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Data monitor KS 3012
zapisovač “bez papíru”

6 nebo 12 volně programovatelných univerzálních
vstupů s galvanickým oddělením , 7 binárních vstupů
Vzorkování měřených dat v intervalu 125 ms
Barevný displej s možností předvolby až šesti skupin
zobrazovaných dat
Formáty zobrazení: vertikální, horizontální, číselný,
sloupcový graf
Možnost volby bodového nebo liniového záznamu
Ukládání dat na CompactFlash kartu
Programovatelný cyklus ukládání dat
Komunikace Modbus, Profibus DP, Ethernet

VŠEOBECNĚ
Data monitor KS 3012 je volně
programovatelný, mikroprocesorem
řízený přístroj pro měření, ukládání,
zobrazení a analýzu dat. Na univerzální
vstupy lze přímo připojit signály proudu,
napětí, termočlánků, odporových
teploměrů a odporových vysílačů. Měřená
data jsou ukládána do RAM paměti, kde
jsou dostupná pro zobrazení na barevném
displeji a pro vyhodnocení. Data mohou
být ukládána i na CF kartu, kterou lze pak
využít pro vyhodnocení a analýzu dat
v PC. Data monitor KS 3012 je určen pro
průmyslové aplikace, montáž se provádí
do panelu – montážní otvor 138x138 mm.
Čelní panel přístroje má krytí IP 54 a
rozměr 200x144 mm.

POPIS
Měření a vstupy
KS 3012 má 6 nebo 12 univerzálních
analogových vstupů (nebo komunikační
bránu PROFIBUS-DP) pro přímé měření
proudových a napěťových signálů,
termočlánků, odporových teploměrů

a odporových vysílačů. Typ čidla a měřicí
rozsah jsou volně konfigurovatelné pro
každý vstup. Signály termočlánků a
odporových vysílačů jsou linearizovány.
Vstupy jsou galvanicky izolovány pomocí
optočlenů.
Vzorkovací frekvence je pevně nastavena
na 125 ms (bez ohledu na počet vstupů),
přístroj tak může být použit jako bodový
nebo liniový zapisovač.
U přístroje vybaveného rozhraním
PROFIBUS-DP je možné zobrazit a
zaznamenat až 36 vstupních signálů
přivedených po komunikaci.
Volitelně může být přístroj vybaven navíc
7 binárními vstupy.
Každý přístroj KS3012 je vybaven dvěma
čítači pro max. 10 000 kroků, z nichž
každý lze konfigurovat pro čítání
nahoru/dolů, čítání s přednastavenou
hodnotou a jako spouštěcí signál.
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 konfiguraci přístroje může být
zablokován heslem. Konfigurační data
mohou být uložena na CF kartu, příp.
i načtena z CF karty do přístroje. Jazyk
jednotlivých ovládacích a konfiguračních
menu přístroje KS 3012 lze zvolit z 10
možností a to včetně češtiny.
Jednotku lze nakonfigurovat i z PC
pomocí inženýrského softwaru (viz
příslušenství), komunikace je
obousměrná, jednotlivá nastavení
konfigurace je možné archivovat, tisknout
nebo i přehrávat do dalších KS 3012. Pro
připojení přístroje k PC je nutný PC
adapter (viz příslušenství).
Software pro vyhodnocování dat
Tento programový balík (viz
příslušenství) pracuje pod Windows
95/98/XP/2000 nebo NT a umožňuje
vizualizaci, vyhodnocování a archivování
dat naměřených a uložených na CF kartu
přístrojem KS 3012. Data mohou být
rovněž čtena přes volitelné komunikační
rozhraní pomocí programu PCA
komunikační server.
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Vyhodnocovací software má následující
možnosti:
- rozlišit data z různě konfigurovaných
data monitorů a uložit je do databáze.
Veškerá tato administrace dat je
prováděna automaticky, uživatel musí
zadat pouze identifikátor.
- uživatel má přímý přístup k datům
prostřednictvím identifikátoru.
- při zvolení funkce rychlého startu lze
zvolit spuštění standardních funkcí
nebo typických ovládacích sekvencí
okamžitě po startu programu.
- nové zobrazovací skupiny mohou být
definovány kdykoli – přiřazením
analogových a binárních vstupů.
- každá skupina je zobrazována ve
vlastním okně, takže je možné prohlížet
dvě nebo více skupin zároveň.
- zobrazení na monitoru PC je téměř
stejné jako zobrazení na displeji KS
3012.
- filtrem pro export je možné vytvořit
datový soubor pro další zpracování dat
v jiných programech (např. Excelu)
Vizualizace
Přístroj KS 3012 je vybaven 5,7
palcovým (145 mm) STN barevným
displejem s rozlišením 320x240 bodů. 16
stupňů šedi a 27 barev zajišťuje vynikající
přehlednost zobrazení. Vstupní signály
mohou být volně přiřazeny jedné nebo
několika zobrazovacím skupinám. Tyto
skupiny zvyšují přehlednost měření a
dovolují navolit individuální nastavení
parametrů (např. cyklus ukládání).
Zobrazovacích skupin může být
definováno až 6 a každá může obsahovat
až 6 analogových a 3 binární vstupy.
V každé skupině lze zvolit jiný způsob
zobrazení: vertikální nebo horizontální
zápis, jeden kanál nebo celá skupina
v numerické podobě, příp. sloupcové
grafy (viz příklady vpravo). Vertikální
nebo horizontální zápis se dá přepnout na
zobrazení starších dat uložených v paměti
RAM.
Pro každý analogový kanál mohou být
generovány nejrůznější reporty se
zadanou periodou (denní, měsíční …).
Ke každému kanálu je možné zobrazit i
min. a max. hodnotu, střední hodnotu
nebo integrál v daném čase. Pomocí
integrátoru je možné spočítat a zobrazit
např. průtok.
Lze také vytvořit seznam událostí –
záznam překročení limitních hodnot,
průběhu externích řídicích signálů, hodnot
čítačů, systémových hlášení a
uživatelských textů.
Ve spojení s externím reportem je možné
generovat dávkové protokoly.
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Zaznamenává se start, stop a trvání dávky.
Spolu s čítačem a uživatelskými texty je
pak možné jednotlivé časy zobrazit na
displeji KS3012 nebo pomocí
vyhodnocovacího softwaru. Jednotlivé
dávky mohou být spouštěny např.
binárními vstupy nebo přes Modbus.
Zpracování dat
Vstupy jsou cyklicky vzorkovány
v pevném intervalu 125 ms a hodnoty
jsou ukládány do vyrovnávací paměti
RAM. Uložená data jsou kontrolována
z hlediska limitních hodnot a jsou rovněž
využívána pro tvorbu reportů. Reporty
mohou být generovány pro každý kanál
(min., max. nebo střední hodnota a
integrál) nebo pro zadaný časový interval.
Signál alarmu může být použit např.
k přepnutí na událostní mód ukládání dat.
Tyto módy ukládání jsou celkem tři,
každý může být konfigurován pro
ukládací cyklus nebo pro ukládaná data:
- normální mód - je předdefinován
- mód události - spouštění externím
signálem (binární vstup, skupina
společných alarmů atd.) a zůstává
aktivní po celou dobu trvání tohoto
signálu.
- časový mód – je vykonáván 1x denně
v předdefinovaném čase.
Mód události má vyšší prioritu než časový
mód a časový mód má vyšší prioritu než
normální mód.
Paměť RAM pracuje jako kruhový registr,
tj. pokud se naplní, jsou přepisována vždy
nejstarší data. K dispozici je CF karta
s kapacitou 32…128 Mbyte.
Vnitřní program kontroluje každý zápis a
rozezná tak okamžitě chybu CF karty,
následně ihned generuje chybové hlášení.
Program také sleduje zbývající kapacitu
CF karty a generuje alarm při dosažení
předdefinované velikosti její rezervní
kapacity. Alarmový signál může být
využit k sepnutí relé (pro např. akustické
hlášení pro výměnu CF karty).
Pomocí funkce “aktualizace dat“
nakopíruje program dosud neuložená data
z RAM paměti na CF kartu před jejím
vyjmutím 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
RAM paměti. Pouze pokud není žádná CF
karta v mechanice a dojde k naplnění
RAM paměti, budou nejstarší data
postupně přepisována.

Vnitřní program zachovává informaci o
tom, která data již byla uložena na CF
kartu. Po vložení nové CF karty budou
všechna dosud neuložená data ihned
zapsána.
Pokud došlo k přepsání starých dat
z důvodu přeplnění RAM paměti (CF
karta nebyla vložena), potom bude po
vložení CF karty ihned na ní zapsán celý
obsah RAM paměti.
Kapacita paměti z hlediska času jejího
zaplnění závisí na konfiguraci KS 3012 a
může se pohybovat v rozmezí několika
minut až několika měsíců.
Příklad:
1 skupina se 6 analogovými kanály je
ukládána každých 30 sekund (CF karta 32
MB). V tomto případě dojde k zaplnění
paměti (CF + RAM) za 1 rok, 8 měsíců a
26 dní. Použijeme-li delší periodu
ukládání, např. každé 2 minuty, zvětší se
tato doba čtyřnásobně.
Při delších ukládacích cyklech je možné
využít mód události, kdy v případě alarmu
dojde k přepnutí na kratší ukládací cyklus.
To znamená, že delší cyklus ukládání je
aktivní v běžném bezproblémovém
provozu, kdy poskytuje dostatečné údaje
o měření. Jakmile se však dojde k určité
události, která vyžaduje detailnější
záznam, KS 3012 se přepne do módu
události (krátký cyklus ukládání).
Komunikace
Aktuální měřená data (analogové signály
a binární události) a speciální údaje
přístroje mohou být vyslány na
komunikační linku RS 232, RS 422/485
nebo Ethernet. Standardně je KS 3012
vybaven linkou RS 232, která dovoluje
komunikovat přes kabel dlouhý až 15 m.
U RS 422/485 je povolená délka kabelu
až 1,2 km.
Přenos probíhá protokolem Modbus.
Pomocí komunikačního serveru, který je
dodáván s vyhodnocovacím softwarem, je
možné číst data uložená v RAM paměti
přístroje prostřednictvím komunikační
linky RS232/422/485 nebo Ethernet.
Načtení dat může proběhnout buď
manuálně nebo automaticky (pomocí
časovače). Komunikační rozhraní Modbus
navíc umožňuje záznam až 24 externích
analogových vstupů a 6 binárních vstupů
přivedených po komunikaci.
U verzí s komunikací PROFIBUS-DP
může být KS3012 ovládán jako podřízený
prvek (slave) komunikační sítě v souladu
se standardem sběrnice PROFIBUS.
Pomocí sběrnice PROFIBUS může být do
datamonitoru KS3012 přivedeno dalších
36 analogových a 6 binárních externích
vstupů pro zobrazení i záznam.

Alternativou může být i možnost číst
prostřednictvím sběrnice data z vnitřních
6/12 analogových vstupů a max.6
binárních vstupů datamonitoru KS3012.
Data jsou přenášena sériově, max.
rychlostí 12Mbit/s dle standardu RS485.
Pomocí programu „GSD generator“ je
možné pro danou aplikaci vytvořit
příslušný GSD soubor.
Volitelně je možné i připojení Ethernetu
(10BaseT). Pomocí tohoto připojení je
možné nastavovat parametry přístroje
dálkově. Data mohou být čtena
z datamonitoru rovněž manuálně nebo
pomocí volitelného PCA komunikačního
serveru.

TECHNICKÉ ÚDAJE
VSTUPY
Analogové vstupy
Konfigurovatelné pro typ čidla a měřící
rozsah.
Galvanické oddělení mezi vstupy:
až do 30 VAC a 50 VDC pomocí
optočlenů.
Vzorkování
125 ms pro 6 nebo 12 kanálů.
Rozlišení: >14 bitů
Termočlánky
Typ
Fe-CuNi typ L
Fe-CuNi typ J
Cu-CuNi typ T
Cu-CuNi typ U
NiCr-CuNi typ E
NiCr-Ni typ K
NiCrSi-NiSi typ A

Max. měř. rozsah
-200… + 900 °C
-210… + 1200 °C
-270… + 400 °C
-200… + 600 °C
-270… + 1000 °C
-270… + 1372 °C
-270… + 1300 °C

Nejmenší rozsah: 100 K
Chyba měření:
±0,1 % vztaženo k max. měřícímu
rozsahu, plus chyba kompenzace
studeného konce (garantováno nad 100°C pro typ J, nad -150°C pro typy U a
T, nad -80°C pro typy K,E a N)
Typ
Pt10Rh-Pt typ S
Pt30Rh-Pt typ R
Pt30Rh-Pt6Rh typ B

Max. měř. rozsah
-50… + 1768 °C
-50… + 1768 °C
0… + 1820 °C

Nejmenší rozsah: 500 K
Chyba měření:
±0,15 % vztaženo k max. měřícímu
rozsahu, plus chyba kompenzace
studeného konce (garantováno nad 400°C
pro typ B, nad 0°C pro typy S a R)
Začátek a konec rozsahu může být volně
konfigurován po krocích 0,1 ºK v rámci
specifikovaných max. měřicích rozsahů.
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Kompenzace studeného konce
Vnitřní: Pt100
Chyba vnitřní kompenzace : ±1,0 K
Vnější: referenčním termostatem
Teplota studeného konce je
konfigurovatelná na konstantní hodnotu
v rozmezí -50…+100°C.
Odporové teploměry
(dvou, tří nebo čtyřvodičové připojení)
Typ

Max. měř. rozsah

Pt 100
Pt 100
Pt 500
Pt 1000
Ni 100

-200… +
-200… +
-200… +
-200… +
-60… +

850 °C
650 °C
850 °C
850 °C
180 °C

Lineariza
ce
DIN
JIS
DIN
DIN
DIN

Nejmenší rozsah: 15 K
Chyba měření:
Max. měřicí
rozsah

2- , 3vodičové
zapojení
-200 +500°C ± 0,4 K
-200 +850°C ± 0,8 K

4-vodičové
zapojení
± 0,4 K
± 0,5 K

Začátek a konec rozsahu může být volně
konfigurován po krocích 0,1 K 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.
Potenciometr a odporový vysílač
(dvou, tří nebo čtyřvodičové připojení)
Max. odpor: 4kΩ
Nejmenší rozsah: ≥ 6 Ω
Chyba měření:
±150 mΩ až do rozsahu 180 Ω
±300 mΩ až do rozsahu 390 Ω
±2 Ω až do rozsahu 2000 Ω
±4 Ω až do rozsahu 4000 Ω
Měřicí rozsah může být konfigurován po
krocích 0,1 Ω.
Napětí
Napěťové signály mohou být měřeny až
do dále uvedených max. rozsahů:
Max. měř. rozsah
-20… + 70 mV
-5… + 105 mV
-10… + 210 mV
-0,5… + 12 V
-0,05…+ 1,2 V
-1,2… + 1,2 V
-12… + 12 V

Chyba měření
± 80 μV
± 100 μV
± 240 μV
± 6 mV
± 1 mV
± 2 mV
± 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 ≤ 210 mV
≥ 470 kΩ pro vstupní signály > 210 mV
Proud
Proudové signály mohou být měřeny až
do dále uvedených max. rozsahů:
Max. měř. rozsah
-2… + 22 mA
-22… + 22 mA

Chyba měření
± 20 μA
± 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: < 1,2 V
Sledování vstupního obvodu
Typ čidla
Termočlánek
Odporový
teploměr
Potenciometr/
odporový vysílač
Napětí ≤ 200 mV
Napětí > 200 mV
Proud

Přerušení Zkrat
X
-1)
X
X
X

-1)

X
X

X

X = sledováno; - = nesledováno
-1) Sledováno, je-li začátek rozsahu větší než
100 °C nebo 10 Ω

Binární vstupy (volitelné)
K dispozici je 7 binárních vstupů dle DIN
VDE 0411 (sekce 500);
max. 25 Hz; max. 32V
Logická nula: -3…+5V
Logická jednička: 12…30 V
Vzorkování: min. 1 s
Čítače
K dispozici jsou 2 čítače pro max. 10000
kroků. Funkce spouštěcí signál, počáteční
hodnota, čítání nahoru/dolů a text pro
seznam událostí lze volně programovat,
max. 25 Hz.
Vzorkování: min. 1 s

DISPLEJ A OVLÁDÁNÍ
STN barevný displej, 320x240 bodů
Velikost obrazovky: 145 mm (5,7 “)
16 stupňů šedi a 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 natažením
konfigurace z CF karty přímo v přístroji.

SLEDOVÁNÍ MEZÍ
Min. a max. mez jsou sledovány pro
každý kanál, programovatelná hystereze.

VÝSTUPY
1 signální relé (základní výbava)
Přepínací kontakty, 3 A, 230 VAC
Tranzistorový výstup
(volitelná výbava)
1 výstup s otevřeným kolektorem,
max. 100 mA, max. 25 VDC
Přídavná relé (volitelná)
4 signální relé s NC/NO kontaktem,
3 A, 230 VAC.
Kombinované přepínání bezpečného
napětí (SELV) s napětím sítě není
dovoleno.
Napájecí zdroj (volitelný)
Výstup: 24 VDC, 50 mA

NAPÁJENÍ
Napájecí napětí
AC 93…263 V; 48…63 Hz
UC 20…30 V; 0/48…63 Hz
(VUC=univerzální napájení, AC nebo
DC)
Vliv napájecího napětí
< 0,1 % max. měřícího rozsahu
Spotřeba
cca. 25 VA

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
Provozní teplota
0…45 °C
Vliv teploty
0,03 % / K
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
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Elektromagnetická kompatibilita
Odpovídá EN 61326 A1 a NAMUR dop.
NE21

VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Kryt
Montáž do panelu dle DIN 43700.
Čelní rozměry: 200x144 mm.
Hloubka za panelem: 225 mm.
Montážní otvor: 138+1,0 x 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
Volitelný čelní panel z nerez oceli:
IP 65
Zálohování dat
Obsah RAM paměti a vnitřních hodin je
zálohován po dobu min. 3 let pomocí
lithiové baterie. Je-li namísto této baterie
použit kondenzátor (volitelná výbava),
data jsou zálohována 2 dny (při teplotě
15…25°C).
Údaje o konfiguraci jsou trvale uloženy
v EEPROM, měřená data jsou ukládána
na CF kartu.
Montážní poloha
Vertikální ± 30º dle DIN 16 257.
Elektrické připojení
Ze zadního panelu, pomocí šroubovacích
svorek pro vodiče max. 2,5 mm2 .
Komunikace: 9 pinový Sub-D konektor
Ethernet: RJ 45 konektor
Hmotnost: cca. 3,5 kg
Příslušenství
Manuál, 2 montážní vzpěry, 1 sada
šroubovacích svorek (bez 9 pin. Sub-D
konektoru)
1 CD s dokumentací
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU
Obj. číslo
9407 303
Vstupy
6 analogových vstupů
12 analogových vstupů
Bez analogových vstupů (přes PROFIBUS max. 36 vstupů)
6 analogových vstupů s čelem z nerz oceli IP65 a fóliovou klávesnicí
12 analogových vstupů s čelem z nerz oceli IP65 a fóliovou klávesnicí
Bez analogových vstupů s čelem z nerz oceli IP65 a fóliovou klávesnicí
(přes PROFIBUS max. 36 vstupů)
Externí paměť
Bez paměti
32 Mbyte Compact Flash paměťová karta
64 Mbyte Compact Flash paměťová karta
128 Mbyte Compact Flash paměťová karta

. . . . .
0
1
2
3
4
5

0
1
2
3

Komunikace
S komunikací RS 232 (standard)
S komunikací RS 422/485
RS 232 a PROFIBUS-DP
RS 422/485 a PROFIBUS-DP
RS 232 a Ethernet
RS 422/485 a Ethernet
RS 232 a PROFIBUS-DP a Ethernet
RS 422/485 a PROFIBUS-DP a Ethernet

0
1
2
3
4
5
6
7

Volitelné vybavení
110…240 VAC
20…30 VUC
110…240 VAC a binární vstupy / výstupy (1)
20…30 VUC a binární vstupy / výstupy (1)
110…240 VAC a kondenzátor pro zálohování paměti (2)
20…30 VUC a kondenzátor pro zálohování paměti (2)
110…240 VAC a binární V/V (1) a kondenzátor pro zálohování paměti (2)
20…30 VUC a binární V/V (1) a kondenzátor pro zálohování paměti (2)
Vnitřní paměť
32 Mbyte vnitřní paměť
64 Mbyte vnitřní paměť
128 Mbyte vnitřní paměť
(1)
(2)

0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

7 binárních vstupů, 1 výstup s otevřeným kolektorem, 4 reléové výstupy, zdroj 24VDC, 50 mA
Kondenzátor pro zálohování vnitřní paměti namísto standardní lithiové baterie

PŘÍSLUŠENSTVÍ (objednává se zvlášť)
Popis
Přenosný kryt pro provozní měření

Obj. číslo
9407 301 90031

Software pro vyhodnocování dat
PCA komunikační server
Inženýrský software pro nastavování přístroje z PC

9407 303 90201
9407 303 90211
9407 303 90221

PC adapter pro připojení k PC

9407 301 90111
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