Mierniki wielokana³owe

SWP-99
wielokana³owy wskaŸnik z wyœwietlaczem
graficznym LCD
do 8 wejœæ 0/4-20 mA
2 przekaŸniki elektroniczne (optoMOS)
wyjœcie zasilaj¹ce 24V DC / 200 mA
RS-485 / Modbus RTU
WskaŸnik SWP-99 przeznaczony jest do pomiaru
i prezentacji wartoœci bie¿¹cych z 8 kana³ów pomiarowych
jednoczeœnie. Ka¿dy z kana³ów mo¿e zostaæ indywidualnie
nazwany (opisany) oraz mo¿e zostaæ wpisana dowolna
jednostka dla wskazywanej wartoœci. Du¿ym udogodnieniem
jest mo¿liwoœæ obserwacji trendów w ka¿dym z kana³ów
pomiarowych w postaci wykresu obejmuj¹cego ostatnie
12 sek. lub ok. 1,5 min. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w dwa
wyjœcia steruj¹ce (przekaŸniki elektroniczne), które mog¹
pos³u¿yæ do sterowania zewnêtrznych urz¹dzeñ. Na ekranie
wyœwietlane s¹ ikony symbolizuj¹ce aktualny stan ka¿dego
wyjœcia.

Przyk³adowy wygl¹d wyœwietlacza

podgl¹d 8 kana³ów jednoczeœnie

obserwacja trendów
w wybranym kanale pr¹dowym

- programowany zakres pomiarowy,
- jednoczesne wyœwietlanie wartoœci i obserwacja
trendów wszystkich 8 kana³ów,
aktualna wartoœæ sygna³u pomiarowego
z wybranego kana³u
wysokoœæ cyfr 18 mm

- udostêpnienie wartoœci pomiarowych po RS-485,
- zabezpieczenie nastaw has³em kodowym,
- programowany stopieñ filtracji wskazañ.

Dane techniczne
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Sposób zamawiania
SWP-99-X128-1-X-XX1
opcje:
00 : brak opcji
01 : ramka IP 65
zasilanie:
3 : 24V AC/DC
4 : 85V - 260V AC/DC
iloœæ kana³ów:
2 : 2 x 0/4-20 mA
4 : 4 x 0/4-20 mA
8 : 8 x 0/4-20 mA

Zasilanie: 19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC lub 85 ÷ 260V AC/DC, wszystkie separowane
Pobór mocy: typowo 7 VA; max. 12 VA
Wyœwietlacz: graficzny LCD, podœwietlany 128 x 64 punktów
Wejœcia pomiarowe: do wyboru 2, 4 lub 8 wejœæ 0/4 - 20 mA, wspólna masa
Zakres wskazañ: ± 9999 + przecinek
Dok³adnoœæ pomiaru pr¹du: 0,1% @25°C
Stabilnoœæ: 50 ppm/°C
Wyjœcia cyfrowe: 2 przekaŸniki elektroniczne typ NO (ER1, ER2) 24V AC (35V DC) /
200 mA, zabezpieczone przed przeci¹¿eniem
Wyjœcie zasilania czujników: 24 V DC ± 5% / 200 mA, nieseparowane od wejœæ
pomiarowych
Interfejs komunikacyjny: RS-485, 1200 ÷ 115200 bit/s, 8N1 oraz 8N2, Modbus RTU
(separowany galwanicznie)
Stopieñ ochrony: IP 65 (front urz¹dzenia), dostêpne opcje: dodatkowa ramka IP 65
uszczelniaj¹ca wyciêcie w panelu oraz transparentne drzwiczki z kluczykiem STD-99
(patrz: akcesoria), IP 20 (obudowa i zaciski pod³¹czeniowe)
Temperatura pracy: 0°C ÷ +50°C
Temperatura sk³adowania: -10°C ÷ +70°C
Wymiary: 96 x 96 x 100 mm
Wymiary otworu monta¿owego: 90,5 x 90,5 mm
G³êbokoœæ monta¿owa: min. 102 mm
Gruboœæ p³yty tablicy: max. 5 mm

Akcesoria
STD-99: Drzwiczki transparentne o stopniu ochrony IP 54 z kluczykiem.
Drzwiczki oraz ramka wykonane s¹ metodà wtrysku, co
zapewnia idealne ich dopasowanie, materia³ zosta³ dobrany
optymalnie aby wyeliminowaæ ryzyko korozji przy
maksymalnej wytrzyma³oœci. Stopieñ ochrony IP 54 zosta³
uzyskany poprzez umieszczon¹ dooko³a obudowy miêkk¹
gumow¹ uszczelkê; specjalny monta¿ powoduje
zatrzymanie siê drzwiczek w ustalonym miejscu po otwarciu.
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