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Data monitor KS 3005 
 

Barevný TFT displej 5,5“  
 

Vzorkování měřených dat v intervalu až 125 ms 
 

3, 6 nebo 12 univerzálních vstupů, 
rozlišení 16 bitů, třída přesnosti 0,2% 

 

Zobrazení měřených hodnot po skupinách 
 

Ukládání dat na Flash disk nebo na disketu 
 

RS 232 nebo RS 485 pro konfiguraci 
a pro přenos dat jako Modbus master nebo slave 

 

Komunikace Ethernet 
 

Matematické funkce v reálném čase 
 

Krytí čelního panelu IP 65 
 
 

 
 

VŠEOBECNĚ 
Data monitor KS 3005 je volně 
programovatelný mikroprocesorem řízený 
přístroj pro měření, ukládání, zobrazení a 
analýzu dat. K dispozici jsou verze 
s třemi, šesti nebo dvanácti univerzálními 
vstupy. Pomocí komunikace Modbus lze 
přístroj rozšířit o dalších 12 kanálů. 
Měřená data jsou ukládána do interní 
Flash paměti, odtud je lze uložit na Flasch 
disk nebo na disketu. Součástí dodávky je 
program, jehož pomocí lze naměřená data 
uložit do PC pro event. následné 
vyhodnocení. 
Data Monitor KS 3005 je určen pro 
průmyslové použití a kromě řady funkcí 
pro sběr a vyhodnocení dat je vybaven i 
moderními komunikačními prostředky. 
Pomocí komunikace Ethernet lze přístroj 
kompletně konfigurovat a k vyhodnocení 
dat využívat funkci web serveru. 
Komunikace Ethernet má i funkce FTP 
klient a server a umožňuje i zasílání e-
mailových zpráv. 
Komunikaci RS 485 s protokolem 
Modbus lze využívat pro provoz jako 
master i jako slave. 
Barevný TFT displej 5,5“ (140 mm) 
s rozlišením 320x240 bodů umožňuje 
kvalitní zobrazení dat a výbornou 
viditelnost i při pohledech pod úhlem. 
Měřená data lze zobrazit buď jako křivky 
trendů nebo vodorovné či svislé 
sloupcové grafy i jako číselné hodnoty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zobrazení trendů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zobrazení v číselných hodnotách 
 
Jednotlivé měřené kanály lze pro 
vizualizaci libovolně sestavit do skupin. 
Každý vstupní signál lze zařadit i do 
několika libovolných skupin. Skupiny 
zlepšují přehlednost vizualizace, u každé 
skupiny lze nastavit rozdílné parametry. 

KS 3005 umožňuje definovat až čtyři 
skupiny, každou se šesti vstupními 
kanály. 
Při zobrazení trendů lze vyvolávat i 
historická data uložená v paměti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zobrazení sloupcových grafů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam událostí 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

ANALOGOVÉ VSTUPY 
 
Konfigurovatelné pro typ čidla a měřící 
rozsah. V rámci měřícího rozsahu lze 
libovolně definovat počátek a konec 
stupnice. 
Galvanické oddělení mezi vstupy: 
až do 50 VDC 
 
Cyklus vzorkování 
Pro 3 vstupy od 125 ms 
Pro 6 a 12 vstupů od 1 s 
Rozlišení: 16 bitů 
 
Termočlánky 
Typ Měřicí rozsah 

R 0…1760 °C 

S 0…1760 °C 

B 0…1820 °C 

K -200… +1370 °C 

E -200… +800 °C 

J -200… + 1100 °C 

T -200… + 400 °C 

N 0… 1300 °C 
W 0… 2315 °C 
L -200… +900 °C 

U -200… +400 °C 

WRe 0… 2400 °C 
 
Odporové teploměry 
Typ Měřicí rozsah 

Pt100 -200… 600 °C 

Jpt100 -200… 550 °C 
 
Napětí 
Napěťové signály mohou být měřeny až 
do dále uvedených rozsahů: 
 
Měřicí rozsah Rozlišení 

-20… + 20 mV 10 μV 

-60… + 60 mV 10 μV 

-200…+ 200 mV 100 μV 

-2… + 2 V 1 mV 

-6… + 6 V 1 mV 

-20…+ 20 V 10 mV 

-50…  +50 V 10 mV 
 
Stejnosměrný proud 
Proudové signály se měří s použitím 
externího bočníku. Pro měření proudu 
proto platí víše uvedené napěťové 
rozsahy. 
 
Chyby měření, uvedené v následující 
tabulce, platí pro tyto okolní podmínky: 
Vlhkost: 55% ±10% 
Teplota: 23°C ±2°C 
Napájení: 180…250V, 50 Hz ±1% 
Přístroj musí být pod napětím alespoň 30 
minut. 

 

Typ Chyba měření 

R ± 3,7°C pro 0…100°C 

± 1,5°C pro 100…300°C 
S ± 3,7°C pro 0…100°C 

± 1,5°C pro 100…300°C 
B ± 2°C pro 400…600°C 

K ± 1°C pro -200…-100°C 
E ± 0,7°C pro -200…-100°C 
J ± 0,7°C pro -200…-100°C 
T ± 0,7°C pro -200…-100°C 

N ± 0,7°C 
W ± 1°C 
L ± 0,5°C 
U ± 0,7°C pro -200…-100°C 

WRe ± 1°C 
Pt100 ± 0,3°C 
Jpt100 ± 0,3°C 

 
Pro všechny napěťové rozsahy platí chyba 
± 1%. 
 
DISPLEJ A OVLÁDÁNÍ 
 
TFT barevný displej, 320x240 bodů 
Úhlopříčka obrazovky: 145 mm (5,7 “) 
Automatické vypínání obrazovky. 
Ovládací menu volitelně v angličtině, 
němčině nebo francouzštině. 
 
Ovládání pomocí soft tlačítek z čelního 
panelu nebo po komunikaci (Ethernet / 
RS 232 / RS 485. 
Konfigurace přístroje pomocí soft tlačítek 
z čelního panelu, po komunikaci (Ethernet 
/ RS 232 / RS 485, nebo z paměťového 
media. 
 
UKLÁDÁNÍ DAT 
 
Vnitřní paměť: 1,2 MB Flash 
Volitelná výbava: 
- Disketová mechanika 3,5“, 1,44 MB 
- Kompaktní Flash disk, 32 až 512 MB 
Ukládání dat lze spustit ručně soft 
tlačítkem, řídícím vstupem nebo je 
automatické. 
 
NAPÁJENÍ 
 

Napájecí napětí 
100…240 Vac 
Frekvence: 50/60 Hz (automatická 
detekce) 
Spotřeba: 
Nom. 14VA při napájení 100Vac; 
22VA při 240Vac 
Max. 24VA při napájení 100Vac; 
35VA při 240Vac. 

 

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
 
Normální provozní podmínky: 
Teplota: 0…50 °C  
(s disketovou mechanikou 0…40 °C). 
Relativní vlhkost: 
20...80 % při teplotě 0...40 °C 
10…40 % při teplotě 40…50 °C 
Chvění: 10…60 Hz; 0,2m/s2 
Čas pro jmen. přesn. po zapnutí: 30 minut 
 
Podmínky pro skladování: 
Teplota –25…60 °C 
Vlhkost: 5…95%, bez kondenzace 
 
KONFORMITA 
 

CE označení 
Přístroj odpovídá evropským normám. 
 
Elektrická bezpečnost 
CSA22.2 No. 1010-1 
UL61010B-B (CSA NRTL/C) 
Dle ČSN EN 61 010–1: 
Kategorie přepětí II 
Stupeň znečištění 2 
 
Elektromagnetická kompatibilita 
EN 61326 
EN 55011 Třída A 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 
 
VOLITELNÁ VÝBAVA 
 

Alarmové výstupy 
Podle verze má přístroj 2, 4 nebo 6 
alarmových reléových výstupů. 
Zatížitelnost kontaktů: 
250 Vac (50/60 Hz), 3 A. 
 
Komunikace 
KS 3005 může být vybaven komunikační 
linkou RS 485/422-A nebo RS 232. 
Po komunikaci lze přístroj konfigurovat a 
číst z něj data a to pomocí dodaného 
programu nebo protokolem Modbus. 
Při komunikaci Modbus lze přístroj 
nastavit jako master (nutná výbava 
matematických funkcí) nebo jako slave. 
 
Při nastavení Modbus master lze po 
komunikaci načíst a zobrazit dalších 12 
kanálů; tyto kanály zaujmou místo 
jednoho matematického kanálu. 
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Komunikace Ethernet 
Komunikace Ethernet nabízí tyto 
protokoly a funkce: 
- SMTP, HTTP1.0, FTP, TCP, UDP, IP, 

ARP, ICMP. 
- Zasílání e-mailů pro alarmové zprávy a 

data. 
- Funkce web serveru pro zobrazení 

standartního rozhraní pro konvenční 
prohlížeč. 

- Funkce FTP klient pro automatický 
přenos dat z Data Monitoru do FTP 
serveru. 

 
Matematické funkce 
Matematické funkce umožňují definovat 
dalších 12 přídavných kanálů. 
Funkce zahrnují základní aritmetické 
operace, logické operace, statistické 
funkce, funkce výkazů a spouštění 
automatických sekvencí. 
 
Dálkové ovládání 
KS 3005 může být podle své verze 
vybaven pěti nebo osmi řídícími vstupy. 
Vstupy slouží pro spouštění různých 
funkcí přístroje, např.: 
- Start / Stop záznamu 
- Start / stop výpočtů 
- Synchronizace času 
- Nulování u matematických funkcí 
- Ruční záznam dat 
- Zobrazení předdefinovaných textů 
- Kvitování alarmů 
- Zatlumení displeje 

Impulsní vstupy 
Volitelná výbava impulsní vstupy 
obsahuje tři impulsní vstupy, pět řídících 
vstupů (viz Dálkové ovládání) a 
matematické funkce. 
Specifikace impulsních vstupů: 
- Max. frekvence 100 Hz 
- Min. délka impulsu 5 ms 
- Max. napětí 30 Vdc 
Počítání impulsů v zadaném časovém 
intervalu nebo jako celková suma. 
 
Naplnění paměti 
Signál „naplnění paměti“ je reléový 
výstup s kontakty 250 Vac, 3A. 
Signál se vydává automaticky při 
obsazení 90% kapacity paměťového 
média. 
 
Pt1000 
Tato volitelná výbava rozšiřuje typy 
vstupních signálů o linearizaci 
odporového teploměru Pt1000. 
 
Typ Měřící rozsah 

Pt1000 -200…600°C 
 
Proud čidlem: 0,16 mA 
Chyba: ± 0,2% 
 
Izolovaný odporový teploměr 
Signály A, B a b jsou galvanicky 
izolovány. U tříkanálového přístroje je 
tato výbava dodávána jako standart. 

Aplikační program 
Licence k aplikačnímu programu je 
dodávána vždy, pokud je přístroj vybaven 
komunikací nebo paměťovým médiem. 
 
Program běží pod operačním systémem 
Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP a slouží 
ke konfiguraci přístroje a k vyhodnocení 
naměřených dat.  
 
Konfiguraci lze do přístroje přenést 
prostřednictvím paměťového média nebo 
přímo po komunikační lince.  
 
Aplikační program umožňuje následující 
funkce vyhodnocení dat: 
- zobrazení měřených dat ve skupinách 

jako trend, číselné údaje nebo zprávy, 
- statistické zpracování dat, 
- databázové funkce, 
- export dat do souboru ASCII 
- tisk zobrazených dat. 
 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

Krytí 
Dle IEC 529 
Čelo IP 65, zadní část IP 20. 
 
Kryt  
Kovový kryt pro montáž do panelu. 
Fixační elementy dle normy DIN.  
 

 
 
 
Rozměry v mm (palcích): 
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 
 
Data Monitor KS 3005 

9 4 0 7  3 1       1 
Vstupy a komunikace *1 
3 kanály 1 
3 kanály + RS-232 2 
3 kanály + RS-485/422-A 3 
6 kanálů 4 
6 kanálů + RS-232 5 
6 kanálů + RS-485/422-A 6 
12 kanálů 7 
12 kanálů + RS-232 8 
12 kanálů + RS-485/422-A 9 
Funkce ukládání dat 
Žádné paměťové medium ani Ethernet  0 
Disketová mechanika (FDD 1,44 MB, 3,5")   1 
Kompaktní Flash disk (32 MB)   2 
Ethernet a žádné paměťové medium   3 
Ethernet a disketová mechanika (FDD 1,44 MB, 3,5")   4 
Ethernet a kompaktní Flash disk (32 MB)   5 
Funkce alarmů 
Žádné alarmové výstupy   0 
2 alarmové výstupy   1 
4 alarmové výstupy   2 
6 alarmových výstupů   3 
Výstup signálu porucha/přeplnění paměti   4 
2 alarmové výstupy + výstup signálu porucha/přeplnění paměti   5 
4 alarmové výstupy + výstup signálu porucha/přeplnění paměti   6 
Volitelná výbava 1 
Žádná    0 
Matematické funkce    1 
8 řídících vstupů    2 
Matematické funkce +8 řídících vstupů    3 
Matematické funkce + 3 pulsní vstupy + 5 řídících vstupů *2    4 
Volitelná výbava 2 
Žádná     0 
Vstup Pt1000     1 
Izolované vstupy odporových teploměrů     2 
Izolované vstupy odporových teploměrů + vstup Pt1000     3 
 
Poznámky: 
*1 Pokud se využívá komunikace Modbus master, je nutno objednat výbavu matematické funkce. 
*2 Při použití tří pulsních vstupů nelze mít více něž 4 alarmové výstupy. 
 
Příslušenství 
Bočníkové odpory:  250 Ω ±0,1% 9407 310 80011 
 100 Ω ±0.1% 9407 310 80021 
 50 Ω ±0.1% 4012 151 57322 
 10 Ω ±0.1% 9407 310 80031 
Aplikační program  9407 310 70011 
(Aplikační program je u přístroje, vybaveného komunikací nebo paměťovým mediem součástí dodávky) 
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