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Data monitor DataVU 5 
zapisovač “bez papíru” 

 

3 nebo 6 volně konfigurovatelných univerzálních 
vstupů s galvanickým oddělením  

 

Vzorkování měřených dat v intervalu 250 ms; 
nejkratší cyklus ukládání 1 s 

 

Barevný displej o velikosti 5˝ 
 

Zobrazení ve vertikálním formátu, s možností 
zobrazení numerických hodnot, sloupcových 

grafů nebo měřítek 
 

4 binární vstupy a 3 reléové výstupy 
 

Možnost výbavy matematickými funkcemi 
nebo webovým serverem 

 

Komunikace RS232/485 nebo Ethernet  
 

Analýza dat přímo v DataVU 5 nebo v PC  
 

VŠEOBECNĚ 
Data monitor DataVU 5 je volně konfi-
gurovatelný, mikroprocesorem řízený 
přístroj pro měření, ukládání, zobrazení 
a analýzu dat. Na univerzální vstupy lze 
přímo připojit signály proudu, napětí, 
termočlánků a odporových teploměrů. 
Měřená data jsou ukládána do FLASH 
paměti, kde jsou dostupná pro zobrazení 
na barevném displeji pro vyhodnocení. 
Data mohou být ukládána i na paměťo-
vou kartu CompactFlash, kterou lze pak 
využít pro vyhodnocení a analýzu dat 
v PC. Zapisovač DataVU 5 je určen pro 
průmyslové aplikace, montáž se provádí 
do panelu – montážní otvor 138x138 
mm. Čelní panel přístroje má krytí IP 54 
a rozměr 144x144 mm.  
 
POPIS 
Měření a vstupy 
DataVU5 má 3 nebo 6 univerzálních 
analogových vstupů pro přímé měření 
proudových a napěťových signálů, ter-
močlánků a odporových teploměrů. 
Typ čidla a měřicí rozsah jsou volně 
konfigurovatelné pro každý vstup. Sig-
nály termočlánků a odporových teplo-
měrů jsou linearizovány. Vstupy jsou 
galvanicky izolovány pomocí optočlenů.  

 
Vzorkovací frekvence je pevně nasta-
vena na 250 ms (bez ohledu na počet 
vstupů), přístroj tak může být použit 
jako bodový nebo liniový zapisovač.  
Volitelně může být přístroj vybaven 
navíc 4 binárními vstupy, třemi reléo-
vými výstupy nebo výpočetní funkcí 
„matematika“. 
 
Ovládání a konfigurace 
Ovládání a konfigurace data monitoru se 
provádí pomocí menu a osmi tlačítek na 
čelním panelu. Pět z nich jsou tlačítka 
s proměnnou funkcí – v závislosti na 
zobrazeném menu. Přístup ke konfigura-
ci přístroje může být zablokován hes-
lem. Konfigurační data mohou být ulo-
žena na CompactFlash kartu, příp. 
i načtena z karty do přístroje. Jazyk 
jednotlivých ovládacích a konfigurač-
ních menu přístroje DataVU 5 lze zvolit 
ze třinácti možností a to včetně češtiny. 
Přístroj lze nakonfigurovat i z PC pomo-
cí inženýrského softwaru (viz příslušen-
ství), komunikace je obousměrná, jed-
notlivá nastavení konfigurace je možné 
archivovat, tisknout nebo i přehrávat do 
dalších zapisovačů DataVU 5. Pro při-
pojení přístroje k PC je nutný PC adap-
ter (viz příslušenství). 

 
Software pro vyhodnocování dat 
Tento programový balík (viz příslušen-
ství) pracuje pod operačním systémem 
Windows a umožňuje vizualizaci, vy-
hodnocování a archivování dat naměře-
ných a uložených přístrojem DataVU 5 
na paměťovou kartu. 
 

Vyhodnocovací program má následující 
vlastnosti: 
- Rozlišuje data z různě konfigurova-

ných datamonitorů a ukládá je do da-
tabáze. Veškerá tato administrace dat 
je prováděna automaticky, uživatel 
musí zadat pouze identifikátor. 
 

- Uživatel má přímý přístup k datům 
prostřednictvím identifikátoru. Další 
možností je i omezení rozsahu dat ur-
čených pro vyhodnocení. 

 

- Nové zobrazovací skupiny mohou být 
definovány kdykoli – přiřazením ana-
logových a binárních vstupů. 

 

- Každá skupina je zobrazována ve 
vlastním okně, takže je možné prohlí-
žet dvě nebo více skupin zároveň. 

 

- Filtrem pro export je možné vytvořit 
datový soubor pro další zpracování 
v jiných programech (např. MS Excel)  
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- Vyhodnocovací program podporuje 

síťové propojení, tj. několik uživatelů 
může mít přístup ke stejným datům. 

- Pomocí PCA komunikačního serveru 
(viz příslušenství) je možné přenášet 
data uložená ve FLASH paměti komu-
nikační linkou RS 232/RS 485 nebo 
modemem. Přenos může být vyvolán 
manuálně nebo pomocí časovací 
funkce. 

 
 

Vizualizace 
Přístroj DataVU 5  je vybaven 5 palco-
vým (126 mm) TFT barevným displejem 
s rozlišením 320x240 bodů. 27 barevných 
odstínů zajišťuje vynikající přehlednost 
zobrazení. Naměřená data jsou zobrazo-
vána vertikálně, stejně jako v běžném 
zapisovači.  
 
Pomocí tlačítek na čelním panelu lze 
zvolit formáty tohoto zobrazení: 
S numerickými hodnotami, s měřítky, se 
sloupcovými grafy, případně i zobrazení 
dat vypnout. 
 
Další možností je zobrazení velkého 
numerického displeje namísto normální-
ho (vertikálního) zobrazení. Jiným tlačít-
kem lze přidat zobrazení šesti stop pro 
zobrazení definovaných událostí. Tím se 
zúží prostor pro grafický zápis ze 100 
mm na 72 mm. Pokud je při nastavení 
parametrů zvoleno zobrazení s perforací, 
pak dojde k zúžení prostoru pro grafický 
zápis na 94 mm. Vertikální posuv grafic-
kého zobrazení závisí na zvolené periodě 
ukládání a může být zobrazen v mm/h, 
čas/dílek nebo periodě ukládání. 
 
Další z tlačítek na čelním panelu slouží k 
zobrazení starších dat uložených v paměti 
v různých výřezech. Volba časového 
pásma pro zobrazení se provádí pomocí 
kurzorové čáry na displeji. 
 
Lze také vytvořit seznam událostí: 
Záznam překročení limitních hodnot, 
průběh externích řídicích signálů, systé-
mových hlášení (např. zapnutí nebo vy-
pnutí napájení) a uživatelských textů. 
Tento seznam je ukládán do vnitřní pa-
měti i na CompactFlash a může být vyvo-
lán na displej stiskem tlačítka na čelním 
panelu DataVU 5. 
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Zpracování dat 
 
Analogové stupy jsou cyklicky vzorko-
vány v pevném intervalu 250 ms a hod-
noty jsou ukládány do vyrovnávací pa-
měti. Uložená data jsou kontrolována 
z hlediska limitních hodnot. 
 
V závislosti na konfiguraci cyklu uklá-
dání a na ukládaných datech (min., 
max., střední nebo okamžitá hodnota) 
jsou výsledky měření přeneseny do 
kruhové vyrovnávací paměti FLASH. 
K dispozici jsou celkem tři módy uklá-
dání, každý může být konfigurován pro 
cyklus ukládání nebo pro ukládaná data:  
 
- normální mód - je předdefinován a 

používá se, pokud nenastane nějaký 
alarm nebo není-li aktivován časový 
mód 

- mód události - spouštění externím 
signálem (binární vstup, skupina alar-
mů atd.) a zůstává aktivní po celou do-
bu trvání tohoto signálu. 

- časový mód – je vykonáván 1x denně 
v předdefinovaném čase. 

 
Mód události má vyšší prioritu než ča-
sový mód a časový mód má vyšší priori-
tu než normální mód. 
 
Vnitřní paměť FLASH pracuje jako 
kruhový registr, tj. pokud se naplní, jsou 
přepisována vždy nejstarší data. Kapaci-
ta paměti 1MB je pro cca. 350 000 na-
měřených hodnot. Data jsou ukládána 
z paměti na CF kartu v blocích po 4 kB 
v pravidelných intervalech. 
 
CompactFlash paměťová karta může mít 
kapacitu od 32MB do 2 GB. Každý 
zápis je verifikován a chyba paměti je 
okamžitě rozpoznána. Přístroj také sle-
duje zbývající  
kapacitu CF karty a generuje alarm při 
dosažení předdefinované velikosti její 
rezervní kapacity.  

Alarmový signál může být využit 
k sepnutí relé (např. pro akustické hláše-
ní pro výměnu CF karty). 
Pomocí funkce “aktualizace dat“ nako-
píruje přístroj dosud neuložená data 
z paměti do CF karty před jejím vyjmu-
tím z mechaniky. 
Naměřená data jsou na CF kartě uložena 
ve speciálním kódu. Chyby při zápisu 
jsou detekovány a signalizovány. Je-li 
CF karta vyjmuta z mechaniky nehrozí 
bezprostřední ztráta dat, neboť tím není 
ovlivněna funkce vnitřní paměti.  
Pouze pokud není žádná CF karta 
v mechanice a dojde k naplnění paměti, 
budou nejstarší data postupně přepiso-
vána. Přístroj zachovává informaci o 
tom, která data již byla uložena na CF 
kartu. Po vložení nové CF karty budou 
všechna dosud neuložená data ihned 
zapsána. 
 
Doba, za kterou dojde k naplnění celé 
vnitřní paměti a zároveň i k naplnění CF 
karty, je proměnlivá – řádově od dnů po 
roky a závisí na konfiguraci přístroje. 
• Příklad: 

Je-li normální mód nastaven na 60 
s, událostní i časový mód jsou vy-
pnuty a ukládá se pouze min, max, 
střední a okamžitá hodnota, pak do-
jde k zaplnění CF karty po cca. 5 le-
tech a k zaplnění vnitřní paměti po 
cca. 35 dnech. Předpokládá se, že 
nedojde k výskytu limitního signá-
lu. 

 
Chování přístroje při výpadku napájení 
- Konfigurace a naměřená data jsou 

uchována i po výpadku napájení. Ke 
ztrátě dat může dojít pouze při vybi-
tí lithiové baterie (asi po 10 le-
tech)nebo po vybití zálohovacího 
kondenzátoru (asi po 2 týdnech), 
podle vybavení přístroje (viz údaje 
pro objednávku). V tomto případě 
se vymaže vnitřní paměť a zastaví 
se vnitřní hodiny.  

- Po obnovení napájení by tak došlo 
k nesprávnému přiřazení naměře-
ných hodnot k času, proto je nutné 
nejprve znovu nastavit vnitřní hodi-
ny a vložit novou CF kartu. 

 
Při delších ukládacích cyklech je možné 
využít mód události, kdy v případě 
alarmu dojde k přepnutí na kratší uklá-
dací cyklus. To znamená, že delší cyklus 
ukládání je aktivní v běžném bezpro-
blémovém provozu, kdy poskytuje do-
statečné údaje o měření. Jakmile se však 
dojde k určité události, která vyžaduje 
detailnější záznam, DataVU 5 se přepne 
do módu události (krátký cyklus ukládá-
ní). Součástí konfigurace alarmu je i 
funkce zpoždění, která umožňuje odfil-
trovat krátkodobé alarmy. U alarmu lze 
také nastavit spínací diferenci. 
 
Komunikace 
Aktuální měřená data (analogové signá-
ly a binární události) a speciální údaje 
přístroje mohou být vyslány na komuni-
kační linku RS 232 nebo RS 485. Volba 
se provádí pomocí softwaru. Přes linku 
RS 232 lze komunikovat na vzdálenost 
až 15 m, u RS 485 je délka kabelu až 
1200 m.  
 
Komunikační linka je vyvedena 9 pino-
vým D-typ konektor na zadní straně 
přístroje. K dispozici jsou protokoly 
Modbus a J-bus. Přenosový mód je typu 
RTU (Remote Terminal Unit). 
 
Pomocí PCA komunikačního serveru 
(viz příslušenství) je možné číst data 
uložená v FLASH paměti přístroje 
v daných časových intervalech prostřed-
nictvím komunikační linky RS 232/485, 
ethernetovým rozhraním nebo standard-
ním konfiguračním rozhraním. Volba 
kom. linky je prováděna v konfigu-
račním programu. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
VSTUPY 
 
Analogové vstupy 
Konfigurovatelné pro typ čidla a měřící 
rozsah. 
Galvanické oddělení mezi vstupy: 
až do 30 VAC a 50 VDC pomocí opto-
členů. Testovací napětí 350 V. 
 
Vzorkování 
250 ms pro 3 nebo 6 kanálů. 
Rozlišení: >14 bitů 
 
Termočlánky 
Max. měř. rozsah Typ 

-200… +   900 °C Fe-CuNi typ L 

-210… + 1200 °C Fe-CuNi typ J 

-270… +   400 °C Cu-CuNi typ T 

-200… +   600 °C Cu-CuNi typ U 

-270… + 1000 °C NiCr-CuNi typ E 

-270… + 1372 °C NiCr-Ni typ K 

-270… + 1300 °C NiCrSi-NiSi typ N 

 
Nejmenší rozsah: 100 °C 
Chyba měření:  
±0,1 % vztaženo k max. měřícímu roz-
sahu (garantováno nad -100°C pro typ J, 
nad -150 °C pro typy U a T,  
nad -80 °C pro typy K,E a N) 
 
Max. měř. rozsah Typ 

-50… + 1768 °C Pt10Rh-Pt typ S 

-50… + 1768 °C Pt30Rh-Pt typ R 

   0… + 1820 °C Pt30Rh-Pt6Rh typ B 

   0… + 2400 °C W3Re/W25Re typ D 

   0… + 2320 °C W5Re/W26Re typ C 

 
Nejmenší rozsah: 500 °C 
Chyba měření:  
±0,15 % vztaženo k max. měřícímu 
rozsahu (garantováno nad 0 °C pro typy 
S a R, nad 400 °C pro typ B a nad 500°C 
pro typ D, C) 
 
Začátek a konec rozsahu může být volně 
konfigurován po krocích 0,1 °C v rámci 
specifikovaných max. měřících rozsahů. 
 
Kompenzace studeného konce 
Vnitřní:  Pt100 
Chyba vnitřní kompenzace : ±1,0 °C 
Vnější: referenčním termostatem 
Teplota studeného konce je konfiguro-
vatelná na konstantní hodnotu v rozmezí 
-50…+100 °C. 

Odporové teploměry 
(dvou, tří nebo čtyřvodičové připojení) 
 
Typ Max. měř. rozsah Linearizace 

Pt 100 -200… +   850 °C EN 60751 

Pt 100 -200… +   650 °C JIS 

Pt 500 -200… +   850 °C EN 60751 

Pt 1000 -200… +   850 °C EN 60751 

Ni 100   -60… +   180 °C  

Pt 50 -200… + 1100 °C  

Cu 50   -50… +   200 °C  

 
Nejmenší rozsah: 15 °C 
 
Chyba měření vztažená k maximálnímu 
měřicímu rozsahu: 

Typ čidla 
2- , 3- vodi-
čové zapojení 

4-vodičové 
zapojení 

Pt100,Pt100JIS 
Pt500, Pt1000 ± 0,8 °C ± 0,5 °C 

Pt50, Cu50 ± 0,9 °C ± 0,6 °C 

Ni100 ± 0,4 °C ± 0,4 °C 

 
Začátek a konec rozsahu může být volně 
konfigurován po krocích 0,1 °C v rámci 
specifikovaných max. měřících rozsahů. 
 
Odpor přívodů 
Pro 3- a 4-vodičové zapojení : ≤ 30 Ω na 
jeden přívod. 
Pro 2-vodičové zapojení : ≤ 10 Ω na 
jeden přívod. 
 
Proud čidlem: 0,5 nebo 0,25 mA 
v závislosti na typu čidla. 
 
Napětí 
Napěťové signály mohou být měřeny až 
do dále uvedených max. rozsahů: 
 

Max. měř. rozsah Chyba měření 

-20… +70 mV       ± 80    μV 

-3… +100 mV     ± 100  μV 

-10… +210 mV     ± 240  μV 

-0,5… +12 V           ± 6  mV 

-0,05… +1,2 V          ± 1  mV 

-1,2… +1,2 V          ± 2  mV 

-10… +12 V       ± 12  mV 

 
Nejmenší rozsah: 5 mV 
Začátek a konec rozsahu může být volně 
konfigurován v rámci specifikovaných 
max. měřících rozsahů takto:  
po krocích 0,01 mV až do 999 mV; 
po krocích 1 mV pro rozsah přes 1 V. 
 
Vstupní impedance: 
≥1 MΩ pro vstupní signály ≤ 100 mV 
≥470 kΩ pro vstupní signály > 100 mV 

Proud 
Proudové signály mohou být měřeny až 
do dále uvedených max. rozsahů: 
 
Max. měř. rozsah Chyba měření 

  -2 … +22 mA ± 20 μA 

-22 … +22 mA ± 44 μA 

 
Nejmenší rozsah: 0,5 mA 
Začátek a konec rozsahu může být volně 
konfigurován v rámci specifikovaných 
max. měřících rozsahů po krocích  
0,01 mA. 
Úbytek napětí na vstupu: < 1 V 
 
Sledování vstupního obvodu 
 
Typ čidla Přerušení Zkrat 
Termočlánek X - 
Odporový 
teploměr X X 

Napětí ≤ 210 mV X - 
Napětí > 210 mV - - 
Proud  - - 

 
X = sledováno;   - = nesledováno 
 
Binární vstupy (volitelné) 
K dispozici jsou 4 binární vstupy dle 
DIN 19240; 
max. 1 Hz; max. 32V 
Logická nula: -3…+5V 
Logická jednička: 12…30 V 
Vzorkování: min. 1 s 
 
DISPLEJ A OVLÁDÁNÍ 
 
TFT barevný displej. 
Velikost obrazovky: 126 mm (5 “). 
Rozlišení: 320 × 240 bodů, 27 barev. 
Ovládání a konfigurování z čelního 
panelu pomocí 8 tlačítek, 5 z nich jsou 
tlačítka s proměnnou funkcí. 
Konfigurování možné i z PC pomocí 
inženýrského softwaru a PC adapteru 
(viz příslušenství), příp. také nahráním 
konfigurace z CF karty přímo v přístroji. 
 
SLEDOVÁNÍ MEZÍ 
Min. a max. mez jsou sledovány pro 
každý kanál, programovatelná je hyste-
reze a zpoždění alarmu. 
 
Typ Max. měř. rozsah 

Pt10Rh-Pt typ S -50… + 1768 °C 

Pt30Rh-Pt typ R -50… + 1768 °C 

Pt30Rh-Pt6Rh typ B    0… + 1820 °C 

W3Re/W25Re typ D    0… + 2400 °C 

W5Re/W26Re typ C    0… + 2320 °C 
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ČÍTAČ A MATEMATICKÉ 
FUNKCE (Volitelné vybavení) 
 
Čítač / Integrátor /  
Čítač provozního času 
K dispozici je 6 přídavných kanálů, 
které mohou být konfigurovány jako 
čítač, integrátor nebo čítač provozního 
času. Číselné zobrazení může být až 
9 místné a je zobrazeno na zvláštní 
stránce. Čítací periody mohou být defi-
novány jako periodické, externí, denní, 
týdenní, měsíční, roční, celkové nebo 
denní od / do. Reset lze provést externě, 
periodicky nebo pomocí tlačítek čelního 
panelu.  
 
- vstup pro čítač: binární vstupy, 

alarmy, logické kanály, rušení, pří-
znak Modbus sběrnice. 
Frekvence čítače: max. 30 Hz 
Faktor vyhodnocení: ± 0,1 až 99999 

- vstup pro integrátor:  
analogové vstupy 
Časová základna integrace:  
sekundy, minuty, hodiny ,dny 
Faktor vyhodnocení: ± 0,1 až 99999 
Prahová hodnota: nastavitelná 

- čítač provozního času: alarmy, 
logické kanály, rušení, příznak 
Modbus sběrnice. 
Časová základna: s, min, hod ,dny 
 

Matematické / logické funkce 
K dispozici je 6 matematických a 6 
logických kanálů. Zatímco logické sig-
nály mají vlastní paměť, matematický 
kanál potřebuje vždy jeden analogový 
vstupní kanál pro výpočty. Konfigurace 
je možná pouze pomocí inženýrského 
softwaru.  
 
- matematické proměnné: analogo-

vé vstupy, kanály čítačů / integráto-
rů, binární vstupy, alarmy, logické 
kanály, rušení, příznak Modbus 
sběrnice. 
Matematické operátory / funkce: 
+,-,*,/,SQRT, MIN, MAX, SIN, 
COS, TAN, **, EXP, ABS, INT, 
FRC, LOG, LN 

- logické proměnné: binární vstupy, 
alarmy, logické kanály, rušení, pří-
znak Modbus sběrnice. 
Logické funkce: AND, NOT, OR, 
XOR 
Logické operace: sledování událos-
tí, událostně spouštěné operace, vy-
pnutí displeje, synchronizace hodin, 
čítač, integrátor, čítač provozního 
času, reset pro čítač / integrátor, 
blokování tlačítek čelního panelu, 
reléový výstup. 

 

VÝSTUPY 
 
3 signální relé (volitelné) 
s přepínacím kontaktem: 3 A, 230 VAC. 
Kombinované přepínání bezpečného 
napětí (SELV) s napětím sítě není dovo-
leno. 
 
Napájecí zdroj (volitelný) 
Výstup: 24 VDC, 30 mA, zkratuvzdorný 
 
NAPÁJENÍ 
 
Napájecí napětí 
AC 110...240  +10%-15%; 48…63 Hz 
UC 20…53 V; 0/48…63 Hz 
(VUC = univerzální napájení, AC / DC) 
Vliv napájecího napětí 
< 0,1 % max. měřícího rozsahu 
Spotřeba 
cca. 25 VA 
 
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
 
Provozní teplota 
0…50 °C 
Vliv teploty 
0,03 % / °C 
Teplota pro skladování 
-20…+60 °C 
Relativní vlhkost 
≤ 75 % , bez kondenzace 
 
KONFORMITA 
 
CE označení 
Přístroj odpovídá evropským normám. 
Elektrická bezpečnost 
Dle ČSN EN 61 010–1 
Kategorie přepětí II 
Stupeň znečištění 2 
Elektromagnetická kompatibilita 
Odpovídá EN 61 326 třída A průmysl. 
NAMUR dop.NE21 

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
Kryt 
Montáž do panelu dle DIN 43700.  
Materiál: galvanizovaný ocelový plech. 
Čelní rozměry: 144 × 144 mm.  
Hloubka za panelem: 214 mm.  
Montážní otvor: 138+1,0 × 138+1,0mm  
(viz nákres).  
Tloušťka panelu: 2…40 mm.  
Montážní vzpěry dle DIN 43 834. 
 
Krytí 
(dle EN 60 529, kat. 2) 
Čelo: IP 54 
Kryt: IP 20 
 
Zálohování dat 
Obsah FLASH paměti a vnitřních hodin 
je zálohován po dobu min. 10 let pomocí 
lithiové baterie. Je-li namísto této baterie 
použit kondenzátor (volitelná výbava), 
data jsou zálohována 2 týdny (při teplotě 
15…25°C). 
 
Údaje o konfiguraci jsou trvale uloženy 
ve FLASH paměti, měřená data jsou 
ukládána na CF kartu v 4 kb blocích. 
 
Elektrické připojení 
Ze zadního panelu, pomocí šroubova-
cích svorek pro vodiče max. 2,5 mm2 
(nevztahuje se na RS 232 nebo RS 
485/422 připojení). 
 
Montážní poloha 
Vertikální ± 30º horizontální ± 50º. 
 
Hmotnost: cca. 3,5 kg 
 
Příslušenství 
Manuál, 2 montážní vzpěry, 1 sada 
šroubovacích svorek (bez 9 pin. D- 
konektoru) 
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Údaje pro objednávku 
 

Digitální zapisovač DataVU 5                               VU5 -  x  x  x  x  x   

 Vstupy             

 3 analogové vstupy1)  3           
 6 analogových vstupů1)  6           
 Napájecí napětí             
 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 a hodin      0       
 Lithiová baterie pro zálohování paměti a hodin + Ethernetové rozhraní      1       
 Kondenzátor pro zálohování paměti a hodin      2       
 Kondenzátor pro zálohování paměti a hodin + Ethernetové rozhraní      3       
 Volitelná výbava 2             
 Žádná        0     
 S matematikou (lze konfigurovat jen z PC!)        1     
 4 bin. vstupy, 3 výstupní relé, zdroj 24VDC, komunikace RS232/485        2     
 S matematikou (lze konfigurovat jen z PC!) +         3     
 4 bin. vstupy, 3 výstupní relé, zdroj 24VDC, komunikace RS232/485             
 Volitelná výbava 3             
 Dvířka bez zámku          0   
 Krytí IP65, široké utěsňovací prvky          1   
 Univerzální přenosný kryt pro provozní měření          2   
 Krytí IP65, široké utěsňovací prvky + Univerzální přenosný kryt pro provozní měření  3   
 
Zvýrazněné položky jsou nestandardní a díky nim může být delší dodací doba. 
 
 Příslušenství     Objednačí č.  

 PC adapter pro připojení k PC přes USB   DV-PCI 
 Inženýrský software pro konfiguraci  DV5PCSETUP 
 PCC komunikační server  DVPCC 
 PCA3000 software pro vyhodnocování dat  DVPCEVAL 
 CF – paměťová karta 256 MB  DVCF256 
 CF – paměťová karta 1GB  DVCF1000 
 
 
 
 
 
Rozměry přenosného krytu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

SCHÉMA  ZAPOJENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vnější rozměry 
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