
• Konwersja sygna³u z czujnika temperatury (RTD, TC), 
razystancji (R) lub napiêcia (U) na sygna³ 4...20mA

•

•

•

•

•

Dowolny wybór zakresu przetwarzania, mo¿liwoœæ 
pracy z charakterystyk¹ odwrotn¹ 20-4 mA

Filtr cyfrowy dolnoprzepustowy o sta³ej czasowej 
To = 0...300 s (eliminacja fluktuacji sygna³u)

Wyjœcie przekaŸnikowe alarmowo – steruj¹ce 
z sygnalizacj¹ diod¹ LED

Test obiektowy - wymuszenie pr¹du 4, 12, 20 mA

Separacja galwaniczna obwodów wejœæ, wyjœæ 
i zasilania
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ZASTOSOWANIE

•

• Przemys³ spo¿ywczy, chemiczny, farmaceutyczny, szklar-
ski, rafineryjny

• przeznaczony do zabudowy w szafach pomiarowych

W uk³adach pomiarowych i regulacyjnych, w których 
wymagany jest dok³adny pomiar temperatury i przetwo-
rzenie go na sygna³ pêtli pr¹dowej, z mo¿liwoœci¹ lokalnej 
sygnalizacji alarmowej lub realizacji prostego sterowania 
w³¹cz / wy³¹cz od przekroczenia wielkoœci mierzonej

M-1TI jest 
precyzyjnym przetwornikiem 
sygna³ów analogowych z ró¿nego 
typu czujników temperatury lub 
rezystancji na standardowy 
sygna³ pêtli pr¹dowej 4-20mA. 
Sygna³ wejœciowy przetwarzany 
jest na sygna³ cyfrowy w 16-to 
bitowym przetworniku A/C. Po 
linearyzacji i przeliczeniu przez 
uk³ad mikroprocesorowy do za-

programowanego zakresu wynik przetwarzany jest na sygna³ 
analogowy 4...20 mA. Uk³ady wejœciowy, wyjœciowy, wyjœcia 
dwustanowego oraz zasilania wraz portem RS-485 s¹ 
separowane galwanicznie od siebie. Wyjœcie dwustanowe 
umo¿liwia realizacjê sygnalizacji alarmowej lub prostego 
sterowania typu w³¹cz-wy³¹cz.

WEJŒCIE RTD, R

programowalnym 

Przetwornik M-1TI zast¹pi³ dotychczas produkowany prze-
twornik IM-1T/I. Charakteryzuje siê nowsz¹ konstrukcj¹ oraz 
spe³nia wymagania CE zgodnie z dyrektyw¹ 89/336/EEC 
„Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna dla urz¹dzeñ przemy-
s³owych”.

Do przetwornika mo¿na pod³¹-
czyæ oporowe czujniki temperatury 
typu: Pt-100, Pt-1000, Ni-100, Cu-53 
w konfiguracji 2-, 3-, lub 4- przewo-
dowej. Za pomoc¹ mno¿nika (1x do 
9x) mo¿na zrealizowaæ uk³adu œred-

niania temperatury w kilku punktach pomiarowych sk³adaj¹cy 
siê z szeregowo po³¹czonych czujników. T¹ sam¹ metod¹ 
realizuje siê pod³¹czenie innych czujników ni¿ podstawowe, 
np.: Ni-200 = 2xNi-100, Pt-500 = 5xPt-100. W przypadku 
pomiaru 2- przewodowego mo¿liwa jest korekta rezystancji 

przewodów doprowadzaj¹cych w zakresie 0 do 5 W.
Do wejœcia mo¿e byæ pod³¹czony analogicznie jak RTD 

liniowy przetwornik rezystancji o zakresie z przedzia³u 0 do 
5000 W (np. przetwornik po³o¿enia).

WEJŒCIE TC, U
W przypadku termoelementów mo¿liwe jest pod³¹czenie 

czujników typu J, K, T, E, B, N, R, S, L, U. Kompensacja spoiny 
odniesienia („zimne koñce”) odbywa siê za pomoc¹ zewnê-
trznego czujnika temperatury Pt-100, co umo¿liwia dokonanie 
dok³adnego pomiaru w miejscu zakoñczenia przewodów 
termoelementu i przejœcia na przewody miedziane, bez 
koniecznoœci przed³u¿ania po³¹czenia do przetwornika za 
pomoc¹ kosztownych przewodów kompensacyjnych. W przy-
padku u¿ycia kilku przetworników M-1TI mo¿liwe jest u¿ycie 
jednego czujnika Pt-100 i przes³anie informacji do pozosta³ych 
przetworników przez port komunikacyjny RS-485. Przetwornik 
umo¿liwia przetwarzanie sygna³u napiêciowego liniowego 
w maksymalnym zakresie -120 do +120 mV. Konfiguracja 
pod³¹czenia – jak dla elementu TC bez kompensacji.

WYJŒCIE 4-20mA
Cyfrowo przetwo-

rzony wynik pomiaru
zamieniany jest na sygna³ analogowy pêtli pr¹dowej 4-20mA 
z rozdzielczoœci¹ 16 bitów. Zakres przetwarzania jest swobodnie 
programowalny z dostêpnego zakresu pomiarowego, dla 
danego czujnika mo¿na wybraæ dowolny podzakres odpowia-
daj¹cy wartoœciom 4 mA i 20 mA. Mo¿liwa jest równie¿ praca 
odwrotna, tzn. wzrost sygna³u wejœciowego (temperatury) mo¿e 
powodowaæ zmniejszanie pr¹du pêtli.

Wyniki odœwie¿ane s¹ z czêstoœci¹ ok. 0,5 s. Przetwornik 
mo¿e mieæ w³¹czony dolnoprzepustowy filtr inercyjny I rzêdu 
o sta³ej czasowej od 0,1 do 300 s. Wtedy skokowa zmiana 
wartoœci wejœciowej (temperatury) po przetworzeniu „dochodzi” 
do wartoœci ustalonej tym wolniej im wiêksza jest sta³a czasowa. 

M-1TIProgramowalny precyzyjny przetwornik
RTD, TC, R U / 4...20mA
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Dziêki temu mo¿na odfiltrowaæ niepo¿¹dane fluktuacje sygna³u.
Za pomoc¹ prze³¹cznika w górnej czêœci obudowy mo¿na 

wykonaæ prosty test obiektowy wymuszaj¹c wartoœci 4 mA, 
12 mA lub 20 mA w obwodzie pêtli pr¹dowej, niezale¿nie od 
tego czy czujnik pomiarowy jest pod³¹czony.

Przetwornik wymaga zasilania zewnêtrznego pêtli, typowo 
24 VDC. Przy takiej wartoœci napiêcia maksymalna rezystancja 
odbiornika wynosi RL =500 . Oznacza to, ¿e wpiête w pêtlê 
szeregowo urz¹dzenia mog¹ mieæ rezystancjê w zakresie 0 do 
500 .Obecnoœæ zasilania obwodu pêtli sygnalizowana jest 
ci¹g³ym œwieceniem diody LED oznaczonej symbolem WY. 
Za³¹czenie zasilania pêtli przy braku zasilania przetwornika 
powoduje ustawienie pr¹du na wartoœæ 4 mA.

W

W.

WYJŒCIE ALARMOWO - STERUJ¥CE
Przetwornik posiada jedno wyj-

œcie dwustanowe, przekaŸnik pó³-
przewodnikowy o obci¹¿alnoœci 
maksymalnej 48V / 0,1A. Pobudze-

nie przekaŸnika – alarm sprzê¿one jest z zaœwieceniem 
czerwonej diody LED. W przetworniku mo¿na zaprogramowaæ 
dwa poziomy alarmowo – steruj¹ce. Wyjœcie mo¿e lokalnie 
sygnalizowaæ stan przekroczenia wartoœci mierzonej lub byæ 
sprzê¿one z uk³adem wykonawczym i realizowaæ prost¹ funkcjê 
steruj¹c¹ (np. za³¹czenie wentylatora po przekroczeniu zadanej 
wartoœci temperatury).

OPROGRAMOWANIE
Do konfiguracji s³u¿y program M-1TI.EXE (aplikacja dla MS 

Win). Program dodatkowo umo¿liwia testowanie przetwornika: 
symulacja czujnika pomiarowego, odczyt spodziewanego pr¹du 
na wyjœciu, wymuszenie zadanej wartoœci pr¹du na wyjœciu, 
wymuszenie stanu przekaŸnika wyjœciowego, sprawdzenie 
reakcji filtru dolnoprzepustowego.

DANE TECHNICZNE 

WEJŒCIE

Separacja galwaniczna od pozosta³ych obwodów: tak, 500 VAC

Dok³adnoœæ pomiaru (dla temp. otoczenia 25 °C): wg tabeli dla danego typu czujnika

Dryf temperaturowy (w zakresie 0 do 50 °C): 0,025 % zakresu/10 °C, wewnêtrzna kompensacja dryfu

temperaturowego

Konfiguracja wejœcia typu RTD / R

Pr¹d czujnika: <500 W

Sposób pod³¹czenia czujnika:  4-, 3- lub 2-przewodowo

Kompensacja rezystancji przewodóww pod³¹czeniu 4- automatyczna + sta³a w zakresie 0 ... 5,00 W

lub 3-przewodowym:

Kompensacja rezystancji przewodów w pod³¹czeniu 2-przewodowym: sta³a w zakresie 0 ... 5,00 W

Rezystancja przewodów: max 10 W

Zakres mierzonej rezystancji (dla konfiguracji R): max 5000 W

Konfiguracja wejœcia typu TC

Kompensacja spoiny odniesienia: - czujnikiem RTD (2-przewodowy)

- przez port RS-485 z innego przetwornika pracuj¹cego w trybie

 „master”

- wartoœæ sta³a (zaprogramowana)

Zakres kompensacji spoiny odniesienia: -30,0 °C do +100,0 °C

Maksymalna rezystancja przewodów kompensacyjnych 2 x 300 W

(doprowadzaj¹cych do czujnika):

Rezystancja wejœciowa: >2 kW

Konfiguracja wejœcia typu U

Zakres mierzonego napiêcia: -120 mV do +120 mV

Maksymalna rezystancja przewodów doprowadzaj¹cych: 2 x 300 W

Rezystancja wejœciowa: >2 kW

WYJŒCIE 4-20mA

Sygna³ wyjœciowy: pêtla pr¹dowa 4–20mA z zasilaniem zewnêtrznym (obcym)

Zakres pr¹du wyjœciowego: 3,6 ... 22 mA

Napiêcie zasilania pêtli (zewnêtrzne): 24 VDC (typowo)

12 ... 30 VDC dla JP1 „otwarty”

5 ... 24 VDC dla JP1 „zwarty”

Rezystancja obci¹¿enia pêtli (odbiornika): 0 ... 500 W (0 ... 800 W dla JP1 „zwarty”) dla zasilania pêtli 24 VDC

(zale¿noœæ RL od U

Czas odpowiedzi wyjœcia na zmianê sygna³u wejœciowego: <0,5 s (dla sta³ej czasowej filtra = 0)

Z)

M-1TIProgramowalny precyzyjny przetwornik
RTD, TC, R U / 4...20mA
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Filtr cyfrowy: inercyjny I rzêdu o programowanej sta³ej czasowej 0 ... 300 s

Separacja galwaniczna od pozosta³ych obwodów: tak, 500 VAC

B£¥D PRZETWARZANIA

B³¹d ca³kowity (wejœcie / wyjœcie): ±0,2 % zakresu lub 0,5 °C (która wielkoœæ wiêksza)

Dryft temperaturowy: ±0,025 % zakresu /10 °C w zakresie 0 ... 50 °C

WYJŒCIE DWUSTANOWE

Typ: przekaŸnik pó³przewodnikowy AC/DC

Maksymalny pr¹d obci¹¿enia: 100 mA AC/DC

Maksymalne napiêcie: 48V AC/DC

PORT SZEREGOWY RS-485

Sygna³y wyprowadzone na ³¹czówce: A(+), B(-)

Separacja galwaniczna od obwodu zasilania: Brak

Maksymalne obci¹¿enie: 3 2 odbiorniki / nadajniki

Protokó³ transmisji: Wewnêtrzny, niedostêpny dla u¿ytkownika

Maksymalna d³ugoœæ linii: 1300 m

Prêdkoœæ transmisji: 2400 bps

Kontrola parzystoœci: Even

Ramka: 1bit startu, 8bitów danych, 1bit stopu

Maksymalne napiêcie ró¿nicowe A(+) – B(-) +/-14 V

Maksymalne napiêcie sumaryczne A(+) – „masa” lub B(-) – „masa”: -7V ... +12 V

Minimalny sygna³ wyjœciowy nadajnika: 1,5V (przy R0=27 W)

Minimalna czu³oœæ odbiornika: 200 mV / RWE=12 kW

Minimalna impedancja linii transmisji danych: 27 W

Zabezpieczenie zwarciowe / termiczne: Tak

ZASILANIE PRZETWORNIKA

Napiêcie zasilania: 24 VDC (20 ... 30 VDC) - zalecane 

24 VAC (+5% / -10%)

Pobór mocy: 0,7W typowo, 2W max

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia podczas pracy: -10 ... +50 °C

Temperatura przechowywania: -20 ... +70 °C

Wilgotnoœæ wzglêdna podczas pracy 5 ... 90 % bez kondensacji

WYMIARY MECHANICZNE – OBUDOWA

Typ obudowy: Do zabudowy wewn¹trz szaf pomiarowych na szynie TS-35,

tworzywo termoutwardzalne

Wymiary: 79 mm X 90,5 mm X 25 mm

Masa: ok. 0,2 kg

Stopieñ ochrony: IP20

M-1TIProgramowalny precyzyjny przetwornik
RTD, TC, R U / 4...20mA
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