
Objednávky: Tel.: 516 432 681-0

EXIMUS  CS, s.r.o. fax: 516 432 999, 681

apkova 22 E-mail: eximus@eximus.cz
678 01   Blansko - 23 - Internet: www.eximus.cz

PX24, PXN24, PXN230
EVODNÍK Pt100, ODPORU A TERMONAP TÍ S GALVANICKÝM ODD LENÍM

PX24 PXN24, PXN230
- ur eno pro montá  na li tu DIN 35
- vstup a výstup je galvanicky odd len vzájemn  i od napájecích obvod
- p esnost p evodu < 0,3%

   Modul slou í k p evodu signálu z odporového teplom ru, odporového vysíla e nebo
termo lánku na adu unifikovaných výstupních signál  (0..10V, 0..20mA, 4..20mA). Odporová
idla je mo né p ipojit dvou nebo t ívodi ov . Je schopen zpracovat v echna standardní

platinová nebo niklová idla s linearizací jejich p evodní charakteristiky s teplotou. P ipojení
odporového vysíla e je eno ve dvou variantách, a to jako prom nný odpor nebo jako
potenciometr. P evodník je schopen zpracovat také v echny standardní termo lánkové
signály. Provádí kompenzaci teploty studeného konce termo lánku v míst  svorek p evodníku.
Nelinearizuje pr h výstupního nap tí termo lánku s teplotou. P evodník má galvanické
odd lení vstupu a výstupu a je vhodný pro prost edí s v ím elektromagnetickým ru ením.

Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot: -25...+ 70°C
- napájecí nap tí:          12..30V DC se zvln ním max.0,5V (na svorkách p ístroje), pro PX24

24V DC ± 30%  pro PXN24
230V AC ± 10% ( 45 – 65 Hz ) pro PXN230

- p íkon: max. 2VA
- proudové omezení: 30mA±5mA
- maximální výstupní nap tí: 27V
- rozkmit výstupní smy ky: min. 15V (Rz-750ohm) p i 20mA (mimo PX24)
- zatí ení nap ového výstupu: max. 10mA
- vstupní signály: Pt100, 1000 dle IEC 751, lib. rozsah -50…+600°C

(TMAX-TMIN) = cca 50...600°C
Ni100, 500, 1000 p ednostn  pro TKR 6180 ppm/K

prom nný odpor v rozsahu 50Ω .. 800 Ω zapojeno 3w

- v rozsahu 1KΩ .. 10KΩ zapojeno 2w (není osazena svorka 2)

potenciometr v rozsahu 50Ω .. 10kΩ
termo lánek E, J, K, T, R, S, B, T… bez linearizace
lib. rozsah (TMAX-TMIN) = cca 50...1600°C

- p ipojení vstupu: 2 nebo 3 vodi ové / dvouvodi ové pro termo lánek

- kompenzace odporu p ívod  odporových idel: <0,03%/1Ω (p i t ívodi . zapojení)
- kompenz. teploty studeného konce:          interním Pt100 na svorkách p evodníku <±1°C

- linearizace: parabolickou k ivkou pro Pt a Ni, jinak bez linearizace
- výstupní signál: 0..1V, 0..5V, 0..10V, 0..5mA, 0..20mA, 4-20mA
- p esnost: chyba m ení: < 0,3%

chyba linearity: < 0,1%
teplotní chyba: < 0,02%/°C

- stupe  krytí: pouzdro / svorkovnice: IP40 / IP10
- elektrická pevnost izolace: 4000Vef, 50Hz/1 min
- doba ustálení: 300ms
- prost edí:         stupe  zne ist ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III

Typové zkou ky:
ipojení svorek: Základní typová zkou ka dle SN EN60770-1, EMC dle SN EN61326-1, Bezpe nost posouzena dle SN EN61010-1

1, 2, 3 ... viz aplika ní p íklady
4,5......... výstupní signál (5 je +)  Objednávání:
6,7......... svorky napájení 24V DC (7 je +),     P ístroj je z výroby pevn  nastaven a nelze u n j m nit typ vstupního signálu a jeho rozsah,

nebo 230V AC dle typu  rovn  výstupní signál je pevn  nastaven. Pro PX24 nelze výstupní signál volit, je dán pevn  4..20mA.
pro PX24 nejsou osazeny.  Proto je nutné tyto informace uvést v objednávce.

Do svorek lze p ipojit vodi e do pr ezu 2,5mm
2
.     V objednávce uve te typ p evodníku, vstupní signál a rozsah, výstupní signál a rozsah, po et kus .

 Zvlá tní po adavky je nutné p edem projednat.

Nej ast ji objednávané rozsahy:

RTD Pt100 -50…+50°C OV 3w 0…100Ω Tc „J“ 0…+200°C

Pt100 -50…+100°C 3w 5…105Ω „J“ 0…+400°C

Pt100 -20…+60°C 3w 0…500Ω „J“ 0…+600°C

Pt100 0…+50°C 2w 0…1000Ω „J“ 0…+800°C

Pt100 0…+100°C 2w 0…10KΩ „K“ 0…+100°C

Pt100 0…+200°C „K“ 0…+400°C
Pt100 0…+250°C „K“ 0…+600°C
Pt100 0…+300°C „K“ 0…+900°C
Pt100 0…+400°C Potenciometr Pot. 0…100Ω „K“ 0…+1000°C

Pt1000 0…+100°C Pot. 5…105Ω „K“ 0…+1200°C

Pt1000 0…+200°C Pot. 0…105Ω „S“ 0…+1400°C

Ni1000 0…+100°C Pot. 0…1KΩ „S“ 0…+1600°C

Ni1000 0…+200°C Pot. 0…10KΩ
… dal í rozsahy dle pot eby

íklady: PX24  Potenciometr 0.. 1KΩ, 2 ks
PXN24  Pt100 0…+100°C/4..20mA, 1ks

 PXN230  Tc „K“ 0…+1000°C/0..10V, 3ks
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