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SYMULATOR, REPETYTOR TERMOPAR  typ S2-RT, POWIELACZ typ S2-RTp 
 

• Wejście termopara  wyjście termopara 

Wejście termopara  dwa odseparowane wyjścia 

termopar 

• Wejście 0/4÷20mA, 0÷10V  wyjście termopara 

• Obwody wejściowy, wyjściowe i zasilania 

wzajemnie odseparowane 

• Zasilanie 24Vdc. Przy braku zasilania obwody 

wyjściowe są rozwarte. 
PRZEZNACZENIE: 

Symulator typ S2-RTp jest przeznaczony do odtwarzania na 

wyjściach napięcia dowolnej termopary wg. uzgodnień z 

zamawiającym. Na wejściu może być podłączona dowolna 

termopara a na każdym z wyjść może być odtwarzane napięcie tej 

termopary. Możliwa jest opcja z jednym wyjściem termoparowym 

a na drugim może być dowolny sygnał analogowy np. 

0/4…20mA, 0…10V. 

Możliwe jest przekształcenie wejściowego sygnału 

analogowego np. 0/4…20mA, 0…10V na napięcie symulowanej 

termopary. Wówczas np. dla wykonania 0…10V na termoparę J 

0…400C dla 0V na wyjściu jest 0mV a dla 10V na wyjściu jest 

21,85mV, lecz charakterystyka wyjścia jest wówczas liniowa. 

Zgodnie z zasadą działania termopary podłączonej do wejścia 

urządzenia napięcie na jego zaciskach ma wartość odpowiadającą 

różnicy temperatury czubka termopary oraz temperatury zacisków 

do których jest ona podłączona. Urządzenie S2-RTp nie posiada 

kompensacji zimnych końców. Wyjście termoparowe urządzenia 

jest jedynie realizacją określonego napięcia (np. powieleniem 

napięcia wejściowych zacisków do których podłączona jest 

termopara). Jeżeli wejścia sterownika, do których podłączone są 

wyjścia z S2-RTp, będą miały automatyczną kompensacje 

zimnych końców i ich zaciski podłączeniowe będą w zbliżonej 

temperaturze otoczenia co zaciski S2-RTp to cały tor pomiarowy 

będzie dokładnie reprezentował temperaturę ”czubka termopary”. 

Jeżeli te wejścia nie będą miały automatycznej kompensacji ale 

będzie znana temperatura zacisków wejściowych S2-RTp to 

znając tę temperaturę można jej wartość dosumować do wyniku 

pomiaru i cały tor pomiarowy będzie dokładnie reprezentował 

temperaturę ”czubka termopary”. 
 

SPOSÓB ZAMAWIANIA: 
Kod zamówieniowy:  typ S2-RT lub S2-RTp (powielacz) 

Wejście: podać opisowo rodzaj termopary i zakres temperatury, 

Wyjście: podać rodzaj każdego wyjścia i zakres zmienności 

sygnałów. 
 

PRZYKŁAD ZAMAWIANIA:  
Powielacz termopary typ S2-RTp: 
Wejście - termopara K, zakres 0…400C  

Wyjście 1 – repetytor termopary wejściowej, 

Wyjście 2 – repetytor termopary wejściowej, 

Uwaga: wyjście 2 może być wyjściem z dowolnym sygnałem 

analogowym np. 0/4…20mA, 0…10V reprezentującym 

odpowiednio minimalne i maksymalne napięcie 

termopary. 
 

Symulator termopary typ S2-RT:  

Wejście - termopara J, zakres 0…600C  

Wyjście - repetytor termopary wejściowej. 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE: 
 

Sygnał wejściowy - dowolna termopara wg zamówienia 

rezystancja wejściowa - ≥1M 

Sygnały wyjściowe:   

jedno wyjście - repetytor napięcia wejściowej termopary 

dwa wyjścia - 

 

- 

na obu wyjściach repetytor napięcia 

wejściowej termopary. 

może być wykonanie z jednym wyjściem 

jako repetytor termopary a drugim wyjściem 

z dowolnym sygnałem analogowym np. 

0/4…20mA, 0…10V 

Klasa - 0,1 % 

Nieliniowość - ± 0,05% 

Błąd od zmian Robc w 

przypadku drugiego 

wyjścia z sygnałem 

standardowym 

- - 0,05% / 750 

Dryft temperaturowy - ± 0,01%/C 

Stała czasowa - 0,1s lub według uzgodnień  0,01÷1s 

Napięcie zasilania - 24Vdc (21...28Vdc) / 50mA 

Separacja galwaniczna - wszystkie obwody wzajemne odseparowane 

pojemności między 

obwodami 

- < 10pF 

napięcie próby izolacji - 2kV, 50Hz lub równoważne 

Obudowa 

wykonanie powielacz 

 

- 

 

o szerokości 22,5mm, IP20 

wykonanie jednotorowe - o szerokości 12,5mm, IP20 

sposób mocowania - zaczep listwowy uniwersalny 
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04-218 Warszawa,  ul. Czechowicka 19 
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