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PX210

PX210
PROGRAMOVATELNÝ P EVODNÍK S GALVANICKÝM ODD LENÍM

Popis:
- modul p evádí na 4-20mA: - nap tí z libovolného termo lánku s linearizací a kompenzací studeného konce

- stejnosm rný proud nebo nap tí

- galvanické odd lení vstupu od výstupu a napájení: 4kV
- p evodník je ur en pro montá  do rozvad e na li tu DIN

Elektrické parametry p ístroje:
- vstup dle objednávky: termo lánky: J, T, K, E, N, L, S, R, B,C,D,G ( výb r se provádí programov )

stejnosm rné nap tí dle objednávky nap .: 0…1V, 0…10V, 0..300V, max. 600V
stejnosm rné proudy nap .: 0..20mA, max. 2A

- výstup 4-20 mA
- p evodní charakteristika tabulkou
- napájecí nap tí: 8...28V DC
- rozli ení výstupu 0,025%
- proudové omezení <3 a >22 mA
- digitální filtr 0..30 s
- rozsah pracovních teplot: -25...+ 70°C
 - p esnost: chyba m ení: < 0,1% z rozsahu

teplotní chyba: asi 0,05%/10K
- stupe  krytí sk  / svorkovnice: IP40 / IP10
- montá : li ta DIN 35 mm
- p ipojení: vodi  0,5 a  2,5mm
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- u ivatelská linearizace
- volitelné p íslu enství PK-USB ( PC program zdarma)
Elektrické parametry pro termo lánky: interní kompenzace teploty studeného konce v rozsahu -25 ..70°C, p esnost ± 1°C
- vzorkování <50 ms

Typ termo lánku Rozsah chyba nelinearity

Fe-Ko L DIN 43 710 -25 .. +900°C 0,10%

Fe-Ko J EN 60 584  -210 .. +1200°C 0,10%

Cu-Ko T EN 60 584  -270 .. +400°C 0,10%

NiCr-Ni K EN 60 584  -270.. +1372°C 0,10%

NiCr-Ko E EN 60 584  -270 .. +1000°C 0,10%

NiCrSi-NiSi N EN 60 584  -270 .. +1300°C 0,10% od -130°C

Pt10Rh-Pt S EN 60 584  -50 .. +1760°C 0,15% od 0°C

Pt13Rh-Pt R EN 60 584 - -50 .. +1767°C 0,15% od 0°C

Pt30Rh-Pt6Rh B EN 60 584 0 .. +1820°C 0,15% od 400°C

W3Re-W25Re D 0 .. +2495°C 0,15% od 500°C

W5Re-W26Re C 0 .. +2320°C 0,15%

W-W26Re G 0 .. +2315°C 0,15% od 500°C

Zapojení svorek: 3(-), 4(+):  napájení 8…28V DC
1(-), 2(+):  vstup

Montá  p evodníku
Mechanicky se p evodníky montují na li tu DIN 35 mm. Po nasazení horního okraje se roubovákem uvolní západka

upev ovacího mechanismu a p ístroj se spodní ástí zatla í sm rem k li . Po zaaretování je montá  u konce. Demontá  se provádí
opa ným zp sobem.

Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka dle SN EN 770
EMC - posouzeno dle SN EN 61326-1
Bezpe nost - posouzena dle SN EN 61010-1

Objednávání: íklad objednávky:
V objednávce uve te:- typ p evodníku PX210; 5 ks; termo lánek J (0..800°C)/4-20mA

   - po et kus PX210; 3 ks; ±120 mV/4-20mA
   - vstupní signál: - termo lánek a jeho typ PX210; 13 ks; ±10 V/4-20mA

- stejnosm rný proud PX210; 5 ks; 0..300V/4-20mA
- stejnosm rné nap tí

Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz


