
• Szeœæ ró¿nych wersji konfiguracji wejœæ pomiarowych 

• 8 lub 4 wejœcia pomiarowe

• Wejœcia analogowe pêtli pr¹dowej z zasilaniem z 
przyrz¹du (tylko w wersji -P)

• 5 wyjœæ przekaŸnikowych, funkcje alarmowo-steruj¹ce 

• Opcjonalnie wyjœcie analogowe 4-20mA

• Rejestracja na karcie pamiêci SD/MMC 

• Graficzny kolorowy wyœwietlacz LCD z podœwietleniem 
w kolorze bia³ym 

• Port RS-485: protoko³y ASCII i Modbus RTU 

• Opcjonalnie port Ehternet: protokó³ Modbus TCP
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ZASTOSOWANIE

• Wielopunktowe pomiary temperatury, wilgotnoœci, ciœnienia i innych wielkoœci z mo¿liwoœci¹ rejestracji

• Praca w rozproszonych systemach pomiarowych z lokalnym wskazaniem wyników pomiarów

• Przemys³ spo¿ywczy, hutniczy, szklarski, nadzór hal magazynowych, ci¹gów produkcyjnych

MPI-8 (MPI-8/4) wersja 3.0 - jest now¹, zmodernizowan¹ trzeci¹ 
generacj¹ od lat produkowanego przyrz¹du: 
•zastosowany zosta³ wyœwietlacz graficzny LCD pozwalaj¹cy na 
wyœwietlanie du¿ych cyfr oraz przedstawiania wyników 
w postaci wykresu (trendu),

•modernizacji uleg³y obwody wejœciowe, nowe opcje zapew-niaj¹ 
tañsze mo¿liwoœci pomiaru w ró¿nych konfiguracjach czujników 
temperatury i sygna³ów pêtli pr¹dowej 0/4-20mA,

•port z protoko³em Modbus TCP pozwala na w³¹czenie przyrz¹du 
do przemys³owych sieci Ethernet, 

•wyjœcie analogowe 4-20mA pozwala na retransmisjê 
mierzonego sygna³u z wybranego kana³u pomiarowego. 

REJESTRACJA WYNIKÓW POMIARÓW 
Przyrz¹d umo¿liwia elektroniczn¹ rejestracjê wyników na 
wyjmowanych kartach pamiêci SD/MMC o pojemnoœci do 2 GB.
Karta umieszczona jest w specjalnym gnieŸdzie w p³ycie tylnej 
przyrz¹du. Dane zapisywane s¹ do zape³nienia pamiêci lub 
w trybie ci¹g³ym z nadpisywaniem najstarszych wyników. 
Prêdkoœæ zapisu danych jest ustawiana przez u¿ytkownika 
w szerokim zakresie: od 3 s do 24 h. Rejestracja mo¿e byæ 
realizowana z dwoma niezale¿nie ustawionymi prêdkoœciami 
zapisu, prze³¹czanymi przy przekroczeniu wybranych poziomów 
alarmowych. 
Odczyt wyników do komputera mo¿e odbywaæ siê na dwa 
sposoby: przez port szeregowy RS-485 lub port Ethernet, albo 
przez wyjêcie karty pamiêci i odczytanie jej w czytniku 
pod³¹czonym do komputera. 
Dane na karcie zapisane s¹ w postaci pliku tekstowego i mog¹ 
byæ wczytane do edytora tekstowego, arkusza kalkulacyjnego 
lub przegl¹dane za pomoc¹ ³atwego w u¿ytkowaniu programu 
MPI-8v3-Raport. Program Raport umo¿liwia selekcjê i obróbkê 
wyników, uœrednianie, wyszukiwanie minimów i maksimów, 
przegl¹danie i drukowanie raportów w postaci graficznej 
i tabelarycznej. Mo¿liwy jest równie¿ odczyt wyników mierzonych 
„on-line" i przedstawienie ich w postaci wykresu, tabeli oraz 
ekranu synoptycznego na tle rysunku lub zdjêcia. 

PORT SZEREGOWY RS-485, PORT ETHERNET 
Przyrz¹d standardowo wyposa¿ony jest w port komunikacyjny 
RS-485, umo¿liwiaj¹cy programowanie ustawieñ z komputera 
oraz odczyt mierzonych i zarejestrowanych wyników. 
Transmisja jest zgodna ze standardem Modbus RTU lub 
w kodzie ASCII, zapewniaj¹c wspó³pracê z innymi uniwer-
salnymi systemami sterowania i wizualizacji. 
Opcjonalnie mo¿e byæ zainstalowany port do pracy w przemy-
s³owych sieciach Ethernet z protoko³em Modbus TCP do 
odczytu wyników pomiarów przez programy typu SCADA. 
Wyniki mog¹ byæ równie¿ przegl¹dane w postaci tabelarycznej 
lub w postaci trendu za pomoc¹ zwyk³ej przegl¹darki WWW. 

UK£AD ALARMOWO - STERUJ¥CY 
Uk³ad umo¿liwia swobodne programowanie w ka¿dym kanale 
do 4 poziomów granicznych AL1 do AL4, których przekroczenie 
powoduje zg³oszenie alarmu lub zmianê stanu przekaŸnika 
steruj¹cego. Przyrz¹d ma piêæ pó³przewodnikowych 
przekaŸników wyjœciowych, które mog¹ byæ swobodnie 
przypisane do progów alarmowych. 

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE 
•Konwerter z separacj¹ galwaniczn¹ CONV485USB-I 
  (USB / RS-485) 
•Konwerter serwisowy bez separacji galwanicznej
 CONV485USB (USB / RS-485)
•Konwerter CONV485E (Ethernet / RS-485) 
•Program do wizualizacji danych MPI-8v3-Raport.exe 
•Karta SD do rejestracji wyników pomiarów 2 GB
•Czytnik kart MMC/SD 
•Transformator zasilaj¹cy 

MPI-8Wielokana³owy rejestrator
elektroniczny



DANE TECHNICZNE 

Wejœcia typu T (MPI-8-T-X-X)

Iloœæ wejœæ: 8, multipleksowane elektronicznie (4 dla wersji MPI-8 /4) 

Separacja galwaniczna miedzy kana³ami: Nie 

Separacja galwaniczna od napiêcia zasilania: Tak, 500 V 

Maksymalne napiêcie wejœciowe: 15 V DC lub 15 V  (pomiêdzy dowolnymi zaciskami A,B,C,GND) p-p

Maksymalna rezystancja przewodów (doprowadzaj¹cych do czujnika): 2 x 300  

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

Konfiguracja wejœcia typu RTD 

Pr¹d czujnika: 200 mA 

Sposób pod³¹czenia czujnika: 3-przewodowo lub 2-przewodowo 

Kompensacja rezystancji przewodów w pod³¹czeniu 3-przewodowym: Automatyczna + sta³a w zakresie 9,99 W do 9,99 W 

Kompensacja rezystancji przewodów w pod³¹czeniu 2-przewodowym: Sta³a w zakresie 9,99 W do 9,99 W 

Konfiguracja wejœcia typu TC 

Kompensacja spoiny odniesienia: Czujnikiem Pt100 na wejœciu WE8 (WE4 dla MPI-8 /4) lub wartoœæ sta³a 

Zakres kompensacji spoiny odniesienia: -99,9 °C do +99,9 °C 

Konfiguracja wejœcia typu R 

Zakres rezystancji przetwornika: 0-100 W; 0-1000 W  

Charakterystyka przetwarzania: Liniowa 

Sposób pod³¹czenia czujnika: Jak dla RTD 

Wejœcia typu P (MPI-8-P-X-X)

Iloœæ wejœæ 8, multipleksowane elektronicznie (4 dla wersji MPI-8 /4) 

Separacja galwaniczna miedzy kana³ami: Nie 

Separacja galwaniczna od napiêcia zasilania: Tak, 500 V (Nie w przypadku zasilania pêtli pr¹dowej z przyrz¹du) 

Zabezpieczenie termiczne wejœæ typu 0/4-20 mA: Tak, bezpiecznik polimerowy roz³¹czaj¹cy pêtle pr¹dowa sygna³u 

Maksymalne napiêcie wejœciowe: 30 V DC lub 30 V  (pomiêdzy A-B, A-C, B-C, A-GND) p-p

24 V DC lub 24 V  (pomiêdzy B-GND,C-GND) p-p

Konfiguracja wejœcia typu 0/4-20 mA 

Rezystancja wejœciowa: 10 W +/-2% 

Charakterystyka przetwarzania: Liniowa 

Zasilanie przetworników z przyrz¹du: Tak (wymagana w³aœciwa konfiguracja) 

Wejcia typu Tmieszanego (MPI-8-n-X-X)

WEJŒCIA typu mieszanego (MPI-8 n-y-z) 

Iloœæ wejœæ 8, multipleksowane przekaŸnikami sygna³owymi (4 dla wersji MPI-8 /4) 

Separacja galwaniczna miedzy kana³ami: Tak, 100 V 

Separacja galwaniczna od napiêcia zasilania: Tak, 500 V 

Maksymalne napiêcie wejœciowe: 30 V DC lub 30 V  (pomiêdzy A-B, A-C, B-C, A-GND) p-p

24 V DC lub 24 V  (pomiêdzy B-GND,C-GND) p-p

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

Konfiguracja wejœcia typu RTD 

Prad czujnika: 200 mA 

Sposób pod³¹czenia czujnika: 3-przewodowo lub 2-przewodowo 

Kompensacja rezystancji przewodów w pod³¹czeniu 3-przewodowym: Automatyczna + sta³a w zakresie 9,99 W do 9,99 W 

Kompensacja rezystancji przewodów w pod³¹czeniu 2-przewodowym: Stala w zakresie 9,99 W do 9,99 W 

Konfiguracja wejœcia typu TC 

Kompensacja spoiny odniesienia: Czujnikiem Pt100 na wejœciu WE8 (WE4 dla MPI-8 /4) 

lub wartoœæ sta³a 

Zakres kompensacji spoiny odniesienia: -99,9 °C do +99,9 °C 

Maksymalna rezystancja przewodów kompensacyjnych 2 x 300 W 

(doprowadzaj¹cych do czujnika):   

Konfiguracja wejscia typu 0/4-20 mA 

Rezystancja wejœciowa: 10 W  +/-2% 

Charakterystyka przetwarzania: Liniowa 

Zasilanie przetworników z przyrz¹du: Nie 

Zabezpieczenie termiczne wejœæ typu 0/4-20 mA: Tak, bezpiecznik polimerowy roz³¹czaj¹cy pêtle pr¹dow¹ sygna³u 

W
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Konfiguracja wejœcia typu R 

Zakres rezystancji przetwornika: 0-100 W; 0-1000 W  

Charakterystyka przetwarzania: Liniowa 

Sposób pod;aczenia czujnika: Jak dla RTD 

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

temperaturowego 

Konfiguracja wejœcia typu 0-2.5 V 

Charakterystyka przetwarzania Liniowa 

Sposób pod³¹czenia czujnika Jak dla RTD 

Zasilanie przetworników z przyrz¹du Nie 

Typ wyœwietlacza: LCD graficzny kolorowy, 32 x 132 piksele (23 mm x 94 mm), 

Sygnalizacja: 3 diody LED dwukolorowe

Klawiatura: Membranowa, 4 przyciski 

 Pod³¹czenie sygna³ów: 8 (4 dla wersji MOU-8/4) ³¹czówki œrubowe typu wtyk, 

maksymalna œrednica przewodów 1,5mm 

Gniazd karty SD/MMC: Zgodne ze standardem SD/MMC, bez wyrzutnika

 WYJŒCIA DWUSTANOWE

Iloœæ wyjœæ: 5 (1 zacisk wspólny) 

Typ wyjœæ: PrzekaŸniki pó³przewodnikowe 

Maksymalny pr¹d obci¹¿enia: 100 mA (AC/DC) 

Maksymalne napiêcie: 60 V (AC/DC) 

PORT SZEREGOWY RS-485

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

Separacja galwaniczna: Tak, 250 VAC dla wersji temperaturowej i uniwersalnej,

Nie dla wersji pr¹dowej

Maksymalne obci¹¿enie: 32 odbiorniki / nadajniki 

Protokó³ transmisji: ASCII / Modbus RTU (ograniczony)

Maksymalna d³ugoœæ linii: 1300 m 

Prêdkoœæ transmisji: 2.4, 4.8, 9.6 ,19.2, 38,4, 57.6, 115.2, 230.4 kbps 

Kontrola parzystoœci: Even, Odd, None 

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

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

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

Minimalny sygna³ wyjœciowy nadajnika: 1,5 V (przy R0= 54 W ) 

Minimalna czu³oœæ odbiornika: 200 mV / RWE= 12 kW 

Minimalna impedancja linii transmisji danych: 27 W

Zabezpieczenie zwarciowe / termiczne: Tak 

PORT ETHERNET

Protokó³ transmisji Modbus TCP, DHCP server, http server 

Interfejs: 10BaseT Ethernet 

Bufor danych: 300 B 

Iloœæ jednoczesnych otwartych po³¹czeñ: 4 

Z³¹cze RJ-45 

Diody sygnalizacyjne LED 2, wbudowane w gniazdo RJ45 

P£YTA CZO£OWA

P£YTA TYLNA

WYJŒCIA ANALOGOWE 4...20mA (Opcja)

Iloœæ 1

Sygna³ wyjœciowy 4...20 mA

Tryb pracy wyjœcie aktywne lub pasywne

Maksymalne napiêcie pomiêdzy I+ i I- 28 VDC

Rezystancja pêtli (dla U  = 24 V) 0...500 Wzas

Rozdzielczoœæ przetwornika C/A 16 bit

Separacja galwaniczna od napiêcia zasilania tak, 500 V

Dok³adnoœæ 0.2 %
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KARTA PAMIÊCI - REJESTRACJA WYNIKÓW

Typ pamiêci zalecane karty SD/MMC firmy Sandisk

Maksymalna iloœæ zapisanych rekordów 248016 dla 32MB, 1000144 dla 128 MB

System zapisu zbiór tekstowy, FAT 16

ZASILANIE 

Napiêcie zasilania: 24 VAC (+5% / -10%) 

20 ... 30 VDC (biegunowoœæ obojêtna) 

Pobór mocy: Typowo 2W, 7W max (przy zasilaniu pêtli pr¹dowych)

WARUNKI PRACY

Temperatura otoczenia 0...+50 °C

Temperatura przechowywania -10...+70 °C

WYMIARY MECHANICZNE - OBUDOWA

Typ obudowy: Do zabudowy tablicowej, tworzywo niepalne „Noryl” 

Wymiary (wys. X szer. X g³.): 72 mm X 144 mm X 127 mm 

Wymiary wyciêcia w panelu: 138+1mm X 68+0,7mm 

Maksymalna gruboœæ p³yty panelu: 5 mm 

Masa: ok. 0.6 kg 

Stopieñ ochrony od strony p³yty czo³owej: IP54 

Stopieñ ochrony od strony p³yty tylnej: IP30 

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA 

Warianty kodu  XXX -X -X -X 

Wersja 8 kana³owa  MPI-8    

Wersja 4 kana³owa  MPI-8/4    

Typ wejœæ     

n - iloœæ wejœæ typu 0/4…20mA, pozosta³e typu RTD/TC, kumutacja przekaŸnikami
sygna³owymi, brak zasilania pêtli pr¹dowych z przyrz¹du, separacja galwaniczna
miedzy kana³ami 

 n   

Wszystkie wejœcia typu 0/4…20mA, kumutacja elektroniczna, wspólny zacisk I-, 
mo¿liwoœæ zasilania pêtli pr¹dowych z przyrz¹du 

 P   

Wszystkie wejœcia typu RTD/TC, kumutacja elektroniczna  T   

Port Ethernet     

Brak  0  

Port Ethernet, protokó³ Modbus TCP, serwer www  1  

Wyjœcie  

Brak wyjœcia analogowego 4…20mA 0 

Wyjœcie analogowe 4…20mA, retransmisja jednego z kana³ów pomiarowych 1 
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