RSG 40
• Czytelna prezentacja: jasny 7-calowy wyœwietlacz z matryc¹
aktywn¹ TFT

• Szybkoœæ: odœwie¿anie sygna³u wszystkich kana³ów w 100 ms,
Zapis w pamiêci: 8 kana³ów szybkiej rejestracji w cyklu 100 ms.

• Budowa modu³owa: do 20 wejœæ analogowych i 14 wejœæ
binarnych lub 12 przekaŸników
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• Akwizycja danych z sieci obiektowej: 40 kana³ów pomiarowych
• Bezpieczna rejestracja: administracja kontami u¿ytkowników,
podpis elektroniczny (FDA 21CFR 11)

• Swobodny wybór trybu wyœwietlania: nowoœci- wskaŸnik ko³owy
lub symulacja analogowych wskaŸników wskazówkowych

• Architektura otwarta: wbudowany serwer WWW, ³¹cza Profibus
DP i Modbus, standardowe protoko³y i interfejsy: USB, TCP/IP,
OPC i Ethernet
• Przetwarzanie danych: automatyczna analiza, wyszukiwanie
zdarzeñ, 100 wartoœci granicznych
• Praktyczny monta¿: g³êbokoœæ monta¿u 158 mm, panel czo³owy
z tworzywa sztucznego IP65, NEMA4

ZASTOSOWANIE
Kontrola procesów technologicznych i jakoœci produktów w przemyœle chemicznym i pokrewnych; Energetyka;
Przemys³ farmaceuty-czny i spo¿ywczy; Ochrona œrodowiska; Gospodarka wodna i œciekowa; Instalacje badawcze i

Stacja graficzna rejestracji danych Memograph M. prezentuje i
przetwarza informacje o wszystkich istotnych parametrach
procesowych. Przyrz¹d rejestruje wartoœci pomiarowe, monitoruje wartoœci graniczne i analizuje przebiegi. Dane s¹
sk³adowane w pamiêci wewnêtrznej o pojemnoœci 256 MB, na
karcie SD lub w pamiêci USB. Memograph M charakteryzuje siê
budow¹ modu³ow¹, intuicyjn¹ obs³ug¹ oraz wszechstronnym
systemem zabezpieczeñ. W zakres standardowego
oprogramowania wchodzi pakiet programowy ReadWin® 2000
PC wykorzystywany do konfiguracji, wizualizacji i archiwowania
zgromadzonych danych.

ZASADA POMIARU
Elektroniczne gromadzenie, wyœwietlanie, rejestracja, analiza,
zdalna transmisja i archiwizacja analogowych i dwustanowych
wielkoœci pomiarowych.

UK£AD POMIAROWY
Wielokana³owy system rejestracji danych z kolorowym
wyœwietlaczem na bazie ekranu TFT o przek¹tnej 7" (170 mm),
wejœcia uniwersalne izolowane galwanicznie (U, I, TC, RTD,
impulsowe, czêstotliwoœciowe), wejœcie binarne, zasilacz
przetwornika, przekaŸnik graniczny, interfejsy cyfrowe (USB,
Ethernet, RS232/485), pamiêæ wewnêtrzna SD, zewnêtrzna
karta pamiêci SD i pamiêæ USB. Czêstotliwoœæ odœwie¿ania
wszystkich kana³ów 100 ms. Pakiet programowy ReadWin®
2000 PC wykorzystywany do kompleksowej konfiguracji
urz¹dzenia i oceny danych.
Wskazówka!
Iloœæ wejœæ i wyjœæ oraz przekaŸników w urz¹dzeniu podstawowym w poszczególnych przypadkach mo¿na zwiêkszyæ
stosuj¹c maksimum piêæ kart rozszerzeñ. Memograph M mo¿e
zasilaæ przetworniki dwuprzewodowe. Urz¹dzenie jest konfigurowane i obs³ugiwane za poœrednictwem 4 przycisków i
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pokrêt³a nawigatora z wykorzystaniem pakietu programowego
Read-Win® 2000 PC lub zewnêtrznej klawiatury. Du¿ym
u³atwieniem w obs³udze lokalnej jest pomoc kontekstowa.
Wartoœci pomiarowe, zdarzenia i alarmy s¹ kodowane zgodnie
z protoko³em szeregowym i nastêpnie przesy³ane.

PAKIETY ZADANIOWE/OPCJE PROGRAMOWE
Istnieje mo¿liwoœæ rozszerzenia funkcjonalnoœci wczeœniej
zakupionego urz¹dzenia poprzez uaktywnienie programowe
wszystkich opcjonalnych funkcji przyrz¹du. W pakiecie
standardowym ³¹cznie z pakietem bezpieczeñstwa dostêpne
s¹ nastêpuj¹ce funkcje
- Ca³kowanie/sumowanie, liczniki
- Rejestracja wartoœci min./maks., œredniej
- Analiza sygna³u: dzieñ, tydzieñ, miesi¹c, rok, zewnêtrzny
(wejœcie binarne)
- Komunikaty o zdarzeniach
- Licznik czasu pracy
- Wprowadzanie tekstu/komentarz
- Zmiana jêzyka
- Synchronizacja czasu
- Wygaszacz ekranu.
- Serwer WWW/e-mail
- Linearyzacja
- Klawiatura zewnêtrzna
- Zabezpieczenie kodem dostêpu
- Administracja uprawnieniami u¿ytkowników zgodnie z 21
CFR cz. 11
W pakiecie matematycznym oprócz wszystkich powy¿szych
dostêpne s¹ równie¿:
- Funkcje matematyczne definiowane przy pomocy edytora
równañ
- Operacje logiczne

RSG 40
Pamiêæ

gniazda pamiêci zewnêtrznych:
karty SD oraz pamiêci USB

Komunikacja

Wejœcia

*.csv
*.dat

Ethernet
(opcja)

256 MB
Pamiêæ
wewnêtrzna

USB
OPC serwer (opcja)
Funkcja serwera WWW
PSTN-/GSM-Modem
Fieldbus do 40
kana³ów (opcja):
- Profibus DP Slave
- Modbus RTU
- Modbus TCP/IP

Wejœcia analogowe
od 0 do 20
- TC
- RTD
- mA
- mV, V
- czêstotliwoœciowe
- impulsowe
Opcja:
8 kana³ów matematycznych
Funkcje matematyczne formu³owane
przy pomocy edytora równañ
wejœcia binarne 6-14
- zdarzenie
- czas
- licznik
- funkcja sterowania

Z³¹cze szeregowe
RS232, RS485 (opcja)
2 wyjœcia analogowe (opcja)
- wyjœcie pr¹dowe lub
- wyjœcie czêstotliwoœciowe
Oprogramowanie
PC ReadWin 2000

Zasilanie

Wyjœcie zasilania
przetwornika
24V, 200mA

115/230 V AC
24 V AC/DC

PrzekaŸniki:
- 1 styk prze³¹czalny
- 5 do 11 styków
normalnie otwartych
100 wartoœci granicznych
(przypisanie zmiennej
do kana³u)

Wyjœcia

WIELKOŒCI WEJŒCIOWE
Wejœcia binarne
Iloœæ
Wersja standardowa: 6 wejœæ binarnych
Opcjonalna karta dwustanowa(gniazdo 5):
8 dodatkowych wejœæ binarnych
Poziom sygna³ów wejœciowych
zgodnie z IEC 61131-2:
Logiczne "0" (odpowiada -3 do +5 V), uaktywnienie sygna³em
logicznym "1" (odpowiada +12 do +30 V)
Czêstotliwoœæ sygna³u wejœciowego Maks. 25 Hz
Szerokoœæ impulsu Min. 20 ms
Pr¹d wejœciowy Maks. 2 mA
Napiêcie wejœciowe Maks. 32 V (napiêcie d³ugotrwa³e, nie
niszcz¹ce wejœcia sygna³owego)
Funkcje programowalne:
Wejœcie steruj¹ce (patrz te¿ poni¿ej), za³¹czanie/wy³¹czanie
komunikatów, licznik impulsów (13-cyfrowy, 64 bitowy), czas
pracy, komunikat+czas pracy, iloœæ od okreœlonego momentu
czasu. Funkcje wejœcia steruj¹cego: rozpoczêcie rejestracji,
w³¹czenie wygaszacza ekranu, blokada konfiguracji, blokada
klawiatury/nawigatora, synchronizacja czasu, zmiana grupy
ekranowej, za³./wy³. Monitorowania wartoœci granicznych,
za³./wy³. poszczególnych wartoœci granicznych, start/zatrzymanie analiz.
Analogowe wejœcia uniwersalne
Iloœæ wejœæ
Wersja standardowa bez wejœæ uniwersalnych.
Opcjonalne uniwersalne karty wejœciowe (gniazdo 1-5) ka¿da
z 4 wejœciami uniwersalnymi (4/8/12/16/20).
Funkcja
Dla ka¿dego wejœcia uniwersalnego u¿ytkownik posiada
mo¿liwoœæ wyboru miêdzy sygna³ami U, I, temperaturowymi
(RTD, TC), wejœciem impulsowym lub wejœciem
czêstotliwoœciowym.
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Szybkoœæ odœwie¿ania:
Wszystkie kana³y s¹ skanowane z czêstotliwoœci¹ 100 ms.
Rozdzielczoœæ przetwarzania a/c: 24 bity
Ca³kowanie:
Istnieje mo¿liwoœæ okreœlenia wartoœci œredniej
chwilowej, wartoœci œredniej dobowej,
tygodniowej,miesiêcznej, rocznej i wartoœci ogólnej
(13-cyfrowe, 64 bity).
Zmienna pomiarowa : zgodnie z IEC 60873-1:
- Dla ka¿dej mierzonej wartoœci dopuszczalny jest
dodatkowy b³¹d wskazania -/+ 1 cyfra.
WIELKOŒCI WYJŒCIOWE
Pomocnicze Ÿród³o napiêciowe
Pomocnicze Ÿród³o napiêcia zasilaj¹cego s³u¿y do
uaktywnienia wejœcia binarnego (lub czujników) ze stykami
bezpotencja³owymi i jest galwanicznie izolowane od uk³adu i
wejœæ (napiêcie probiercze 500 V). Masa Ÿród³a napiêciowego i
masa wejœcia binarnego s¹ z sob¹ zwarte.
Napiêcie wyjœciowe: Oko³o 24 V DC, maks. 28 V
Pr¹d wyjœciowy: Maksimum 200 mA, zabezpieczenie
przeciwzwarciowe, pr¹d nie stabilizowany
Wyjœcia przekaŸnikowe
Wersja standardowa (gniazdo karty zasilacza): 1 przekaŸnik
statusowy ze stykiem prze³¹cznym, 5 przekaŸników ze stykiem
NO np. dla sygnalizacji wartoœci granicznych (styki mo¿na
skonfigurowaæ jako NC). Opcjonalna karta binarna (gniazdo 5):
6 dodatkowych przekaŸników ze stykiem NO np. w celu
sygnalizacji przekroczenia wartoœci granicznej (styki mo¿na
skonfigurowaæ jako NC).
Wskazówka! Zabrania siê ³¹czenia lub pod³¹czania do wspólnej
masy obwodów niskiego napiêcia i obwodów napiêcia
bezpiecznego dotykowo (SELV).
Czas odpowiedzi: £ 400 ms
Maksymalne obci¹¿enie styku DC: 50 V / 300 mA (napiêcie
d³ugotrwa³e, nie niszcz¹ce wejœcia/wyjœcia sygna³owego)
Maksymalne obci¹¿enie styku AC: 230 V / 3 A (napiêcie
d³ugotrwa³e, nie niszcz¹ce wejœcia/wyjœcia sygna³owego)
Wyjœcia analogowe i impulsowe
Iloœæ:
Opcjonalna karta binarna(gniazdo 5): 2 wyjœcia analogowe;
mog¹ byæ u¿ywane jako wyjœcia pr¹dowe lub impulsowe.
ZASILANIE
Napiêcie zasilania
Zasilacz niskiego napiêcia: 115 / 230 VAC
Zasilacz niskiego napiêcia bezpiecznego: 24 VAC/DC
Czêstotliwoœæ znamionowa: 50 / 60 Hz
Pobór energii: 115 / 230 V: maks. 40 VA
24 V: maks. 40 VA
WARUNKI ŒRODOWISKOWE
Temperatura otoczenia -10...+50 °C
Temperatura sk³adowania -20...+60 °C
Klasa klimatyczna zgodnie z IEC 60654-1: B1
Stopieñ ochrony
- Panel czo³owy IP65 (IEC 60529, Kat. 2) NEMA 4
- Panel tylny IP20 (IEC 60529, Kat. 2)

