
OPIS  LISTWY  ZACISKOWEJ

AR614AR614
REGULATOR TEMPERATURY

MIKROPROCESOROWY 

n  wysoka dok³adnoœæ i odpornoœæ na zak³ócenia
n  programowalne parametry, nastawy pokrêt³em (enkoderem)
n  dostêp do parametrów konfiguracyjnych chroniony has³em
n  obudowa tablicowa 96 x 96 mm

IP54 od czo³a, IP20 od strony z³¹cz
n  uniwersalne wejœcie: Pt100 i termoparowe J, K, S
n  odczyt cyfrowy dwuwierszowy o rozdzielczoœci wskazañ 
     0.1 °C dla Pt100,  1°C dla termopar
n  1 wyjœcie regulacyjne przekaznikowe lub SSR

ON-OFF z histerez¹, PID, AUTOTUNING  PID
n  sygnalizacja diod¹ œwiec¹c¹ stanu przekaŸnika
n  mo¿liwoœæ zablokowania zmian wartoœci zadanej
n  programowa filtracja cyfrowa

DANE  TECHNICZNE

Uniwersalne wejœcie :
      - Pt100  (3- lub 2-przewodowe) ........ -100 ÷   850 °C  lub  -99,9 ÷ 850,0 °C
      - termopara J ....................................       0 ÷   800 °C
      - termopara K ...................................        0 ÷ 1200 °C
      - termopara S ...................................        0 ÷ 1600 °C
      - elektroniczna kompensacja temperatury zimnych koñców termopar
Odczyt cyfrowy .................................... 2 x 4 cyfry LED
      - zakres wskazañ ............................. -999÷9999
      - górny wyœwietlacz .......................... 20 mm (czerwony)
      - dolny  wyœwietlacz .......................... 14 mm (zielony)
Dok³adnoœæ:
      - Pt100 ..............................................0,2 % zakresu pomiarowego ±1 cyfra
      - termopary ...................................... 0,3 % zakresu pomiarowego ±1 cyfra
      - wejœcia termoparowe dodatkowo ...±2°C (temperatura zimnych koñców)
Wyjœcie przekaŸnikowe
      - dla obci¹¿eñ rezystancyjnych ........ 8A / 250V~
      - dla obci¹¿eñ indukcyjnych ............. 2A / 250V~

5      - trwa³oœæ przy pe³nym obci¹¿eniu ... min. 2 x 10  prze³¹czeñ
Wyjœcie SSR...........................................tranzystorowe OC, 12V=/20mA
Sygnalizacja
      - wykrytych b³êdów ...........................komunikaty na wyœwietlaczu
      - aktywnoœci przekaŸnika ................. dioda LED czerwona
Obudowa tablicowa ............................. 96 x 96 x 79 mm
      - okno tablicy .................................... 91 x 92 mm
Zasilanie  sieciowe ................................ 230Vac (85÷260 V~) / 3VA
      - niskonapiêciowe ac ........................24Vac (15÷50 V~) / 3VA  
      - niskonapiêciowe dc ........................24Vdc (18÷72 V=) / 3W
Zakres temperatur pracy ..................... 0 ÷ 50 °C
Zakres wilgotnoœci wzglêdnej ............ 0 ÷ 90 % (bez kondensacji)
Kompatybilnoœæ EMC .......................... odpornoœæ : PN-EN 61000-6-1:2002(U)

emisyjnoœæ: PN-EN 61000-6-3:2002(U)

Wejœcie 3-przewodowe Pt100 :
    - do zacisków 1-2-3.
Wejœcie 2-przewodowe Pt100 :
    - do zacisków 1-2, zwora w zaciskach 2-3.
Wejœcie termopar J, K, S :
    - do zacisków 3-4
      ('+' termopar do zacisku 3, '-' do zacisku 4).
Zasilanie :
    - do zacisków 12-13.
Wyjœcia przekaŸnika :
    - P1 do zacisków 14-15-16.
Wyjœcie SSR:
    + SSR1 do zacisku 14, - SSR1 do zacisku 15.

DANE  MONTA¯OWE

    Obudowa tablicowa.......... INCABOX 96x96 XT L57
           panel przedni .............. poliwêglan
           korpus obudowy ..........samogasn¹cy NORYL 94V-0
    Wymiary obudowy ........... 96 x 96 x 79 mm
    Okno tablicy ..................... 91 x 92 mm
    Mocowanie ........................uchwytami z boku obudowy

SPOSÓB  ZAMAWIANIA:

  AR614/       /

Wyjœcie:  przekaŸnik=P, SSR=S
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