
 Elektronický (bezpapierový) zapisovač VR06 
 

 
6,4´´ farebný TFT LCD displej s 
rozlíšením 640x480 
Maximálny počet kanálov: 
6 izolovaných kanálov analógových 
vstupov 
Vstupno/výstupné karty podporujúce 
technológiu Plug & Play, 6 slotov 
Vysoká flexibilita: 
Užívateľom nastaviteľné I/O karty 
Užívateľom rozšíriteľná modulárna 
architektúra 
Flexibilná konfigurácia cez diplej 
Užívateľsky príjemné prostredie: 
Naprogramované funkčné klávesy s 
interaktívnym dialógom uľahčujú 
nastavenie a prevádzkové procesy 
Funkčné klávesy na „Zjednodušený 
prístup“ 
Infračervený detektor: 
Automatické vypínanie LCD displeja 

predlžuje jeho životnosť a šetrí elektrickú energiu, pokiaľ nedetekuje obsluhu vo svojom 
dosahu 
Šetrí priestor: 
Hĺbka len 174mm (6.9´´) za predným panelom 
Rôzne formáty zobrazenia: 
Vertikálny trend, horizontálny trend, bargraf, číselný alebo zmiešaný 
Ukladanie údajov do FLASH ROM, karty CF alebo počítačová komunikácia: 
štandardný ethernet a RS 232/422/485 voliteľný na objednávku 
Najvyššia presnosť: 
18-bitový A/D analógový vstup, 15-bitový D/A prevodník analógový výstup 
Rýchle vzorkovanie: 
200ms na každý kanál, programovateľný filter archivácie dát (posledných 5, priemerných 
5, maximálnych 5, minimálnych 5 dát), zobrazovanie 5 posledných nameraných dát.  
Štatistiky s konštantnými, minimálnymi, maximálnymi, priemernými hodnotami 
Programovateľné alarmy a varovné hlásenia 
Montážna súprava pre prenosné/ stolné prevedenie dostupná 
 
VR06 je nízkonákladový elektronický (bezpapierový) zapisovač s veľkosťou zobrazenía 
6.4´´ s vysokým rozlíšením(reálne VEGA, 640x480 pixelov), infračerveným detektorom, 6 
kanálmi, I/O kartami podporujúcimi Plug&Play, vysokou flexibilitou, užívateľským 
komfortom a najužšou hĺbkou. V chemických prevádzkach, vo výrobniach potravín a 
nápojov, v petrochemických závodoch, závodoch na výrobu polovodičov, zlievarňach 
kovov, automobilkách, monitorovaní životného prostredia alebo laboratóriách môže byť 
VR06 použité na monitorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie prevádzkových 
procesov. 
Užívateľ má prístup k údajom na mieste odčítaním z displeja, ako aj na diaľku cez sériové 
rozhranie RS232, RS422, RS485 a sieť ethernet. Historické (archívne) údaje môžu byť 
ukladané vo FLASH ROM, CF kartu alebo zbierané vzdialeným „hostiteľskou jednotkou“-
počítačom na ďalší výpočet a tlač. 

 MaRweb.sk     mob. +421 908 170 313     web. www.marweb.sk

MaRweb.sk
www.marweb.sk



Panelová montáž  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stolné(s podstavcom)/ručné prevedenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Predný terminál 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4´´TFT LCD s rozlíšením 
640x480 pixelov 

Infračervený detektor chrániaci 
LCD a šetriaci energiu 

Sieťový vypínač Compact Flash karta 

Ručný držiak 

Štandardný ethernet, 
voliteľné 
RS232,422,485 

Napájanie 

6 slotov pre Plug&Play I/O karty, max. 18 analógových 
vstupov alebo zmiešaných analógovo-digitálnych I/O kariet 



 
Karty vstupov a výstupov 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmiešaný režim (mód) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l zobrazenie max. 6 dátových trendov reálneho času v horizontálnom smere 
l zobrazenie údajov v stĺpcoch a  čísliaciach spoločne s trendami 
l jednoduché rozpoznanie trendov odlíšených rôznymi farbami a názvami 
l prepínanie medzi konfiguračnými stranami prostredníctvom funkčnej klávesy 

„Page“  

Digitálny 
výstup 

Digitálny 
vstup 

Analógový  
vstup 

Konfigurácia vstupov 
pomocou DIP prepínača 



l Zobrazenie informácie o čase a dátume „Time/date“ 
l Upozornenie užívateľa o alarme „Alarm“a plnej pamäti  „Memory Full“ 

 
Režim trendovania 
l zobrazenie max. 6 dátových trendov v reálnom čase vo vertikálnom smere 
l jednoduché rozpoznanie trendov odlíšených rôznymi farbami a názvami 
l prepínanie medzi konfiguračnými stranami prostredníctvom funkčnej klávesy 

„Page“  
l Zobrazenie informácie o čase a dátume „Time/date“ 
l Upozornenie užívateľa o alarme „Alarm“a plnej pamäti  „Memory Full“ 

 
Režim Bargrafu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l zobrazenie max. 6 dát reálneho času v stĺpcových grafoch 
l individuálne ciachovanie a zmena zobrazovaného rozsahu užívateľom počas 

konfigurácie 
l zobrazenie hodnôt a názvov v rôznych farbách pre každý stĺpcový graf 
l označenie HI/LO (MAX/MIN) alarmových hraníc 
l Zobrazenie aktuálnej informácie o čase a dátume „Time/date“ 
l Upozornenie užívateľa o alarme „Alarm“a plnej pamäti  „Memory Full“ 

 
Číselný režim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l číselné zobrazenie max. 6 dát v reálnom čase 



l upozornenie užívateľa o stave alarme rôznou farbou 
 
Konfiguračný režim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l konfiguračné pero (vstup/výstup, názov pera, udalosť, úloha atď.) 
l nastavenie strany (farba, pero, desiatkové merítko, šírka pera, atď.) 
l nastavenie časovača 
l nastavenie zariadenia (miesto ukladania/zálohovania, zobrazenie, 

komunikácia, dátum/čas, atď.) 
 
 
Mechanické parametre 
 

  
Výrez panelu                                                     

Zapojenie 
káblov 
                       
  
 



 
 
 
 
 
 

Karta 
analóg
ových 
vstupo

v 
(AI18,1
82,183)  Karta analóg. výstupov 

(AO183I,Q0183V) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Karta digitálnych vstupov (DI181)   Karta digitálnych výstupov (DO181) 
 
 
 
 
 Technická špecifikácia 
 
 Napájanie 

90-250 VAC, 47-63 Hz, 60VA, 30 W maximum 11-18,18-36,36-72 VDC 60VA, 30W 
maximum 
Displej 
6.4´´ TFT LCD, rozlíšenie 640x480 pixelov, 256 farieb 
Pamäť 
Úložný priestor na doske: 8MB 
karta CF: 256MB štandardne 
Karty analógových vstupov (AI181,182,183) 
Rozlíšenie: 18 bitov 
Vzorkovacia perióda: 5 vzoriek/s (200ms) 
Charakteristika max. rozsahu: -2VDC min.,12VDC max. (1 minúta pre mA vstup) 
Teplotná závislosť (vyplyv teploty):±1.5μV/°C pre všetky vstupy okrem mA vstupu, ±3μV/°C 
pre mA vstup 
Teplotný vplyv vodiča (vedenia) snímača: T/C 0.2μV/Ω, 3-vodičové RTD:2.6°C/Ω 
odporového rozdielu dvoch vodičov, 4-vodičové RTD:2.6°C/Ω celkového odporu 2 vodičov 
„Burn out“ prúd: 200nA 
Činiteľ potlačenia súhlasného napätia: 120dB 
Činiteľ potlačenia normálneho napätia: 55dB 



Izolačné (prierazné) napätie medzi dvomi kanálmi: 430VAC/min 
Detekcia poruchy sensora: 
Snímač otvorený pre termočlánkové, odporové snímače teploty a mV(napäťové) vstupy 
pod  1 mA pre  4-20mA, pod 0.25V pre 1-5 V vstupy, neprístupný pre iné vstupy 
Detekcia odozvy sensora: 
počas 10 s pre termočlánky, odporové snímače teploty a mV (napäťové) vstupy 

0.1 s pre 4-20mA 1-5V vstupy 
 
 
 
 
Typ Rozsah Presnosť (25°C) Vstupná impedancia 

J -120°C-1000°C ±1°C 2.2MΩ 

K -200°C-1370°C ±1°C 2.2MΩ 

T -250°C-400°C ±1°C 2.2MΩ 

E -100°C-900°C ±1°C 2.2MΩ 

B 0°C-1820°C ±2°C 2.2MΩ 

R 0°C-1767.8°C ±2°C 2.2MΩ 

S 0°C-1767.8°C ±2°C 2.2MΩ 

N -250°C-1300°C ±1°C 2.2MΩ 

L -200°C-900°C ±1°C 2.2MΩ 

Pt100 (DIN) -210°C-700°C ±0.4°C 1.3kΩ 

Pt100 (JIS) -200°C-600°C ±0.4°C 1.3kΩ 

mV -8mV-70mV ±0.05% 2.2MΩ 

mA -3mA-27mA ±0.05% 70.5Ω 

0-1V -0.12V-1.15V ±0.05% 32kΩ 

0-5V -1.3V-11.5V ±0.05% 332kΩ 

1-5V -1.3V-11.5V ±0.05% 332kΩ 

0-10V -1.3V-11.5V ±0.05% 332kΩ 

 
Karta analógových vstupov (AI183V) 
Typ Rozsah Presnosť (25°C) Vstupný rozsah 

-60 ~ 60mV -62 ~ 62mV ±0.1°% 2.2MΩ 

-2~ 2V -2.2~ 2.2V ±0.3% 332kΩ 

-20 ~ 20V -22 ~ 22V ±0.1°% 332kΩ 

-20 ~ 20mA -22 ~ 22mA ±0.1°% 70.5Ω 

 
Karta digitálnych vstupov (DI181) 
Kanály: 6 na kartu 
Logická nula (LOW): -5V min., 0.8V max. 

 Logická jednotka (HIGH): 2V min., 5V max. 
 Vonkajší znižovací odpor: 1kΩ max. 
 Vonkajší zvyšovací odpor:1.5MΩ min. 
  
 Karta digitálnych výstupov (DO181) 
 Kanály: 6 na kartu 
 Typ kontaktu: N.O. (forma A) – spínací 
 Výkonnostná trieda relé: 5A/240VAC, životnosť 200 000 cyklov pre ohmickú záťaž 
  
     



 Výstupný signál: 4-20mA, 0-20mA (AO183I); 0-5V,1-5V, 0-10V (AO183V) 
 Rozlíšenie: 15 bitov 

Presnosť: ±0.05% z rozsahu, ±0.0025%/°C 
Odporová (ohmická) záťaž: 0-500Ω (prúdový výstup); 10kΩ minimum (napäťový výstup) 
Výstupná regulácia: 0.01 % pre plnú zmenu záťaže 
Nastavenie výstupného času: 0.1s (stabilta do 99.9%) 
Prierazné (izolačné napätie): 1000 VAC/min. 
Chyba integrálnej linearity: ±0.005% z rozsahu 
Vplyv teploty:0.0025% z rozsahu /°C 
COMM modul (CM181) 
Rozhranie: RS232 (1 jednotka), RS422 alebo RS485 (až do 247 jednotiek) 

 Protokol: MODBUS protokol režim RTU  
 Adresy: 1-247 
 Baudová (prenosová) rýchlosť: 0.3~38.4 kbit/s 
 Dátové bity: 7 alebo 8 bitov 
 Paritné bity: Žiadny, párny alebo nepárny 
 Stop bity: 1 alebo 2 bity 
  
 Štandardná komunikácia ETHERNET 

Protokol: TCP/IP , 10BaseT, automatická korekcia polarity pre 10BaseT 
Porty: RJ-45 
 
Infračervený detektor 
Vzdialenosť: zachytenie pohybujúceho sa ľuského tela do 2 m 
 
Pracovné prostredie a fyzikálne parametre 
Pracovná teplota: 5°C-50°C 
Teplota skladovania: 25°C-60°C 
Vlhkosť: 20 do 80% RH (nekondenzujúca) 
Izolačný odpor: 20 MΩ min. (pri 500VAC) 
Dielektrická pevnosť: 1350 VAC 50/60Hz na 1 minútu 
Vibračný odpor (proti chveniu): 10-55 Hz, 10m/S2  na 2 hodiny 
Odpor (voči nárazom) :  30m/S2  (3g) pre operáciu, 100g pre prenos 
Rozmery: 166mm (šírka) x 144mm (výška) x 174mm (hĺbka) pre panelovú montáž 
 
Certifikačné normy: 
Bezpečnosť: UL 61010 C-1; CSA C22.2 24-93;CE: EN61010-1 (IEC 1010-1), prepäťová 
tieda II, stupeň kontaminácie 2 
Ochranná kategória: IP30 (predný panel, vnútorné použitie) IP20 (kryt, svorkovnice) 
Elektromagnetická kompatibilita EMC:  
Rušenie:EN50081-1, EN61326 (EN55011 trieda A, EN631000-3-2, EN61000-3-3) 
Odolnosť: EN50082-2, EN61326 (EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-
5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, RN61000-4-11) 
 
 

 

  

      

   

   

    

Karta analógových výstupov (AO183I, AO183V) 



Objednávacie číslo:  VR 06  
 
 
Napájacie napätie: 
4: 90-250VAC, 47-63Hz 
5: 20-28 VAC, 47-63Hz 
6: 11-18 VDC 
7: 18-36 VDC 
8: 36-72 VDC 

 
 

Karta analógových vstupov: 
0:žiadny 
1: 1 kanál s AI181     
2: 2 kanály s AI 182      
3: 3 kanály s AI183    
4: 4 kanály s AI181 a 183   
5: 5 kanálov s AI182 a AI183  
6: 6 kanálov s AI 183   
7: 6 kanálov s AI 183 a AI 183V 
G: 3 kanály s AI 183 V 
H: 6 kanálov s AI183V 
 
* Pozrite AI181/2/3 (V) na predchádzajúcej stránke 

 
 
 

Karta digitálnych vstupov: 
0: žiadny 
1: 6 kanálov   
 

 
 

Karta digitálnych výstupov: 
0: žiadne 
1: 6 relé   
2: 12 relé 

 
 

Komunikácia:  
0: štandardná ethernet komunikácia 
1: RS 232/422/485 (3 v 1)+ ethernet rozhranie 
9: špeciálna objednávka 

 
 

PC softvér: 
1: voľný základný softvér merač I. pre aplikácie bez komunikácie 
2: rozširujúci softvér merač II. Pre RS 232/422/485 + ethernet 
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Firmware: 
0: základná funkcia 
1: s matematickými funkciami, počítadlom, totalizérom & FDA 21 CFR 

 
 

Úložný priestor (pamäte): 
1: 512 MB CF karta 
6: 1GB CF karta 
X: iné možnosti 
 

 
 

Skriňka/montáž: 
1: štandardná panelová montáž v šedom prevedení 
2: stolné s (podstavcom)/ručné prevedenie s držiakom, nap. kábel pre USA, šedé 
prevedenie 
3: stolné (podstavcom)/ručné prevedenie s držiakom, nap. kábel pre Európu, šedé 
prevedenie 
4:štandardné panelová montáž v čiernom  prevedení 
5: stolné (s podstavcom)/ručné prevedenie s držiakom, nap. kábel pre USA, čierne 
prevedenie 
6: stolné (s podstavcom)/ručné prevedenie s držiakom, nap. kábel pre Európu, čierne 
prevedenie 
 

 
 

Špeciálne varianty (doplnkové voľby): 
0: žiadna    5: panelová montáž s zadnou zásuvkou 
1: vonkajšie napájanie 24VDC (pre vysielač, 6 kanálový) 
2: 3-kanálový prúdový výstup 6: panelová montáž s predným vypínačom 
3: 6-kanálový prúdový výstup 7: 7=1+5, 24VDC vonkajšie napájanie s predným  
     vypínačom 
D: 3-kanálový napäťový výstup 8: 8=1+6, 24VDC vonkajšie napájanie s predným  
     vypínačom 
E: 6-kanálový napäťový výstup 9: 1+5+6, 24VDC vonkajšie napájanie so zadnou  
     zásuvkou a predným vypínačom 
     X: iné možnosti (voľby) 
  
 
 
Poznámka: Štandardné modely sú bez voľby varianty VR18-4X00-010-110. Zadné sloty 
zapisovača majú kapacitu do 6 voliteľných kariet v ľubovoľnej kombinácii 
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