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MIERNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŒCI
MTT600
ZNAMIONOWE WARUNKI U¯YTKOWANIA

°C

Zasilanie

196...230...253 V

Natê¿enie zewnêtrznych
pól magnetycznych

0...40...400 A/m

Temperatura otoczenia

5...23...40 oC

Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza do 85%

MTT600

esc

ZASTOSOWANIE
Mierniki tablicowe cyfrowe MTT600 s¹ przeznaczone do pomiaru temperatury, wilgotnoœci lub innych wielkoœci fizycznych przetworzonych na sygna³y pr¹dowe, napieciowe lub rezystancyjne.
Mog¹ byæ wyposa¿one w trzy przekaŸniki elektromagnetyczne do
sygnalizacji przekroczenia progów alarmowych. Wartoœci progów
s¹ ustawiane przyciskami.
DODATKOWE W£ASNOŒCI U¯YTKOWE
· typ czujnika programowany przyciskami,
· programowane przyciskami wartoœci progów alarmowych,
· programowany przez u¿ytkownika zakres pomiarowy dla wejœæ
standardowych,
· mo¿liwoœæ korekcji b³êdu czujnika,
· mo¿liwoœæ pomiaru wilgotnoœci metod¹ „suchy-mokry”,
· pamiêtanie parametrów po wy³¹czeniu zasilania,
· sygnalizacja przerwy w obwodzie czujnika,
· kompensacja temperatury spoin odniesienia dla termoelementów.
DANE TECHNICZNE

WYKONANIA I PRZYK£AD ZAMÓWIENIA
MIERNIK TABLICOWY CYFROWY MTT600
Wejœcie:
Pt100
Pt500
Pt1000
Ni100
Cu100
2xPt100 (suchy-mokry)
2xPt500 (suchy-mokry)
2xPt1000 (suchy-mokry)
nadajnik poten. do 2000
nadajnik rezyst. do 2000
pr¹dowe lin. -0,1...20,5mA
napiêciowe lin. -0,05...10,5V
PtRh10-Pt „S”
FeCu-Ni
„J”
NiCr-NiAl „K”
PtRh13-Pt „R”
Cu-CuNi
„I”
Ni-NiMo
NiCrSi-NiSi „N”
NiCr-CuNi „E”

Zakres:
-200...850 oC
-200...850 oC
-200...850 oC
-60...180 oC
-50...180 oC
10...90,0%

B³¹d:
±0,5 oC
±0,3 oC
±0,3 oC
±0,5 oC
±0,5 oC
±3%
wilgotnoœci
±2%
wzglêdnej
±2%
0...100% *) **)
0...2000 *) ±1
*)
±0,2%
*)
±0,2%
0...1760 oC ±3 oC
0...1200 oC ±2 oC
0...1370 oC ±2 oC
0...1760 oC ±2 oC
0...400 oC
±2 oC
0...1400 oC ±2 oC
0...1300 oC ±2 oC
0...1000 oC ±2 oC
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*) - sygna³ liniowo przeskalowywany przyciskami
**) - 0,2% x (2000/Rpotencjometru)
Wyjœcia przekaŸnikowe:
bez przekaŸników
wyjœcie I - jeden przekaŸnik 8 A / 250 V~
wyjœcie I i II - dwa przekaŸniki 8 A / 250 V~
wyjœcie I, II i III - trzy przekaŸniki 8 A / 250 V~

0
1
2
3

Sygna³ wejœciowy:

z czujników: Pt, Ni, Cu i 2 x Pt,
z nadajników: potencjometrycznych
i rezystancyjnych,
z termoelementów,
sygna³y: pr¹dowe i napiêciowe

Stopieñ ochrony obudowy:

IP54 - od strony tablicy,
IP20 - od strony zacisków

Napiêcie probiercze

4 kV

Czas grzania wstêpnego

 15 min.

Pobór mocy

 4,5 VA

WYKONANIA SPECJALNE

WskaŸnik cyfrowy

LED 14,2 mm, 3 cyfry,
czerwony lub zielony

* - Oznaczenie jednostek na p³ycie czo³owej wed³ug uzgodnieñ z
klientem.

Pozycja pracy

dowolna

Masa

0,4 kg

WskaŸnik cyfrowy: - czerwony
- zielony
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Przyk³ad zamówienia miernika tablicowego cyfrowego MTT600
z wejœciem Pt1000 (01) i wyjœciem przekaŸnikowym I i II (2), ze
wskaŸnikiem czerwonym (C):
miernik temperatury i wilgotnoœci MTT600 012C
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SCHEMAT PO£¥CZEÑ ZEWNÊTRZNYCH
0...5/10 V

+ sygna³y
standardowe

max 15

+

48

0/4...20 mA

WYMIARY GABARYTOWO-MONTA¯OWE

termoelementy

+

nadajnik
potencjometryczny

96

101

7

min 99,5

termorezystor
suchy
mokry

44 +0,5

min 49

nadajnik
rezystancyjny

wilgotnoœæ

92 +0,5
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zasilanie

wyjœcie III

wyjœcie II

wyjœcie I
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Mierniki MTT600 spe³niaj¹ 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).
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