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PP200,  PP210,  PP212
PROGRAMOVATELNÉ P EVODNÍKY TEPLOTY A TERMONAP TÍ

PP200 PP210
- PP200 se montuje do hlavice teplom ru rozm r DIN „B“
- PP210 ur ena do rozvad e na li tu DIN
- PP212 provedení PPL210 se dv ma neodd lenými vst./výst.
- jednoduché programování rozsahu adaptérem PK-USB bez pot eby

p ídavného napájení (p ipojuje se do konektoru USB)
- p evodník bez galvanického odd lení p evádí teploty z odporového

teplom ru RTD na unifikovaný výstupní signál 4-20mA
- p evodník je mo né naprogramovat pro typy idel: Pt100, Pt1000, Ni100,

Ni1000, KTY81 (-55..110°C)

Elektrické parametry p ístroje
- vstup: Pt100, 1000 dle IEC751(-55..645°C); Ni100, Ni1000 (-40..+180°C); KTY81, NTC20K…
- nastavitelný m ící rozsah libovolný, min. rozp tí 10°C
- p esnost: chyba nastavení < 0,15°C

teplotní chyba < 0,05°C/10°C
chyba linearity < 0,05% z nastaveného rozsahu (min: 0,1°C p i 15bit.

a 0,16°C p i 14bit. rozli ení)
vliv napájecího nap tí < 0,005%/V z rozsahu (max. 0,2°C)
vliv odporu p ívod bez vlivu (pro 3 vodi ové zapojení)

- rozli ení vstup/výstup: 14 nebo 15bit/12bit (programov  volitelné)
Rozm rový ná rt PP200: - p ipojení vstupu: 3 nebo 2 vodi ové (programov  volitelné)

- max. odpor p ívodu: < 20 Ω /1 vodi
- proudové omezení: zkrat idla: < 3,2mA,  p eru ení idla: >22,7mA
- proud idlem: <0,6mA (st ední hodnota)
- tlumení: 0..30 s (programov  nastavitelné) firemní nastavení 0,3s
- perioda vzorkování teploty: 202 - 810 ms (viz Tabulka 1)
- rozsah pracovních teplot: -25...+ 80°C
- napájecí nap tí: 8... 28V DC po výstupním signálu 4-20mA
- výstupní signál: 4-20mA lineární s teplotou
- stupe  krytí sk  / svorkovnice: IP68 / IP10 do hlavice
- p ipojení: dop. vodi  1,5 a  2,5mm

2
, v zaru eném prost edí doporu . stín ný kabel

- programovací adaptér USB PK-USB (programovací software zdarma)

Zapojení svorek PP200:  Tabulka 1
1, 2: idlo Pt100 (2-vodi ov )  perioda vzorkování teploty (doba m ení)
3: kompenza ní p ívod Pt100 pro 3-v

(u idla spojen s p ívodem 2)
výstupní proudová smy ka (bez
rozli ení polarity)

Typové zkou ky: Objednávání
Základní typová zkou ka dle: SN EN 770 V objednávce je nutno uvést:
EMC posouzeno dle: SN EN 61326-1   - typ a po et kus
Bezpe nost posouzena dle: SN EN61010-1   - nastavení (nap . 2 vodi ,

    Pt100 -10 a  120°C, tlumení 1s)

2 vodi . 3 vodi

14ti bit. Vstup 202 ms 412 ms

15ti bit. Vstup 404 ms 810 ms


