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Data monitor DataVU 7 
zapisovač “bez papíru” 

 

3 až 18 volně konfigurovatelných univerzálních 
vstupů s galvanickým oddělením  

 

Volitelně až 24 externích vstupů, 
24 binárních vstupů a 7 reléových výstupů 

 

Barevný displej o velikosti 5.5˝ 
 

Webový server, protokoly šarží,  
volitelně matematické funkce 

 

Jednoduché ovládání otočným ovladačem 
 

Menu přístroje v českém jazyce 
 

Software pro nastavování, komunikaci 
a vyhodnocení dat 

  
 

VŠEOBECNĚ 

 

   Data monitor DataVU 7 je obrazovkový zapisovač 
nové generace vyznačující se modulární koncepcí vstu-
pů a výstupů, inovativním přístupem k ovládání 
a vysokým standardem bezpečnosti, který brání v ma-
nipulaci a neautorizovanému přístupu k naměřeným  
a uloženým datům.  
   Naměřená data je možné zobrazit na displeji zapiso-
vače ve formě křivek, sloupcových diagramů, alfanu-
merických displejů nebo ve formě číslicových hodnot v 
uživatelsky vytvořeném technologickém schématu. 

   Měřená data jsou ukládána do interní paměti, odkud 
jsou kopírována na paměťovou kartu CompactFlash 
nebo USB flashdisk. Přenos naměřených dat do PC je 
možný pomocí zmíněných paměťových médií nebo 
pomocí komunikačního rozhraní. 
   K dispozici jsou uživatelsky přívětivé programy na 
PC umožňující vyhodnocení naměřených dat a konfigu-
raci samotného přístroje. 
 
  Čelo přístroje z nerezové oceli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň 
Tel: 377 454 411, 377 240 470   Fax: 377 240 472 
E-mail: profess@profess.cz   Internet: www.profess.cz 
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Vstupy/Výstupy 

Vstupy přes komunikaci 

Reléové výstupy 

Displej / ovládání 

Napájecí zdroj 

Rozhraní 

Paměť 

Interní kanály 

Software 

0..18 Analogových vst. 
0..24 Binárních vst./výst. 
 

(max. 3 modulové sloty 
mohou být osazeny 6 analo-
govými vstupy nebo 3 analog. 
vst. a 8 binárními vst./výst.) 

Volitelná výbava 
 

až 24 analogových vstupů 
až 24 binárních vstupů 

 

1 relé standardně 
6 relé volitelně 

Barevný TFT displej 
velikosti 5.5'', 320×240 pix. 
256 barev 
 

Ovládání otočným knoflí-
kem nebo touchpadem 
(u verze z nerez oceli) 

AC 100..240 V, 48...63Hz 
AC/DC 20..30 V,48...63Hz 

Standardní výbava: 

1×Ethernet; 4(2)×USB 
1× RS232/RS485 
1×RS232 (pro čtečku č. k.)
Volitelná výbava: 

1× PROFIBUS-DP 

 

Interní paměť: 256 MB 
 

Externí paměť: 
CompactFlash karta 
& 
USB flashdisk 

18 × Matematický kanál 
 

18 × Logický kanál 
 

27 × Čítač / integrátor 
 

 
 

Software pro vyhodnocení 
dat, komunikaci a 
konfiguraci přístroje 
 

Přístroj používá velmi inovativní způsob 
ovládání, které je řešeno otočným ovla-
dačem (u nerezové verze tuto funkci 
zastává touchpad). 
Volitelně je možné přístroj dodat ve 
verzi s čelem z nerezové oceli, která je 
vhodná pro hygienické aplikace a do 
prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Další užitečnou funkcí DataVU 7 je 
integrovaný webový server, pomocí 
něhož je možné sledovat měřené pro-
cesní veličiny internetovým prohlíže-
čem. Stačí pouze připojit zapisovač do 
počítačové sítě a nakonfigurovat jaké 
obrazovky zapisovače budou dostupné. 
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Hardware 
 

Zapisovač DataVU7 má modulární kon-
strukci. Základem je deska zdroje (včet-
ně jednoho relé) a procesorová deska 
(včetně komunikačních rozhraní Ether-
net, RS232/RS485, RS232 pro čtečku 
čár. kódů a USB). Volitelně je možno 
vybavit desku zdroje o PROFIBUS-DP. 
Dále může být zapisovač vybaven až 
třemi moduly, které existují ve verzi pro 
6 analogových vstupů nebo pro 3 analo-
gové vstupy a 8 binárních vstu-
pů/výstupů. Třetí slot může být osazen 
také šesticí reléových výstupů. 
 
Záznam dat 
 

Měřená data jsou ukládána nepřetržitě 
s vzorkovací frekvencí 125 ms. V kaž-
dém cyklu jsou z měřených dat vyhod-
nocovány limity a sestavovány reporty.  
 

Přesunutí naměřených dat do hlavní 
paměti zapisovače probíhá v definova-
ných časových cyklech a hodnotách 
(maximální a/nebo minimální, střední, 
okamžitá hodnota nebo úsporný provoz) 
Data jsou ukládána skupinově, přičemž 
každý vstup může být přiřazen až k 9 
skupinám.  
 

Hlavní paměť (SRAM) 
Měřená data uložená v paměti SRAM 
jsou přesouvána do interní paměti  
v blocích o velikosti 20 kB. 
 

Interní paměť (Flash) 
Interní paměť má velikost 256 MB  
a jsou do ní zapisovány 20 kB bloky  
z hlavní paměti. Každý zápis do paměti 
je ověřen, takže je okamžitě odhalena 
případná chyba v měřených datech. 
Zapisovač také monitoruje zbývající 
volnou kapacitu paměti a při dosažení 
minimální nastavené hodnoty vyhlásí 
alarm, který může být použit například 
pro sepnutí relé. 

 
 
 

Paměť je řešena jako kruhová, takže 
pokud se zaplní, začnou se přepisovat 
nejstarší uložená data. 
Data z interní paměti mohou být použity 
pro zobrazování zaznamenané historie 
na obrazovce zapisovače. Velikost dat 
pro historii je možné konfigurovat. 
 

Přenos dat do PC 
Data je možné přenášet na externí Com-
pactFlash kartě (neplatí pro verzi s nere-
zovým čelem ! ), USB flash disku nebo 
přes komunikační rozhraní (USB, 
RS232, RS485 nebo Ethernet). 
 

Bezpečnost dat 
Data jsou v zapisovači i na externích 
médiích uchovávány v zašifrovaném 
formátu. To zajišťuje vysokou bezpeč-
nost a vylučuje jakoukoli manipulaci  
s naměřenými daty. 
 
Pokud je zapisovač odpojen od napájení: 
 

1. Data v paměti RAM a hodiny zůsta-
nou napájeny z lithiové baterie po dobu 
≥ 10 let (u verze s kondenzátorem ≥ 2 
dny) [Při okolní teplotě -40..45 °C]. 
 

2. Měřená data a konfigurace v interní 
paměti zůstávají zachována i bez napá-
jení.  
 

Doba záznamu 
Závisí na konfiguraci přístroje, z které se 
odvíjí počet zaznamenávaných kanálů  
a na vzorkovací době. Doba záznamu 
tak může být od několika dní po měsíce. 
 

Reporty 
Pro každý kanál skupiny může být vy-
tvořen report po definovaný časový úsek 
(min/max/průměr nebo integrátor). 
 

Protokoly šarží 
V zapisovači mohou být zároveň vytvo-
řeny 3 protokoly. Měřená data, start, 
konec a trvání každé šarže mohou být 
zaznamenány společně s číslem šarže  
a volně definovatelným textem a zobra-
zeny na zapisovači nebo na PC pomocí 
sw pro vyhodnocení dat. Záznam šarže 
může být odstartován i pomocí čtečky 
čárových kódů. Pomocí čtečky může být 
také načten text šarže. 


 
 
 

Mezní stavy  
Změna operačního režimu 
Pokud je měřená hodnota pod/nad zada-
nou limitní hodnotou je vyhlášen alarm, 
který může být použit jako událost pro 
změnu operačního stavu. 
Vzorkovací čas a ukládané hodnoty 
mohou být definovány odděleně pro 
každý z třech operačních stavů. 
Funkce potlačení alarmu zajistí zpoždění 
spuštění alarmu při krátkodobém poru-
šení mezního stavu. 
 

Normální režim 
Je aktivní pokud zapisovač není v udá-
lostním nebo časovém režimu. 
 

Událostní režim 
Tento režim je aktivován řídicím signá-
lem (událostí). Použit může být binární 
vstup, skupinový / kombinovaný alarm, 
atd. Pokud je signál aktivní zůstává 
zapisovač v událostním režimu. 
 

Časový režim 
Časový režim se aktivuje každý den  
v nastavenou dobu. Provozní režimy 
mají různou prioritu. 
 
Čítače / integrátory 
 

27 dalších interních kanálů je možno 
použít pro čítače, integrátory, čítače 
provozního času nebo pro měření průto-
ku. Tyto čítače jsou ovládány binárními 
vstupy, alarmy nebo přes logické kanály. 
Pro integrátor je možné použít analogo-
vý vstup. 
Numerické zobrazení je v samostatném 
okně až s 9 číslicemi. Doba ukládání 
může být zvolena jako: periodická, den-
ní, měsíční, roční, celkový nebo čítač 
typu (od - do). 
K dispozici je až 6 binárních frekvenč-
ních čítačů se vzorkováním 10 kHz. 
 
 
Matematický / logický modul  
(Volitelná výbava) 
 

Matematický / log. modul (18 kanálů 
pro každý) umožňuje například kombi-
naci analogových kanálů mezi sebou 
nebo s čítači a binárními vstupy. 
Kombinace se tvoří pomocí rovnic, ve 
kterých je možné použít funkce: +, –, *, 
/, SQRT(), MIN(), MAX(), SIN(), 
COS(), TAN(), ***, EXP(), ABS(), 
INT(), FRC(), LOG(), LN(), vlhkost, 
klouzavý průměr nebo logické funkce 
NOT, &, |, ^. 
Matematický a logický modul je možné 
konfigurovat výhradně přes konfigurační 
program v PC. 
 
 
 
 
 

CompactFlash a USB 
pod dvířky přístroje. 

Ovládací knoflík 

 

Popis 
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Na přístroji 
 

Zapisovač se konfiguruje pomocí otoč-
ného knoflíku (nebo touchpadu  
u verze s nerezovým čelem) na přední 
straně přístroje. 


Posune aktuální pozici (kurzor)  
v menu doleva nebo nahoru. 
 

Posune aktuální pozici (kurzor)  
v menu doprava nebo dolů. 
 

Pokud je knoflík stlačen, je pro-
vedena právě vybraná funkce. 

 
Příklad: 

 
  

Otočte knoflíkem doleva. 
 

 
 

Stiskněte ovládací knoflík. 
 
Výsledkem je vstup do menu s výpisem 
alarmů a událostí.  
 

 
 

Otočte knoflíkem doleva. 
 

 
 

Stiskněte ovládací knoflík. 
 
Výsledkem je zavření menu s výpisem 
alarmů a událostí.  
 

 
 
 
+ Tip  
 

Díky integrovanému seznamu uživatelů 
(různí uživatelé s různými právy)  
je možné ochránit zapisovač proti neau-
torizovanému přístupu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Konfigurační software 
 

Alternativou k nastavování zapisovače 
pomocí otočného knoflíku může být 
nastavování pomocí konfiguračního 
programu.  
Ke spojení mezi zapisovačem a PC 
může být použito: 
- USB rozhraní přístroje 
- Sériová linka 
- Ethernet 
- CompactFlash nebo USB disk 
 


 

Konfigurační data mohou být archivo-
vána a přenášena na externím paměťo-
vém médiu a případně vytištěna. 
 
Jazyk ovládacího rozhraní 
 

Dva jazyky (EN/DE) jsou nastaveny  
z výroby. Jazyky je možno změnit po-
mocí konfiguračního programu. K dis-
pozici jsou tyto jazyky: čeština, angličti-
na, němčina, francouzština, ruština, 
japonština, čínština, italština, rumunšti-
na, polština a maďarština. 
Další jazykové verze je možné vytvořit 
(v Unicode sadě). 
 
Web server 
 

Zapisovač DataVU 7 má webový server 
integrovaný v základní verzi. K dispozi-
ci jsou 4 rozdílné módy prezentací: 
- Online vizualizace 
- Tři volně programovatelné HTML     
  stránky 
- Aktuální šaržový report 
- QuadView – 4 okna pro až 4 různé 

zapisovače nebo různé vizualizace 

 


 

K web serveru se přistupuje přes PC 
pomocí internetového prohlížeče Inter-
net Explorer (Microsoft). Pro správnou 
funkci vizualizace musí být v PC dále 
nainstalován SVG-Viewer (Adobe). 
  

 
 
 
 
 
 
 

Editor procesních obrazovek 
 

Konfigurační software umožňuje tvorbu 
vlastních obrazovek pro vizualizaci 
sledovaného procesu a umožňuje je 
nahrát do zapisovače k zobrazení.  
Při vytváření vizualizace je možno pou-
žít až 25 objektů (obrázky, analogové  
a binární kanály, texty, sloupcové ukaza-
tele, atd.). 
 

 
 

Jedna procesní obrazovka je v zapisova-
či připravena z výroby. 

 

Obsluha a konfigurace 
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Uživatelská úroveň 
 

 
 

 Výběr vizualizace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numerické zobrazení 
 

 
 

 Velké numerické zobrazení hodnot 
analogových kanálů včetně jejich 
jména a popisu. 

 Každý analogový kanál může být 
přepnut do popředí. 

 Zobrazení aktuálního stavu binárních 
kanálů (vypnuto/zapnuto). 

 
 
 
 
 
 
 

Binární zobrazení 
 

 
 

 Zobrazení průběhu stavu binárních 
kanálů (vypnuto/zapnuto v čase). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vertikální diagram 
 

 
 

 Zobrazení záznamu analogových  
a binárních kanálů. 

 Měřítko a limitní meze jednoho  
z kanálů (je možné vypnout). 

 Numerické zobrazení aktuálního 
stavu analogových kanálů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numerické zobrazení jednoho kanálu 
 

 
 

 Přehledné zobrazení jednoho analo-
gového kanálu. 

 Analogová hodnota je zobrazena 
jako bargraf a zároveň numerická 
hodnota. 

 Název kanálu a jeho popis. 

 Zobrazení měřítka a limitních mezí. 

 
Reporty 
 

 
 

 Zobrazení různých reportů analogo-
vých kanálů jedné skupiny. 

 Záznam min., max., střední hodnoty 
a časového úseku.  

 Zobrazení předchozích reportů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sloupcové grafy  (bargrafy) 
 

 
 

 Sloupcové zobrazení aktuální hodno-
ty analogových kanálů. 

 Zobrazení aktuálního stavu binárních 
kanálů (vypnuto/zapnuto). 

 Měřítko a limitní meze analogových  
kanálů. 

 Při překročení mezí nastane změna 
barvy bargrafu na červenou. 

 
Procesní obrazovky 
 

 
 

 Volitelně konfigurovatelné zobrazení 
(pouze přes konf. program) analogo-
vých a binárních kanálů s obrázkem 
na pozadí. 

 1 obrazovka pro každou skupinu. 

 
 
 
 
 
 

Protokoly šarží 
 

 
 

 Až 3 šarže protokolované současně. 

 Přepínání mezi aktuálními a ukonče-
nými šaržovými protokoly. 

 Možnost elektronického podpisu. 

 Uživatelské texty s popisem šarže je 
možno načíst po komunikaci nebo 
pomocí čtečky čárových kódů. 

 

 

Zobrazení na přístroji 
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Čítače a integrátory 
 

 
 

 Zobrazení až 27 čítačů nebo integrá-
torů. 

 Přepínání mezi podrobným zobraze-
ním jednoho čítače/int. nebo přehle-
dovým zobrazením. 

 Aktuální a poslední dokončený stav 
čítače. 

 
 
 
 
 
 
 

Zobrazení výpisu alarmů 
 

 
 

 Zobrazení aktuálních alarmů. 

 Alarmy celého zapisovače nebo 
alarmy jednotlivých dávek. 

 Až 150 záznamů viditelných v zapi-
sovači.  

 

 
Výběr skupiny 
 

 
 

 Až 9 konfigurovatelných skupin. 

 Až 6 analogových a 6 binárních 
kanálů ve jedné skupině.  

 Jeden měřený kanál může být použit 
v několika skupinách. 

 
 
 
 
 
 
 

Zobrazení výpisu událostí 
 

 
 

 Zobrazení a ukládání událostí  
a alarmů. 

 Události z celého zapisovače nebo 
jednotlivých dávek. 

 Až 150 záznamů viditelných v zapi-
sovači. 

 
Prohlížení historie 
 

 
 

 Všechna uložená data je možné pro-
hlížet jako křivky se zvoleným mě-
řítkem. 

 Zobrazení meřítka a limitních mezí. 

 Numerický displej pro zobrazení 
hodnoty analog. kanálu v místě kur-
zoru. 

 Posouvání viditelného výřezu v ulo-
žených datech.  

 
Konfigurace 
 

 
 

 Konfigurace přímo na zapisovači 
pomocí otočného knoflíku. 

 Konfigurační program pro pohodlné 
nastavení z PC.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Online vizualizace obrazovky zapi-
sovače. 

 Výběr z max. tří zákaznických 
HTML stránek (vytvoření na dotaz). 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 Navigace přes různé vizualizační 
objekty zapisovače (křivky, bargrafy, 
texty, atd.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 Až 4 zapisovače nebo 4 různé vizua-
lizace současně. 

 

 

Vizualizace přes internetový prohlížeč 



 6
  

Softwarová výbava pro PC 
 

Software pro vyhodnocení dat  (PCA 3000) 
 

Tento software slouží pro zpracování, archivaci, vizualizaci, 
a vyhodnocení dat zaznamenaných zapisovačem.  
Může být spuštěn pod operačním systémem Windows 7, 
Vista, XP a 2000. 
 
 Data z různě konfigurovaných zapisovačů jsou softwarem 

rozpoznány a uloženy v archivní databázi. Správa dat je 
plně automatická. Uživatel může přiřadit pouze dodateč-
ný identifikátor.  

 Uživatel může přistupovat k jakémukoli záznamu ze 
zvoleného časového období, které může označit identifi-
kátorem. Dále je možné omezit vyhodnocovaný časový 
úsek záznamu. 

 Jakýkoli analogový nebo binární kanál zapisovače (do-
konce z různých skupin) může být vybrán a zařazen do 
tzv. PCA-skupiny, která je platná v programu PCA3000. 

 Protože se každá skupina zobrazí ve zvláštním okně, 
může být na obrazovce několik skupin pro jejich přehled-
né porovnání. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pomocí filtrů pro export je možné exportovat uložená data, které je poté možno otevřít a zpracovat v jiných programech, 
např. MS Excel. 

 Program pro vyhodnocení dat PCA3000 má síťové funkce, například umožňuje nezávislou práci několika lidí se stejným archi-
vem dat uloženým v síťové složce. 

 
 
Komunikační software (PCC) 
 

 Data mohou být načítána ze zapisovače pomocí USB rozhraní, sériovou linku RS232/RS485 nebo po Ethernetu. Načítání ulo-
žených dat může být manuální nebo automatické (např. denně v 23:00). 

 Data mohou být uložena i dálkově pomocí modemu. 
 

Přehled funkcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Příjem měřených dat ze zapisovače. 
2. Uložení měřených dat v archivních souborech (*.177). 
3. Aktivace automatického tisku v programu PCA3000 (Vybrání tiskové šablony v PCC). 
4. Načtení tiskové šablony. Tisk šablony je realizován v PCA3000. 
5. Přesun dat z archivu. 
6. Určení obsahu definovaného v tiskové šabloně. 
7. Použití vybraného designu na určený obsah dat. 
8. Export do vybraného formátu. 



 7
 

Komunikační rozhraní 
 

Standardní výbava 
 USB 
 RS232/RS485 
 RS232 pro čtečku 
čárových kódu 

 Ethernet 
 
 

Volitelná výbava 
 PROFIBUS-DP 
 
 
 
 
 
 
 
USB - rozhraní 
 

USB rozhraní přístroje je dvou typů: 
host a device. Pro připojení USB flash 
disků je používáno rozhraní typu host. 
Device rozhraní je používáno k propoje-
ní zapisovače a PC pro komunikaci 
konfiguračního programu. 
Standardní verze zapisovače má obě 
USB rozhraní na čele i na zadní straně. 
Konektory jsou v paralelním zapojení, 
takže přední a zadní konektor nemůže 
být použit zároveň.  Verze zapisovače s 
nerezovým čelem má USB rozhraní 
pouze zezadu. 
 
RS232/RS485  
 

Přes toto rozhraní mohou být načítána 
aktuální procesní data i specifická data 
přístroje (např. konfigurace). Data ulo-
žená v paměti zapisovače mohou být 
přes toto rozhraní načtena pomocí ko-
munikačního softwaru PCC a vyhodno-
cena v programu PCA3000. 
Max. přípustná délka vedení je 15 metrů 
pro RS232 a 1,2 km pro RS485. 
Připojení je 9 pinovým konektorem na 
zadní straně přístroje. Pro komunikaci je 
možné použít protokol MODBUS RTU 
(master / slave).   
 
RS232 pro čtečku čárových kódů  
 

Pomocí čtečky je možné načítat start  
a konec reportu šarže, přiřadit šarži 
informační text, identifikační číslo, atd. 
Čtečka můře být připojena i přes rozhra-
ní RS232/RS485 a rozhraní RS232 pro 
čtečku může být použito pro komunikaci 
MODBUS master nebo slave. 

Ethernet 
 

Ethernetové rozhraní může být použito  
v lokální počítačové síti pro komunikaci 
mezi zapisovačem a konfiguračním nebo 
komunikačním softwarem PCA. 
IP adresa může být nastavena statická 
nebo může být přidělena DHCP serve-
rem. Nastavení adresy je možné přímo  
v konfiguraci zapisovače nebo přes 
konfigurační software. 
Integrovaný webserver umožňuje sou-
časný přístup z několika PC na 3 HTML 
a 3 šaržové stránky. 
Přenosový protokol: TCP/IP 
Typ sítě: 10BaseT, 100BaseT 
 
PROFIBUS-DP 
 

Přes toto rozhraní může být zapisovač 
začleněn do sběrnicového systému dle 
standardu PROFIBUS-DP. Rozhraní je 
určeno speciálně pro komunikaci mezi 
automatizačními systémy a decentrali-
zovanými periferními zařízeními. 
Data se přenášejí sériové lince RS485  
s maximální rychlostí 12 MBit/s. 
Díky softwarovému nástroji pro genero-
vání GSD souborů je možné vytvořit 
GSD soubor, který přesně definuje data, 
která mají být ze zapisovače načítána. 
Vytvořený GSD soubor pak poslouží pro 
bezproblémovou integraci zapisovače do 
sítě PROFIBUS-DP. 
 
Externí CompactFlash karta 
 

Paměťová karta je používána pro přenos 
měřených dat uložených v interní paměti 
do počítače. Dále je možno použít CF 
kartu pro přenos konfigurace vytvořené 
v PC nebo zálohování aktuálního nasta-
vení zapisovače. 
Verze zapisovače s nerezovým čelem 
nemá slot pro CF kartu a nelze tedy 
použít. Místo ní je používán USB flash-
disk.  

Externí vstupy po komunikaci 
 

Zapisovač DataVU7 může být vybaven 
až 24 externími analogovými a 24 bi-
nárními vstupy. 
 
Mimo uvedených funkcí je možné pou-
žít uvedená rozhraní pro zadávání ko-
mentářů v listu událostí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čelo z nerezové oceli  
(obj. kód 444) 
 

Zapisovač DataVu  7 s extra výbavou 444 
má čelní panel z nerez oceli. Tato verze 
může být instalována v rozvaděčích  
s natlakovaným vnitřním prostředím. Za 
těchto podmínek je možné použít zapi-
sovač maximálně v zónách 1 a 21.  
Musí však být přesně dodržen postup 
instalace uvedený v instalačním návodu 
(B 70.6581.4.1), který je určen pro tyto 
případy.  
Bezpapírový zapisovač schválený pro 
použití v prostředí s nebezpečím výbu-
chu má tyto značky: 
 

 
 

Pozor: Verze zapisovače s čelem z 
nerezové oceli (obj. č. 444) nemá slot 
na paměťovou kartu CompactFlash. 
Pro načítání naměřených dat je možné 
použít komunikaci nebo USB Flash 
disk, který je možné připojit pouze ze-
zadu přístroje. 
 
 

 
USB 

Host/Device 
RS232 
RS485 

Ethernet PROFIBUS-DP 
externí 

CF-karta 

Čtení aktuálně 
měřených dat 

Ano 
(pouze device) 

Ano Ano Ano Ne 

Zápis aktuálně 
měřených dat Ne Ano Ano Ano Ne 

Čtení  
uložených dat 

Ano Ano Ano Ne Ano 

Čtení zápis 
konfigurace 

Ano Ano Ano Ne Ano 

Zápis listu 
uživatelů 

Ano Ano Ano Ne Ano 
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Technické údaje 
 
Analogové vstupy 

Termočlánky 

Označení Typ Norma Měřicí rozsah Přesnost1 
     
Fe-CuNi L DIN 43 710 -200… +   900 °C ±0,1 % 
Fe-CuNi J EN 60 584 -210… + 1200 °C ±0,1% od -100 °C 
Cu-CuNi  T EN 60 584 -270… +   400 °C ±0,1 % od -150°C 
Cu-CuNi  U DIN 43 710 -200… +   600 °C ±0,1 % od -150 °C 
NiCr-CuNi  E EN 60 584 -270… + 1000 °C ±0,1 % od -80 °C 
NiCr-Ni  K EN 60 584 -270… + 1372 °C ±0,1 % od -80 °C 
NiCrSi-NiSi  N EN 60 584 -270… + 1300 °C ±0,1 % od -80 °C 
Pt10Rh-Pt  S EN 60 584 0… + 1768 °C ±0,15% 
Pt30Rh-Pt  R EN 60 584 0… + 1768 °C ±0,15% 
Pt30Rh-Pt6Rh  B EN 60 584 0… + 1820 °C ±0,15% od 400 °C 
W3Re/W25Re  D  0… + 2495 °C ±0,15% od 500 °C 
W5Re/W26Re  C  0… + 2320 °C ±0,15% od 500 °C 
W3Re/W26Re   0… + 2400 °C ±0,15% od 500 °C 
Chromel-copel 
 

 GOST R 
8.585-2001 

-200… + 800 °C ±0,15 % od -80 °C 

Chromel-alumel 
 

 GOST R 
8.585-2001 

-200… + 1372 °C ±0,1 % od -80 °C 

PL II (Platinel II) 
 

  0… + 1395 °C ±0,15 % 

Minimální rozsah Typ L, J, U, T, K, E, N, chromel-alumel, PL II: 100 °C 
Typ S, R, B, D, C, W3Re/W26Re, chromel-copel: 500 °C 

Rozsah začátek – konec Volně konfigurovatelný po krocích 0,1 °C v rámci měřicích rozsahů.
Kompenzace studených konců Interní Pt100 nebo vnější referenční termostat 
Přesnost kompenzace studených konců  ± 1°C 
Vzorkovací frekvence Kanál 1 – 18 : 125 ms 
Vstupní filtr Digitální filtr 2. řádu; časová konstanta filtru nastavitelná od 0 do 10 sekund. 
Elektrická izolace Viz schématický přehled galvanického oddělení 
Rozlišení > 14 bit 
Další funkce Možnost nastavení °F 
1 Přesnost linearizace je vztažena k maximálnímu měřicímu rozsahu a s menším měřicím rozsahem se snižuje. 
 
Odporové teploměry 

Označení Norma Zapojení Měřicí rozsah Přesnost1 Proud čidlem 
      
Pt100 EN  60 751 

(TC=3,85×10-31/°C) 
2/3 - drátové -200… + 100 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 
2/3 - drátové -200… + 850 °C ± 0,8% ≈ 250 µA 
4 - drátové -200… + 850 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 

Pt100 JIS 1604 
(TC=3,917×10-31/°C) 

2/3 - drátové -200… + 100 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 
2/3 - drátové -200… + 650 °C ± 0,8% ≈ 250 µA 
4 - drátové -200… + 650 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 

Pt100 GOST 6651-94 A.1 
(TC=3,91×10-31/°C) 

2/3/4 - drátové -200… + 100 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 
2/3/4 - drátové -200… + 850 °C ± 0,8% ≈ 250 µA 

Pt500 EN  60 751 
(TC=3,85×10-31/°C) 

2/3/4 - drátové -200… + 100 °C ± 0,5% ≈ 100 µA 
2/3/4 - drátové -200… + 850 °C ± 0,9% ≈ 100 µA 

Pt1000 EN  60 751 
(TC=3,85×10-31/°C) 

2/3 - drátové -200… + 100 °C ± 0,5% ≈ 100  µA 
2/3 - drátové -200… + 650 °C ± 0,8% ≈ 100  µA 
4 - drátové -200… + 650 °C ± 0,5% ≈ 100  µA 

Ni 100 EN  43 760 
(TC=6,18×10-31/°C) 

2/3/4 - drátové -60… + 180 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 

Pt50 ST RGW 1057 1985 
(TC=3,91×10-31/°C) 

2/3 - drátové -200… + 100 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 
2/3 - drátové -200… + 1100 °C ± 0,9% ≈ 250 µA 
4 - drátové -200… + 100 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 
4 - drátové -200… + 1100 °C ± 0,7% ≈ 250 µA 
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Pt 50 ST RGW 1057 1985 
(TC=3,91×10-31/°C) 

2/3 - drátové -200… + 100 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 
2/3 - drátové -200… + 1100 °C ± 0,9% ≈ 250 µA 
4 - drátové -200… + 100 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 
4 - drátové -200… + 1100 °C ± 0,6% ≈ 250 µA 

Cu 50 (TC=4,26×10-31/°C) 2/3 - drátové -50… + 100 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 
2/3 - drátové -50… + 200 °C ± 0,9% ≈ 250 µA 
4 - drátové -50… + 100 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 
4 - drátové -50… + 200 °C ± 0,7% ≈ 250 µA 

Cu 100 GOST 6651-94 A.4 
(TC=4,26×10-31/°C) 

2/3 - drátové -50… + 100 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 
2/3 - drátové -50… + 200 °C ± 0,9% ≈ 250 µA 
4 - drátové -50… + 100 °C ± 0,5% ≈ 250 µA 
4 - drátové -50… + 200 °C ± 0,7% ≈ 250 µA 

Připojení 2, 3 nebo 4 drátové připojení 
Minimální měřicí rozsah  15 °C 
Odpor vedení Pro 3 a 4 vodičové připojení: maximálně 30 Ω na vodič. 

Pro 2 vodičové připojení: maximálně 10 Ω na vodič. 
Vzorkovací frekvence Kanál 1 – 18 : 125 ms 
Vstupní filtr Digitální filtr 2. řádu; časová konstanta filtru nastavitelná od 0 do 10 sekund. 
Elektrická izolace Viz schématický přehled galvanického oddělení 
Rozlišení > 14 bit 
Další funkce Možnost nastavení °F 
1 Přesnost linearizace je vztažena k maximálnímu měřicímu rozsahu a s menším měřicím rozsahem se snižuje. 
 
Odporové vysílače a potenciometry 

Označení Měřicí rozsah Přesnost1 Proud čidlem 
Odporový vysílač až do 4000 Ω ± 4 Ω ≈ 100 µA 

Potenciometr 
< 400 Ω 
≥ 400 Ω až 4000 Ω 

± 400 mΩ 
± 4 Ω 

≈ 250 µA 
≈ 100 µA 

Připojení 
Odporový vysílač: 3 drátové připojení 
Potenciometr: 2, 3 a 4 drátové připojení 

Minimální měřicí rozsah  60 Ω 

Odpor vedení 
Pro 4 vodičové připojení: maximálně 30 Ω na vodič. 
Pro 2, 3 vodičové připojení: maximálně 10 Ω na vodič. 

Vzorkovací frekvence Kanál 1 – 18 : 125 ms 
Vstupní filtr Digitální filtr 2. řádu; časová konstanta filtru nastavitelná od 0 do 10 sekund. 
Elektrická izolace Viz schématický přehled galvanického oddělení 
Rozlišení > 14 bit 
1 Přesnost linearizace je vztažena k maximálnímu měřicímu rozsahu a s menším měřicím rozsahem se snižuje. 
 
Stejnosměrné napěťové a proudové signály 

Měřicí rozsah Přesnost1 Vstupní odpor 
  -12  … +112 mV ± 100 µV RE ≥ 1 MΩ 
  -10  … +210 mV ± 240 µV RE ≥ 470 kΩ 

  -1,5  … +11,5 V ± 6 mV RE ≥ 470 kΩ 
  -0,12  … +1,12 V ± 1 mV RE ≥ 1 MΩ 
  -1,2  … +1,2 V ± 2 mV RE ≥ 470 kΩ 

  -11,2  … +11,2 V ± 12 mV RE ≥ 470 kΩ 
Minimální měřicí rozsah  0,5 mV 
Rozsah začátek – konec Volně konfigurovatelný po krocích 0,01 mV v rámci měřicích rozsahů.
  -1,3  … +22 mA ± 20 µA úbytek napětí   ≤  3V 
  -22  … +22 mA ± 44 µA úbytek napětí   ≤  3V 

Minimální měřicí rozsah  0,5 mA 
Rozsah začátek – konec Volně konfigurovatelný po krocích 0,01 mA v rámci měřicích rozsahů.
Pod/Přes rozsah měřicího rozsahu   ve shodě s NAMUR NE 43 
Vzorkovací frekvence Kanál 1 – 18 : 125 ms 
Vstupní filtr Digitální filtr 2. řádu; časová konstanta filtru nastavitelná od 0 do 10 sekund. 
Elektrická izolace Viz schématický přehled galvanického oddělení 
Rozlišení > 14 bit 
1 Přesnost linearizace je vztažena k maximálnímu měřicímu rozsahu a s menším měřicím rozsahem se snižuje. 
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Detekce zkratu/rozpojení měřicího obvodu 

Typ vstupu Zkrat1 Přerušení1 
Termočlánky Ne detekován Detekován 
Odporové teploměry Detekován Detekován 
Odporové vysílače Ne detekován Detekován 
Potenciometry Ne detekován Detekován 
Napětí  ≤  ± 210 mV Ne detekován Detekován 
Napětí  >  ± 210 mV Ne detekován Ne detekován 
Proud Ne detekován Ne detekován 
1 Reakce na zkrat/přerušení je možno nakonfigurovat například pro vyhlášení alarmu. 
 
 

Binární vstupy/výstupy (volitelná výbava) 

Typ vstupu Nastavení vstupu nebo výstupu se provádí v konfiguraci přístroje. 

Počet  
8, 16 nebo 24, závisí na verzi přístroje, dle DIN VDE 0411- část 500;  
max. 25 Hz, max. 32 V 

VSTUP 

Úrovně 
Logická 0 :  -3      …              +5 V (vstupní proud max. ±1 mA) 
Logická 1 : 12 … +30 V (2,5 mA  ≤ vstupní proud  ≤  5 mA  ) 

Maximální frekvence 8 Hz 
Frekvenční VSTUP                            První dva binární vstupy každého modulu (B1, B2, B9, B10, B17,B18) pokud jsou osazeny.  
Využití čítací funkce, např. měření průtoku 
Maximální frekvence 10 kHz 
VÝSTUP  
Typ výstup s otevřeným kolektorem, sepnut proti kladnému pólu napájení. 

Úrovně 

Logická 0 : tranzistor rozepnut  
 max. dovolené napětí na spínacím tranzistoru ≤ 30V, max. svodový proud 0,1 mA 
Logická 1 : tranzistor sepnut 
                            úbytek napětí na spínacím tranzistoru ≤ 1,6V, max. proud 50 mA 

Frekvence vzorkování 1 Hz 
 
Reléové výstupy  

1 relé  (standardní výbava) Přepínací kontakty,  3A,  230 Vac 1 
6 relé  (volitelná výbava) Přepínací kontakty,  3A,  230 Vac 1,2 
1 S odporovou zátěži ;       2 Není dovoleno kombinace obvodů SELV a napájecích obvodů 
 
Komunikační rozhraní 

RS232/RS485                              konektor 7 Možnost přepnout mezi RS232 a RS485 
Protokol Modbus master, Modbus slave a čtečka čárových kódů 
Přenosová rychlost / modem 9600, 19200, 38400 b/s   /   může být připojen 
Konektor  SUB-D 
Externí vstupy Přes Modbus master/slave, 24 analogových a 24 binárních 

RS232 pro čtečku čár. kódů      konektor 2  
Protokol Modbus master, Modbus slave a čtečka čárových kódů 
Přenosová rychlost  9600, 19200, 38400 b/s    
Konektor  SUB-D 
Externí vstupy Přes Modbus master/slave, 24 analogových a 24 binárních 

Ethernet                                      konektor 6  
Protokol TCP, IP, HTTP, DHCP, SMTP, ModbusTCP 
Přenosová rychlost  10 Mbits/sec, 100 Mbits/sec 
Konektor  RJ45 

USB host                                     konektor 5 Počet: 2 (Verze s nerezovým čelem pouze 1) 
Využití pro připojení USB flash paměti 
Max. proud  100 mA 

USB                                           konektor 15 Počet: 2 (Verze s nerezovým čelem pouze 1) 
Využití Pro připojení zapisovače k PC. 
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Obrazovka 

Rozlišení 320 × 240 pixelů  /  úhlopříčka 5,5'' 
Typ / počet barev barevný TFT displej / 265 barev 
Obnovovací frekvence  > 150 Hz 
Nastavení jasu V menu přístroje 
Spořič obrazovky Vypnutím; pomocí časovače nebo externím signálem 
 
 

Elektrická data 

Napájecí napětí 100-240 Vac +10/-15 %, 48-63 Hz  nebo   20-30 Vac/dc, 48-63 Hz (ELV) 

Elektrická bezpečnost 
Dle ČSN EN 61 010–1 (část 1 ze srpna 2002) 
Kategorie přepětí II, Stupeň znečištění 2. 

Třída ochrany I Svorka pro ochranný vodič. 
Vliv napájecího napětí < 0.1 % z rozsahu 
Spotřeba cca 40 VA 
Zálohování dat  Paměťová karta CompactFlasch 
Zkušební napětí  

Obvod zdroje proti měřicí části Zapisovač ac zdrojem: 2,3 kV/50 Hz, 1 min, 
Zapisovač ac/dc zdrojem: 2,3 kV/50 Hz, 1 min 

Obvod zdroje proti krytu 
Zapisovač ac zdrojem: 2,3 kV/50 Hz, 1 min, 
Zapisovač ac/dc zdrojem: 2,3 kV/50 Hz, 1 min 

Obvod měřicí části proti měřící části a krytu 500V/50Hz, 1min 
Galvanické oddělení mezi analog. vstupy do 30 Vac a  50 Vdc 
Elektrické připojení   

Napájení a reléové kontakty  
Na zadní straně pomocí zásuvných šroubovacích konektorů, rastr 5,08 mm, 
maximální průřez vodiče 2.5 mm2  nebo 2×1.5 mm2 s dutinkou 

Analogové a binární vstupy 
Na zadní straně pomocí zásuvných šroubovacích konektorů, rastr 3,81 mm, 
maximální průřez vodiče ≤ 1.5 mm2 

 
Podmínky okolního prostředí 

Okolní provozní teplota 0…+50°C 
Vliv okolní teploty 0,03% na °C 
Skladovací teplota -20…+60°C  
Relativní vlhkost ≤ 75%, bez kondenzace 
Spořič obrazovky Vypnutím; pomocí časovače nebo externím signálem 
EMC Dle EN 61 326 
Vyzařování rušení Třída A – pro průmyslové použití 
Odolnost vůči rušení Vyhovuje průmyslovým požadavkům. 
 
Kryt přístroje 

Čelní kryt Zinkový tlakový odlitek;  volitelně – nerezová ocel 
Typ krytu Kryt pro montáž do panelu dle DIN IEC 61 554 z nerezové oceli. 
Rozměr čela  144 × 144 mm dle DIN IEC 61 554 
Hloubka přístroje za panelem  193 mm včetně připojovacích svorek 
Montážní otvor  138+1.0 × 138+1.0 mm dle DIN IEC 61 554 
Tloušťka stěny panelu 2 – 40 mm 
Montáž přístroje  V panelu dle DIN 43 834 

Pracovní poloha 
bez omezení, mělo by být myšleno na pozorovací úhel obrazovky, 
horizontálně ±65°, vertikálně +40 až -65°. 

Krytí Dle ČSN EN 60 529 kategorie 2, čelo IP65, ostatní části IP20. 
Váha Cca 3,5 Kg 



 12 
 

Údaje pro objednávku 
 

Digitální zapisovač DataVU 7                                    VU7 - x  x  x  x  x  x 

 Vstupní slot 1             

 Prázdný  0           
 3 univerzální analogové vstupy  +  8 binárních vstupů/výstupů  3           
 6 univerzálních analogových vstupů  6           
 Vstupní slot 2             
Vstupní slot 1 Prázdný    0         
 3 univerzální analogové vstupy  +  8 binárních vstupů/výstupů    3         
 6 univerzálních analogových vstupů    6         
 Vstupní slot 3             
 Prázdný       0       
 3 univerzální analogové vstupy  +  8 binárních vstupů/výstupů      3       
 6 univerzálních analogových vstupů      6       
 6 reléových výstupů      R       
 Volba napájení             

 110…240 V ac, 48…63 Hz        0     
 20…53 V ac/dc, 0/48…63 Hz        1     
 Volitelná výbava 1             
 Lithiová baterie pro zálohování paměti           0   
 Lithiová baterie pro zálohování paměti + Matematické funkce          1   
 Lithiová baterie pro zálohování paměti + PROFIBUS DP          2   
 Lithiová baterie pro zálohování paměti + Matematické funkce + PROFIBUS DP  3   
 Kondenzátor pro zálohování paměti   4       
 Kondenzátor pro zálohování paměti + Matematické funkce  5       
 Kondenzátor pro zálohování paměti + PROFIBUS DP  6       
 Kondenzátor pro zálohování paměti + Matematické funkce + PROFIBUS DP  7   
 Volitelná výbava 2             
 Žádná            0 
 Provedení čelního panelu z nerezové oceli a ovládání touchpadem            1 
 Univerzální přenosný kryt pro provozní měření            2 
 

Zvýrazněné položky jsou nestandardní a díky nim může být delší dodací doba. 
 
 Příslušenství     Objednačí č.  

 Inženýrský software pro konfiguraci  DV7PCSETUP 
 PCC komunikační software pro PC  DVPCC 
 PCA3000 software pro vyhodnocování dat  DVPCEVAL 
 CF – paměťová karta 256 MB  DVCF256 
 CF – paměťová karta 1GB  DVCF1000 
 
Rozměry přenosného krytu 
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SCHÉMA  ZAPOJENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo pozice 

Slot 3  (horní) 
Osazen reléovou kartou 

Číslo pozice 

Slot 2  (střední) 
Osazen 6 analogovými kanály 
nebo 
3 analog. kanály a 8 binárními vst./výst. 

Slot 3  (dolní) 
Osazen 6 analogovými kanály 
nebo 
3 analog. kanály a 8 binárními vst./výst. 

Varianta přístroje 1 

Varianta přístroje 2 

Slot 3  (dolní) 
Osazen 6 analogovými kanály 
nebo 
3 analog. kanály a 8 binárními vst./výst. 

Slot 3  (střední) 
Osazen 6 analogovými kanály 
nebo 
3 analog. kanály a 8 binárními vst./výst. 

Slot 1  (horní) 
Osazen 6 analogovými kanály 
nebo 
3 analog. kanály a 8 binárními vst./výst. 
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Z J K 

 

Typ  Pozice konektoru Popis připojení 

Napájecí napětí 
 
Napájecí napětí dle štítku přístroje 

  
Pozice 4. 

 
 
 
 
 
 
 

Analogové vstupy 
Termočlánek  

 
 
 
 
 
 
 
Varianta přístroje 1: 
Pozice 8 až 11 
pro vstupy 1 až 12 

 
 
 
Varianta přístroje 2: 
Pozice 8 až 13 
pro vstupy 1 až 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Odporový teploměr, 2-vodičové připojení  
 
 
 
 

Odporový teploměr, 3-vodičové připojení  

Odporový teploměr, 4-vodičové připojení  
 
 
 
 

Odporový vysílač  
 

Potenciometr, 2-drátové připojení  
 
 
 
 

Potenciometr, 3-drátové připojení  
 
 
 

Potenciometr, 4-drátové připojení  

Napěťový vstup 0…1 V  

Napěťový vstup 0…10 V  

Proudový vstup  

Z   – Začátek 
J             – Jezdec 
K – Konec 
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Typ  Pozice konektoru Popis připojení 

Binární vstupy/výstupy 
 

                                   Konfigurace vstupu nebo výstupu se provádí v menu přístroje nebo přes PC konfiguračním programem.  
 

B1…B8 
 

Napěťové hladiny 
LOW  = -3…5 Vdc 
HIGH = 12…30 Vdc 
 

Napájecí napětí 24 Vdc / 60 mA  

 
Pozice 9. 
 
Pouze u modulu  
se 3 analogovými vstupy 
 
B1 binární vstup/výstup 1 
   
B8 binární vstup/výstup 1 
 
Uin+ externí napájecí napětí 
Uin–  zem ex. napájecího napětí 
  

Uout+ interní zdroj +24 Vcd 
Uout–  zem interního zdroje 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad: 
Zapojení  polovodičového relé na výstup 3 
(B3) a zátěže na výstup 4 (B4) vyžaduje 
externí napájecí napětí. 
 
Popis svorek konektoru: 

 
 
 

 

B1…B8 
 

Napěťové hladiny 
LOW  = -3…5 Vdc 
HIGH = 12…30 Vdc 
 

Napájecí napětí 24 Vdc / 60 mA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozice 11. 
 
Pouze u modulu  
se 3 analogovými vstupy 
 
B9 binární vstup/výstup 1 
   
B16 binární vstup/výstup 1 
 
Uin+ externí napájecí napětí 
Uin–  zem ex. napájecího napětí 
  

Uout+ interní zdroj +24 Vcd 
Uout– zem interního zdroje 

Příklad: 
Binární vstup 12 (B12) je napájen  
z interního zdroje. 
 
Popis svorek konektoru: 

 
 

 

B17…B24 
 

Napěťové hladiny 
LOW  = -3…5 Vdc 
HIGH = 12…30 Vdc 
 

Napájecí napětí 24 Vdc / 60 mA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozice 13. 
 
Pouze u verze přístroje 2 
a u modulu se 3 analogovými 
vstupy 
 
B17 binární vstup/výstup 1 
   
B24 binární vstup/výstup 1 
 
Uin+ externí napájecí napětí 
Uin–  zem ex. napájecího napětí 
  

Uout+ interní zdroj +24 Vcd 
Uout– zem interního zdroje 

Příklad: 
Binární vstup 20 (B20) je napájen  
z interního zdroje. 
 
Popis svorek konektoru: 

 
 

... 24 Vdc 
externí napájení 
 

... 
... 
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Typ  Pozice konektoru Popis připojení 

Reléové výstupy 
 

Relé 1  -  přepínací 
 

Pozice 1. 
 
 
 

 

Relé 2  -  přepínací 
 

 
 
 
Pozice 14. 
 
Pouze pro variantu přístroje 1 
 

 

 

 

Relé 3  -  přepínací 
 

 

Relé 4  -  přepínací 
 

 

Relé 5  -  přepínací 
 

 

Relé 6  -  přepínací 
 

 

Relé 7  -  přepínací 
 

Komunikační rozhraní 
 

RS232 pro čtečku čárových kódů 
9-pinový SUB-D konektor 

 

Pozice 2. 
 

Pin: 
2 RxD Data, příjem 
3 TxD Data, vysílání 
5 GNG Zem 

 

PROFIBUS-DP 
9-pinový SUB-D konektor 
 

(volitelná výbava) 

 

Pozice 3. 
 

Pin: 
2 RxD/TxD-P + Data  (Vodič B) 
5 DGND Potenciál přenášených dat 
6 VP Napájecí napětí 
8 RxD/TxD-P – Data    (Vodič A) 

 

USB 
pro připojení flash disku 

 

Pozice 5. 
 

Zapisovač bez nerezového čela má ještě 
jedno USB rozhraní na čelním panelu. 
Rozhraní jsou zapojena paralelně, takže 
nesmí být použity oba konektory zároveň. 
 

 

Ethernet 
RJ45 

 

Pozice 6. 
 

Pin: 
1 TX+ + Data, vysílání 
2 TX- – Data, vysílání  
3 RX+ + Data, příjem 
6 RX- – Data, příjem 

 

RS232 
9-pinový SUB-D 
 

(přepínatelný na RS485) 

 

Pozice 7. 
 

Pin: 
2 RxD Data, příjem 
3 TxD Data, vysílání 
5 GNG Zem 

 

RS485 
9-pinový SUB-D 
 

(přepínatelný na RS232) 

 

Pozice 7. 
 

Pin: 
3 RxD+/TxD+ + Data  
5 GND    Zem 
8 RxD/TxD– – Data  

 

USB 
pro připojení zapisovače k PC 

 

Pozice 15. 
 

Zapisovač bez nerezového čela má ještě 
jedno USB rozhraní na čelním panelu. 
Rozhraní jsou zapojena paralelně, takže 
nesmí být použity oba konektory zároveň. 
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Schématický přehled galvanického oddělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vnější rozměry 
 
            Standardní verze                                                    Zapisovač s nerezovým čelem (kód 444) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1012 Změny technických údajů vyhrazeny 

USB rozhraní 

Paměťová karta 
CompactFlash 

Sériová linka 
RS232 / RS485 

RS232 
pro čtečku čárových kódů 

Testovací napětí 
pro napájení 230 V ac:    2,3 KV/50Hz 
pro napájení 24 V ac/dc: 2,3 KV/50Hz 
 

Napájecí napětí 
230 Vac nebo 24 Vac/dc 

Reléové kontakty 
 

Binární vstupy/výstupy 
 

Ethernet 
 

50 Vdc  
 

Analogové vstupy 1 - 18 
 

50 Vdc  
 

50 Vdc  
 

50 Vdc  
 

Testovací napětí  
Kontakty – cívka 

2,3 kVac 
 

Rozměry výřezu  
a předního panelu  
jsou pro obě verze  
totožné. 


