PX210
PROGRAMOVATELNÝ PěEVODNÍK S GALVANICKÝM ODDċLENÍM
Popis:
- modul pĜevádí na 4-20mA:

- napČtí z libovolného termoþlánku s linearizací a kompenzací studeného konce
- stejnosmČrný proud nebo napČtí

- galvanické oddČlení vstupu od výstupu a napájení: 4kV
- pĜevodník je urþen pro montáå do rozvadČþe na liãtu DIN
Elektrické parametry pĜístroje:
- vstup dle objednávky:

termoþlánky: J, T, K, E, N, L, S, R, B,C,D,G ( výbČr se provádí programovČ)
stejnosmČrné napČtí dle objednávky napĜ.: 0…1V, 0…10V, 0..300V, max. 600V
stejnosmČrné proudy napĜ.: 0..20mA, max. 2A
4-20 mA
tabulkou
8...28V DC
0,025%
<3 a >22 mA
0..30 s
-25...+ 70°C
< 0,1% z rozsahu
asi 0,05%/10K
IP40 / IP10
liãta DIN 35 mm
vodiþ 0,5 aå 2,5mm2

- výstup
- pĜevodní charakteristika
- napájecí napČtí:
- rozliãení výstupu
- proudové omezení
- digitální filtr
- rozsah pracovních teplot:
- pĜesnost:
chyba mČĜení:
teplotní chyba:
- stupeĖ krytí skĜtĖ / svorkovnice:
- montáå:
- pĜipojení:
- uåivatelská linearizace
- volitelné pĜísluãenství
PK-USB ( PC program zdarma)
Elektrické parametry pro termoþlánky: interní kompenzace teploty studeného konce v rozsahu -25 ..70°C, pĜesnost ± 1°C
- vzorkování <ҏ50 ms
Typ termoþlánku

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

0 .. +2315°C

0,15% od 500°C
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Zapojení svorek: 3(-), 4(+): napájení 8…28V DC
1(-), 2(+): vstup
Montáå pĜevodníku
Mechanicky se pĜevodníky montují na liãtu DIN 35 mm. Po nasazení horního okraje se ãroubovákem uvolní západka
upevĖovacího mechanismu a pĜístroj se spodní þástí zatlaþí smČrem k liãWČ. Po zaaretování je montáå u konce. Demontáå se provádí
opaþným zpĤsobem.
Typové zkouãky:
Základní typová zkouãka dle ýSN EN 770
EMC posouzeno dle ýSN EN 61326-1
Bezpeþnost posouzena dle ýSN EN 61010-1
Objednávání:
V objednávce uvećte:- typ pĜevodníku
- poþet kusĤ
- vstupní signál: - termoþlánek a jeho typ
- stejnosmČrný proud
- stejnosmČrné napČtí

3Ĝíklad objednávky:
PX210; 5 ks; termoþlánek J (0..800°C)/4-20mA
PX210; 3 ks; ±120 mV/4-20mA
PX210; 13 ks; ±10 V/4-20mA
PX210; 5 ks; 0..300V/4-20mA

Likvidaci po ukonþení åivotnosti provést oddČleným sbČrem.
EXIMUS CS, s.r.o. je þlenem sdruåení RETELA www.retela.cz

Objednávky:

Tel.: 516 432 681-0

EXIMUS CS, s.r.o.
ýapkova 22
678 01 Blansko
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fax: 516 432 999, 681
E-mail: eximus@eximus.cz
Internet: www.eximus.cz

