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Meten met PC 

Met slechts één muisklik worden de meetwaarden bepaald 
en compact en overzichtelijk weergegeven. De logische en 
elektrische kwaliteitsgegevens worden weergegeven met 
behulp van de stoplichtmethode groen, geel en rood.

Inbedrijfstelling   Storingzoeken   Afame   Certificering   All-in1 profibustester

Meten zonder PC 

De analyse van Profibus-netwerken wordt eenvoudig met 
de nieuwe Profi TM Professional! Hiermee kan tijd én geld 
bespaard worden. In deze all-in-one handheld is het meten 
van de elektrische Profibus-eigenschappen gecombineerd 
met de analyse van het berichtenverkeer over de veldbus-
installatie. Bij installatie en onderhoud is de Profi TM 
Professional onmisbaar bij het opsporen van sporadische 
fouten. Ook is de Profi TM Professional uiterst geschikt bij 
afname en certificering van nieuwe installaties.

Display met heldere tekst 

De tester is tijdens bedrijf probleemloos aan te sluiten op 
de Profibus-installatie door middel van de bijgeleverde 
kabel. Bediening via het menugestuurde display is uiterst 
eenvoudig. De communicatiekwaliteit van de Profibus-
deelnemer wordt met de parameters Qmin en Qmax 
weergegeven. Bij een waarde kleiner 2500 zijn maatregelen 
nodig, bijvoorbeeld een diepteanalyse.

Standalone meten zonder Notebook

Master simulator 

Meten en testen zonder PLC
Functietest
De Profibus-kwaliteit kan zonder dat de PLC is  aangesloten 
of geprogrammeerd bepaald worden. Dit voorkomt 
 problemen en vertragingen tijdens de inbedrijfstelling 
omdat vooraf het functioneren van de Profibus-bekabeling 
en van iedere aangesloten deelnemer al is getest.

Overzicht telegramverkeer



Diepteanalyse 

Signaalkwaliteit per slave
Alle kwaliteitswaarden worden als een balkendiagram per Profibus-adres weergegeven.  
De hoogte van de balk mag niet onder de vooraf ingestelde waarde van 2500 komen. 
Iedere balk is een weergave van de beoordeling van de flankensteilheid, het spannings-
verschil en de impulsverhouding van het uitgezonden signaal per Profibus-deelnemer.

Logische analyse 

De analyse van het telegramverkeer geeft uitsluitsel over het 
aantal en de aard van de specifieke telegramfouten per slave. 
Bovendien is het mogelijk om te triggeren op speciale gebeur-
tenissen om sporadische fouten te vangen en te analyseren. 
Diagnosetelegrammen worden weergegeven in heldere taal en 
maken de evaluatie gemakkelijker.

Met de oscilloscoopfunctie kunnen EMC storingen, signaalvormproblemen 
en reflecties van iedere individuele Profibus-deelnemer ontdekt worden.

Van iedere individuele Profibus-
slave kan de verschilspanning 
tussen “0” en “1” en de flan-
kensteilheid bekeken worden.

Topologie-scan

De werkelijke volgorde en de tussenliggende kabellengte van 
alle deelnemers wordt herkend met een nauwkeurigheid van 
1 meter. De verschillende soorten apparaten worden auto-
matisch herkend en overzichtelijk weergegeven.

Datalogger

Om sporadische storingen in een Profibus-installatie te traceren 
moet gedurende een langere periode de signaalkwaliteit en het 
telegramverkeer beoordeeld worden. Met de datalogger kunnen 
fouten in de loop van een dag of een week gevangen worden. 
De relatie tussen de elektrische metingen en het telegramverkeer 
maken het gemakkelijk om storingen te analyseren.



Technische gegevens
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PROFIBUS interface:

Voedingsspanning:

USB interface:

Temperatuur bereik:

Temperatuur bereik (opslag):

Afmetingen (H x B x D):

Keur:

Geleverd compleet met:

- PROFI-TM Professional
- Netvoeding 100...240 VAC/24 VDC, 0,5 A
- Kabel voor directe voeding 24 VDC
- PROFIBUS-toebehoren
- USB-kabel 3 m
- CD-ROM met drivers en PC-software
- Handboek en Quick Start handleiding

9-polige sub-D-connector 
galvanisch geïsoleerd
9.6 kbps - 12 Mbps

24Vdc ±20% circa 0,5A 
via een externe voeding

Versie 2.0

0 °C tot +50 °C

-20 °C tot +70 °C

35 x 170 x 110 mm

CE, FCC, VCCI

Leveringsomvang

Bestelgegevens  artikelnummer

PROFI-TM Professional    60010004

Toebehoren
Mobiele Stroomverzorging MoSt   60010405
Aktief meetpunt en busafsluiter PBMA               60010515
USB-kabel 3 m   60010133
USB-kabel 5 m   60010134
Netdeel 100...240 VAC/24 VDC; 0,5 A   60010008

MoSt

PBMA


