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Stroomprint JGA938B/C. 
De stroomprint zet digitale kontakten om in een 4-20mA en 0,5 tot 4,25V signaal. 

Er kan d.m.v. jumpers of een potmeter een looptijd worden ingesteld. De ingestelde looptijd 

betekent dat de digitale ingang net zo lang, of diverse keren met tussenpozen, moet worden 

aangestuurd, om de stroomuitgang van 4mA tot 20mA en de spanningsuitgang van 0,5 tot 

4,25V te doen lopen. 

 

 

Afstellen stroomuitgang. 
Druk op de PROG toets en houd deze 5 seconden ingedrukt totdat de leds OPEN en PROG 

gaan branden. Er word nu direct een maximale stroom gestuurd. Regel met de potmeter P3 

(20mA) de uitgang af op 20mA (10V). Druk kort op de prog toets om door te stappen naar de 

4mA afregeling, de leds DICHT en PROG branden nu en er loopt +/- 2,5mA. Druk nu iedere 

keer kort op de PROG toets zodat de stroom oploopt. Doe dit net zo lang totdat er 4mA (2V) 

loopt en druk dan op de PROG toets en houd deze 5 seconden ingedrukt totdat de DICHT led 

uitgaat en de PROG toets even knippert. De 4mA waarde is nu opgeslagen in het geheugen 

van de processor en blijft ook onthouden als de voedingsspanning is weggeweest. 

Indien we in het afstelmenu staan en er wordt langer dan 1 minuut niet op de PROG toets 

wordt gedrukt komen we automatisch uit het afstelmenu. Het afstellen van de stroomuitgang 

kan een onbeperkt aantal keren gedaan worden. 

 

 

Instellen jumpers 
Het instellen van de looptijd kan worden gedaan d.m.v. de jumpers van konnektor J4.  

De in te stellen looptijden zijn: 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 minuten of 30-160 seconden d.m.v. de 

potmeter. Deze looptijden staan vermeld op de print 

 

De (nieuwe) jumperinstelling wordt pas actief als de print opnieuw opstart. Dit kan gedaan 

worden door de zekering er even uit te halen. 

 

Indien voor de potmeter is gekozen kan de looptijd versteld worden zonder dat iedere keer de 

print opnieuw hoeft op te starten. 

 

 

Technische specificaties: 
Voeding : 24VAC 

Ingangen : Optisch gescheiden. Ingangsspanning 5-24V AC/DC 8mA 

Stroomuitgang : 4 tot 20mA 

Spanningsuitgang : 0,5 tot 4, 25V 

Resolutie stroom : 0,07mA per stap 

resolutie spanning : 0,016V per stap 

D.m.v. de jumpers : 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 minuten. 

D.m.v. de potmeter : 30 – 160 seconden 

Afmeting print : LxB 95 x 75mm 

Belastingsweerstand : 500 Ohm  

Softwareversie : 1.14 


