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W a ciwo ci

� Wizualizacja poprzez MOD-Bus

� Po czenie z PC przy pomocy MOD-

Bus

� Konfiguracja i ustawianie parametrów 

przy pomocy oprogramowania JUMO 

mTRON-iTOOL 

� Konfiguracja i ustawianie parametrów 

systemu automatyki JUMO mTRON 

poprzez modem na ograniczon

odleg o

� Kilka modu ów komunikacyjnych mo e

pracowa  w sieci

� Automatyczne po czenie telefoniczne  

z zadeklarowanym numerem przy 

pomocy modemu w wyniku alarmu w 

sieci LON

� Zintergrowane interfejsy RS232, 

RS422 lub RS485

Modu  komunikacyjny

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  jest u ywany do komunikacji pomi dzy modu ami JUMO mTRON  i urz dzeniami

wy szego poziomu poprzez interfejsy MODbus, Jbus lub Profibus. Modu  komunikacyjny

posiada interfejs dla sieci LON z FTT-10A urz dzenia nadawczo-odbiorczego do czenia

modu ów JUMO mTRON oraz sprz gi RS232, RS422 lub RS485 dla transmisji danych

protoko em MODbus.

Urz dzenie wyposa one jest w interfejs setup. Konfiguracja i ustawianie parametrów

odbywa si  przy u yciu oprogramowania JUMO mTRON-iTOOL zainstalowanego na

komputerze PC.

Typ 704040/0-...

JUMO Sp z o.o

Adres: Telefon (071) 339 87 56

ul. Korfantego 28 Telefax (071) 339 73 79

53-021 Wroc!aw e-mail: biuro@jumo.com.pl POMIARY REGULACJA KONTROLA

do konfiguracji i

ustawiania parametrów

JUMO mTRON

-iTOOL

Funkcje:

- po!. z mod. JUMO

mTRON

- konfig. i ustaw. param.

- zarz"dzanie

projektem

- diagnostyka on-line

- 16 parametrów

analogowych        typu

"float"

- 8 parametrów

logicznych  typu

"boolean"

- 4 parametry

analogowe typu "long"

- alarm zbiorczy

("boolean")

- PC/PLC - bierny

("boolean")

bezpo#rednio

adresowane zmienne

LON1

Parametry wszystkich

modu!ów JUMO mTRON

po!"czonych z magistral"

LON mog" by$

adresowane w sposób

bezpo#redni.

- 16 parametrów

analogowych typu "float"

- 8 parametrów logicznych

typu "boolean"

- 4 parametry analogowe

typu "long"

- alarm modemowy

("boolean")

Adresowanie

bezpo!rednie

Par. wej. sieciowego

Par. wyj. sieciowego

RS 232, RS 422 lub

RS 485
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1. LON - Sie$ lokalna

Zastrze%ony znak firmowy

 korporacji ECHELON

Port PC

Po!"czenie MODbus
Funkcje:

wizualizacja,

konfiguracja i ustawianie

parametrów
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Wska niki i prze czniki

(1) Kontrolka wy wietlacza, czerwo-

na
- 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

(3) Klawisz instalacji
modu  komunikuje si  z oprogramo- 

waniem JUMO mTRON-iTOOL lub         

z urz dzeniem

(2) Prze cznik
terminator rezystancyjny sieci LON

(4) Port PC
port dla komputera PC, za pomoc

którego urz dzenie mo na pod czy

do PC

(5) Zasilanie, zielone
zapala si , kiedy urzadzenie jest 

pod czone do pr du

Parametry wej cia
sieciowego

Wej cie analogowe

- 16 parametrów typu �real�

- 4 parametrów typu �long�

Wej cie logiczne

- 8 parametrów typu �bool�

- 1 alarm modemowy typu �bool�

Funkcje:

Po czone z parametrami sieciowymi pozo-

sta ych modu ów JUMO mTRON.

Parametry wyj cia
sieciowego

Wyj cie analogowe

- 16 parametrów typu �real�

- 4 parametrów typu �long�

Wyj cie logiczne

- 8 parametrów typu �bool�

Funkcje:

Mog  by  zapisane jako wyj ciowe para-

metry sieci dla komunikacji modu ów po-

przez MODbus.

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

Listwa II

Sposób pod czenia Zaciski Uwagi Schemat

RS 232 II_1

II_2

II_3

II_4

II_5

GND

RxD

TxD

CTS

RTS

RS 422 II_1

II_2

II_3

II_4

II_5

GND

TxD A

TxD B

RxD A

RxD B

RS 485 II_1

II_2

II_3

GND

RxD/TxD A

RxD/TxD B

LON-Interfejs II_13 = TE ekran

II_14 = Net_A

II_15 = Net_B

dowolna polaryzacja

Listwa I

Sposób pod czenia Zaciski Uwagi Schemat

Zasilanie I_L1 AC

I_N

I_TE

faza

neutralny

uziemienie

I_L1 DC

I_N

I_TE uziemienie

Spód z listw  zaciskow

Listwa II

Listwa I

}dowolna polaryzacja
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Wymiary Izolacja

Zamówienia

(1) Wyj cia ......................................  . . 

(2) Zasilanie ....................................  . .

(1) (2)

704040/0- . . - . .

Wyj cia          Kod

Interfejs RS 232 51

Interfejs RS 422 52

Interfejs RS 485 53

Typ          Kod

AC 48 � 63Hz,

110 � 240V +10/-15%
23

AC/DC 20 � 53V,

48 � 63Hz
22

Standardowe
wyposa enie
1 Instrukcja obs ugi B 70.4040

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


