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MIERNIK TACHOMETRU
MTV500
Stopieñ ochrony obudowy
wg PN/E- 08106

obr
min

IP54 - od strony tablicy,
IP20 - od strony zacisków

Napiêcie probiercze
wg PN/E 08120

4 kV

Czas grzania wstêpnego

 15 min

Pobór mocy

 4,5 VA

WskaŸnik cyfrowy

LED 14,2 mm, 4 cyfry,
czerwony lub zielony

Pozycja pracy

dowolna

Masa

0,6 kg

ZNAMIONOWE WARUNKI U¯YTKOWANIA
Napiêcie zasilania

196...230...253 V AC

Temperatura otoczenia

5...23...40 oC

Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza do 85%
Wibracje:
- amplituda
- czêstotliwoœæ

 0,1 mm
 55 Hz

Miernik tablicowy cyfrowy MTV500 (4 cyfry) w po³¹czeniu z

Zewnêtrzne pole magnetyczne

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

przetwornikami obrotów jest przeznaczony do pomiaru prêdkoœci

B³êdy dodatkowe w % b³êdu
podstawowego, w znamionowych warunkach u¿ytkowania,
spowodowane zmian¹
temperatury otoczenia

100/10 oC

ZASTOSOWANIE

obrotowej wiruj¹cych czêœci maszyn i urz¹dzeñ. W uk³adzie pomiarowym z miernikiem wspó³pracowaæ mog¹ ró¿nego typu przetworniki daj¹ce sygna³ napiêciowy o czêstotliwoœci proporcjonalnej do mierzonej prêdkoœci. Mog¹ nimi byæ np.: pr¹dnica tachometryczna, przetwornik fotoelektryczny, przetwornik magnetyczny indukcyjny lub halotronowy. Wynik pomiaru jest wskazywany w obrotach na minutê. Mo¿liwe jest równie¿ wykorzystanie miernika

KOD WYKONAÑ
MIERNIK TABLICOWY CYFROWY MTV500

jako czêstoœciomierza o zakresie 0...9999 Hz. Znormalizowane wymiary czêœci czo³owej umo¿liwiaj¹ stosowanie przyrz¹du w zestawach mierników tablicowych.
DANE TECHNICZNE
Sygna³ wejœciowy:
- amplituda

0,1... 100 V

- czêstotliwoœæ

0....9999 Hz

- kszta³t sygna³u

sinusoidalny o wspó³czynniku
zniekszta³ceñ 0,2 lub impulsowy okresowy o polaryzacji
dodatniej o dwóch przejœciach
w okresie przez strefê histerezy
0,03...0,05 V i wspó³czynniku
wype³nienia 0,3...0,6.

B³¹d podstawowy

±(0,04% wz + 1D)
wz - wartoœæ zakresu (span),
D - jednostka reprezentacyjna (cyfra)

WskaŸnik LED 4 cyfry:
14,2 mm - czerwony
14,2 mm - zielony
Rodzaj zacisków:
listwa zaciskowa
przy³¹cza konektorowe

1
2
0
1

Przyk³ad zamówienia miernika tablicowego cyfrowego MTV500
z wyœwietlaczem zielonym (2); z przy³¹czem konektorowym (1):
miernik tablicowy cyfrowy MTV500 21

Miernik MTV500 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)
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SCHEMATY PO£¥CZEÑ ZEWNÊTRZNYCH

WYMIARY GABARYTOWO-MONTA¯OWE
Tylko w wykonaniach
z przy³¹czem konektorowym

3

4

5

6

7

8

9

TPR
PM
lub
SM-1

96

Zasilanie

3

4

5

PO

6

7

8

min 49

2

101

9

Zasilanie

7

min 99,5

Po³¹czenia zewnêtrzne miernika przy wspó³pracy z pr¹dnic¹ tachometryczn¹ lub przetwornikiem magnetycznym - PM (na rys.).

1

9

44 +0,5

2

48

1

max 15

92+0,5

Po³¹czenia zewnêtrzne miernika przy wspó³pracy z przetwornikiem impulsowym o amplitudzie impulsu niezale¿nym od obrotów (np. fotoelektryczny, halotronowy).
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