PX24, PXN24, PXN230
3ěEVODNÍK Pt100, ODPORU A TERMONAPċTÍ S GALVANICKÝM ODDċLENÍM
PX24

PXN24, PXN230
- urþeno pro montáå na liãtu DIN 35
- vstup a výstup je galvanicky oddČlen vzájemnČ i od napájecích obvodĤ
- pĜesnost pĜevodu < 0,3%
Modul slouåí k pĜevodu signálu z odporového teplomČru, odporového vysílaþe nebo
termoþlánku na Ĝadu unifikovaných výstupních signálĤ (0..10V, 0..20mA, 4..20mA). Odporová
þidla je moåné pĜipojit dvou nebo tĜívodiþovČ. Je schopen zpracovat vãechna standardní
platinová nebo niklová þidla s linearizací jejich pĜevodní charakteristiky s teplotou. PĜipojení
odporového vysílaþe je ĜHãeno ve dvou variantách, a to jako promČnný odpor nebo jako
potenciometr. PĜevodník je schopen zpracovat také vãechny standardní termoþlánkové
signály. Provádí kompenzaci teploty studeného konce termoþlánku v místČ svorek pĜevodníku.
Nelinearizuje prĤEČh výstupního napČtí termoþlánku s teplotou. PĜevodník má galvanické
oddČlení vstupu a výstupu a je vhodný pro prostĜedí s vČWãím elektromagnetickým ruãením.
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Elektrické parametry pĜístroje:
- rozsah pracovních teplot:
-25...+ 70°C
- napájecí napČtí:
12..30V DC se zvlnČním max.0,5V (na svorkách pĜístroje), pro PX24
24V DC ± 30% pro PXN24
230V AC ± 10% ( 45 – 65 Hz ) pro PXN230
- pĜíkon:
max. 2VA
- proudové omezení:
30mA±5mA
- maximální výstupní napČtí:
27V
- rozkmit výstupní smyþky:
min. 15V (Rz-750ohm) pĜi 20mA (mimo PX24)
- zatíåení napČĢového výstupu:
max. 10mA
- vstupní signály:
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
- 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 tĜívodiþ. zapojení)
- kompenz. teploty studeného konce:
interním Pt100 na svorkách pĜevodníku <±1°C
- linearizace:
parabolickou kĜivkou pro Pt a Ni, jinak bez linearizace
3
- výstupní signál:
0..1V, 0..5V, 0..10V, 0..5mA, 0..20mA, 4-20mA
- pĜesnost:
chyba mČĜení:
< 0,3%
chyba linearity:
< 0,1%
+
teplotní chyba:
< 0,02%/°C
- stupeĖ krytí:
pouzdro / svorkovnice:
IP40 / IP10
Tc
- elektrická pevnost izolace:
4000Vef, 50Hz/1 min
- doba ustálení:
300ms
- prostĜedí:
stupeĖ zneþistČní 2, kategorie pĜepČtí v instalaci III

Typové zkouãky:
3Ĝipojení svorek:
Základní typová zkouãka dle ýSN EN60770-1, EMC dle ýSN EN61326-1, Bezpeþnost posouzena dle ýSN EN61010-1
1, 2, 3 ... viz aplikaþní pĜíklady
4,5......... výstupní signál (5 je +)
Objednávání:
6,7......... svorky napájení 24V DC (7 je +),
PĜístroj je z výroby pevnČ nastaven a nelze u nČj mČnit typ vstupního signálu a jeho rozsah,
nebo 230V AC dle typu
rovnČå výstupní signál je pevnČ nastaven. Pro PX24 nelze výstupní signál volit, je dán pevnČ 4..20mA.
pro PX24 nejsou osazeny.
Proto je nutné tyto informace uvést v objednávce.
Do svorek lze pĜipojit vodiþe do prĤĜezu 2,5mm2.
V objednávce uvećte typ pĜevodníku, vstupní signál a rozsah, výstupní signál a rozsah, poþet kusĤ.
Zvláãtní poåadavky je nutné pĜedem projednat.
NejþastČji objednávané rozsahy:
RTD Pt100 -50…+50°C
Pt100 -50…+100°C
Pt100 -20…+60°C
Pt100 0…+50°C
Pt100 0…+100°C
Pt100 0…+200°C
Pt100 0…+250°C
Pt100 0…+300°C
Pt100 0…+400°C
Pt1000 0…+100°C
Pt1000 0…+200°C
Ni1000 0…+100°C
Ni1000 0…+200°C

OV

3w 0…100Ω
3w 5…105Ω
3w 0…500Ω
2w 0…1000Ω
2w 0…10KΩ

Potenciometr Pot. 0…100Ω
Pot. 5…105Ω
Pot. 0…105Ω
Pot. 0…1KΩ
Pot. 0…10KΩ

Tc

„J“ 0…+200°C
„J“ 0…+400°C
„J“ 0…+600°C
„J“ 0…+800°C
„K“ 0…+100°C
„K“ 0…+400°C
„K“ 0…+600°C
„K“ 0…+900°C
„K“ 0…+1000°C
„K“ 0…+1200°C
„S“ 0…+1400°C
„S“ 0…+1600°C
… dalãí rozsahy dle potĜeby

3Ĝíklady:

PX24 Potenciometr 0.. 1KΩ, 2 ks
PXN24 Pt100 0…+100°C/4..20mA, 1ks
PXN230 Tc „K“ 0…+1000°C/0..10V, 3ks

Objednávky:

EXIMUS CS, s.r.o.
ýapkova 22
678 01 Blansko

Tel.: 516 432 681-0
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fax: 516 432 999, 681
E-mail: eximus@eximus.cz
Internet: www.eximus.cz

