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SEPARATORY

ANALOGOWE, w tym dla HART
POWIELACZE
BINARNE
LINII TRANSMISYJNYCH

PRZETWORNIKI

TEMPERATURY, REZYSTANCJI, POŁO˚ENIA
NAPI¢CIA, PRÑDU
CZ¢STOTLIWOÂCI, w tym do PLC
ANALOG Æ MODBUS Æ ANALOG, tak˝e wielokana∏owe
TENSOMETRYCZNE

WSKAèNIKI

CYFROWE LED, LCD, 4÷20mA
LINIJKOWE LED
WIELOKANA¸OWE
ZADAJNIKI, LICZNIK-DOZOWNIK
STACYJKI (auto/r´ka)
MIERNIK i ZADAJNIK z ZASILANIEM BATERYJNYM

BLOKI FUNKCYJNE arytmetyczno - logiczne
KONWERTERY MODBUS RTU, tak˝e wielokana∏owe
WZMACNIACZE DO STEROWANIA ZAWORAMI
ZASILACZE
MODU¸Y ZABEZPIECZE¡ NAPI¢CIOWYCH
MODU¸Y PRZEKAèNIKOWE
CZUJNIKI Pt100
URZÑDZENIA Ex z OBWODAMI ISKROBEZPIECZNYMI
separatory, przetworniki, zasilacze,
styk do współpracy ze strefà zagro˝onà,
wskaênik cyfrowy, zadajnik pràdu 4÷20mA

Aktualny cennik i katalogi znajdziesz na naszej stronie

WWW.LABOR-AUTOMATYKA.PL

marzec 2015

ap12

S1, S1-L2W, S1-L4

SEPARATOR BEZ ENERGII POMOCNICZEJ
separacja galwaniczna • 1 lub 2 tory, obudowa 12,5mm -  separacja 2kV/100pF
1 lub 2 tory, obudowa 22,5mm -  separacja 2kV/10pF
3 lub 4 tory, obudowa 22,5mm -  separacja 2kV/100pF
1 tor,
obudowa 22,5mm -  separacja 4kV/10pF
wejÊcie • IWEJ=0/4÷20mA (dowolny I*50mA, UWEJ*30V)
wyjÊcie • IWYJ=0/4÷20mA (IWYJ=IWEJ lub wg uzgodnieƒ)
rezystancja obcià˝enia • ROBC=0÷1000W lub przetwornik dwuprzewodowy
spadek napi´cia na wejÊciu • 2,5V + ROBC· 20mA (przy I=20mA)
sta∏a czasowa • 5ms lub wg uzgodnieƒ
dokładnoÊç • ±0,05% - 0,05%· ROBC / 100W

1, 2, 3 lub 4 tory w jednej obudowie
najprostsza separacja dla sygna∏ów pràdowych 0/4÷20mA,
do wspó∏pracy z przetwornikiem dwuprzewodowym oraz czujnikami po˝aru i dymu

dwa tory, cztery tory, jeden tor

S2A SEPARATOR Z ODIZOLOWANYM ZASILANIEM - obudowa 22,5mm
Z-S2A ZASILACZ - SEPARATOR Z ODIZOLOWANYM ZASILANIEM - obudowa 22,5mm
S2 SEPARATOR oraz ZASILACZ SEPARATOR Z ODIZOLOWANYM ZASILANIEM - obudowa 40mm
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie S2A • dowolny sygna∏ standardowy
wejÊcie Z-S2A • p´tla pràdowa 4÷20mA zasilana z 24V, do wspó∏pracy
z przetwornikiem dwuprzewodowym
wejÊcie S2 • dowolny sygna∏ standardowy w tym zasilanie 24V
dla przetwornika dwuprzewodowego
wyjÊcie • dowolny sygna∏ standardowy
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wyjÊcia pràdowego,
‡2kW dla wyjÊcia napi´ciowego
zasilanie S2A, Z-S2A • 24VDC
zasilanie S2 • 230VAC
napi´cie próby izolacji • 2kV

obudowa 22,5mm

obudowa 40mm

mo˝liwoÊç kalibracji poczàtku i koƒca zakresu

S1-HART, S2-HART, Z-S2-HART

SEPARATORY DWUKIERUNKOWO PRZEèROCZYSTE DLA SYGNA¸ÓW KOMUNIKACJI HART
S1-HART

	S1-HART separator bez energii pomocniczej

parametry metrologiczne • identyczne jak dla separatora S1

S2-HART separator z zasilaniem obiektowym 24VDC

parametry metrologiczne • identyczne jak dla separatora S2A

Z-S2-HART zasilacz-separator z zasilaniem obiektowym 24VDC do

S2-HART, Z-S2-HART

wspó∏pracy z przetwornikami dwuprzewodowymi np. ciÊnienia,
temperatury itp.
parametry metrologiczne • identyczne jak dla separatora Z-S2A

do wspó∏pracy z inteligentnymi przetwornikami z komunikacjà HART

S2D

SEPARATOR Z ODIZOLOWANYM ZASILANIEM - obudowa 12,5mm
wyjÊcie
zasilanie+24V

4÷20mA

Przetwornik
dwuprzewodowy

wejÊcie

I,U
R

I,U
4÷20mA
0÷10V

zasilanie

24VDC

separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • dowolny standard, w tym zasilanie p´tli 4÷20mA
dla przetworników dwuprzewodowych
wyjÊcie • dowolny sygna∏ standardowy, tak˝e bierne 4÷20mA
rezystancja wejÊcia: • 50W dla wejÊç pràdowych,
‡ 100kW dla sygna∏ów napi´ciowych
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wyjÊcia pràdowego,
‡2kW dla wyjÊcia napi´ciowego
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

mo˝liwoÊç kalibracji poczàtku i koƒca zakresu

cienka obudowa 12,5mm

S2E

SEPARATOR Z ODIZOLOWANYM ZASILANIEM - obudowa 6,2mm
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • dowolny standard, w tym zasilanie 24V dla p´tli
4÷20mA przetworników dwuprzewodowych
wyjÊcie • dowolny sygna∏ standardowy, tak˝e wyjÊcie bierne
sterujàce p´tlà 4÷20mA zasilanà np. przez sterownik
rezystancja wejÊcia: • 50W dla wejÊcia pràdowego,
‡ 100kW dla sygna∏u napi´ciowego
rezystancja obcià˝enia • 0÷600W dla wyjÊcia pràdowego,
‡2kW dla wyjÊcia napi´ciowego
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

cienka obudowa 6,2mm

S2-L2 SEPARATOR i ZASILACZ-SEPARATOR z odizolowanym zasilaniem: 1 lub 2 tory
S2-L2p ZASILACZ-SEPARATOR-POWIELACZ z odizolowanym zasilaniem, 2 wyjÊcia
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • dowolny sygna∏ standardowy, w tym zasilanie 24V dla
p´tli 4÷20mA dla przetworników dwuprzewodowych
wyjÊcie • dowolny sygna∏ standardowy, tak˝e bierne 4÷20mA
rezystancja wejÊç • 50W dla sygnałów pràdowych,
‡100kW dla sygnałów napi´ciowych
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wyjÊç pràdowych,
‡2kW dla wyjÊç napi´ciowych
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
napi´cie zasilania • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

obudowa 22,5mm

wielotorowa wersja ekonomiczna

S2-L3 SEPARATOR z ODIZOLOWANYM ZASILANIEM: 3 tory dla zasil. 24VDC lub 2 tory dla 230VAC
Z-S2-L3 SEPARATOR i ZASILACZ-SEPARATOR: 3 tory dla zasil. 24VDC lub 2 tory dla 230VAC
S2-L3p ZASILACZ-SEPARATOR-POWIELACZ z odizolowanym zasilaniem: 2 lub 3 wyjÊcia
separacja galwaniczna
wejÊcie S2-L3
wejÊcie Z-S2-L3
wejÊcie S2-L3p
wejÊcie Z-S2-L3p
wyjÊcie
rezystancja wejÊç:

•
•
•
•
•
•
•

wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
dowolny sygnał standardowy I, U
4÷20mA, zasilanie p´tli przetw. dwuprzewodowego
dowolny sygnał standardowy I, U
4÷20mA, zasilanie p´tli przetw. dwuprzewodowego
dowolny sygna∏ standardowy
50W dla wejÊç pràdowych,
‡ 100kW dla sygna∏ów napi´ciowych
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wyjÊç pràdowych,
‡2kW dla wyjÊç napi´ciowych
napi´cie próby izolacji • 2kV
do rozgał´ziania i powielania sygnałów
obudowa listwowa lub naÊcienna

obudowa 50mm

S2Us-U

SEPARATOR USTAWIALNY z uniwersalnym zasilaniem
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • dowolny standard, w tym zasilanie 24V dla p´tli 4÷20mA
dla przetworników dwuprzewodowych
wyjÊcie • dowolny sygna∏ standardowy, tak˝e bierne 4÷20mA
rezystancja wejÊcia • 50W dla wejÊcia pràdowego,
			 ‡ 100kW dla wejÊcia napi´ciowego
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wyjÊcia pràdowego,
‡2kW dla wyjÊcia napi´ciowego
nastawy • przełàczniki kodowe do nastawy wejÊcia i wyjÊcia
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
zasilanie • uniwersalne: 21÷240VAC/DC
napi´cie próby izolacji • 2kV

uniwersalne zasilanie
konfigurowanie sygna∏u wejÊcia i wyjÊcia przełàcznikami SW1, SW2, SW3, SW4

cienka obudowa 12,5mm

S2Us-G

SEPARATOR USTAWIALNY z sygnalizacjà alarmowà i uniwersalnym zasilaniem
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • dowolny standard, w tym zasilanie 24V dla p´tli 4÷20mA
dla przetworników dwuprzewodowych
wyjÊcie • dowolny sygna∏ standardowy, tak˝e bierne 4÷20mA
rezystancja wejÊcia • 50W dla wejÊcia pràdowego,
			 ‡100kW dla wejÊcia napi´ciowego
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wyjÊcia pràdowego,
‡2kW dla wyjÊcia napi´ciowego
nastawy • przełàczniki kodowe do nastawy wejÊcia i wyjÊcia
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
zasilanie • uniwersalne: 21÷240VAC/DC
napi´cie próby izolacji • 2kV

konfigurowanie sygna∏u wejÊcia i wyjÊcia przełàcznikami SW1, SW2, SW3, SW4
dwa przekaênikowe progi alarmowe ustawiane potencjometrami

obudowa 22,5mm

S2Us, S2Us-W SEPARATOR UNIWERSALNY Z USTAWIANYMI STANDARDAMI WE/WY
S2Us-L2 DWA TORY Z ZASILANIEM 24VDC W OBUDOWIE O SZEROKOÂCI 22,5mm
S2Us-L2p USTAWIALNY SEPARATOR - POWIELACZ (JEDNO WEJÂCIE, DWA WYJÂCIA)
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • ustawiany sygna∏ 0÷20mA, 4÷20mA lub 0÷10V
mo˝liwoÊç zasilania wejÊciowej p´tli 4÷20mA
z przetwornikiem dwuprzewodowym
wyjÊcie • ustawiany sygna∏ 0÷20mA, 4÷20mA lub 0÷10V
rezystancja wejÊcia • 50W dla w.pràdowego, ‡100kW dla napi´ciowego
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wyjÊcia pràdowego,‡2kW dla napi´ciowego
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
nastawy • prze∏àczniki kodowe do nastawy wejÊcia i wyjÊcia
napi´cie próby izolacji • 2kV
S2Us-L2
szer. 22,5mm

S2Us-W
szer. 12,5mm

S2Us
szer. 25mm

S2Us-W - opcjonalnie zasilanie uniwersalne 20÷230VAC/DC

uniwersalny separator - ustawiany dowolny standard
sygna∏u wejÊcia i wyjÊcia

S3, S3-L2 SEPARATOR DWUPRZEWODOWY dowolny standard Æ 4÷20mA
S3U, S3U-L2 SEPARATOR UNIWERSALNY z ustawianym standardem wejÊcia Æ 4÷20mA
S3-L2p, S3U-L2p POWIELACZ DWUPRZEWODOWY, tak˝e z uniwersalnym wejÊciem

separacja • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • S3, S3-L2, S3-L2p - dowolny standard wg zamówienia
S3U, S3U-L2, S3U-L2p - ustawiane prze∏àcznikiem:
0/4÷20mA, 0÷10V
rezystancja wejÊciowa • 50W dla wejÊcia pràdowego,
‡100kW dla sygna∏ów napi´ciowych
wyjÊcie dwuprzewodowe • sterowanie p´tlà pràdowà 4÷20mA (zasilanie zewn.)
napi´cie zasilania • 9V†UZ†36V
rezystancja obcià˝enia • RMAX=(UZ – 9V)/ 20mA
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
napi´cie próby izolacji • 2kV

dwa tory
szer. 12,5mm

jeden tor
szer. 22,5mm

S3, S3U - obudowa 22,5mm, wersja jednotorowa
S3-L2, S3U-L2, S3-L2p, S3U-L2p - obudowa 12,5mm, wersja dwutorowa

S3A, S3A-2

separator dwuprzewodowy dla kart pomiarowych
z aktywnymi wejÊciami pràdowymi

SEPARATOR DWUPRZEWODOWY 4÷20mA Æ 4÷20mA

separacja
wejÊcie
rezystancja wejÊciowa
wyjÊcie dwuprzewodowe
napi´cie zasilania
rezystancja obcià˝enia
dokładnoÊç
napi´cie próby izolacji

1 tor
1 lub 2 tory
szer. 6,5mm szer. 12,5mm

1 lub 2 niezale˝ne tory w jednej obudowie

As 416

•
•
•
•
•
•
•
•

wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
4÷20mA
250W, zawsze 5V na wejÊciu
sterowanie p´tlà pràdowà 4÷20mA (zasilanie zewn.)
9V†UZ†36V
RMAX=(UZ – 9V)/ 20mA
0,1% zakresu
2kV

wersja ekonomiczna separatora dwuprzewodowego

SEPARATOR 4÷20mA Æ NAPI¢CIE, Z WYJÂCIEM TRÓJPRZEWODOWYM
separacja
wejÊcie
rezystancja wejÊciowa
wyjÊcie trójprzewodowe
rezystancja obcià˝enia
dokładnoÊç
zasilanie
napi´cie próby izolacji

•
•
•
•
•
•
•
•

wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
4÷20mA
250W, zawsze 5V na wejÊciu
0÷10V, 0÷5V, 2÷10V, 1÷5V
Ro>4,7kW
0,1% zakresu
Uz=16÷36V/ dla Ro=
pobór pràdu <3mA
2kV

˜

wymiary: szerokoÊç x wysokoÊç x g∏´bokoÊç
18mm x 90mm x 58mm

S4

SEPARATOR OBWODÓW BEZ ENERGII POMOCNICZEJ 4÷20mA Æ dowolny standard
separacja
wejÊcie
napi´cie od∏o˝one na wejÊciu
wyjÊcie
rezystancja obcià˝enia

•
•
•
•
•

wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
4÷20mA
2V+UWY  lub 2V+ 20mA ¸ ROBC
dowolny standard
0÷500W dla wyjÊcia pràdowego,
‡2kW dla wyjÊcia napi´ciowego
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
napi´cie próby izolacji • 2kV

najprostsza separacja i translacja sygna∏u 4÷20mA
na dowolny inny sygna∏

obudowa 22,5mm

SB-L1, SB-L2

SEPARATOR DWUSTANOWY JEDNO lub DWUTOROWY
translator poziomów dla du˝ych cz´stotliwoÊci np. 100kHz, 0/5V
komparator poziomów dla sygnałów analogowych

Æ 0/24V

separacja • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • czujnik zbli˝eniowy, zasilany nap. 8,2V ÷ 12V
z separatora, czujnik Halla do komparacji pràdu,
zestyk lub klucz tranzystorowy,
napi´cie 0÷100VAC/DC, pràd 0÷1A AC/DC
sygnał z enkodera 100kHz, 0/5V
wyjÊcie • zestyk przekaênika 2A/250V fMAX=3Hz,
kontaktron 0,3A/250V/50Hz
optoprzekaênik 0,1A/350V/450Hz
OC 50mA/60V/20kHz
szybkie wyjÊcie 100kHz, 0/24V
napi´cie próby izolacji • 2kV
obudowa 40mm

przeniesienie stanu styków,
komparacja sygna∏u analogowego - wyjÊciowy przekaênik mocy

SB-2 SEPARATOR DWUSTANOWY DWUTOROWY
BKT BLOK KONTROLI TORU
separacja • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • czujnik zbli˝eniowy, czujnik Halla do komparacji
pràdu, zestyk lub klucz tranzystorowy, napi´cie lub
pràd z histrerezà
wyjÊcie • zestyk przekaênika, optoprzekaênik lub OC
alarm • zwarcie lub rozwarcie w obwodzie czujnika mo˝e
s∏u˝yç jako BKT - blok kontroli toru pod∏àczeniowego
wybór fazy wyjÊç • prze∏àcznikami
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

SB-4

SEPARATOR DWUSTANOWY CZTEROTOROWY
wejÊcia • 4 wejÊcia wzajemnie odseparowane,
sygnały: styki, sygnały NAMUR,
czujniki dwustanowe
wyjÊcia • 5 wyjÊç ze wspólnym zaciskiem, w tym ALARM,
sygnały: styki przekaênika f†10Hz,
optoprzekaênik f†500Hz
funkcja ALARM • kontrola zwarcia i rozwarcia linii podłàczeniowej
wybór fazy wyjÊç • przełàcznikami
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

w przeliczeniu na jeden tor, najbardziej ekonomiczna wersja bariery separacyjnej dla sygnałów
dwustanowych typu styk lub NAMUR
np. z indukcyjnych czujników zbli˝eniowych

cztery tory w obudowie 22,5mm

TP-S2

PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY
separacja • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • do wspó∏pracy z czujnikami:
Pt, Ni, (inne wg uzgodnieƒ),
termoparami J, K, S, T, B, N (wybór kompensacji
temperatury zimnych koƒców)
pod∏àczenie czujnika • linia 3 przewodowa
wyjÊcie • programowalny wybór 0/4÷20mA, 0÷10V
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wyjÊcia pràdowego,
‡2kW dla wyjÊcia napi´ciowego
konfigurowanie parametrów • z programu AsSETUP
dokładnoÊç • 0,1% zakresu dla rozpi´toÊci zakresu >50°C
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

uniwersalny przetwornik do pomiaru temperatury lub po∏o˝enia potencjometru

R-S2

PRZETWORNIK REZYSTANCJI, TEMPERATURY - z separacjà
separacja • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • zmiana rezystancji  
– DRMIN=1W; DRMAX=5kW,
Pt100, Pt500, Pt1000,
Ni, Cu, PTC, NTC,
po∏o˝. potencjometru – DR=10W÷5kW
pod∏àczenie czujnika • linia 3 lub 4 przewodowa
wyjÊcie • dowolny standard wg zamówienia
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wyjÊcia pràdowego,
‡2kW dla wyjÊcia napi´ciowego
dokładnoÊç • 0,1% zakresu dla rozpi´toÊci zakresu >50°C
zasilanie • 24VDC lub 230VAC
napi´cie próby izolacji • 2kV

R-S3

DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK REZYSTANCJI, TEMPERATURY - z separacjà
separacja • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • zmiana rezystancji  
– DRMIN=1W; DRMAX=5000W,
Pt100, Ni100
– DTMIN=20°C,
Pt500
– DTMIN=5°C,
Pt1000
– DTMIN=2,5°C,
po∏o˝. potencjometru – DR=10W÷5kW
pod∏àczenie czujnika • linia 3 lub 4 przewodowa
kompensacja linii • ca∏kowita
pràd czujnika • 0,4mA
wyjÊcie • 4÷20mA
obwód wyjÊciowy • napi´cie zasilania 12V†UZ†36V
rezystancja obcià˝enia wyjÊcia • ROBC†(UZ – 12V)/ 20mA
dokładnoÊç • 0,1% zakresu dla rozpi´toÊci zakresu >50°C
napi´cie próby izolacji • 2kV

przetwornik, np. temperatury z separacjà do kart z aktywnymi wejÊciami 4÷20mA

RD, RD1

DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK REZYSTANCJI, TEMPERATURY
wejÊcie • zmiana rezystancji  
– DRMIN=5W; DRMAX=1000W,
Pt100, Ni100
– DTMIN=20°C,
Pt500
– DTMIN=5°C,
Pt1000
– DTMIN=2,5°C,
po∏o˝. potencjometru – DR=10W÷5kW
pod∏àczenie czujnika • linia 2 lub 3 przewodowa, (4 przewodowa - RD1)
pràd czujnika • 0,8mA
wyjÊcie • 4÷20mA
rezystancja obcià˝enia • ROBC†(UZ – 10V)/ 20mA
dokładnoÊç • 0,1% zakresu dla rozpi´toÊci zakresu >50°C
napi´cie zasilania UZ • 10÷36VDC

U-S2, U-S2-W12,5, U-S2-W22,5

U-S2-W12,5 - obudowa 12,5mm, zasilanie 24VDC
U-S2-W22,5 - obudowa 22,5mm, zasilanie 24VDC, 230VAC lub dowolne np. 200VDC
U-S2
- obudowa 40mm, zasilanie 24VDC, 230VAC lub dowolne np. 200VDC

U-S2A

PRZETWORNIK NAPI¢CIA, PRÑDU,
TEMPERATURY, z separacjà

separacja • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • napi´cie  
– DUMIN=1mV; DUMAX=500VAC/DC,
pràd
– DIMIN=1mA; DIMAX=10A AC/DC,
termopara
– J, K, R, S, T, B, N, L itd.
wyjÊcie • dowolny standard
rezystancja wejÊciowa • ‡250kW dla wykonania napi´ciowego,
50W typowo dla wejÊcia pràdowego
mo˝liwoÊç linearyzacji • dla termopary lub innego czujnika
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wyjÊcia pràdowego,
‡2kW dla wyjÊcia napi´ciowego
kompensacja temperatury • dla zimnych koƒców termopary -20°C ÷ +70°C
dokładnoÊç • patrz karta katalogowa
napi´cie próby izolacji • 2kV
typowe zastosowanie: pomiar du˝ych napi´ç,
pràdów z przek∏adników oraz temperatury

PRZETWORNIK RMS DU˚YCH PRÑDÓW lub NAPI¢å AC i DC
separacja • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • pomiar RMS (dla DC oznacza to wartoÊç Êrednià)
1mA÷10A, 100mV÷500V
pasmo 3Hz÷10kHz, próbkowanie 100kHz
wyjÊcie • dowolny standard wg zamówienia
rezystancja wejÊciowa • dla napi´ç typowo ‡250kW,
dla pràdów - bocznik wewn´trzny
rezystancja obcià˝enia • wyjÊcie 0/4÷20mA 0÷800W,
0/1÷5mA
0÷3kW,
0÷10V
‡2kW
zasilanie • uniwersalne 18÷230VAC/DC
napi´cie próby izolacji • 2kV

pomiary du˝ych pràdów i napi´ç AC i DC, np. pomiar pràdów za poÊr. przek∏adników 1A, 5A, 10A

U-S3

DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK NAPI¢CIA, PRÑDU, TEMPERATURY, z separacjà
separacja • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • napi´cie  
– DUMIN=1mVDC; DUMAX=500VDC,
pràd
– DIMIN=1mADC; DIMAX=5ADC,
termopara
– J, K, R, S, T, B, N, L itd.
wyjÊcie • sterowanie p´tlà pràdowà 4÷20mA
rezystancja wejÊciowa • ‡250kW dla wyk. napi´ciowego,
50W typowo dla wejÊcia pràdowego
mo˝liwoÊç linearyzacji • dla termopary lub innego czujnika
kompensacja temperatury • dla zimnych koƒców termopary -20°C ÷ +70°C
rezystancja obcià˝enia • ROBC†(UZ – 10V)/ 20mA
dokładnoÊç • patrz karta katalogowa
napi´cie zasilania UZ • 9V†UZ†36V
napi´cie próby izolacji • 2kV
przetwornik z separacjà do pomiaru przyrostu pràdów, napi´ç oraz temperatury

Z...

ZASILACZE SIECIOWE I PRZETWORNICE SEPARUJÑCE

ANALOGOWE STEROWANIE:   ZAWORAMI, SIŁOWNIKAMI,
POZYCJONERAMI i HAMULCAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI

S2A-PWM
S2-5W
S2-30W
WZM- (±150mA)
WZM-A (-0,6÷0,6A)
WZM-B (0,6÷-0,6A)
WZM-O (0÷1,2A)
WZM-F (1,2A÷0)
WZM-MFAC
WZM-PP
ZPM

- wyjÊcie impulsowe 0/24V z regulacjà PWM bez kontroli pràdu wyjÊciowego
- wyjÊcie analogowe z kontrolà pràdu lub kontrolà napi´cia wyjÊciowego, maksymalna moc wyjÊciowa 5W
- wyjÊcie analogowe z kontrolà pràdu lub kontrolà napi´cia wyjÊciowego, maksymalna moc wyjÊciowa 30W
- analogowe êródło pràdowe o zakresie [-150÷150mA] i maksymalnej rezystancji obcià˝enia ROBC †450W
- analogowe êródło pràdowe o zakresie [-0,6÷0,6A] i maksymalnej rezystancji obcià˝enia ROBC †50W
- analogowe êródło pràdowe o zakresie [0,6÷-0,6A] i maksymalnej rezystancji obcià˝enia ROBC †50W
- analogowe êródło pràdowe o zakresie [0÷1,2A] i maksymalnej rezystancji obcià˝enia ROBC †22W
- analogowe êródło pràdowe o zakresie [1,2A÷0] i maksymalnej rezystancji obcià˝enia ROBC †22W
- analogowe êródło pràdowe o zakresie [0÷200mA] i maksymalnej rezystancji obcià˝enia ROBC †32W
- dwa ró˝nicowe êródła pràdowe w jednej obudowie: pierwsze o zakresie [0,4÷0,8A] i drugie odpowiednio [0,8÷0,4A],
  maksymalna rezystancja obcià˝enia ROBC †19,5W
- ustawiane potencjometrem êródło pràdowe ze wskaênikiem cyfrowym, maksymalna rezystancja obcià˝enia ROBC †19,5W

S2-5W

SEPARATOR Z ANALOGOWYM WYJÂCIEM MOCY (DC)
zastosowanie • analogowe wyjÊcie mocy z kontrolà pràdu lub napi´cia
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • dowolny standard analogowy, w tym mo˝liwoÊç zasilania
linii dwuprzewodowej 4÷20mA (np. z karty EMERSON
DCS OVATION)
wyjÊcie • dowolny standard analogowy
I†250mA, U†24V, P†5W
dokładnoÊç • 0,2% zakresu
napi´cie zasilania • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

mo˝liwa modyfikacja parametrów wg potrzeb u˝ytkownika

S2-30W SEPARATOR Z ANALOGOWYM WYJÂCIEM MOCY (DC)
S2A-PWM SEPARATOR Z IMPULSOWYM WYJÂCIEM MOCY (PWM)
S2-30W

S2-PWM

S2-30W - obudowa listwowa o szerokoÊci 108mm
S2A-PWM - obudowa listwowa o szerokoÊci 22,5mm

WZM- ±150mA

separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
sygna∏ wejÊciowy • dowolny standard
sygna∏ wyjÊciowy • S2-30W
- dowolny analogowy o mocy do 30W
S2A-PWM - OC, 300Hz, I=2A, U=24V
dokładnoÊç • 0,2% zakresu
napi´cie zasilania • 24VDC, 230VAC lub wg uzgodnieƒ
napi´cie próby izolacji • 2kV

mo˝e byç u˝yty np. do nap´du pozycjonera lub zaworu

WZMACNIACZ z ANALOGOWYM WYJÂCIEM MOCY (DC)
zastosowanie • do regulacji zaworu nap´dzanego êródłem pràdowym
±150mA sterowanym sygnałem analogowym
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • dowolny standard analogowy np. z karty EMERSON
DCS OVATION
wyjÊcie • -150mA ÷ +150mA, rezystancja cewki ROBC †450W
“SHUTDOWN” • awaryjne zamkni´cie IOUT=-150mA, mo˝liwe inne
ustawienie wg uzgodnienia
dokładnoÊç • 0,2% zakresu
napi´cie zasilania • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

obudowa listwowa o szerokoÊci 108mm

mo˝liwa modyfikacja parametrów wg potrzeb u˝ytkownika

WZM-A-(-0,6A÷0,6A) WZMACNIACZ z ANALOGOWYM WYJÂCIEM MOCY 0,6ADC
WZM-B-(0,6A÷-0,6A) WZMACNIACZ z ANALOGOWYM WYJÂCIEM MOCY 0,6ADC
zastosowanie • do regulacji zaworu nap´dzanego êródłem pràdowym
±0,6A sterowanym sygnałem analogowym
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
wejÊcie • dowolny standard analogowy np. z karty EMERSON
DCS OVATION
wyjÊcie • A: -0,6A ... +0,6A
B: +0,6A ... -0,6A
rezystancja cewki ROBC †50W
“SHUTDOWN” • awaryjne zamkni´cie A: IOUT=-0,6A; B: IOUT=+0,6A
mo˝liwe inne ustawienie wg uzgodnienia
dokładnoÊç • 0,2% zakresu
napi´cie zasilania • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

obudowa listwowa o szerokoÊci 108mm

mo˝liwa modyfikacja parametrów wg potrzeb u˝ytkownika

WZM-O-(0...1,2A) WZMACNIACZ z ANALOGOWYM WYJÂCIEM MOCY 1,2ADC
WZM-F-(1,2A...0) WZMACNIACZ z ANALOGOWYM WYJÂCIEM MOCY 1,2ADC
zastosowanie • do regulacji zaworu nap´dzanego êródłem pràdowym
sterowanym sygnałem analogowym
separacja galwaniczna • wejÊcie, wyjÊcie i zasilanie wzajemnie odseparowane
wejÊcie • dowolny standard analogowy np. z karty EMERSON
DCS OVATION
wyjÊcie • O: 0 ... 1,2A F: 1,2A ... 0
rezystancja cewki ROBC †22W
“SHUTDOWN” • awaryjne zamkni´cie O: IOUT=0A; F: IOUT>1,2A
mo˝liwe inne ustawienie wg uzgodnienia
dokładnoÊç • 0,2% zakresu
napi´cie zasilania • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV
mo˝liwa modyfikacja parametrów wg potrzeb u˝ytkownika

obudowa listwowa o szerokoÊci 108mm

WZM-MFAC

WZMACNIACZ z ANALOGOWYM WYJÂCIEM MOCY 0...200mADC
zastosowanie • do regulacji zaworu nap´dzanego êródłem pràdowym
10...170mA sterowanym sygnałem analogowym
separacja galwaniczna • wejÊcie, wyjÊcie i zasilanie wzajemnie odseparowane
wejÊcie • dowolny standard analogowy np. z karty EMERSON
DCS OVATION
wyjÊcie • 10...170mA
rezystancja cewki ROBC †32W
alarm • przekroczenie temperatury wewnàtrz wzmacniacza,
brak zasilania, błàd transmitancji D>5%
dokładnoÊç • 0,2% zakresu
napi´cie zasilania • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

mo˝liwa modyfikacja parametrów wg potrzeb u˝ytkownika

obudowa listwowa o szerokoÊci 108mm

WZM-PP

WZMACNIACZ z ANALOGOWYM WYJÂCIEM MOCY I1=0,4...0,8A; I2=0,8...0,4A

obudowa listwowa o szerokoÊci 108mm

parametry mogà byç zmodyfikowane wg potrzeb u˝ytkownika

ZPM

zastosowanie • do regulacji zaworu nap´dzanego dwoma êródłami
pràdowymi I1=0,4...0,8A; I2=0,8...0,4A
separacja galwaniczna • wejÊcie, wyjÊcie i zasilanie wzajemnie odseparowane
wejÊcie • dowolny standard analogowy np. z karty EMERSON
DCS OVATION
wyjÊcie • przeciwsobne z dwoma êródłami pràdowymi
I1=0,4...0,8A; I2=0,8...0,4A
rezystancja cewek ROBC †19W
napi´cie zasilania • 2
 4VDC/AC ÷ 230VDC/AC
napi´cie próby izolacji • 2kV

ZADAJNIK PRÑDOWY MOCY 0÷1,2ADC z separacjà od zasilania
zadawanie pràdu • dowolny podzakres z przedzia∏u 0,00÷1,20A
rezystancja obcià˝enia • Rmax†32W/ I2zakresowe
np. dla cewki elektrozaworu R†22W przy I†1,2A
moc wyjÊciowa • maksymalnie 32W
wyÊwietlacz • 4 cyfry LED 14mm
nastawa pràdu • gałka wewn´trznego potencjometru
dokładnoÊç • 0,2% ±1 na ostatniej cyfrze
napi´cie zasilania • 24VDC, 230VAC lub wg uzgodnieƒ
napi´cie próby izolacji • 1,5kV

obudowa listwowa o szerokoÊci 108mm

idealny do r´cznego ustawiania elektrozaworów du˝ej mocy

WL-61
WL-31

WSKAèNIK LINIJKOWY 61LED Z DODATKOWYMI FUNKCJAMI
WSKAèNIK LINIJKOWY 31LED
wejÊcie • dowolny sygna∏ standardowy
wyjÊcia • 2 wyjÊcia alarmowe przekaênikowe (WL61)
dok∏adnoÊç • WL31 - 3,2%
WL61 - 1,6%
linearyzacja • WL61 pi´ciopunktowa lub £[
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

WL-61 obudowa tablicowa 192 x 24mm
WL-31 obudowa tablicowa 96 x 24mm

WL-31 - skala pionowa lub pozioma

ML1-prog

PROGRAMOWANY CYFROWY MONITOR LINII 4÷20mA bez energii pomocniczej
wejÊcie
spadek napi´cia na zaciskach
biegunowoÊç
wyÊwietlacz
dok∏adnoÊç
sta∏a czasowa
ustawianie zakresów
alarm
obwód alarmowy

obudowa tablicowa 72 x 72 x 61mm, listwowa lub naÊcienna, wyÊwietlacz z podÊwietleniem

ML4

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4÷20mA
6V
dowolna
z podÊwietleniem, 4 cyfry LCD 13mm
0,1% ±1 na ostatniej cyfrze
programowana: 0,5÷32s
programowane przyciskami
programowana przyciskami wartoÊç progowa
tranzystor OC z optoizolacjà, 60VAC/DC/100mA

wskaênik w pe∏ni programowalny

PROGRAMOWALNY CYFROWY MONITOR LINII 4÷20mA bez energii pomocniczej
wejÊcie
spadek napi´cia na zaciskach
wyÊwietlacz
dok∏adnoÊç
konfigurowanie parametrów

•
•
•
•
•

4÷20mA
5,6V
4 cyfry LED 13mm
0,1% ±1 na ostatniej cyfrze
programowane przyciskami na elewacji
lub z programu AsSETUP przez RS232

sta∏a czasowa • programowana: 0,5÷32s
alarm • programowana przyciskami wartoÊç progowa
obwód alarmowy • tranzystor OC z optoizolacjà 60V/100mA
obudowa tablicowa 72 x 36 x 85mm
obudowa listwowa 75 x 75mm

dwuprzewodowy, bez energii pomocniczej, wskaênik Êwiecàcy

ML3
ML7

WSKAèNIK CYFROWY LED
WSKAèNIK Z MATRYCÑ LED 56 x 16 punktów

LED14mm
obudowa tablicowa 72 x 72mm,
obudowa listwowa lub naÊcienna,
zasilanie 24VDC

wejÊcie • dowolny sygna∏ standardowy
wyÊwietlacz ML3 • 3,5 cyfry
LED 14mm - obudowa tablicowa
LED 76mm - obudowa tablicowa
LED 57mm - obudowa naÊcienna
wyÊwietlacz ML7 • matryca LED 56 x 16 punktów
obudowa naÊcienna
-   7 znaków 68mm lub
- 14 znaków 31mm
separacja galwaniczna • wejÊcie, zasilanie, sprz´g RS232,
wzajemnie odseparowane
Opcjonalnie - wykonanie sprz´gu RS232 lub RS485 z transmisjà MODBUS RTU:
- przesyłanie zdygitalizowanego sygnału wejÊciowego,
- przesyłanie liczb do wyÊwietlania
LED57mm
obudowa naÊcienna 230 x 80 x 57mm,
zasilanie 24VDC lub 230VAC

LED76mm
obudowa tablicowa 288 x 144mm,
zasilanie 24VDC lub 230VAC

matryca LED 56 x 16 punktów
obudowa naÊcienna 300 x 106 x 50mm,
zasilanie 24VDC

wskazanie w jednostkach fizycznych wed∏ug uzgodnienia

S2-ML3 SEPARATOR OBWODÓW - PRZETWORNIK ZE WSKAèNIKIEM
Z-S2-ML3 ZASILACZ-SEPARATOR OBWODÓW - PRZETWORNIK ZE WSKAèNIKIEM
sygna∏ wejÊciowy • 0/4÷20mA, 0÷10V lub inny wg uzgodnienia,
Z-S2-ML3: p´tla 4÷20mA z zasilaniem 24V
opcjonalnie: Pt100, termopara, potencjometr
wyjÊcie AO • dowolny standard wg zamówienia
wyjÊcie alarmowe • programowalne, OC 36V/100mA
wyÊwietlacz • programowalny, LED 4 cyfry, 20mm
wyjÊcie RS485 • MODBUS RTU (opcjonalnie)
separacja galwaniczna • obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

obudowa listwowa 75 x 75mm
obudowa naÊcienna 130 x 130 x 35mm

głównie jako wskaênik
zwłaszcza do współpracy z przetwornikami dwuprzewodowymi

SG2
SG4
SG5

SYGNALIZATOR GRANICZNY
PROGRAMOWANY SYGNALIZATOR GRANICZNY Z LINIJKÑ LED
PROGRAMOWANY SYGNALIZATOR GRANICZNY Z CYFROWYM WSKAèNIKEM LED
sygna∏ wejÊciowy • 0/4÷20mA, 0÷10V lub inny wg uzgodnienia,
z zasilaniem p´tli 4÷20mA/24V
wyjÊcie • styki prze∏àczne przekaênika; 8A/250VAC
poziom prze∏àczania • ustawiany potecjometrem lub przyciskiem,
sta∏a histereza 3% zakresu wejÊciowego
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV
sygna∏ wejÊciowy • dowolny sygna∏ standardowy, opcjonalnie czujnik
Pt, Cu, Ni, termistor, potencjometr, termopara,
wejÊcie z zasilaniem p´tli pràdowej 4÷20mA/24V,
pomiar up∏ywnoÊci izolacji napi´ciem AC
wyjÊcie • 2 progi alarmowe, OC lub przekaêniki
programowanie • przyciskiem na p∏ycie czo∏owej
wskaênik • linijka LED, 20 punktów
dok∏adnoÊç pomiaru • 0,5% zakresu
dok∏adnoÊç nastaw • 1% ca∏ego zakresu
wyjÊcie do zasilania czujnika • 24V/25mA
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC lub 24VAC
napi´cie próby izolacji • 2kV
sygna∏ wejÊciowy • ±20mA, ±10V,
opcjonalnie: Pt100, termopara, potencjometr
lub wejÊcie z zasilaniem p´tli pràdowej 4÷20mA/24V
wyjÊcie • 4 progi alarmowe, OC lub przekaêniki
wskazanie cyfrowe • -9999 ÷+9999, LED 14mm
dok∏adnoÊç pomiaru • 0,1% zakresu ±1 na ostatniej cyfrze
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC, 24VAC lub 230VAC
napi´cie próby izolacji • 2kV
obudowa • tablicowa lub listwowa

obudowa listwowa 75 x 75mm
obudowa tablicowa 72 x 72 x 105mm

proste programowanie bez koniecznoÊci u˝ycia komputera

WT

WSKAèNIK TABLICOWY - 8 KANA¸ÓW ANALOGOWYCH
wejÊcia • 8 odseparowanych wejÊç:
- napi´cie lub pràd DC,
- czujniki rezystancyjne np. Pt100,
- termopary
wyÊwietlacz • 4,5 cyfry LED 14mm
wyjÊcia • analogowe, RS232 lub RS485
alarmy • 12 wyjÊç przekaênikowych
dokładnoÊç • 0,1% zakresu ±1 na ostatniej cyfrze
zasilanie • 230VAC/14VA
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

typowe zastosowanie - wielopunktowy pomiar temperatury

obudowa tablicowa 72 x 192 x 163mm

RSG-5

SYGNALIZATOR GRANICZNY (5 kana∏ów)
wejÊcia • 5 nieodseparowanych wejÊç:
- napi´cie lub pràd DC,
- 5 p´tli pràdowych 4÷20mA,
- czujniki Pt, Ni, Cu
wyÊwietlacz • 5 pól odczytowych po 4 cyfry LED 14mm
alarmy • po 2 przekaêniki na ka˝dy kana∏
wyjÊcie • RS485 MODBUS RTU
dokładnoÊç • 0,1% zakresu ±1 na ostatniej cyfrze
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 230VAC/14VA
napi´cie próby izolacji • 2kV

obudowa tablicowa 72 x 144 x 116mm

np. do kontroli temperatury ∏o˝ysk w turbinie lub silniku

SZP

STACYJKA PRÑDOWA BEZUDAROWA - ZADAJNIK PRÑDOWY
procesowy sygna∏ wejÊciowy
wyjÊcie zadajnika pràdowego
dok∏adnoÊç pomiaru
wskazanie
odst´p mi´dzy pomiarami
czas przejÊcia sterowania
r´cznego na automatyczne
zasilanie
separacja galwaniczna
napi´cie próby izolacji

•
•
•
•
•

0÷20mA lub 4÷20mA
0÷20mA lub 4÷20mA
0,1mA lub ±0,4% (3 cyfry)
mA, %, V lub wg uzgodnienia
0,3s

•
•
•
•

programowany: 1s÷3min
24VDC lub 230VAC
wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
2kV

przed przejÊciem na r´czne sterowanie z zadajnika
stacyjka SZP mo˝e automatycznie wyrównaç do sterowania procesowego

obudowa tablicowa 72 x 72 x 163mm

As 550

STACYJKA STEROWANIA R¢CZNEGO (z potencjometrem)
zadawanie poziomu sygna∏u • potencjometrem obrotowym, w zakresie 4÷20mA
wskazanie sygna∏u Wej. PV • programowalne w jedn. fizycznych, 4 cyfry;
dokładnoÊç 0,1% zakresu
wskazanie pràdu Wyj. A i M • 3 cyfry
rozdzielczoÊç pomiarowa • 12 bitów
równowa˝enie r´czne • przejÊcie AÆM, MÆA
sygnalizacja rodzaju pracy • elewacja + sygna∏ zwrotny do sterownika
awaryjne prze∏àczanie • BACKUP - przełàczenie na ostatnià przed awarià
wartoÊç sterowania
zasilanie • 230VAC lub 24VDC

darmowy program AsSETUP do ustawiania parametrów przez RS232

obudowa tablicowa 72 x 72 x 116,5mm

As 560

STACYJKA STEROWANIA R¢CZNEGO (klawisze przyrostowe)
zadawanie poziomu sygna∏u • klawiszami przyrostowymi, w zakresie 4÷20mA
wskazanie sygna∏u Wej. PV • programowalne w jedn. fizycznych, 4 cyfry;
dokładnoÊç 0,1% zakresu
wskazanie pràdu Wyj. A i M • 3 cyfry
rozdzielczoÊç pomiarowa • 12 bitów
bezudarowe prze∏àczanie • AÆM
równowa˝enie r´czne • MÆA
sygnalizacja rodzaju pracy • elewacja + sygna∏ zwrotny do sterownika
awaryjne prze∏àczanie • BACKUP - przełàczenie na ostatnià przed awarià
wartoÊç sterowania
zasilanie • 230VAC lub 24VDC

darmowy program AsSETUP do ustawiania parametrów przez RS232

obudowa tablicowa 72 x 72 x 116,5mm

As 560-T

STACYJKA TRÓJSTAWNA do si∏owników ze sprz´˝eniem zwrotnym
wejÊcie PV • pomiar sygna∏u wejÊciowego 0/4÷20mA
wskaênik • programowalny 4 cyfry; dokładnoÊç 0,1% zakresu
wejÊcie OUT • pomiar sygna∏u sprz´˝enia zwrotnego 4÷20mA,
wskaênik 3 cyfry
wyjÊcia DOH, DOL • sygna∏y sterujàce si∏ownikiem
sygnalizacja rodzaju pracy • na elewacji oraz do systemu
awaryjne prze∏àczanie • BACKUP - przełàczenie na tryb M (manual) do czasu
ustàpienia awarii
zasilanie • 230VAC, 6A

darmowy program AsSETUP
do ustawiania parametrów
przez RS232

obudowa tablicowa 72 x 72 x 116,5mm

LD

LICZNIK - DOZOWNIK
  

obudowa tablicowa 72 x 144 x 163mm

wejÊcie • analogowe lub 2 wejÊcia impulsowe
np. z czujników zbli˝eniowych
wyjÊcia • 2 wyjÊcia alarmowe, przekaênikowe
liczniki • globalny
- 12 cyfr
licznik do odmierzania porcji - 6 cyfr
licznik iloÊci porcji
- 6 cyfr
dokładnoÊç analogowa • 0,1% ±1 na ostatniej cyfrze
wskaênik • 6 cyfr LED 14mm
zasilanie • 230VAC/14VA

wejÊciowy sygna∏ analogowy jest zliczany na zasadzie ca∏kowania ¢y(t)dt,
lub zlicza ciàg impulsów z czujników zbli˝eniowych (np. typu NAMUR),
z zestyków, z przep∏ywomierzy z wyjÊciem impulsowym itp.
odmierza porcje i steruje zaworami – sygna∏ HAMUJ i sygna∏ STOP

ZIU

ZADAJNIK PRÑDU LUB NAPI¢CIA
wyjÊcie pràdowe • 0,00÷25,00mA
wyjÊcie napi´ciowe • 0,00÷12,50V
rezystancja obcià˝enia • 0÷800W - wyjÊcie pràdowe
‡2kW
- wyjÊcie napi´ciowe
wyÊwietlacz • 4 cyfry LED 14mm
dokładnoÊç • 0,1% ±1 na ostatniej cyfrze
nastawy • klawiatura
pami´ç nastaw • 5 komórek dla pràdu
5 komórek dla napi´cia
separacja galwaniczna • obwody wyjÊciowe odseparowane od zasilania
obudowa • tablicowa lub listwowa
zasilanie • 24VDC, dla obudowy tablicowej tak˝e 230VAC
napi´cie próby izolacji • 2kV

obudowa listwowa 75 x 75mm
obudowa tablicowa 72 x 72 x 163mm

wygodne urzàdzenie do uruchamiania i sprawdzania systemu

ZD

ZADAJNIK DWUPRZEWODOWY 4÷20mA
wyjÊcie pràdowe
napi´cie UZ
wyÊwietlacz
dokładnoÊç
nastawy

3,00÷25,00mA, dowolna polaryzacja
6÷36VDC
z podÊwietleniem, 4 cyfry LCD 13mm
0,1% ±1 na ostatniej cyfrze
klawiatura „góra”, „dó∏”
klawisze programowania wskazaƒ i alarmu
pami´ç nastaw • 8 komórek nieulotnej pami´ci nastaw

obudowa tablicowa 72 x 72 x 61mm
obudowa listwowa 75 x 75mm

•
•
•
•
•

wygodne urzàdzenie do uruchamiania i sprawdzania systemu
zasilane z p´tli pràdowej

PZM

PRZENOÂNY, BATERYJNY MIERNIK I ZADAJNIK PRÑDU LUB NAPI¢CIA
pomiar pràdu • 0,00÷22,00mA (max 25mA)
zadawanie pràdu • 0,00÷22,00mA; obcià˝enie R†600W
wyjÊcie bierne 4÷25mA
pomiar napi´cia • 0,00÷25,00V (max 30V)
zadawanie napi´cia • 0,00÷11,00V; ROBC‡2kW
nastawy zadajnika • klawisze przyrostowe
programowanie funkcji • klawiszami
dokładnoÊç • 0,05% ±1 na ostatniej cyfrze
wyÊwietlacz • LCD, 4 cyfry 10mm podÊwietlone
czas pracy • (zalecany akumulator 2300mAh 4xAA 1,2V)
w zale˝noÊci od wybranej funkcji:
min. 15h dla zadajnika pràdu 20mA, max 500h
ładowarka akumulatorów • wewn´trzna, zasilana z zewn´trznego zasilacza, typowa
dla urzàdzeƒ USB 5VDC/1A

obudowa r´czna z tworzywa ABS
z magnesem do mocowania na scianie szafy

idealny do diagnostyki uk∏adów automatyki na obiekcie

FP-S2

PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK CZ¢STOTLIWOÂCI NA SYGNA¸ ANALOGOWY
wejÊcie • impulsy w zakr. cz´stotliwoÊci 0,001Hz÷100kHz,
praca z czujnikami zbli˝eniowymi, enkoderami itp.
wyjÊcie • do wyboru: 0÷20mA, 4÷20mA lub 0÷10V
alarmy • dwa wyjÊcia przekaênikowe
programowanie • wybór zakresu cz´stotliwoÊci,
wybór sygna∏u wyjÊciowego,
dwa punkty zadzia∏ania alarmów
wyjÊcie do zasilania czujnika • 8,2V
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV
tani, uniwersalny, programowany przetwornik cz´stotliwoÊci
darmowy program AsSETUP do ustawiania parametrów przez RS232

SF-S2 PRZETWORNIK SYGNA¸U ANALOGOWEGO NA CZ¢STOTLIWOÂå z separacjà
ZSF-S2 ZASILACZ-SEPARATOR PRZETWORNIKÓW DWUPRZEWODOWYCH
Z PRZETWARZANIEM NA CZ¢STOTLIWOÂå

sygna∏ wejÊciowy • dowolny standardowy (SF-S2)
4÷20mA (ZSF-S2)
sygna∏ wyjÊciowy • fala prostokàtna, wype∏nienie 50%
cz´stotoliwoÊç • dowolny zakres z przedzia∏u 0÷10kHz
wyjÊcie otwarty kolektor • NPN lub PNP  max 40V/100mA
dokładnoÊç • 0,2% zakresu
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC/60mA lub 230VAC/2VA
napi´cie próby izolacji • 2kV

F-S2

PRZETWORNIK CZ¢STOTLIWOÂCI NA SYGNA¸ STANDARDOWY z pe∏nà separacjà
sygna∏ wejÊciowy • napi´ciowy - 1mV÷100V
pràdowy
- 10mA÷5A
pasmo cz´stotoliwoÊci • 0÷10kHz
wyjÊcie • dowolny standard
wyjÊcie do zasilania czujnika • 18V/25mA
dokładnoÊç • 0,2% zakresu
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC/60mA lub 230VAC/2VA
napi´cie próby izolacji • 2kV

dzi´ki separacji bardzo wygodny w u˝yciu
w parze z SF-S2 s∏u˝y do przesy∏ania sygna∏u
analogowego na du˝e odleg∏oÊci np. 5km

SF-S2A PRZETWORNIK SYGNA¸U STANDARDOWEGO NA CZ¢STOTLIWOÂå z separacjà
RF-S2A PRZETWORNIK REZYSTANCJI (TEMPERATURY) NA CZ¢STOTLIWOÂå z separacjà
SF-S2A wejÊcie • 0/4÷20mA, 0÷10V lub inny wg uzgodnienia
RF-S2A wejÊcie • Pt100÷1000, Ni100, Cu, potencjometr, termopara
wyjÊcie • OC, 45V/90mA,
typowo 1kHz, opcjonalnie 10Hz, 100Hz, 2kHz
fala prostokàtna, wype∏nienie 50%
lub sta∏a szer. impulsu 0,05ms; 0,1ms; 1ms; 10ms
dokładnoÊç • 0,2% zakresu
separacja galwaniczna • wejÊcia od wyjÊcia i zasilania,
(wspólny „-” zasilania i wyjÊcia)
napi´cie zasilania • 18÷24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

atrakcyjna niska cena

IF-S2B

DZIELNIK CZ¢STOTLIWOÂCI Z SEPARACJÑ
wejÊcie • ciàg impulsów np. 0/24V lub NAMUR 1,2/2,1mA
np. z czujników zbli˝eniowych
wyjÊcie • OC, 45V/90mA, cz´stotliwoÊç 0÷20kHz wg uzgodnienia:
fala prostokàtna z wypełnieniem 50% lub stała szerokoÊç
impulsu: 0,05ms; 0,1ms; 1ms; 10ms, wg uzgodn.
dzielnik cz´stotliwoÊci • ustawiany czterema przełàcznikami lub wg zamówienia
separacja galwaniczna • wejÊcia od wyjÊcia i zasilania,
(wspólny „-” zasilania i wyjÊcia)
napi´cie zasilania • 18÷24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

do współpracy ze sterownikami PLC,
atrakcyjna niska cena!

F-S3

DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK CZ¢STOTLIWOÂCI Z SEPARACJÑ
sygna∏ wejÊciowy • napi´ciowy - 1mV÷100V
pràdowy
- 10 mA÷5A
pasmo cz´stotoliwoÊci • 1Hz÷10kHz
wyjÊcie • 4÷20mA
rezystancja obcià˝enia • Rmax=(UZ-12V)/20mA
wyjÊcie do zasilania czujnika • 6V/0,8mA
dokładnoÊç • 0,2% zakresu
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie zasilania • 12÷36V
napi´cie próby izolacji • 2kV

PP-S2

PRZETWORNIK PO¸O˚ENIA POTENCJOMETRU
wejÊcie • dowolny potencjometr 50W÷100kW
wyjÊcie • dowolny sygnał analogowy np:
0/4÷20mA, ROBC=0÷850W
0/1÷5mA, ROBC=0÷3kW
0/2÷10V, ROBC>2kW
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

S2-MOD

TRANSLATOR SYGNA¸ÓW ANALOG ﬁ MODBUS RTU
sygna∏ wejÊciowy • napi´cie: 0÷10V, 0÷30mV, 0÷75mV
pràd: 0/4÷20mA
zasilanie 24VDC dla p´tli 4÷20mA
Pt100÷1000, Ni, Cu, termopara
wyjÊcie • ∏àcze komunikacyjne RS485 pó∏dupleks
protokó∏ transmisji • MODBUS RTU (transmisja szeregowa RS-485
z protokołem MODBUS RTU)
szybkoÊç transmisji • 4800, 9600, 19200 bit/s
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

do systemów opartych o magistral´ MODBUS RTU

S2B-MOD

TRANSLATOR SYGNA¸ÓW MODBUS RTU ﬁ ANALOG (dwa wyjÊcia analogowe)
wejÊcie • RS485 MODBUS RTU, 50÷115200 b/s
mo˝liwoÊç podłàczenia 254 urzàdzeƒ w sieci
wyjÊcie • dwa niezale˝ne wyjÊcia standardu (0÷21mA, 0÷11V)
konfigurowane przez u˝ytkownika
alarm • zanik transmisji
szybkoÊç transmisji • 4800, 9600, 19200 bit/s
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
separacja galwaniczna • pełna pomi´dzy interfejsem RS485, wyjÊciami
analogowymi, zasilaniem
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

translacja wartoÊci cyfrowej (wpisywana w rejestr)
na dwa wzajemnie odseparowane wyjÊcia
analogowe: pràdowe lub napi´ciowe

As701

funkcja MODBUS RTU MASTER:
- zmiana standardu sygnału analogowego
- retransmisja z urzàdzeƒ LABOR-ASTER
- retransmisja i przeskalowanie dowolnego rejestru
- alarmowanie zaniku transmisji / zasilania
- odtwarzanie ostatniej nastawy po starcie

funkcja MODBUS RTU SLAVE:
- konwersja wartoÊci rejestru na standard analogowy
- alarmowanie zaniku transmisji / zasilania
- odtwarzanie ostatniej nastawy po starcie
- pełna realizacja standardu

KONWERTER MODBUS RTU ﬁ 8 WYJÂå ANALOGOWYCH
wejÊcie • RS485 MODBUS RTU, max 19200 b/s
wyjÊcia • 8 wyjÊç analogowych: 0/4÷20mA,
wspólna masa dla 8 wyjÊç (zacisk „–”)
repetycja • 5 aktualizacji/s
rezystancja obcià˝enia • £750W
dokładnoÊç • 0,25% zakresu
separacja galwaniczna • zespó∏ wyjÊç analogowych,
wejÊcie RS485 i zasilanie wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 1kV

mo˝e pracowaç jako „SLAVE” w zespole z As702
do systemów opartych o magistral´ MODBUS RTU

As702

KONWERTER 8 WEJÂå ANALOGOWYCH ﬁ MODBUS RTU
wejÊcia • 8 wejÊç analogowych ró˝nicowych:
0/4÷20mA lub 0÷10V, wysokorezystancyjna
separacja mi´dzy kana∏ami dla napi´ç £66V
wyjÊcie • RS485 MODBUS RTU, max 19200 b/s
repetycja • 5 pomiarów/s
dokładnoÊç • 0,25% zakresu
separacja galwaniczna • zespó∏ wejÊç analogowych, wyjÊcie RS485 oraz
zasilanie wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 1kV

mo˝e pracowaç jako „MASTER” w zespole z AS701
do systemów opartych o magistral´ MODBUS RTU

As703

KONWERTER MODBUS RTU ﬁ WEJÂCIA lub WYJÂCIA obiektowe z separacjà
RS485 MODBUS RTU • SLAVE, 300÷115200b/s
wejÊcia/wyjÊcia • 8 zespo∏ów wzajemnie odseparowanych galwanicznie
W ramach jednego zespo∏u mo˝na realizowaç:
- 1 lub 2 wyjÊcie analogowe z separacjà, 3 wyjÊcia bez separacji,
- 2 tory binarne odseparowane, 3 tory binarne bez separacji,
- wejÊcie analogowe uniwersalne; napi´cie 0÷10V, pràd 0/4÷20mA, p´tla 4÷20mA/24VDC,
- wejÊcie Pt100 3 lub 4 przewodowe,
- 2 wejÊcia analogowe bez separacji.
Przy 8 zespo∏ach mogà wystàpiç maksymalnie 4 ró˝ne zestawy funkcji wejÊç/wyjÊç.
Oznacza to, ˝e zawsze 2 zespo∏y muszà mieç te same funkcje.
dokładnoÊç • przetwarzanie analogowe 0,1% zakresu
separacja galwaniczna • zespo∏y wejÊç/wyjÊç, port RS485 oraz zasilanie
wzajemnie od siebie odseparowane
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 1kV

USB-RS485

KONWERTER (PRZEJÂCIÓWKA) z SEPARACJÑ
zastosowanie • bezpieczne połàczenie komputera przenoÊnego do
urzàdzenia z interfejsem dwuprzewodowym RS485
pr´dkoÊç transmisji • 50...115200b/s
iloÊç urzàdzeƒ • max 254 na jednej linii RS485
maksymalna długoÊç linii • 1200m
separacja galwaniczna • obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • z portu USB; 5VDC/0,12A
napi´cie próby izolacji • 2kV

łàcze RS485 z optoizolacjà galwanicznà

ST-RS.../RS...

TRANSLATORY SPRZ¢GÓW Z SEPARACJÑ
typ
konwersja
ST-RS232/RS422 • RS232  ¤
ST-RS232/RS485 • RS232  ¤
ST-RS422/RS422 • RS422  ¤
RS485  ¤
ST-RS422/RS485 • RS422  ¤
ST-RS232/RS232 • RS232  ¤
ST-RS232/TTY • RS232  ¤
ST-RS232/M-Bus • RS232  ¤
ST-RS485/M-Bus • RS485  ¤

sygna∏ów
RS422; RS485 pe∏ny dupleks
RS485 pó∏dupleks
RS422
RS485 pe∏ny dupleks
RS485 pó∏dupleks
RS232
TTY
M-Bus 300÷9600bps
M-Bus 300÷9600bps

pr´dkoÊç transmisji • dla RS485, RS 422 †115200bps
dla RS232, TTY
†19200bps
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC/60mA, w obudowie naÊciennej tak˝e 230VAC
napi´cie próby izolacji • 2kV

obudowa listwowa lub naÊcienna

T-S2

PRZETWORNIK TENSOMETRYCZNY Z SEPARACJÑ
wejÊcie
rezystancja mostka
sygna∏ wyjÊciowy
napi´cie referencyjne
pràd obcià˝enia êród∏a ref.
pod∏àczenie mostka
nastawy

•
•
•
•
•
•
•

dokładnoÊç
separacja galwaniczna
zasilanie
napi´cie próby izolacji

•
•
•
•

sygna∏ z mostka tensometrycznego DUMIN=2mV
50÷1000W
dowolny standard
2÷10V - wg zamówienia
£50mA
4 lub 6 przewodów
przyciski „ZERO” (TARA) oraz „ZAKRES”
sta∏a czasowa (uÊrednianie) - nacisnàç oba przyciski
0,1% zakresu
wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
24VDC/70mA
2kV

do wspó∏pracy z mostkiem lub pó∏mostkiem
sygna∏ wejÊciowy nie musi zaczynaç si´ od zera

POT-S2

POTENCJOMETR STEROWANY SYGNA¸EM STANDARDOWYM Z SEPARACJÑ
wejÊcie • dowolny sygna∏ standardowy - wg zamówienia
wyjÊcie • liniowy dzielnik potencjometryczny proporcjonalny
do sygna∏u wejÊciowego
napi´cie • E=2÷20V, U=(1÷100%) · E
rezystancja „potencjometru” • R=100W÷35kW - wg zamówienia
sta∏a czasowa • 0,2s
wejÊcie RS485 • zadawanie i odczyt poło˝enia z MODBUS RTU
dokładnoÊç • 0,2% zakresu
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC/60mA
napi´cie próby izolacji • 2kV

mo˝e zastàpiç potencjometr nap´dzany mechanicznie

SYMULATOR-R

SYMULATOR REZYSTANCJI (w tym Pt100) z SEPARACJÑ

repeater czujników rezystancyjnych,
np. czujnika Pt100 w zakresie (-200÷+400)°C

wejÊcie • dowolny sygna∏ standardowy - wg zamówienia,
zasilanie dla p´tli dwuprzewodowej 4÷20mA,
czujnik rezystancyjny np. Pt100
wyjÊcie • symulowana rezystancja wyjÊciowa 30W÷35kW,
podzakresy wg uzgodnieƒ,
symulator (repeater) rezystancji wejÊciowej w tym
czujniki temperatury np. Pt100
pràd pomiarowy na wyjÊciu • I=0,2÷2mA
napi´cie podawane na wyjÊcie • U=0,2÷7V
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
sta∏a czasowa • 0,2s
wejÊcie RS485 • zadawanie i odczyt przez MODBUS RTU
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC/60mA
napi´cie próby izolacji • 2kV

RMS-S2

PRZETWORNIK WARTOÂCI SKUTECZNEJ Z SEPARACJÑ

sygna∏ wejÊciowy • dowolny sygna∏, np. z bocznika,
pasmo cz´stotliwoÊci 3Hz÷20kHz
sygna∏ wyjÊciowy • dowolny standardowy, opcjonalnie wyjÊcie RS485
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV
zasilanie • 24VDC/70mA
Po uzgodnieniu mo˝liwoÊç pomiaru wartoÊci Êredniej lub Êredniej wyprostowanej

stosowany do pomiaru pràdu z regulatorów tyrystorowych

MOC-S2A

PRZETWORNIK MOCY CZYNNEJ Z SEPARACJÑ
wejÊcie napi´ciowe • 0÷750VAC/DC
wejÊcie pràdowe • 0÷5A AC/DC
cz´stotliwoÊç sygnału wejÊciowego 3Hz÷10kHz
sygna∏ wyjÊciowy • dowolny standard reprezentujàcy moc czynnà
dokładnoÊç • 0,4% zakresu
zasilanie • uniwersalne 24÷230VAC/DC
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

obudowa listwowa szer. 22,5mm

BF-S2

BLOK FUNKCJI MATEMATYCZNO - LOGICZNYCH
ewentualnie z uzale˝nieniami czasowymi
• bogata biblioteka funkcji arytmetycznych
do wyboru, a tak˝e dowolna funkcja na zamówienie
• maksymalnie 4 wejÊcia analogowe, ró˝nicowe
o rozdzielczoÊci 0,025%
• 1 wyjÊcie analogowe w dowolnym standardzie
o rozdzielczoÊci 0,025%
• 1 wejÊcie dwustanowe typu zestyk lub OC
• 1 wyjÊcie dwustanowe typu OC

blok realizuje jednà z wybranych w zamówieniu funkcji z powy˝szego zbioru,
np. suma, iloczyn, porównanie, wybór najwi´kszego sygnału itd.

MZN MODU¸ ZABEZPIECZE¡ NAPI¢CIOWYCH
MZN-LT MODU¸ ZABEZPIECZE¡ NAPI¢CIOWYCH LINII TRANSMISYJNYCH
napi´cie zadzia∏ania bariery • mi´dzy liniami -   5,5V÷100V (wg zamówienia)
linia do GND
-   5,5V÷100V (wg zamówienia)
rezystancja szeregowa • ka˝dej z dwóch linii: 10W (lub wg zamówienia)
pràd up∏ywu linii do GND • £10 mA
pràd poch∏aniany w impulsie • £150A
pojemnoÊç mi´dzy liniami
i ka˝dej linii do GND • dla MZN-LT - £90pF
dla MZN
- £10000pF
pasmo cz´stotliwoÊci • dla MZN-LT - 10MHz
dla MZN
- 1MHz

obudowa listwowa lub naÊcienna

URZÑDZENIA BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ

Grupa I, kategoria (M1) - przeznaczona do pracy w podziemiach kopalƒ w obecnoÊci metanu
Grupa II, kategoria (1) - przeznaczona do pracy ze strefà 0, 1, 2, 20, 21, 22
ZgodnoÊç z ATEX
Oznaczenia budowy przeciwwybuchowej wg certyfikatów KDB BARBARA:

I (M1) [Ex ia] I

Odpowiednie oznaczenia EPL:

I (M1) [Ex ia Ma]

II (1) G [Ex ia] IIC

II (1) D [Ex ia] IIIC

II (1) G [Ex ia Ga] IIC

II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Odpowiednie oznaczenia wg certyfikatów rosyjskich ГОССТАНДАРД РОССИИ i Unii Celnej:

[Ex ia Ma] I

[Ex ia Ga] IIC

[Ex ia Da] IIIC

S1-ExA SEPARATOR BEZ ENERGII POMOCNICZEJ, odbiera sygnał 0/4÷20mA ze strefy Ex
  

wejÊcie iskrobezpieczne
wyjÊcie
rezystancja obcià˝enia
spadek napi´cia na wejÊciu
dokładnoÊç
parametry bezpieczeƒstwa

•
•
•
•
•
•

0/4÷20mA (dowolny I<100mA)
0/4÷20mA (Iwyj=Iwej)  
0÷800W
3V + Robc · Iwej
±0,05% - 0,05% · (Robc /100W)
Ui=30V, Ii=100mA, Pi=1W,
Liª0, Ciª0, Uo=0, Io=0
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

1 lub 2 niezale˝ne tory w jednej obudowie
najprostsza separacja dla wejÊç pràdowych 0/4÷20mA

jeden lub dwa tory, szer. 22,5mm

S1-ExB SEPARATOR BEZ ENERGII POMOCNICZEJ, wysyła sygnał 0/4÷20mA do strefy Ex
0/4÷20mA

0/4÷20mA
iskrobezpieczne
obwody
wyjÊciowe

strefa zagro˝ona

T,P
itp.

S1-ExB
wejÊcie

•
•
•
•
•
•
•
•

0/4÷20mA (dowolny I<100mA)
0/4÷20mA (Iwyj=Iwej)  
0÷700W
2,5V + Iwej (300W+Robc)
±0,05% - 0,05% · (Robc /100W)
Uo=25,2V, Io=89mA, Po=0,56W
wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
2,5kV

parametry dla S1-ExB3 dla grupy IIC:
L/R=63mH/W, Lo=1mH, Co=0,064mF

+24V

wyjÊcie
4÷20mA

wejÊcie
wyjÊcie iskrobezpieczne
rezystancja obcià˝enia
spadek napi´cia na wejÊciu
dokładnoÊç
parametry bezpieczeƒstwa
separacja galwaniczna
napi´cie próby izolacji

np. sterownik
wejÊcie
4÷20mA

1 lub 2 niezale˝ne tory w jednej obudowie
najprostsza separacja dla wyjÊç pràdowych 0/4÷20mA

jeden lub dwa tory, szer. 22,5mm

S1-ExBH

SEPARATOR BEZ ENERGII POMOCNICZEJ transparentny dla transmisji HART
wysyła sygnał 4÷20mA do strefy Ex lub zasila przetwornik dwuprzewodowy
wejÊcie
wyjÊcie iskrobezpieczne
rezystancja obcià˝enia
spadek napi´cia na wejÊciu
dokładnoÊç
parametry bezpieczeƒstwa
separacja galwaniczna
napi´cie próby izolacji

•
•
•
•
•
•
•
•

4÷20mA
4÷20mA (Iwyj=Iwej)  
0÷700W
2,5V + Iwej · (300W+Robc)
±0,05% - 0,05% · (Robc /100W)
Uo=25,2V, Io=89mA, Po=0,56W
wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
2,5kV

parametry dla S1-ExBH3 dla grupy IIC:
L/R=63mH/W, Lo=1mH, Co=0,064mF

jeden tor, szer. 22,5mm

wysyła sygnał 4÷20mA do strefy Ex

S3Ex-S

SEPARATOR DWUPRZEWODOWY
dowolny sygnał standardowy ze strefy Ex ﬁ pasywne 4÷20mA
wejÊcie iskrobezpieczne • dowolny sygnał standardowy
wyjÊcie • dwuprzewodowe (sterowanie zasilanej z zewnàtrz
p´tli pràdowej 4÷20mA)
rezystancja wejÊciowa • 50W dla wejÊcia pràdowego
100kW dla sygnałów napi´ciowych
rezystancja obcià˝enia • Rmax=(Uz-9V)/20mA
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
parametry bezpieczeƒstwa • Ui=30V, Ii=100mA, Pi=0,99W
napi´cie zasilania • 9V£Uz£36V
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

separator dwuprzewodowy dla kart pomiarowych
z aktywnymi wejÊciami pràdowymi

jeden tor w obudowie o szerokoÊci 22,5mm

S3Ex-R

DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK REZYSTANCJI - TEMPERATURY
czujniki np. Pt100, potencjometry ze strefy Ex ﬁ pasywne 4÷20mA
wejÊcie iskrobezpieczne • zmiana rezystancji DR=4W÷5kW,
Pt100, Ni100, Cu100, Pt500, Pt1000,
poło˝enie potencjometru DR=10W÷10kW
podłàczenie czujnika • linia 3 lub 4 przewodowa
kompensacja Rlinii • całkowita
pràd czujnika • typowo 0,4÷0,8mA
wyjÊcie • dwuprzewodowe (sterowanie zasilanej z zewnàtrz
p´tli pràdowej 4÷20mA)
rezystancja obcià˝enia • Rmax=(Uz-9V)/20mA
dokładnoÊç • 0,1% zakresu dla rozpi´toÊci zakresu >50°C
parametry bezpieczeƒstwa • Uo=5,4V,  Io=9,9mA, Po=17mW
napi´cie zasilania • 9V£Uz£36V
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

przetwornik dwuprzewodowy np. temperatury dla kart pomiarowych z aktywnymi
wejÊciami pràdowymi

jeden tor w obudowie o szerokoÊci 22,5mm

S3Ex-U

DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK PRÑDU, NAPI¢CIA w tym TEMPERATURY

wejÊcie iskrobezpieczne • napi´cie
DUmin=2mV; DUmax=30V,
pràd
DImin=1mA; DImax=100mA,
termopara J, K, R, S, T, B, N, L itd.
wyjÊcie • dwuprzewodowe (sterowanie zasilanej z zewnàtrz
p´tli pràdowej 4÷20mA)
rezystancja obcià˝enia • Rmax=(Uz-9V)/20mA
dokładnoÊç • patrz karta katalogowa
parametry bezpieczeƒstwa • Ui=30V, Ii=100mA, Pi=1W
zasilanie • 9V£Uz£36V
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

przetwornik dwuprzewodowy z separacjà do pomiaru przyrostów pràdów, napi´ç
oraz pomiaru temperatur za pomocà termopar

jeden tor w obudowie o szerokoÊci 22,5mm

S2Ex-ZH

ZASILACZ - SEPARATOR przetworników dwuprzewodowych 4÷20mA
zainstalowanych w strefie Ex z transmisjà HART
aktywne wejÊcie iskrobezpieczne • przetwarza pràd 4÷20mA jednoczeÊnie zasilajàc
przetwornik dwuprzewodowy w strefie Ex
bierne wejÊcie iskrobezpieczne • 4÷20mA
wyjÊcie • 4÷20mA
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
zasilanie • 24VDC, Imax=70mA
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV
parametry bezpieczeƒstwa • np. dla S2Ex-ZH-24:
Uo=25,2V, Io=84mA, Po=0,53W

I

+Uz

?

+I
Iwyj

jeden tor w obudowie o szerokoÊci 22,5mm

+we.
_

_

I

S2Ex-ZH
wejÊcie

wyjÊcie

zasilanie
24VDC

HART

+zas.

_

bierne 4÷20mA
R≥250Ω

?

aktywne 4÷20mA
R≥250Ω

+

24V

HART

strefa bezpieczna

strefa zagro˝ona Ex

S2Ex-Z

ZASILACZ - SEPARATOR przetworników dwuprzewodowych 4÷20mA
zainstalowanych w strefie Ex ﬁ dowolny sygnał standardowy
wejÊcie iskrobezpieczne • przetwarza pràd 4÷20mA jednoczeÊnie zasilajàc
przetwornik dwuprzewodowy zainstalowany w strefie Ex
wyjÊcie • dowolny sygnał standardowy
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wejÊcia pràdowego,
≥2kW dla sygnałów napi´ciowych
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
parametry bezpieczeƒstwa • np. dla S2Ex-Z-24:
Uo=25,2V, Io=92mA, Po=0,62W
zasilanie • 24VDC, Imax=90mA
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

jeden tor w obudowie 22,5mm

S2Ex-SA

SEPARATOR OBWODÓW
dowolny sygnał standardowy ze strefy Ex ﬁ dowolny sygnał standardowy
wejÊcie iskrobezpieczne • dowolny sygnał standardowy
rezystancja wejÊciowa • 50W dla wejÊcia pràdowego,
100kW dla sygnałów napi´ciowych
wyjÊcie • dowolny sygnał standardowy
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wejÊcia pràdowego,
≥2kW dla sygnałów napi´ciowych
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
parametry bezpieczeƒstwa • Ui=30V, Ii=100mA, Pi=0,99W
zasilanie • 24VDC, Imax=70mA
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

jeden tor w obudowie 22,5mm

S2Ex-SB

jeden tor w obudowie 22,5mm

SEPARATOR OBWODÓW
dowolny sygnał standardowy ﬁ dowolny sygnał standardowy do strefy Ex

strefa:
0, 1, 2, 20, 21, 22
oznaczenia: I (M1) [Ex ia] I,
II (1) G [Ex ia] IIC,
II (1) D [Ex ia] IIIC

S2Ex[nL]-SB

jeden tor w obudowie 22,5mm

sterowanie analogowe np. zaworem lub sygnalizatorem w strefie zagro˝onej
maksymalna moc 0,96W

SEPARATOR OBWODÓW

strefa:
2, 22
oznaczenia: II (3) G [Ex nL] IIC,
II (3) G [Ex ia] IIC
II (3) D [Ex ia] IIIA lub IIIB lub IIIC

S2Ex-SBH

wejÊcie • dowolny sygnał standardowy
rezystancja wejÊciowa • 50W dla wejÊcia pràdowego,
100kW dla sygnałów napi´ciowych
wyjÊcie iskrobezpieczne • pràd lub napi´cie w ramach Uo, Io
rezystancja obcià˝enia • do uzgodnienia
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
parametry bezpieczeƒstwa • np. dla S2Ex-SB-24/70:
Uo=25,2V, Io=70mA, Po=0,47W
napi´cie zasilania • 24VDC
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

wejÊcie • dowolny sygnał standardowy
rezystancja wejÊciowa • 50W dla wejÊcia pràdowego,
100kW dla sygnałów napi´ciowych
wyjÊcie iskrobezpieczne • kategoria (3)
pràd lub napi´cie w ramach Uo, Io, Po
rezystancja obcià˝enia • do uzgodnienia
dokładnoÊç • 0,1% zakresu
parametry bezpieczeƒstwa • np. dla S2Ex[nL]-SB, Uwyj=24V:
Uo=25,2V, Io=120mA, Po=3,1W
zasilanie • 24VDC
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV
sterowanie analogowe np. zaworem lub sygnalizatorem w strefie zagro˝onej,
maksymalna moc 3,1W

ZASILACZ - SEPARATOR przeêroczysty dla transmisji HART
wejÊcie aktywne 4÷20mA ﬁ wyjÊcie aktywne 4÷20mA do strefy Ex
bierne wejÊcie
wyjÊcie iskrobezpieczne
dokładnoÊç
parametry bezpieczeƒstwa

4÷20mA
4÷20mA
0,1% zakresu
np. dla S2Ex-ZH-24:
Uo=25,2V, Io=84mA, Po=0,53W
zasilanie • 24VDC, Imax=70mA
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

jeden tor w obudowie 22,5mm

•
•
•
•

S2Ex-R

PRZETWORNIK REZYSTANCJI - TEMPERATURY
czujniki np. Pt100, potencjometry ze strefy Ex ﬁ dowolny sygnał standardowy
wejÊcie iskrobezpieczne • zmiana rezystancji DR=4W÷5kW,
Pt100, Ni100, Cu100, Pt500, Pt1000,
poło˝enie potencjometru DR=10W÷10kW
podłàczenie czujnika • linia 3 lub 4 przewodowa
kompensacja Rlinii • całkowita
pràd czujnika • typowo 0,4÷0,8mA
wyjÊcie • dowolny sygnał standardowy
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wej. pràdowego, ≥2kW dla sygn. nap.
dokładnoÊç • 0,1% zakresu dla rozpi´toÊci zakresu >50°C
parametry bezpieczeƒstwa • Uo=5,4V, Io=9,8mA, Po=42mW
zasilanie • 20V£Uz£27V, Imax=70mA
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV
przetwornik z separacjà do pomiaru przyrostów rezystancji,
temperatur za pomocà czujników np. Pt100 i poło˝enia potencjometru

jeden tor w obudowie 22,5mm

S2Ex-TP

PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY
dla termopar i czujników rezystancyjnych ﬁ sygnał 0/4÷20mA, 0÷10V
wybór programowy • rodzaj czujnika, zakres, rodzaj wyjÊcia, filtr (stała
czasu), kompensacja zimnych koƒców termopary
wejÊcie iskrobezpieczne • termopary: J, K, S, N, T, B lub inne wg uzgodnieƒ;
czujniki rezystancyjne: PT100, Ni100, Cu100, Cu50
lub inne wg uzgodnieƒ
podłàczenie czujnika • linia 3 przewodowa czujnika rezystancyjnego,
po uzgodnieniu 4 przewodowa
wyjÊcie • 4÷20mA, 0÷20mA, 0÷10V
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wyjÊç pràdowych, ≥2kW dla wyjÊç napi´ciowych
dokładnoÊç • 0,1% zakresu dla rozpi´toÊci zakresu >50°C
cz´stotliwoÊç pomiarów • co 0,25s
napi´cie zasilania • 24VDC/80mA
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

jeden tor w obudowie 22,5mm

uniwersalny przetwornik z separacjà do pomiaru temperatury

S2Ex-U

PRZETWORNIKI PRÑDU, NAPI¢CIA w tym TEMPERATURY
czujniki np. termopary, pràdniczki ze strefy Ex ﬁ dowolny sygnał standardowy

S2Ex-U
wejÊcie

wyjÊcie

zasilanie
24VDC

wejÊcie iskrobezpieczne • napi´cie
DUmin=2mV; DUmax=30V,
pràd
DImin=1mA; DImax=100mA,
termopara J, K, R, S, T, B, N, L itd.
wyjÊcie • dowolny analogowy sygnał standardowy
rezystancja obcià˝enia • 0÷700W dla wyjÊç pràdowych,
≥2kW dla wyjÊç napi´ciowych
dokładnoÊç • patrz karta katalogowa
parametry bezpieczeƒstwa • Ui=30V, Ii=100mA, Pi=1W
zasilanie • 24VDC, Imax=70mA
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

przetwornik z separacjà do pomiaru przyrostów pràdów, napi´ç
oraz temperatur za pomocà termopar

jeden tor w obudowie 22,5mm

S2Ex-F

PRZETWORNIK CZ¢STOTLIWOÂCI
cz´stotliwoÊç (ciàg impulsów) ze strefy Ex ﬁ dowolny sygnał standardowy
lub ciàg impulsów z wyjÊciem OC
wejÊcie iskrobezpieczne • ciàg impulsów: napi´cie, pràd, NAMUR, itp.
0÷10kHz
wyjÊcie • dowolny analogowy sygnał standardowy,
ciàg impulsów z wyjÊciem OC
dokładnoÊç • 0,2% dla przetwarzania f ﬁ analog
parametry bezpieczeƒstwa • np. dla S2Ex-F-8,2: Uo=8,6V, Io=19mA, Po=0,11W
zasilanie • 24VDC, Imax=70mA
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

jeden tor w obudowie 22,5mm

S2Ex-Zasilacz
S2Ex-ZasLin

z wyjÊciem do strefy Ex o charakterystyce trapezowej
z wyjÊciem do strefy Ex o charakterystyce liniowej
wejÊcie iskrobezpieczne • 3÷24VDC
strefa • 0,  1,  2,  20,  21,  22 oraz podziemia kopalƒ
parametry bezpieczeƒstwa • podane sà w kartach katalogowych i Certyfikacie
Badania Typu WE, np. dla S2Ex- Zasilacz-24/139:
Uo=25V, Io=139mA, Po=0,92W
oznaczenie • I(M1)[Ex ia]I,  II(1)G[Ex ia]IIC,  II(1)D[Ex ia]IIIC
zasilanie • 24VDC
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 2kV

jeden tor w obudowie 22,5mm

najcz´stsze wykonania: Uwyj=5V; 8,2V; 10V; 12V; 15V; 18V, 24V

S2Ex[nL]-ZAS

OBWÓD WYÂCIOWY O OGRANICZONEJ ENERGII, tylko do strefy 2, 22
o maksymalnej mocy Po£3,1W do strefy Ex
wyjÊcie iskrobezpieczne • 3÷24VDC
sygnalizacja LED • zasilanie
parametry bezpieczeƒstwa • podane w karcie katalogowej, np. dla S2Ex[nL]-ZAS-24V:
Uo=25,2V;  Io=120mA;  Po=3,1W
strefa • tylko 2,  22
oznaczenie • II(3)G[Ex nL]IIC,  II(3)G[Ex ia]IIC,
II(3)D[Ex ia]IIIA  lub IIIB  lub IIIC  
separacja galwaniczna • wyjÊcie i zasilanie obiektowe 24VDC odseparowane
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

jeden tor w obudowie o szerokoÊci 22,5mm

najcz´stsze wykonania: Uwyj=5V; 8,2V; 10V; 12V; 15V; 18V; 24V

S2Ex-RS

SEPARATOR LINII TRAMSMISYJNYCH
RS232/RS485, RS232/RS422, RS422/RS485, RS422/RS422, RS485/RS485
Separacja i translacja nast´pujacych stref:

Strefa bezpieczna
          RS232
          RS485
          RS422

pr´dkoÊç transmisji
długoÊç linii dla RS485, RS422
długoÊç linii dla RS232
iloÊç urzàdzeƒ w linii
terminatory linii
sygnalizacja LED
separacja galwaniczna
zasilanie
napi´cie próby izolacji

Strefa zagro˝ona wybuchem
RS485
RS422

•
•
•
•
•
•
•
•
•

50÷115200b/s
max 1200m
15m dla 19200b/s; 5m dla 115200b/s
max 32
wewn´trzne
zasilanie, transmisja, uszkodzenie linii
wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
24VDC
2kV

jeden tor w obudowie o szerokoÊci 22,5mm

S2Ex-SBS
strefa zagrożona Ex

strefa bezpieczna
1

1

sterowanie

2

PRZETWORNIK - SYGNALIZATOR GRANICZNY
z wyjÊciem przekaênikowym do strefy Ex
We+

wyjÊcie

6

2

U

3
wejÊcie

We

5

1

sterowanie

układ
wykonawczy

2

I

wejÊcie • dowolny sygnał dwustanowy lub analogowy
w przypadku pracy w trybie komparatora
wyjÊcie iskrobezpieczne • styk przełàczny przekaênika
parametry przełàczania • 1A/(24÷30VDC);  0,5A/(30÷60VDC);  5A/60VAC
ton=5ms, toff=3ms przy 20Hz
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

1

sterowanie

+

2

8 zasilanie
7

-

24VDC

jeden tor w obudowie o szerokoÊci 22,5mm

SBEx-B

SEPARATOR DWUSTANOWY
- wyjÊcie iskrobezpieczne z zestykiem przekaênikowym
wejÊcie • dowolny sygnał dwustanowy, do obsługi czujników
zbli˝eniowych np. NAMUR, styków, sygnałów
pràdowych, napi´ciowych np. 0/24V
wyjÊcie iskrobezpieczne • styk zwierny przekaênika:
pràd
£0,5A
napi´cie
£200V
rezystancja
£0,15W
przełàczanie
ton=2ms, toff=2,5ms
wybór fazy zadziałania • do uzgodnienia
zasilanie • 20÷27VDC/AC
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
napi´cie próby izolacji • 1,5kV
uwaga: wejÊcie i zasilanie majà wspólny zacisk „minus” - mas´

jeden tor w obudowie o szerokoÊci 22,5mm

SBEx-2, SBEx-2S

SEPARATOR DWUSTANOWY dwukanałowy, wejÊcia
iskrobezpieczne (sygnał NAMUR, styki, czujniki) ﬁ styki wyjÊciowe
wejÊcia iskrobezpieczne • 2 wejÊcia wzajemnie odseparowane: styki,
sygnały NAMUR, czujniki dwustanowe,
sygnały napi´ciowe lub pràdowe
zasilanie pomocnicze • dla SBEx-2 wynosi 8,2V
dla SBEx-2S wynosi 16V
wyjÊcia • 2 wyjÊcia plus Alarm, wzajemnie odseparowane
alarm • kontrola zwarcia i rozwarcia linii podłàczeniowej
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 1,5kV
opcja 1: dla wersji jednotorowej mo˝liwe jest wykonanie wyjÊcia z zestykiem przełàcznym
opcja 2: dla wersji dwutorowej mo˝liwe jest wykonanie wyjÊç z zestykami przełàcznymi ale
bez sygnału ALARM

dwa tory w obudowie o szerokoÊci 22,5mm

uwaga: na kolejnej stronie przedstawione sà wykonania specjalne do:
- kontroli rezystancji przewodu ochronnego
- kontroli rezystancji linii sterowniczej

SBEx-2, SBEx-2S

SEPARATOR DWUSTANOWY dwukanałowy w wykonaniu
specjalnym do kontroli ciàgłoÊci przewodu ochronnego
wejÊcia iskrobezpieczne • 2 wejÊcia wzajemnie odseparowane do pomiaru
rezystancji przewodu ochronnego
próg zadziałania • X<100W lub X<50W, wraz z warunkami na
sprawnoÊç linii podłàczeniowej i szeregowej diody
zasilanie pomocnicze • dla SBEx-2 wynosi 8,2V
dla SBEx-2S wynosi 16V
wyjÊcia • 2 styki główne plus 2 styki repetytujàce
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 1,5kV

uwaga: wykonanie SBEx-2S jest odporniejsze na zakłócenia		
zwłaszcza od sieci energetycznej 50Hz

dwa tory w obudowie
o szerokoÊci 22,5mm

SBEx-2, SBEx-2S

SEPARATOR DWUSTANOWY dwukanałowy w wykonaniu
specjalnym do kontroli linii sterowniczej, równie˝ w wersji z podtrzymaniem 560W
wejÊcie iskrobezpieczne • wejÊcie do kontroli linii sterowniczej
próg zadziałania • X<600W lub Y>2kW, wraz z warunkami na
sprawnoÊç linii podłàczeniowej i szeregowej diody
zasilanie pomocnicze • dla SBEx-2 wynosi 8,2V
dla SBEx-2S wynosi 16V
wyjÊcie • styk przekaênika
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 1,5kV

uwaga: wykonanie SBEx-2S jest odporniejsze na zakłócenia		
zwłaszcza od sieci energetycznej 50Hz

jeden tor w obudowie
o szerokoÊci 22,5mm

SBEx-4
SBEx-4S

SEPARATOR DWUSTANOWY czterokanałowy
wejÊcia Ex (sygnał NAMUR, styki, czujniki) ﬁ styki wyjÊciowe
SEPARATOR DWUSTANOWY dwukanałowy,
równie˝ w wersji SBEx-4S-SR jako sygnalizator ruchu maszyny
wejÊcia iskrobezpieczne • 4 wejÊcia wzajemnie odseparowane: styki,
sygnały NAMUR, czujniki dwustanowe
zasilanie wejÊç • dla SBEx-4 wynosi 8,2V
dla SBEx-4S wynosi 16V
wyjÊcia • 1÷4 wyjÊç plus Alarm ze wspólnym zaciskiem,
styki przekaênika lub optopółprzewodnik
alarm • kontrola zwarcia i rozwarcia linii podłàczeniowej
separacja galwaniczna • wszystkie obwody wzajemnie odseparowane
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 2kV

obudowa o szerokoÊci 22,5mm
SBEx-4: 1 do 4 torów
SBEx-4S, SBEx-4S-SR: 1 lub 2 tory

dla wersji sygnalizatora ruchu nale˝y podaç cz´stotliwoÊç impulsów przy
której nastàpi przełàczenie styku wyjÊciowego

ZDEx

ZADAJNIK DWUPRZEWODOWY 4÷20mA
ZDExnL - aktualnie do współpracy ze strefami zagro˝onymi: 2, 22
oznaczenie • II 3G Ex nL IIC T6,   II(3)G[Ex nL] IIC,
II 3G Ex ia IIC T6,   II 3G [Ex ia] IIC,
II 3D Ex ia IIIA lub IIIB lub IIIC T85°C,
II (3)D [Ex ia] IIIA lub IIIB lub IIIC
ZDEx - po certyfikacji mo˝liwa współpraca ze strefami
zagro˝onymi: 0, 1, 2, 20, 21, 22
pami´ç nastaw • 4 programowalne komórki pami´ci
zakres pràdu • 3,00÷21,00mA
wskaênik • programowalny, np. w jednostkach fizycznych,
4 cyfry 14mm LCD z podÊwietleniem
dokładnoÊç • 0,1% ±1 na ostatniej cyfrze
napi´cie zasilania • 9,5÷30V

obudowa tablicowa 72 x 72 x 61mm

MLEx

WSKAèNIK DWUPRZEWODOWY 4÷20mA
MLExnL - aktualnie do współpracy ze strefami zagro˝onymi: 2, 22
oznaczenie • II 3G Ex nL IIC T6,   II(3)G[Ex nL] IIC,
II 3G Ex ia IIC T6,   II 3G [Ex ia] IIC,
II 3D Ex ia IIIA lub IIIB lub IIIC T85°C,
II (3)D [Ex ia] IIIA lub IIIB lub IIIC
MLEx - po certyfikacji mo˝liwa współpraca ze strefami
zagro˝onymi: 0, 1, 2, 20, 21, 22
zakres pràdu • 3,00÷24,00mA
spadek napi´cia na zaciskach • maksymalnie 4,5V
alarm • programowalny próg alarmowy
z odseparowanym wyjÊciem OC
wskaênik • programowalny, np. w jednostkach fizycznych,
4 cyfry 14mm LCD z podÊwietleniem
dokładnoÊç • 0,1% ±1 na ostatniej cyfrze

obudowa tablicowa 72 x 72 x 61mm

SBEx-4S/G42

SEPARATOR DWUSTANOWY w wersji do ochrony ziemnozwarciowej
Separator SBEx-4S/G42 mo˝e pracowaç jako zabezpieczenie upływowe
przeznaczone do ochrony ziemnozwarciowej nieuziemionych instalacji
elektrycznych o napi´ciu znamionowym U£24VDC; U£42VAC i cz´stotliwoÊci
50÷60Hz. W sieci wyłàczonej spod napi´cia spełnia funkcj´ zabezpieczenia
blokujàcego, a po załàczeniu funkcj´ zabezpieczenia centralnego.
Pomiarowe obwody iskrobezpieczne (zaciski 13-14, 15-16) dokonujà pomiaru
upływu w obu ˝yłach zasilania.
Separator wykonywany jest w okreÊlonej wersji po uzgodnieniu z klientem.
Separator działa prawidłowo jako zabezpieczenie centralne dla obwodów
o napi´ciu U£24VDC gdy pojemnoÊci linii w stosunku do uziemienia nie
przekraczajà 1µF.
W przypadku zabezpieczenia centralnego, obwód pomiarowy nie musi byç
iskrobezpieczny i w tym przypadku proponujemy zastosowaç separator
SB-4S/G42. Mo˝e on obsługiwaç obwody o U£42VDC, U£42VAC.
SB-4S/G42 dokładniej identyfikuje rezystancj´ upływu nawet przy pojemnoÊciach
do ziemi C£3µF.
Separator sygnalizuje (3 styki nieiskrobezpieczne) spadek rezystancji
kontrolowanego obwodu poni˝ej zdefiniowanej przez klienta rezystancji Rx
(np. Rx=7kW).

SBEx-4S/G500

SEPARATOR DWUSTANOWY jako zabezpieczenie upływowo-blokujàce

wersja 230VAC/15kW
rezystancja blokowana

15kW ±20%

rezystancja odblokowana

≥22,5kW

czas reakcji

skok rezystancji 15´22,5kW, t<1s

gotowoÊç do pracy po włàczeniu zasilania

3s

Działanie ochronne zabezpieczenia oparte jest na zasadzie blokowania załàczenia
napi´cia na uszkodzony odcinek sieci lub odłàczeniu napi´cia gdy rezystancja
upływu spadnie poni˝ej 15kW.

Separator SBEx-4S/G500 ma poziom zabezpieczenia „ia”. Dzi´ki temu tor
pomiarowy mo˝e pozostaç pod napi´ciem (nie wi´kszym od Ui=60V) nawet po
przekroczeniu st´˝enia metanu powy˝ej 2%. Zasilanie separatora nie musi byç
wyłàczane.
Separator SBEx-4S/G500 słu˝y do kontroli stanu izolacji w izolowanych sieciach
elektrycznych.
Sieci izolowane oznaczane symbolem IT charakteryzujà si´ odizolowaniem
wszystkich aktywnych elementów sieci od potencjału ziemi. Zapewniajà one
wi´ksze bezpieczeƒstwo pora˝eniowe poniewa˝ pràd ra˝enia ograniczony jest
bardzo du˝à impedancjà pojemnoÊciowà sieci do uziemienia. Sieci IT mogà mieç
du˝à dopuszczalnà rezystancj´ uziemienia.
Separator SBEx-4S/G500 mo˝e byç wykorzystany jako:
a) zabezpieczenie upływowo-blokujàce przeznaczone do kontroli rezystancji
izolacji doziemnej w stanie beznapi´ciowym zarówno w obwodach
iskrobezpiecznych jak i nieiskrobezpiecznych,
b) centralno-blokujàce zabezpieczenie upływowe lub centralne zabezpieczenie
upływowe dla obwodów, w których po załàczeniu napi´cie nie przekracza
238V. Obwody te po załàczeniu napi´cia zasilania przestajà byç
iskrobezpieczne (Ui>60V).
c) centralno-blokujàce zabezpieczenie upływowe lub centralne zabezpieczenie
upływowe dla obwodów, w których po załàczeniu napi´cie nie przekracza
60V. Obwody te po załàczeniu napi´cia zasilania mogà nadal byç
iskrobezpieczne je˝eli Ui£60V.
Separator SBEx-4S/G500 w wersji dla napi´ç 230VAC mo˝e pracowaç jako
upływowe zabezpieczenie blokujàce, centralne lub centralno-blokujàce
przeznaczone do kontroli rezystancji izolacji doziemnej w sieciach jednofazowych,
izolowanych o napi´ciu znamionowym U=230VAC.
zasilanie • 24VDC
napi´cie próby izolacji • 1,5kV

Warunki stosowania urzàdzeƒ budowy przeciwwybuchowej:
Urzàdzenia towarzyszàce: Grupa I, Kategoria (M1) oraz Grupa II, Kategoria (1) - zgodnoÊç z ATEX
Obwody iskrobezpieczne o poziomie zabezpieczenia ia do współpracy ze strefami 0, 1, 2, 20, 21, 22
Oznaczenie budowy przeciwwybuchowej: I (M1) [Ex ia] I
II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) D [Ex ia] IIIC
Stopieƒ ochrony IP20. Zakres temperatur pracy (-30 ÷ +70)°C.
Wszystkie obwody wzajemnie odseparowane - w zwiàzku z tym obwód iskrobezpieczny w strefie mo˝e byç galwanicznie podłàczony do masy
(uziemienia, GND, metalowej konstrukcji obiektu itp.).
Kilka odr´bnych obwodów iskrobezpiecznych mo˝na prowadziç jednym kablem wielo˝yłowym typu A lub B wg IEC 60079-14, w przeciwnym
przypadku muszà to byç kable oddzielne.
Monta˝ poza strefà zagro˝onà wybuchem lub w osłonie ognioszczelnej przy monta˝u w strefie zagro˝onej. Stosowanie przetworników w osłonach
ognioszczelnych w grupie wybuchowoÊci I nie wymaga ˝adnego dodatkowego napisu ostrzegawczego na pokrywie osłony ognioszczelnej,
natomiast dla przetworników w osłonie ognioszczelnej stosowanej w grupie wybuchowoÊci II (IIG, IID) lub IIID, otwarcie obudowy mo˝e nastàpiç
po 10-cio minutowej zwłoce od momentu odłàczenia zasilania.
W przypadku potrzeby monta˝u naszych urzàdzeƒ w strefie zagro˝enia wybuchem 2 i 22 mo˝emy nasze urzàdzenia ZDEx i MLEx (zadajnik
i wskaênik) dostarczaç w odbudowach naÊciennych IP66 z tworzywa (z dławicami).
W przypadku potrzeby monta˝u naszych urzàdzeƒ w strefie zagro˝enia wybuchem 2 mo˝emy nasze urzàdzenia towarzyszàce z obwodami
iskrobezpiecznymi dostarczaç w odbudowach naÊciennych IP66 z tworzywa (z dławicami) jako zespoły zahermetyzowane. B´dà miały wtedy
oznaczenie budowy przeciwwybuchowej, w tym oznaczenie obwodu zewn´trznego idàcego do strefy zagro˝onej: II 3G Ex nC [nL] IIC T4 Gc.

CL1

OGRANICZNIK PRÑDU I MOCY

Przeznaczony do zasilania urzàdzenia (równie˝ elektronicznego) umieszczonego w strefie
zagro˝onej, przykładowo w osłonach:
- ognioszczelnej Ex d, olejowej Ex o, piaskowej Ex q Æ strefa M2, 1, 2
- gazowej z nadciÊnieniem Ex p, hermetyzowanej Ex mb Æ strefa M2, 1, 2, 21, 22
- hermetyzowanej Ex ma Æ strefa M1, 0, 1, 2, 20, 21, 22.
Do urzàdzenia hermetyzowanego ExnC Æ strefa 2.
Ogranicznik ustawia si´ wg wymagaƒ Certyfikatu Badania Typu WE tych urzàdzeƒ.
napi´cie wejÊciowe • 20÷30VDC
napi´cie wyjÊciowe • w przybli˝eniu równe napieciu wejÊciowemu
ogranicznik pràdu wyÊciowego • regulowany potencjometrem 0÷0,8A

CZUJNIKI TEMPERATURY

równie˝ w komplecie z przetwornikiem 4÷20mA

Pt100 • pojedyƒczy lub po uzgodnieniu
podwójny rezystor pomiarowy
klasa czujnika • B lub po uzgodnieniu A
wyprowadzenie • 2, 3 lub 4 przewodowe
tuleje ciÊnieniowe • na zamówienie
króçce pod∏àczeniowe • szczelny spawany lub przesuwny
gwint • M20/1,5 lub wg uzgodnienia
wymiary sztycy pomiarowej • do uzgodnienia
rodzaj g∏owicy pod∏àczeniowej • do uzgodnienia
Uwaga: oferowane czujniki jako tzw. urzàdzenia proste bez Certyfikatu Badania
Typu WE mogà byç instalowane w strefach zagro˝onych M1, M2, 1, 2, 21, 22 je˝eli
współpracujà z naszymi przetwornikami S2Ex-R, S2Ex-TP, S3Ex-R.
Wszystkie obwody sà wzajemnie odseparowane, w zwiàzku z tym obwód
iskrobezpieczny w strefie mo˝e byç galwanicznie podłàczony do masy
(uziemienia, GND, metalowej konstrukcji obiektu itp.). Uziemiania w strefie
zagro˝onej generalnie nie zaleca si´, ale w przypadku opisanym wy˝ej jest to
dopuszczalne.
Dla grupy II EPL Ga oraz dla grupy II EPL Gb (strefy 1, 2, 21, 22) mogà byç
stosowane czujniki w obudowach ze stali nierdzewnej (Dla Ga dopuszcza si´: 10%
ogółem aluminium, magnezu, tytanu, cyrkonu i 7,5% ogółem magnezu,
tytanu i cyrkonu. Dla Gb dopuszcza si´ tylko 7,5% ogółem magnezu, tytanu
i cyrkonu. Dla I EPL Ma i Mb dopuszcza si´ 15% ogółem aluminium, magnezu,
tytanu, cyrkonu i 7,5% ogółem magnezu, tytanu i cyrkonu).
W strefach 2 i 22 nie ma takich ograniczeƒ i mogà byç stosowane czujniki
z główkami ze stopów aluminium.

Gdy kupujesz nasze wyroby:

- masz 3 lata gwarancji,
- wiesz, ˝e jesteÊmy producentem, wi´c otrzymasz pełnà i szczegółowà informacj´ o wyrobie,
- gwarantujemy wsparcie techniczne przez 24 godziny na dob´,
- otrzymasz porady w sprawach stref zagro˝onych wybuchem,
- wykonamy urzàdzenia nietypowe na zamówienie,
- postaramy si´ dostarczyç produkt w dniu nast´pnym jeÊli masz takà pilnà potrzeb´,
- mo˝esz przed zakupem wypo˝yczyç urzàdzenie do testów,
- je˝li produkt nie spełni Twoich oczekiwaƒ mo˝esz rozmawiaç o zwrocie,
- je˝li pomyliłeÊ si´ w specyfikacji mo˝esz towar wymieniç na właÊciwy,
- mo˝esz wyrób przesłaç do modyfikacji parametrów,
- przy reklamacji nie musisz mieç karty gwarancyjnej,
- mimo, ˝e kupiłeÊ u poÊrednika reklamacj´ mo˝esz załatwiç wprost u nas,
- dla sprawnej obsługi ka˝dà reklamacj´ uzgadniaj telefonicznie,
- wykonamy przeglàdy i naprawy pogwarancyjne naszych wyrobów,
- kupujàc kolejny raz, upomnij si´ o rabat.
Nasze wyroby majà wysokà niezawodnoÊç, dajemy na nie trzyletnià gwarancj´ producenta.
Realizujemy nietypowe zamówienia jednostkowe. Oferujemy krótkie terminy. Według wskazaƒ klienta mo˝emy dokonaç modyfikacji oferowanych urzàdzeƒ.

Na ˝àdanie wysyłamy płyt´ CD z pełnymi katalogami wyrobów typowych oraz Ex.

LABOR - ASTER

AU TO M AT Y K A PR Z E M YS ¸O WA
ul.Czechowicka 19, 04-218 Warszawa
tel. +48 22 6107180, +48 22 6108945; fax +48 22 6108948
e-mail: biuro@labor-automatyka.pl
labor@labor-automatyka.pl
in˝ynier dy˝urny - DORADZTWO CA¸ODOBOWE tel. komórkowy +48 603960806

