigurowania i ustawiania

parametrów modu ów.

Do konfiguracji panelu operacyjnego s u y oprogramowanie JUMO mTRON-iTOOL zain-

stalowane na komputerze PC. Mo liwe jest wy wietlenie 16 przewijanych okien proceso-

wych i 16 okien alarmowych .

Uk ad okna procesowego i po czenie zmiennych procesu w oknach ustawiane jest na PC

i przekazywane do panelu (ukazuje si  po naci ni ciu klawisza). Metoda ta s u y do dowol-

nego konfigurowania wy wietlacza. Dobrze zdefiniowana struktura menu umo liwia

przejrzysty dost p do odpowiednich modu ów JUMO mTRON w celu ich konfiguracji i

ustawienia poszczególnych parametrów oraz uzyskania informacji o stanie systemu. 
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do konfiguracji i

ustawiania

parametrów

JUMO mTRON

-iTOOL

Funkcje:

- po . z mod.

JUMO mTRON

- konfiguracja i

ustawianie

parametrów

- zarz dzanie

projektem

- diagnostyka

on-line

0/0 - 5V 20mA

Funkcje:

- alarm zbiorczy

- obs uga np.

pó przewodniko-

wego przeka nika

wyj. logiczne

- poziom logiczny

we. logicznego 1 i 2

- alarm zbiorczyLON
1

dla kontaktów

bezpotencja owych.

Funkcje:

- blokada klawisza

- blokada poziomu

- pod wietlany

ciek okrystaliczny

wy wietlacz on/off

- przekazanie stanu

procesu do sieci

- f. potwierdzenia

wej. logiczne

- wej. alarmów dla okien

alarmowych

- blokady

- ciemny wy wietlacz

2 wej. logiczne

Par. wej. sieciowego
Par. wyj. sieciowego

1 wyj.  logiczne

Interfejs
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1. LON - Sie  lokalna

Zastrze ony znak firmowy

 korporacji ECHELON
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Dane techniczne

Wej cie sprz towe

Wej cie logiczne

Aktywacja: styki bezpotencja owe

Czas próbkowania: 500ms dla wszystkich 

wej

Funkcje:

- blokada przycisku

- blokada poziomu (grup parametrów)

- pod wietlany LCD  on/off

- przekazanie stanu procesu do sieci

Wyj cie sprz towe

Wyj cie logiczne

Sygna  logiczny: 5V/40mA, 

odporne na zwarcia

Funkcje:

-  dzia anie np. zewn trznego przeka nika 

pó przewodnikowego, kiedy warunki usta-

wione  w programie s  spe nione (np. stan 

alarmu)

Parametry wej cia siecio-
wego

Wej cie logiczne

Funkcje:

-  blokada ustawie  poziomów (2)

- potwierdzenie alarmów (1)

- ustawianie wyj cia logicznego (1)

(funkcja alarmu zbiorczego, po czona jak   

logiczny OR)

- aktywacja okien alarmowych (16)

Parametry wyj cia siecio-
wego

Wyj cie logiczne

Cykl transmisji:  przy zmianie warto ci,

ale nie rzadziej ni  co 6 sek.

Funkcje:

- stan dwóch wej  logicznych

- stan alarmu zbiorczego

Warunki rodowiskowe
wg EN 61010

Dzia anie w temp. otoczenia: 0 � 55°C

Dopuszczalna temp. magazynowania: 

40 � +70°C

Wilgoto  wzgl dna: rH 80% max.

Stopie  zanieczyszczenia: 2

Przepi cie, kategoria: II

Obudowa
P yta czo owa: aluminium

Klasa atwopalno ci: UL 94 VO

Stopie  bezpiecze stwa: p yta czo owa IP 

65, ty  IP20

Monta : panel montowany za pomoc

dwóch wsporników 

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

AC/DC 0/48...63Hz, 20...53V

Pobór mocy:  10VA max.

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

FTT-10A

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
Panel operacyjny JUMO mTRON mo e

s u y  do ustawiania parametrów i konfigu-

racji modu ów JUMO mTRON.

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).

.

Wska niki i prze czniki

(1) PGM
klawisz zmiany grupy  parametrów 

(4) Klawisz wyboru
wybór (w ty ) pomi dzy ró nymi pozyc-

jami z listy rozwijalnej (zmniejszanie)

(2) W ty
jeden krok w ty

(5) W przód
jeden krok do przodu

(3) Klawisz wyboru
wybór (w przód) pomi dzy ró nymi 

pozycjami z listy rozwijalnej (zwi ksza-

nie)

(6) ENTER
powtwierdzenie zmian w parametrach i 

alarmach

(7) Wy wietlacz LC
2 x 20 pozycji
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Schemat blokowy

Sposób pod czenia Zaciski Uwagi Schemat

Wej cia logiczne Wej cie 1 Wej cie 2

Styki bezpotencja owe 1

3

2

3

Wyj cie logiczne

5V/40mA

4 +

3

LON-interfejs 7 = TE ekran

6 = Net_A

5 = Net_B

dowolna po-

laryzaja

9 = nie u ywane

Zasilanie AC DC

L1 faza

N neutralny

TE uziemienie

L1  dowolna

N polaryzacja

TE  uziemienie

Spód z listw  zaciskow

Z czePrze czniki dla rezyst. obci enia

}

Panel wyl. wg DIN 43 700

138+1.0mm x 68+0,7mm

Izolacja
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Zamówienia

(1) Zasilanie . ................................ .

(1)

704035/0- ..

Typ Kod

AC 48 .. . 63Hz, 110 � 240V

+10/-15%

23

AC/DC 20 ... 53V

48 � 63Hz

22

Standardowe wy-

posa enie
2 wsporniki monta owe

1 Instrukcja obs ugi B 70.4035.4

Akcesoria
PC-Interfejs

TTL/RS232C�konwerter

dla komunikacji modu u z 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


