AR517

Miernik uniwersalny

• 1 uniwersalne wejœcia pomiarowe z pamiêci¹ maksimum-

minimum wielkoœci mierzonej oraz funkcj¹ zdalnego
wyœwietlania danych
• Programowalne wejœcie cyfrowe do zmiany trybu pracy
miernika
• Wyjœcie analogowe 0/4...20 mA lub 0/2...10 V
• Wbudowany zasilacz 24 VDC
• Interfejs RS485 (protokó³ Modbus RTU)
• Odczyt cyfrowy LED z programowalnym kolorem i jasnoœci¹
œwiecenia
• Oprogramowanie oraz programator umo¿liwiaj¹cy podgl¹d
wartoœci mierzonej i szybk¹ konfiguracjê pojedynczych lub
gotowych zestawów parametrów zapisanych wczeœniej na
komputerze w celu ponownego wykorzystania

WEJŒCIA POMIAROWE

WYJŒCIA

• 1 uniwersalne wejœcia pomiarowe (termorezystancyjne,

•
•
•
•

•

termoparowe i analogowe). Pomiar temperatury oraz
innych wielkoœci fizycznych (np. wilgotnoœæ, ciœnienie,
poziom, prêdkoœæ, itp.) przetworzonych na standardowy
sygna³ elektryczny (0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV,
0÷2,5kW
)
pamiêæ minimum i maksimum wielkoœci mierzonej
kompensacja temperatury zimnych koñców termopar
kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych
wbudowany zasilacz 24VDC do zasilania przetworników obiektowych
WEJŒCIE BINARNE
programowalne wejœcie cyfrowe do zmiany trybu pracy
miernika: tryb rêczny/automatyczny dla wyjœcia
analogowego, blokada klawiatury, zatrzymanie wskazañ
wyœwietlacza (funkcja HOLD)

• 1 wyjœcie analogowe 0/4...20 mA lub 0/2...10V (retran-

smisyjne, alarmowe/steruj¹ce, rêczne)
• tryb rêczny dla wyjœcia analogowego (otwarta pêtla

•

•
•

•

regulacji), pozwalaj¹cy zadawaæ wartoœæ sygna³u
wyjœciowego w zakresie 0...100%
WYŒWIETLANIE WYNIKÓW POMIARU
7-segmentowy LCD z programowalnym kolorem i jasnoœci¹ œwiecenia, 4 cyfry
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY
interfejs szeregowy RS485 (Modbus RTU) izolowany
galwanicznie
funkcja zdalnego wyœwietlania danych (poprzez protokó³ Modbus RTU
OPROGRAMOWANIE
do³¹czone bezp³atne oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce
konfiguracjê parametrów

Dostêpne akcesoria:
• programator AR955/GP
• konwerter RS485/USB
DANE TECHNICZNE
Iloœæ wejœæ:
Czas odpowiedzi:
Rezystancja doprowadzeñ (RTD, W
):
Pr¹d wejœcia rezystancyjnego (RTD, W
):
B³¹d przetwarzania (w temp. 25 °
C):
podstawowy:
dodatkowy dla termopar:
dodatkowy od zmian temp. otoczenia:
Iloœæ i typ:
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WEJŒCIA POMIAROWE
1 uniwersalne (programowalne)
0,25...3 s (programowalny)
Rd < 25 W
(dla ka¿dej linii)
400 m
A (pt100, Ni100), 200 m
A (pozosta³e)
dla RTD, mA, V, mV, W
:
0,1% zakresu pomiarowego ±
1 cyfra
dla termopar:
0,2% zakresu pomiarowego ±
1 cyfra
<2°
C (temperatura zimnych koñców)
< 0,003% zakresu wejœcia / °
C
WEJŒCIE BINARNE
1 (stykowe lub napiêciowe <24V), bistabilne
poziom aktywny: zwarcie lub < 0,8 V

AR517

Miernik uniwersalny

Typy:

Protokó³:
Szybkoœæ:
Format znaku:
Pr¹dowe 0/4...20mA - standard:
Napiêciowe 0/2...10 V - opcja:
B³¹d podstawowy:
Napiêcie zasilania:
Zasilacz przetworników obiektowych:
Œrodowisko pracy:
Typ obudowy:
Materia³:
Wymiary (wys. x szer. x g³.):
Wymiary wyciêcia w panelu:
Masa:
Stopieñ ochrony od strony p³yty czo³owej:
Stopieñ ochrony od strony p³yty tylnej:
OBUDOWA

7

72

WYŒWIETLACZ
7-segmentowy LED, 4 cyfry, wysokoœæ 120 mm
czerwony, ciemno pomarañczowy, pomarañczowy,¿ó³ty, zielony
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY
RS485 - separowany galwanicznie
Z³¹cze typu PRG (bez separacji) dla zestawu programuj¹cego
AR955/GP
Modbus RTU (SLAVE)
2,4...115,2 kb/s
8N1 (8 bitów danych, 1 bit stopu, bez bitu parzystoœci)
WYJŒCIE ANALOGOWE
maksymalna rozdzielczoœæ 1,4 m
A (14 bit)
obci¹¿alnoœæ wyjœcia Ro < 350 W
maksymalna rozdzielczoœæ 0,7 mV(14 bit)
obci¹¿alnoœæ wyjœcia Io < 3,7 mA (Ro < 2,7 kW
)
< 0,1% zakresu wyjœciowego
ZASILANIE
85...2260 VAC / 3 VA,
20...50 VAC / 3VA, 20...72 VDC / 3 W
24 VDC / 30 mA
WARUNKI PRACY
0...50 °
C, <100 %RH, powietrze, gazy neutralne
WYMIARY MECHANICZNE - OBUDOWA
do zabudowy tablicowej Multibox 482408
samogasn¹cy Noryl 94V-0
96 mm x 48 mm x 79 mm
92 mm x 44 mm
ok. 165 g
IP65
IP20
LISTWA ZACISKOWA I GNIAZDA

17

poliwêglan

NORYL

45

Typ wyœwietlacza:
Kolor:

WIDOK OD STRONY
UCHWYTU MOCUJ¥CEGO

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA
Warianty kodu

XXX

Miernik AR517

AR517

/X

/X

/X

Zasilanie
230 VAC

S1

24 VAC/DC

S2

Wyjœcie analogowe
0/4…20 mA
0/2…10 V

Bez oznaczenia
WU

Interfejs RS
Brak
Interfejs RS485
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Bez oznaczenia
RS485

