DIGIREG 02 -

230V 50Hz
24V DC
+ 8

HLÍDAý MEZÍ S UäIVATELSKY NASTAVITELNOU ÚROVNÍ
- urþeno pro montáå na liãtu DIN 35
- vstup je galvanicky oddČlen od napájecího obvodu a spínacích prvkĤ
- pĜesnost pĜevodu < 0,1%

6

PĜístroj slouåí k hlídání nastavené meze sepnutí a rozepnutí dvou spínaþĤ podle
hodnoty vstupního signálu.
Pomocí klávesnice a displeje je moåné dále mČnit bod spínání a rozpínání relé,
variantu pevnČ naprogramovaných þíslicových filtrĤ a v pĜípadČ metrologické
kontroly pĜístroje spustit kalibraþní procedury.
KromČ spínání je moåné pĜístroj vyuåít ke zobrazení hodnoty mČĜené veliþiny, a
to v rozsahu 0...999 digitĤ. PĜi zobrazování je moåné nastavit rozsah zobrazení
na celý výrobnČ nastavený rozsah, posun poþátku zobrazení do kladných hodnot
a umístČní desetinné teþky pĜi zobrazení.
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Elektrické parametry pĜístroje:
- rozsah pracovních teplot:
-25...+ 70°C
- pĜíkon:
max. 2VA
-1V
+
- stupeĖ krytí:
pouzdro / svorkovnice:
IP40 / IP10
- pĜesnost zobrazení a spínání:
< 0,1%±1digit
(s krokem 1digit)
- teplotní chyba:
< 0,01%/K
-0/4..20mA
+
- vstupní signál:
Pt100 dle DIN IEC751 mČĜící proud 0,4mA, nebo 0..1V, 0..10V, 0/4..20mA
- parametry spínacích kanálĤ:
provedení R
spínací kontakt relé, zatíåení max. 125V AC/ 60V DC
max. 1A pĜi dodråení max. 60VA, 30W
minimální spínací pomČry 1mA pĜi 5V DC
spínání optotriakem, max. 230V AC max. 0,3A
provedení S
- napájení:
24V DC ± 30% , 230V AC ± 10% ( 45 – 65 Hz) dle objednaného provedení
- þasová konstanta:
nastavitelné v hodnotách 0,5s, 4s a 8s
- signalizace
SĜítah relé I. rudá LED
SĜítah relé II. zelená LED
- varianty vstupních signálĤ:
0..1V, 0..10V, 0/4..20mA (tyto þtyĜi vstupní rozsahy jsou souþasnČ)
Pt100, 1000 dle IEC 751, lib. rozsah –50…+600°C
(TMAX-TMIN) = cca 50...600°C
Ni100, 500, 1000 pĜednostnČ pro TKR 6180 ppm/K
promČnný odpor v rozsahu 50Ω .. 800 Ω zapojeno 3w
promČnný odpor v rozsahu 1KΩ .. 10KΩ zapojeno 2w (není osazena svorka 2)
potenciometr v rozsahu 50Ω .. 10kΩ
termoþlánek E, J, K, T, R, S, B, T… bez linearizace
lib. rozsah (TMAX-TMIN) = cca 50...1600°C
- pĜipojení vstupu:
2 nebo 3 vodiþové / dvouvodiþové pro termoþlánek
- kompenzace odporu pĜívodĤ odporových þidel: < 0,03%/1Ω ҏ(pĜi tĜívodiþovém zapojení)
- kompenzace teploty studeného konce:
interním þidlem Pt100 na svorkách pĜevodníku < ±1°C
- linearizace:
parabolickou kĜivkou pro Pt a Ni, jinak bez linearizace
- elektrická pevnost izolace:
4000Vef, 50Hz/1 min – napájení proti výstupním kontaktĤm a vstupu
500Vef, 50Hz/1 min – vstup proti výstupním kontaktĤm pro provedení R
4000Vef, 50Hz/1 min – vstup proti výstupním kontaktĤm pro provedení S
- prostĜedí:
stupeĖ zneþistČní 2, kategorie pĜepČtí v instalaci III
3Ĝipojení svorek: Jiné pĜipojení pro variantnČ objednaný vstup:
1, 2, 3 ... viz aplikaþní pĜíklady
6,7 ... svorky napájení 24V DC (7 je +) nebo 230V AC dle typu
8,9 ... spínaþ II.
10,11 ... spínaþ I.
1
1 2 3
Do svorek lze pĜipojit vodiþe do prĤĜezu 2,5mm2.
Programové vybavení:
Programová nabídka se skládá z tČchto základních funkcí:
Kalibrace [CA]
- uåivatelské nastavení horní a dolní hodnoty rozsahu
Horní mez [H1, H2] - nastavení horní meze spínaní relé I. a II.
Dolní mez [d1, d2] - nastavení dolní meze spínaní relé I. a II.
Filtr [Fi]
- volba druhu þíslicového filtru
Rozsah [ro]
- volba rozsahu zobrazení vstupního signálu
Poþátek [Po]
- posunu poþátku zobrazení
(zobrazená hodnota odpovídající nule rozsahu)
Des. teþka [dt]
- poloha desetinné teþky v zobrazení
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Objednávání:
StandardnČ dodávané pĜístroje mají vstupy buć U/I (souþasnČ 1V, 10V, 0/4..20mA),
nebo Pt100, a to v rozsahu 0..250°C nebo 0..650°C.
3Ĝístroj je z výroby pevnČ nastaven a nelze u nČj mČnit typ vstupního signálu a jeho rozsah,
rovnČå výstupní spínaþe a napájecí napČtí je nutné zvolit pĜi objednání.
V objednávce uvećte typ pĜevodníku, spínací prvek, napájecí napČtí, vstupní signál a
rozsah, poþet kusĤ. Zvláãtní poåadavky je nutné pĜedem projednat.
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Potenciometr

RozmČry pĜístroje:

6

7

8

9 10 11

888
1

2

3

4

5

Tel.: 516 432 681-0
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3Ĝíklady: DIGIREG 02/S 230V AC, Pt100 0..250°C, 2 ks
DIGIREG 02/R 24V DC, U/I, 5 ks

EXIMUS CS, s.r.o.
ýapkova 22
678 01 Blansko
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Typové zkouãky:
Základní typová zkouãka: dle ýSN EN 60770-1 EMC: dle ýSN EN 61326-1,
Bezpeþnost: posouzena dle ýSN EN 61010-1

Objednávky:
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fax: 516 432 999, 681
E-mail: eximus@eximus.cz
Internet: www.eximus.cz

