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Rys.1 Obudowa miernika PMC-404 i PMC-405
w wersji tablicowej.
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Przemys³owy
Miernik
Temperatury

PMT-404
PMT-405

Przeznaczenie miernika

Miernik jest mikroprocesorowym,
programowalnym wskaŸnikiem s³u¿¹cym do
pomiaru temperatury i jej zobrazowania w
postaci cyfrowej. Wspó³pracuje on ze
standardowymi czujnikami temperatury Pt 100
pracuj¹cymi w uk³adzie trójprzewodowym.
Miernik linearyzuje charakterystykê czujnika
oraz umo¿liwia pomiar temperatury w zakresie
od -200 C 400 C.
Miernik posiada cztery niezale¿ne przekaŸniki
progowe, których za³¹czenie mo¿na ustawiaæ
od 0 do 100% zakresu pomiarowego.
Pozwalaj¹ one na bezpoœrednie sterowanie
ró¿nego rodzaju urz¹dzeñ.
Opcjonalne wyjœcia: pasywne pr¹dowe i ³¹cze
RS umo¿liwiaj¹ wspó³pracê miernika z innymi
urz¹dzeniami w uk³adach automatyki.

o 0
¸

Zasada dzia³ania

Sygna³ wejœciowy podawany na stopieñ
ró¿nicowy jest wzmacniany i przetwarzany w
przetworniku analogowo - cyfrowym typu
sigma-delta. Dalej sygna³ podawany jest na
mikrokontroler jednouk³adowy. Uk³ad
mikroprocesora steruje wyœwietlaczem,
progami, wyjœciami: pr¹dowym i ³¹czem
szeregowym RS.
Miernik wyœwietla temperaturê w zakresie od
-99,0 C

Miernik ma mo¿liwoœæ skalowania koñcówki
pr¹dowej w zakresie wyœwietlanych temperatur,
a tym samym mo¿liwoœæ odwrócenia jej
charakterystyki. Mo¿e byæ ona wykonana jako
aktywna b¹dŸ jako pasywna.
Programowanie miernika za pomoc¹ 4 klawiszy.
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400 C dla PMT-404 oraz od
-200 C 400 C dla PMT405.
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Konstrukcja urz¹dzenia

Miernik mo¿e byæ wykonywany w obudowie
tablicowej  IP 42 od tablicy, IP 20 od strony
wyprowadzeñ, materia³: poliwêglan,
p³yta czo³owa z foli¹ membranow¹, mocowanie
uchwytami œrubowymi.

Prze³¹czenie przekaŸników progowych
nastêpuje po przekroczeniu przez sygna³
wejœciowy zaprogramowanych wartoœci
progowych (dla ka¿dego przekaŸnika istnieje
mo¿liwoœæ indywidualnego nastawienia wartoœci
histerezy).
Ka¿dy z przekaŸników mo¿e byæ ustawiony w
trybie normalnie w³¹czony lub normalnie
wy³¹czony.
Miernik ma mo¿liwoœæ komunikacji poprzez
³¹cze szeregowe RS 232/485 i wspó³pracy z
programem do gromadzenia i wizualizacji
danych.
Wszystkie nastawy miernika s¹ przechowywane
w pamiêci nieulotnej typu EEPROM.
Izolacja galwaniczna uk³adu mikroprocesora
zapewnia odpornoœæ urz¹dzenia na zak³ócenia.
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Dane techniczne

Zasilanie 220 V, 50 Hz
lub18-36 V DC

Pobór mocy                                              3,5 VA

Sygna³ wejœciowy                                     czujnik Pt 100

Wartoœæ wyœwietlana min - max gdzie :
min wartoœæ                             0.0
max wartoœæ                            400.0

przecinek na dowolnej pozycji,

Wyœwietlacz LED
- PMT-404                                         4 cyfry, h = 20,3 mm
- PMT-405                                         5 cyfr,   h = 14,2 mm

Kolor œwiecenia                     czerwony ("super red" 625nm)
W opcji zielony

B³¹d podstawowy                                          0,1%
(w  odniesieniu do teoretycznej ch-ki Pt 100)

Dodatkowy b³¹d temperatury                         50  ppm/°C

Iloœæ progów                                                  4

Zakres nastaw progów 0 - 100%
zakresu pomiarowego

Histereza prze³. progów regulowana:            0 - 99%
wartoœci zakresu pomiarowego

Typ styków zwierny

Obci¹¿alnoœæ styków dla pr¹du
przemiennego                                               3 A

Dopuszczalne napiêcie prze³¹czania    250 V 50 Hz lub DC

Wyjœcia opcjonalne:
- wyjœcie 4 - 20 mA
dok³adnoœæ wyjœcia pr¹dowego               0,05%
dopuszczalne napiêcie zasilaj¹ce 36 V DC
rezystancja obci¹¿enia                           max 500

- RS 485 lub RS 232
protokó³ w³asny oparty na MODBUS RTU

Temperatura pracy                                    0 - 60 °C

Temperatura przechowywania                  -25 do +80 °C

Stopieñ ochrony obudowy:
- obudowa tablicowa:

przed tablic¹                          IP 42
za tablic¹                          IP 20

pr¹dowe

W

Monta¿ urz¹dzenia

Wersjê tablicow¹ miernika instaluje siê w szafie
pomiarowej. W p³ycie czo³owej szafy nale¿y
wyci¹æ otwór o wymiarach 92 x 45 mm.
Do mocowania s³u¿¹ uchwyty œrubowe
dostarczone przez producenta.
.

Schemat po³¹czeñ

Sposób zamawiania

W zamówieniu nale¿y podaæ typ miernika
PMT-404 lub PMT-405
- napiêcie zasilania
W
- pasywne wyjœcie pr¹dowe
- ³¹cze szeregowe RS485 lub RS232
- kolor wyœwietlaczy

ykonania opcjonalne:
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ZAS. ~220 V

TXDwe

RXDwe

GNDizo

Iwy=4-20mA
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