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MIERNIKI WIELOKANA£OWE
MIERNIK WIELOKANA£OWY MTT160 (TABLICOWY)
SYSTEM POMIAROWY MPT160 (PRZENOŒNY)
MIERNIK WIELOKANA£OWY MTT160 (W OBUDOWIE NAŒCIENNEJIP65)
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ZASTOSOWANIE
Miernik wielokana³owy MTT160 jest przeznaczony do pomiaru
i rejestracji temperatury oraz innych wielkoœci fizycznych przetworzonych na sygna³ sta³opr¹dowy lub napiêciowy. Umo¿liwia
wielomiejscowe pomiary wraz z sygnalizacj¹ przekroczeñ i rejestracjê wyników w wewnêtrznej nieulotnej pamiêci. Mo¿e wspó³pracowaæ z ró¿nymi rodzajami czujników temperatury, z przetwornikami pomiarowymi (nadajnikami) o standardowych sygna³ach
wyjœciowych oraz z czujnikami wilgotnoœci. Jest wyposa¿ony
w siedem przekaŸników, które mo¿na przyporz¹dkowaæ wybranym kana³om i ustawiæ granice alarmowe. Wewnêtrzna nieulotna
pamiêæ umo¿liwia zapamiêtywanie wyników pomiarowych z zadan¹ czêstotliwoœci¹. Zarejestrowane wyniki (data, czas, wartoœæ
zmierzona w wybranym kanale) mo¿na przegl¹daæ na wyœwietlaczach miernika lub przez interfejs szeregowy wydrukowaæ na drukarce. Interfejs szeregowy umo¿liwia tak¿e po³¹czenie z komputerem w celu skonfigurowania miernika i wizualizacji wyników pomiarów.
OPIS KONSTRUKCJI
Na p³ycie czo³owej umieszczone s¹:
· wyœwietlacz numeru eksponowanego kana³u pomiarowego,
3 pola po 1½ cyfry,
· wyœwietlacz wielkoœci mierzonej, 3 pola po 4 cyfry,
· 7 podœwietlanych wskaŸników za³¹czenia wyjœæ przekaŸnikowych,
· 3 podœwietlane wskaŸniki rêcznego wyboru kana³u pomiarowego,
· 5 przycisków programowania parametrów.
DANE TECHNICZNE
iloœæ wejœæ pomiarowych
Sygna³y wejœciowe
Wyjœcia do sygnalizacji
stanów alarmowych
Wyjœcie komunikacyjne

16 (max)
patrz tablica 1

7 przekaŸników 8A / 250V~
RS-232C / RS-485
izolowane galwanicznie
Rejestracja wyników pomiarowych patrz tablica 2
Wyœwietlacz:
wyniku pomiarów
3 pola LED, 14,2 mm, 4 cyfry
numeru kana³u
3 pola LED, 12,7 mm, 1½ cyfry

Klasa dok³adnoœci
Pobór mocy
Napiêcie probiercze izolacji
Stopieñ ochrony obudowy

patrz tablica 1
 10 VA
4 kV
IP54 - od strony czo³owej,
IP20 - od strony zacisków
Pozycja pracy
dowolna
Masa
0,5 kg
ZNAMIONOWE WARUNKI U¯YTKOWANIA
Zasilanie
85...253 V AC, DC
Czêstotliwoœæ napiêcia zasilania 45...50...65 Hz
Temperatura otoczenia
5...23...40 oC
Wilgotnoœæ wzglêdna
otaczaj¹cego powietrza
25...80%
Drgania i wstrz¹sy:
czêstotliwoœæ
10...55 Hz
amplituda
 0,35 mm
Zewnêtrzne pole magnetyczne
0...40...400 A/m
WEJŒCIA
Miernik ma 16 wejœæ, które mog¹ byæ przystosowane do ró¿nych
typów sygna³ów wejœciowych ( patrz tablica 1).
Miernik MTT160 spe³nia wymagania norm w zakresie:
- bezpieczeñstwa
PN-EN 61010-1
- kompatybilnoœci elektromagnetycznej:
wg PN-EN 61000-6-2 (odpornoœæ na zak³ócenia)
wg PN-EN 61000-6-4 (emisja zak³óceñ)
Tablica 1
Zakres
Typ czujnika
pomiarowy
typ
S (Pt10Rh-Pt)
0...1760 oC
termoJ (Fe-CuNi)
0...1200 oC
elementowe
K (NiCr-Ni)
0...1370 oC
(z mo¿liwoœci¹
R (Pt13Rh-Pt)
0...1760 oC
1 automatycznej
T (Cu-CuNi)
0... 400 oC
kompensacji
N (NiCrSi-NiSi) 0...1300 oC
zimnych
E (NiCr-CuNi)
0...1000 oC
koñców)
Ni-NiMo
0...1400 oC
Pt100
-200...850 oC
Pt500
-200...850 oC
termoPt1000
-200...850 oC
rezystancyjne
2
Ni100
-60...180 oC
2-przewodowe
Cu100
-50...180 oC
Pt100
-200...850 oC
termoPt500
-200...850 oC
3 rezystancyjne
Pt1000
-200...850 oC
3-przewodowe
Ni100
-60...180 oC
Cu100
-50...180 oC
liniowe
przeliczenie
0...20 mA
4
pr¹dowe
na wartoœæ
4...20 mA
liniowe
eksponowan¹,
5
0...10 V
napiêciowe
ustawialne
Wejœcie
nazwa

6

do czujnika
wilgotnoœci

przeliczenie sygna³u wejœciowego na
wilgotnoœæ na podstawie ustawialnych parametrów

0...100%

B³¹d pomiaru
±2 oC
±1 oC
±1 oC
±2 oC
±1 oC
±1 oC
±1 oC
±1 oC
±0,3oC±0,1%wm
±0,3oC±0,1%wm
±0,3oC±0,1%wm
±0,3oC±0,1%wm
±0,3oC±0,1%wm
±0,3oC±0,1%wm
±0,3oC±0,1%wm
±0,3oC±0,1%wm
±0,3oC±0,1%wm
±0,3oC±0,1%wm
±0,05%
±0,05%

0,2%
(b³¹d miernika)
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Typ poszczególnych wejœæ nale¿y okreœliæ w zamówieniu. Natomiast z klawiatury mo¿na okreœliæ:
a) dla wejœæ typu 1, 2 i 3 - typ czujnika,
b) dla wejœæ typu 5 i 6 - zakres pomiarowy w celu dopasowania wejœcia do zakresu pod³¹czonego przetwornika.
ODCZYT POMIARÓW
Umieszczone na p³ycie czo³owej wyœwietlacze wyœwietlaj¹ numery trzech kana³ów i wynik pomiaru w tych kana³ach, a wskaŸniki
za³¹czenia wyjœæ przekaŸnikowych iloœæ za³¹czonych przekaŸników.
Numery kana³ów eksponowanych na wyœwietlaczach mog¹
zmieniaæ siê cyklicznie co okreœlony czas lub mog¹ byæ zatrzymane na jednym wybranym kanale.
KONFIGUROWANIE MIERNIKA
Wszystkie parametry zwi¹zane z konfiguracj¹ miernika mog¹
byæ ustawiane przez u¿ytkownika z klawiatury miernika lub komputera. Parametry te s¹ zapamiêtywane w nieulotnej pamiêci miernika.
REJESTRACJA WYNIKÓW POMIAROWYCH
Miernik ma pamiêæ nieulotn¹ w której rejestrowane s¹ wyniki
pomiarowe z wybranych kana³ów. Okres zbierania próbek jest
ustawiany przez u¿ytkownika z klawiatury w zakresie 1...9999 sek.
U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ wybrania kana³ów które maj¹ byæ rejestrowane. Po zape³nieniu bufora próbek, najstarsze próbki s¹ kasowane. Czas zape³nienia bufora zale¿y od okresu rejestracji i iloœci kana³ów rejestrowanych.
Tablica 2 przedstawia zale¿noœæ iloœci próbek umieszczonych
w buforze od liczby rejestrowanych kana³ów oraz przyk³adowy
czas zape³nienia bufora dla okresu rejestracji ustawionego na 15
minut.
Tablica 2
Iloœæ kana³ów
rejestrowanych

Iloœæ próbek w buforze

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3832
2874
2299
1915
1641
1436
1276
1249
1044
957
883
820
765
717
675
637

a)

dnia czas Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8
m.d. h:min. Ch9 Ch10 Ch11 Ch12 Ch13 Ch14 Ch15 Ch16
12.06 12:00

120,5 154,7 1666 654,8 193,3 221,1 110,9 121,2
121,7 122,4 324,7 332,3 111,2 441,0 100,0 987,1

12.06 12:10

120,2 154,3 1662 654,2 193,2 221,4 110,4 121,4
121,2 122,1 324,3 332,4 111,1 441,4 100,4 987,5

12.06 12:20

120,7 154,7 1664 654,7 193,6 221,7 110,2 121,8
121,6 122,4 324,4 332,7 111,4 441,6 100,3 987,7

b)

dnia czas Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8
m.d. h:min. Ch9 Ch10 Ch11 Ch12 Ch13 Ch14 Ch15 Ch16
12.08 12:00

120,1 154,7 ----- 654,8 193,3 221,1 110,9 121,2
----- ----- 324,7 332,3 111,2 441,0 100,0 987,1

12.08 12:40

120,2 154,3 ----- 654,2 193,2 221,4 110,4 121,4
----- ----- 324,3 332,4 111,1 441,4 100,4 987,5

12.08 13:20

120,7 154,7 ----- 654,7 193,6 221,7 110,2 121,8
----- ----- 324,4 332,7 111,4 441,6 100,3 987,7

Czas zape³nienia bufora przy
okresie zbierania co 900 sek.

39 dni
29 dni
23 dni
19 dni
17 dni
14 dni
13 dni
11 dni
10 dni
9 dni
9 dni
8 dni
7 dni
7 dni
7 dni
6 dni

UK£AD ALARMOWY
Z kana³em pomiarowym zwi¹zane s¹ dwa programowalne poziomy alarmowe, których przekroczenie powoduje pobudzenie
wybranego przekaŸnika i zaœwiecenie diody na p³ycie czo³owej.
Swobodna konfiguracja alarmów umo¿liwia np. realizacjê regulacji grzania - ch³odzenia z ustawialn¹ histerez¹ i stref¹ nieczu³oœci.
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY
Interfejs komunikacyjny jest konfigurowany z klawiatury miernika do wspó³pracy:
a) z komputerem przez ³¹cze RS-232C - protokó³ MODBUS RTU,
b) z komputerem przez ³¹cze RS-485 - protokó³ MODBUS RTU,
c) z drukark¹ termiczn¹ MEFKA / KAFKA - protokó³ EPSON.
(pod³¹czenie innych drukarek - po uzgodnieniu z producentem)
Uwaga: Opcje a) i b) s¹ niedostêpne w wykonaniu MTT160 0099 i
MTT160 0199
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WSPÓ£PRACA Z DRUKARK¥
Miernik umo¿liwia wydruk zgromadzonych danych pomiarowych
w buforze po pod³¹czeniu drukarki. Wyniki mo¿na drukowaæ okresowo lub na bie¿¹co. Przyk³ad wydruku pokazano na rys.1.

Rys.1. Przyk³adowe wydruki raportu z drukarki termicznej
a) przy skonfigurowaniu rejestracji w 16 kana³ach co 10 minut
b) przy skonfigurowaniu rejestracji w 13 kana³ach co 40 minut

PROGRAMY KOMPUTEROWE:
METEST 101 - do wspó³pracy z 1, 5, 10 - miernikiami
MTT160. Oprogramowanie wizualizacyjne METEST 101 pozwalaj¹ na zastosowanie miernika(ów) w komputerowych systemach zbierania danych. Programy umo¿liwiaj¹ zdalne sterowanie parametrami pracy miernika oraz rejestracjê wartoœci
mierzonych; alarmowanie; raportowanie itd.
Oprogramowanie sk³ada siê programów wykonawczych:
- program g³ówny - konfiguracja miernika, pobieranie danych
pomiarowych, generowanie stanów alarmowych,
- analiza danych - przy pomocy filtrów mo¿liwe jest wyszczególnienie odpowiednich danych, dokonuje raportowania zarówno
do pliku jak i do programu,
- raport zdarzeñ - analiza zdarzeñ zaistnia³ych w czasie pomiarów, jednoczeœnie dokonuje filtracji zdarzeñ i generuje raport do
pliku lub bezpoœrednio do programu.
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- 16 czujników termorezystancyjnych, linia 2-przewodowa

03

- 8 czujników termorezystancyjnych, linia 3-przewodowa

04

- 16 sygna³ów liniowych pr¹dowych

05

- 16 sygna³ów liniowych napiêciowych

06

- 4 sygna³y z sond temperatura i wilgotnoœæ

07

- typ wejœcia wg uzgodnieñ

99

Zamawiaj¹c miernik z wejœciami wg uzgodnieñ nale¿y podaæ
rodzaje i liczbê sygna³ów:
- iloœæ sygna³ów termorezystancyjnych,
- iloœæ sygna³ów termoelementowych (z pomiarem zimnych koñców),
- iloœæ sygna³ów 0/4...20 mA,
- iloœæ sygna³ów 0...5 V,
- iloœæ sygna³ów 0...10 V,
- iloœæ sygna³ów temperatura i wilgotnoœæ.
Uwaga: maksymalna iloœæ wejœæ wynosi 16, przy czym sygna³ termorezystancyjny (dla linii 3-przewodowej) zajmuje 2 wejœcia, pozosta³e sygna³y po 1 wejœciu. Je¿eli w mierniku ma byæ automatyczna kompensacja zimnych koñców (przy termoelementach) nale¿y jedno wejœcie przeznaczyæ do tego celu.
Przyk³ad zamówienia miernika wielokana³owego MTT160 z interfejsem komunikacyjnym RS-232C do drukarki (01) i wejœciami do
pod³¹czenia 15 czujników termoelementowych z automatyczn¹
kompensacj¹ zimnych koñców (02):
Miernik wielokana³owy MTT160 01 02
WYKONANIA SPECJALNE
Na ¿yczenie klienta miernik mo¿e byæ wyposa¿ony w dodatkowe specjalne funkcje np:
- wybór minimalnej lub maksymalnej wartoœci pomiarowej z wybranych wejœæ,
- wykonanie okreœlonych obliczeñ np. obliczenie energii cieplnej
na podstawie ró¿nicy temperatur i przep³ywu,
- funkcje regulacji w wybranych kana³ach,
- funkcje timera,
- funkcje zmiany czêstotliwoœci zbierania próbek przy wyst¹pieniu alarmu.
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WYMIARY GABARYTOWE
max 15

otwór w tablicy

96

109,5

7

90+0,8

- 15 czujników termoelementowych
z automatyczn¹ kompensacj¹ zimnych koñców

Ch2

01

96

Wejœcia - patrz tablica 1
- 16 czujników termoelementowych

Ch10

99

Ch9

Interfejs komunikacyjny
- bez interfejsu
- RS-232C do drukarki
- wybór z klawiatury
RS-232C, protokó³ MODBUS
RS-485, protokó³ MODBUS
RS-232C, do drukarki
- wg uzgodnieñ

SCHEMAT POD£¥CZEÑ
A

Tablica 3

Ch1

WYKONANIA MIERNIKA

90+0,8
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SYSTEM POMIAROWY MPT160
System pomiarowy MPT160 jest wykonany w walizce przenoœnej typu kufer. Wewn¹trz której znajduje sie miernik MTT160,
elementy steruj¹ce, gniazda wejœciowe i wyjœciowe. Wszystkie przewody po³¹czeniowe mo¿na wyprowadziæ przez specjalny otwór
znajduj¹cy sie na bocznej œcianie walizki, dziêki temu mo¿liwa jest
praca urz¹dzenia przy zamkniêtej lub otwartej pokrywie walizki. W
walizce przewidziano miejsce na umieszczenie drukarki termicznej.
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Istnieje mo¿liwoœæ rozbudowy systemu o wyjœcie do sieci Ethernet.
Pozwala to na zdalne monitorowanie obiektu oddalonego nawet o
tysi¹ce kilometrów. Urz¹dzenie w takiej wersji mo¿na wykorzystywaæ zarówno w sieciach lokalnych LAN jak i sieciach rozleg³ych
WAN - takich jak Internet. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ obserwowania mierzonych parametrów za pomoc¹ strony WWW generowanej
przez urz¹dzenie.
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MIERNIK WIELOKANA£OWY MTT160
Wersja miernika MTT160 w obudowie naœciennej charakteryzuj¹ca siê du¿¹ odpornoœci¹ na trudne warunki otoczenia. Obudowa
zapewnia stopieñ ochrony IP65. Wymiary 205 x 220 x 140 mm.
Istnieje mo¿liwoœæ wykonania miernika z wyjœciem do sieci Ethernet. Pozwala to na zdalne monitorowanie obiektu oddalonego nawet o tysi¹ce kilometrów. Urz¹dzenie w takiej wersji mo¿na wykorzystywaæ zarówno w sieciach lokalnych LAN jak i sieciach rozleg³ych WAN - takich jak Internet. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ obserwowania mierzonych parametrów za pomoc¹ strony WWW generowanej przez urz¹dzenie.
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