JUMO DELOS SI
Precizní převodník tlaku
se spínacími kontakty a displejem

Návod k použití
40505200T90Z001K000
V3.00/CS/00661421/2019-10-15

Obsah
1

Bezpečnostní informace ................................................................. 5

1.1

Upozorňující značky .............................................................................................5

1.2

Informační značky ................................................................................................5

2

Popis ................................................................................................. 7

2.1

Všeobecně ...........................................................................................................7

3

Identifikace verze přístroje ............................................................. 9

3.1

Typový štítek ........................................................................................................9

3.2

Blokový diagram ...................................................................................................9

3.3

Objednávací údaje .............................................................................................10

3.4

Příslušenství .......................................................................................................12

4

Elektrické připojení ....................................................................... 13

4.1

Pokyny k instalaci ...............................................................................................13

4.2

Barevné značení konektoru M12 x 1 ..................................................................13

4.3

Přiřazení svorek pro výstup 470 .........................................................................14

4.4

Přiřazení svorek pro výstup 471 .........................................................................14

4.5

Přiřazení svorek pro výstupy 475, 476 a 477 .....................................................15

5

Montáž ............................................................................................ 17

5.1

Základní informace .............................................................................................17

5.2

Rozměry .............................................................................................................19

6

Obsluha .......................................................................................... 23

6.1

Ovládání .............................................................................................................23

6.2

LCD ....................................................................................................................23

6.3

Úrovně ................................................................................................................24

6.4

Parametry ...........................................................................................................25

7

Uvedení do provozu ...................................................................... 29

7.1

Začínáme ...........................................................................................................29

Obsah
7.2

Odblokování přístroje (zadání kódu) ..................................................................30

7.3

Přerušení obsluhy ..............................................................................................31

7.4

Zvolení jednotek měřené hodnoty (Uni.P) ..........................................................31

7.5

Nastavení nulového bodu (offset) (Off.P) ...........................................................34

7.6

Nastavení časové konstanty filtru (útlum) (DamP) .............................................35

7.7

Nastavení výstupního signálu (S.TyP) ...............................................................35

7.8

Nastavení měřítka ..............................................................................................36

7.9

Nastavení chybového signálu (S.Err) .................................................................39

7.10

Nastavení spínací funkce (B.Fct) .......................................................................40

7.11

Nastavení bodu sepnutí (B.SP) ..........................................................................43

7.12

Nastavení bodu rozepnutí (B.RSP) ....................................................................43

7.13

Nastavení spínací diference (hystereze) (B.HYS) .............................................44

7.14

Nastavení zpoždění sepnutí (B.DLY) .................................................................44

7.15

Nastavení pozice zobrazení (D.Dir) ...................................................................45

7.16

Nastavení zobrazení jednotek (D.Uni) ...............................................................46

7.17

Zobrazení verze software obslužné části přístroje (SW.Di) ...............................47

7.18

Zobrazení verze software signálové části přístroje (SW.Si) ...............................47

8

Kalibrace ........................................................................................ 49

8.1

Nastavení nulového bodu (offset) ......................................................................49

9

Setup program ............................................................................... 51

9.1

Funkce ...............................................................................................................51

9.2

Spuštění setup programu ...................................................................................53

10

Odstranění závad a poruch .......................................................... 55

10.1

Možné chyby ......................................................................................................55

11

Technická data .............................................................................. 57

1 Bezpečnostní informace
1.1

Upozorňující značky
NEBEZPEČÍ!
Tato značka upozorňuje na to, že při nedodržení ochranných opatření může dojít ke
zranění nebo smrti způsobené elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ!
Tato značka upozorňuje na to, že při nepřijmutí vhodných opatření, nedodržení
návodu nebo při nepřesném postupu může dojít ke škodě na majetku nebo ztrátě
dat.
UPOZORNĚNÍ!
Tato značka indikuje nebezpečí poškození nebo zničení komponent elektrostatickým výbojem (ESD), pokud nejsou přijata příslušná bezpečnostní opatření.
Pro manipulaci se součástmi zařízení, montážními skupinami nebo komponenty používejte vždy ochranné ESD pomůcky.

1.2

Informační značky
POZNÁMKA!
Tato značka upozorňuje na důležité informace o přístroji, manipulaci s ním nebo
doplňujícím použitím.
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1 Bezpečnostní informace
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2 Popis
2.1

Všeobecně

(1)

• V závislosti na provedení přístroj měří relativní nebo absolutní tlak v kapalných a plynných
médiích.
• Tlak je digitálně zobrazen.
• V závislosti na provedení jsou k dispozici následující výstupy:
- 1 PNP spínací výstup
- 2 PNP spínací výstupy
- 1 PNP spínací výstup + 1 analogový výstup 4 ... 20 mA1
- 1 PNP spínací výstup + 1 analogový výstup 0 ... 20 mA1
- 1 PNP spínací výstup + 1 analogový výstup 0 ... 10 V1
• Přístroj je také k dispozici v provedení pro vyšší teplotní zatížení.
• Přístroj lze konfigurovat přímo v místě nebo pomocí setup programu pro PC.

UPOZORNĚNÍ!
Aby bylo docíleno udávaného ochranného krytí (viz kapitola 11 „Technická data“, strana 57),
musí být zašroubováno místo pro nastavení (1) pomocí nářadí.

1

Výstup je volně konfigurovatelný.
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2 Popis

8

3 Identifikace verze přístroje
3.1

Typový štítek

na tlakovém spínači

Made in Germany
www.jumo.net

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DELOS SI
405052/000
TN 12345678
0...250 mbar
DC 12...30 V
4...20 mA/OC: 250 mA
F.-Nr.: 001234567801008350123

}
(7)
Typ
Obj. č.
Měřicí rozsah

(4)

Napájecí napětí

(5)
(6)
(7)

Výstupní signál
Výrobní číslo
Datum výroby
(rok a kalendářní týden)

Blokový diagram
Rozhraní

Tlak

Setup program

Zobrazení

Otočný prvek
Obsluha: otáčení resp. stisknutí

Typ 405052

3.2

(1)
(2)
(3)

2 × 4 znaky

Spínací výstup 1
Otevřený kol., max. 250 mA

Analogový výstup
0(4) ... 20 mA nebo 0 ... 10 V

1

Napájecí napětí

Spínací výstup 2

12 (14) ... 30 V DC

Otevřený kol., max. 250 mA

volitelné
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3 Identifikace verze přístroje
3.3

Objednávací údaje

405052/000
405052/004
405052/999

447
449
452
454
457
459
461
463
481
483
485
486
488
491
493
495
506
470
471
475
476
477
504
511
521
523
571
575
576
603
604
606
607
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(1) Základní typ
JUMO DELOS SI - Elektronický převodník tlaku se spínacími kontakty
a displejema
JUMO DELOS SI - Elektronický převodník tlaku se spínacími kontakty
a displejem pro zvýšenou teplotu média do 200 °Cb
JUMO DELOS SI - Elektronický převodník tlaku se spínacími kontakty
a displejem, zákaznické provedení
(2) Vstup
-400 ... +400 mbar relativní tlak
-1 ... +1 bar relativní tlak
0 ... 0,4 bar relativní tlak
0 ... 1 bar relativní tlak
0 ... 4 bar relativní tlak
0 ... 10 bar relativní tlak
0 ... 25 bar relativní tlak
0 ... 60 bar relativní tlak
-1 ... +3 bar relativní tlak
-1 ... +9 bar relativní tlak
-1 ... +24 bar relativní tlak
0 ... 400 mbar absolutní tlak
0 ... 1 bar absolutní tlak
0 ... 4 bar absolutní tlak
0 ... 10 bar absolutní tlak
0 ... 25 bar absolutní tlak
0 ... 60 bar absolutní tlak
(3) Výstup
1× PNP spínací výstup
2× PNP spínací výstup
1× PNP spínací výstup a 1× analogový výstup 4 ... 20 mAc
1× PNP spínací výstup a 1× analogový výstup 0 ... 20 mAc
1× PNP spínací výstup a 1× analogový výstup 0 ... 10 Vc
(4) Procesní připojení
G 1/2 EN 837
1/4-18 NPT EN 837
G 1/4 DIN 3852-11
G 1/2 DIN 3852-11
G 3/4 čelní EN ISO 228-1
G 3/4 čelní s 2-cestným těsněním
G 1 čelní s 2-cestným těsněním
Kuželové hrdlo s převlečnou maticí DN 20 DIN 11851 (mlékárenské šroubení)d
Kuželové hrdlo s převlečnou maticí DN 25 DIN 11851 (mlékárenské šroubení)d
Kuželové hrdlo s převlečnou maticí DN 40 DIN 11851 (mlékárenské šroubení)d
Kuželové hrdlo s převlečnou maticí DN 50 DIN 11851 (mlékárenské šroubení)d

3 Identifikace verze přístroje
612
613
616
619
623
652
997
998
(5)
20
(6)
36
(7)
01
12
(8)
000
100
452
591
624
634
691
769
a
b
c
d
e
f

Svorné hrdlo (clamp) DN 10, 15, 20 DIN 32676
Svorné hrdlo (clamp) DN 25, 32, 40 DIN 32676
Svorné hrdlo (clamp) DN 50 DIN 32676, 2“ ISO 2852
Svorné hrdlo (clamp) DN 15 DIN 32676, 3/4“ ISO 2852
Malá příruba DN 25 DIN 28403
Tankové připojení s převlečnou maticí DN 25e
Hygienické procesní připojení JUMO PEKAf
Membránové těsnění, provedení se závitem
Materiál procesního připojení
CrNi (nerezová ocel)
Elektrické připojení
Konektor M12 × 1
Plnicí médium měřicího systému
Silikonový olej
FDA-konformní olej
Typové přídavky
Žádné
Zákaznické nastavení (požadované nastavení specifikujte v textu)
Součásti v kontaktu s médiem jsou elektrolyticky vyleštěny,
drsnost povrchu Ra  0,8 µm
Tlumivka v tlakovém kanále
Odmaštěné provedení
TAG-označení
Vyšší odolnost proti vlhkosti a vibracím
Kalibrační certifikát

Tento produkt JUMO je licencován podle patentů USA a Kanady. Kupující produktů JUMO mimo USA a Kanadu
by měl společnost JUMO informovat o plánovaných prodejích produktů do USA a Kanady.
Měřicí přístroje pro zvýšenou teplotu média lze dodávat pouze s procesním připojením 571, 575, 576, 603, 604,
606, 607, 612, 613, 623, 652, 997.
Výrobní nastavení – analogový výstup lze volně konfigurovat.
Převlečná matice je součástí dodávky.
Návarek, těsnění a převlečná matice jsou součástí dodávky.
Pro vhodné adaptéry procesního připojení, viz typový list 409711.

(1)
Objednávkový klíč
Příklad obj.
405052/000 -

(2)
459

(3)
-

471

(4)
-

504

(5)
-

20

(6)
-

36

(7)
-

01

(8)
/
/

000
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3 Identifikace verze přístroje
3.4

Příslušenství
Položka
PC-interface kabel s převodníkem USB/TTLa
Y propojovací kabel, 5-pólovýa
Kombinované nářadí
Kabelový konektor, přímý, 4-pólový, M12 × 1, 2 m PVC kabel
Kabelový konektor, úhlový, 4-pólový, M12 × 1, 2 m PVC kabel
Kabelový konektor, 5-pólový, M12 × 1, přímý, bez připojovacího kabelu,
pro montáž uživatelem
Držák měřicího přístroje pro nástěnnou montáž a 2" potrubí
CD setup programa
a
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Setup program lze použít pro konfiguraci pouze ve spojení s tímto příslušenstvím.

Obj. č.
00456352
00507861
00526614
00404585
00409334
00419130
00597711
00522384

4 Elektrické připojení
4.1

Pokyny k instalaci
NEBEZPEČÍ!
Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný personál!

Zatížení obvodu musí být jištěno na maximální proud pro zabránění zničení přístroje.
Elektromagnetická komaptibilita odpovídá požadavkům EN 61326.
Na napájecí svorky přístroje nepřipojujte další spotřebiče.
Přístroj není určen pro instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu (prostředí Ex).
Vedle chybně provedené instalace mohou také chybně nastavené hodnoty na přístroji vést k
poškození přístroje nebo celého zařízení. Proto by mělo být nastavení prováděno odborně
proškoleným personálem nezávisle na bezpečnostních zařízeních.

4.2

Barevné značení konektoru M12 x 1
UPOZORNĚNÍ!
Následující barevné značení je platné pouze pro kabely s A-kódováním!

2
3

5

1

4
1
2
3
4
5

Hnědá
Bílá
Modrá
Černá
Šedá
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4 Elektrické připojení
4.3

Přiřazení svorek pro výstup 470
Jeden PNP spínací výstup
2
3

5

L+

1

4

K1
L-

Napájecí napětí
1 L+
3 L-

12 ... 30 V DC
GND

Výstup
4 K1

Highside Open Collector
maximálně 0,25 A
NC
Rozhraní

2
5

4.4

Přiřazení svorek pro výstup 471
Dva PNP spínací výstupy

2
3

5

L+

1

4

K1

K2
L-

Napájecí napětí
1 L+
3 L-

12 ... 30 V DC
GND

Výstup
4 K1
2 K2
5
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Highside Open Collector
maximálně 0,25 A
Rozhraní

4 Elektrické připojení
4.5

Přiřazení svorek pro výstupy 475, 476 a 477
Jeden PNP spínací výstup + jeden analogový výstup

2
3

5

L+

1

4

K1
L-

Napájecí napětí
1 L+
3 L-

12 ... 30 V DC
GND

Výstup
4 K1
2 Analogový
5

Highside Open Collector
maximálně 0,25 A
0(4) ... 20 mA / 0 ... 10 V
Rozhraní
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4 Elektrické připojení
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5 Montáž
5.1

Základní informace
UPOZORNĚNÍ!
Kompatibilita přístroje s měřeným médiem musí být ověřena, viz kapitola 11 „Technická
data“, strana 57.

Montážní místo
• Dbejte na jednoduchou přístupnost pro budoucí obsluhu.
• Upevnění musí být bezpečné a odolné vůči vybracím.
• Neinstalujte přístroj na místo přímého slunečního záření!
• Přípustný rozsah teploty okolí v místě instalace kapitola 11 „Technická data“, strana 57.
Montážní poloha
Přístroj může být namontován v libovolné poloze.
Je doporučena "vertikální" montážní poloha, viz ilustrace.
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5 Montáž
5.1.1

Natočení zobrazení
Zobrazení displeje lze pomocí software otočit o 180°, viz „Pozice zobrazení“, strana 27. Tím je
přístroj snadněji čitelný např. při instalaci nad hlavou.

5.1.2

Natočení pouzdra
Pouzdro přístroje lze otočit maximálně o 320° pomocí dodaného nářadí (1).
(1)

max. 320°
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5 Montáž
5.2

Rozměry

POZNÁMKA!
U přístroje s typovým doplňkem 004 (pro zvýšené teploty média do 200 °C) je celková výška
vyšší o 40 mm. Viz výkres.
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5 Montáž
5.2.1

Procesní připojení, ne čelní

A Profilové těsnění DN G 1/4

5.2.2

A Profilové těsnění DN G 1/2

Procesní připojení, čelní

A Profilové těsnění DN G 3/4

A Profilové těsnění DN G 3/4
B O-kroužek 20,35 x 1,78
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5 Montáž

A Profilové těsnění DN G 1
B O-kroužek 26,7 x 1,78

Procesní připojení
603
604
606
607

DN
20
25
40
50

Procesní připojení

DN
DIN 32676
10
15
20
25
32
40
50

612

613

616

ø D1
36,5
44
56
68,5

ø D2
30
35
48
61

DN
(inch)

1“
1,5“
2“

ø D3
RD 44 x 1/6
RD 52 x 1/6
RD 65 x 1/6
RD 78 x 1/6

DN
ISO 2852
8
10
15
20
25
32
40

ø D4
54
63
78
92

L1
13

ø D1

ø D2

27,5

34

43,5

50,5

56,5

64

15
16

21

5 Montáž

A O-kroužek 29,82 x 2,62

POZNÁMKA!
Pro podrobné informace k tomuto procesnímu připojení viz typový list 409711.
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6 Obsluha
6.1

Ovládání
(1)
(2)

(1)
(2)

Ochranný šroub
Vnitřní šestihran

• Odšroubovat ochranný šroub (1).
• "Otočit/stisknout" ovládací prvek (2) pomocí dodaného nářadí
(nebo šroubováku 0,5 × 3).

6.2

LCD

6.2.1

Režim měření

Normální zobrazení

Příklad:
Displej svítí žlutě.

23

6 Obsluha
6.2.2

Režimnastavení

Příklad:
Displej svítí červeně.
Obsluha
Pokračovat
Ano (potvrzení)
Ne (přerušení)
Timeout

Stisknout na méně než 1 sekundu ( 1 s)
Stisknout na méně než 1 sekundu ( 1 s)
Stisknout na více než 3 sekundy ( 3 s)
Žádná akce déle než 60 sekund ( 60 s)

POZNÁMKA!
Pro návrat do režimu měření:
• "Ne (přerušení)" nebo
• čekat na timeout = žádná akce déle než 60 sekund.

6.3

Úrovně
Zobrazení hodnoty
(normální zobrazení)
<1s
Kód = 0
Přerušení

Zadání
kódu

>3s

nebo timeout
<1s

Zvolení
parametru

Editování
parametru

>3s

nebo timeout
Přerušení
nebo
uložení

<1s

24

Přerušení

>3s
<1s

Přerušení
nebo timeout

>3s

= "stisknout"

6 Obsluha
6.4

Parametry

6.4.1

Vstup

Parametry
Jednotky tlaku

Zobrazení

Poznámka:
Jednotky kPa a mbar nelze nastavit pro všechny měřicí
rozsahy.
-20,00 ... 0,00 ... +20,00 % z měřicího rozsahu

Offset
(korekce nulového bodu)

Poznámka:
Pro automatický offset viz kapitola 7.5 "Nastavení nulového bodu (offset) (Off.P)", strana 34.
0,00 ... 99,99 s

Útlum
(časová konstanta filtru)
a

Rozsah nastavenía
bar
kPa
MPa
psi
mbar

Výchozí nastavení je označeno tučně.

6.4.2

Analogový výstup

Parametry
Typ signálu
(analogového výstupu)

Zobrazení

Rozsah nastavenía
4 ... 20 mA
0 ... 20 mA
0 ... 10 V

Začátek měřítka
(analogového výstupu)

0,00 ... 75,00 % z jmenovitého měřicího rozsahu

Konec měřítka
(analogového výstupu)

25,00 ... 100 % z jmenovitého měřicího rozsahu

Signál v případě chyby
(analogového výstupu)

3,4 mA nebo 22 mA pro výstupní signál 4 ... 20 mA
0 mA nebo 22 mA pro výstupní signál 0 ... 20 mA
0 V nebo 10,7 V pro výstupní signál 0 ... 10 V
Poznámka:
V závislosti na nastaveném výstupním signálu.

a

Výchozí nastavení je označeno tučně.
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6 Obsluha
6.4.3

Binární výstup 1

Parametry
Spínací funkce
(pouze u spínacího
výstupu)

Zobrazení

Rozsah nastavenía
Hystereze spínací
Hystereze rozpínací
Okno spínací
Okno rozpínací
viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)",
strana 40.
0,00 ... 100,00 % z jmenovitého měřicího rozsahu

Bod sepnutí
(pouze u spínacího
výstupu)

viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)",
strana 40.

Bod rozepnutí
(pouze u spínacího
výstupu)

0,00 ... 100,00 % z jmenovitého měřicího rozsahu

Hystereze
(pouze u spínacího výstupu
a nastaveného bodu sepnutí nebo rozepnutí)

0,00 ... 100,00 % z jmenovitého měřicího rozsahu

viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)",
strana 40.
viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)",
strana 40.
Poznámka:
Použitelné pouze se spínací funkcí okna.
0,00 ... 99,99 s

Zpoždění sepnutí
(pouze u spínacího
výstupu)
a

viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)",
strana 40.

Výchozí nastavení je označeno tučně.

6.4.4

Binární výstup 2

Parametry
Spínací funkce
(pouze u druhého spínacího výstupu)

Bod sepnutí
(pouze u druhého spínacího výstupu)
Bod rozepnutí
(pouze u spínacího
výstupu)
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Zobrazení

Rozsah nastavenía
Hystereze spínací
Hystereze rozpínací
Okno spínací
Okno rozpínací
viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)",
strana 40.
0,00 ... 100,00 % z jmenovitého měřicího rozsahu
viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)",
strana 40.
0,00 ... 100,00% z jmenovitého měřicího rozsahu
viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)",
strana 40.

6 Obsluha
Parametry
Hystereze
(pouze u druhého spínacího
výstupu a nastaveného
bodu sepnutí nebo rozepnutí)
Zpoždění sepnutí
(pouze u druhého spínacího výstupu)
a

Zobrazení

Rozsah nastavenía
0,00 ... 100,00 % z jmenovitého měřicího rozsahu
viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)",
strana 40.
Poznámka:
Použitelné pouze se spínací funkcí okna.
0,00 ... 99,99 s
viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)",
strana 40.

Výchozí nastavení je označeno tučně.

6.4.5

Zobrazení a ovládání

Parametry
Pozice zobrazení

Zobrazení

Jednotky zobrazení skutečné hodnoty
(pouze u analogového
výstupu)
Verze D

Rozsah nastavenía
Normální (pro normální obsluhu)
Otočení (pro obsluhu "nad hlavou")
viz kapitola 7.15 "Nastavení pozice zobrazení (D.Dir)",
strana 45.
Jednotky tlaku (viz parametr "Uni.P")
Procenta nastaveného rozsahu
viz kapitola 7.16 "Nastavení zobrazení jednotek (D.Uni)",
strana 46.
Verze software obslužné části přístroje
viz kapitola 7.17 "Zobrazení verze software obslužné
části přístroje (SW.Di)", strana 47.

Verze S

Verze software signálové části přístroje
viz kapitola 7.18 "Zobrazení verze software signálové
části přístroje (SW.Si)", strana 47.

Kód

0000 ... 0072 ... 9999

(lze změnit pouze pomocí
setup programu)

viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)",
strana 30.

a

Výchozí nastavení je označeno tučně.
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6 Obsluha
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7 Uvedení do provozu
7.1

Začínáme
POZNÁMKA!
Následující návrhy popisují rychlou a spolehlivou konfiguraci přístroje.
Pokud chcete prověřit možnosti nastavení tohoto seznamu, můžete před začátkem konfigurace zamezit „timeout“ během konfigurace.
• Montáž přístroje, viz kapitola 5 "Montáž", strana 17.
• Instalace přístroje, viz kapitola 4 "Elektrické připojení", strana 13.
• Odblokování přístroje, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• Zvolení jednotek měřené hodnoty, viz kapitola 7.4 "Zvolení jednotek měřené hodnoty
(Uni.P)", strana 31.
• Nastavení výstupního signálu, viz kapitola 7.7 "Nastavení výstupního signálu (S.TyP)",
strana 35.
• Nastavení měřítka výstupního signálu (omezení měřicího rozsahu), viz kapitola 7.8 "Nastavení měřítka", strana 36.
• Nastavení spínací funkce, viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)", strana 40.
• Nastavení bodu sepnutí, viz kapitola 7.11 "Nastavení bodu sepnutí (B.SP)", strana 43.
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7 Uvedení do provozu
7.2

Odblokování přístroje (zadání kódu)
Před neoprávněnou obsluhou je přístroj chráněn kódem.
Kód je z výroby nastaven na 0072. Změnit lze pouze pomocí setup programu. Pokud je kód
pomocí setup programu nastaven na 0000, není přístup chráněn zadáním kódu.

Odblokování
(1)

(2)

(1)
(2)

Ochranný šroub
Kombinované nářadí

• Odšroubovat ochranný šroub (1).
• Pokračujte krátkým stisknutím dodaným nářadím (2), dokud nebude blikat třetí "0" zleva.
Barva zobrazení se změní na "červenou."
• Otáčejte kombinovaným nářadím až do zobrazení "7".
• Pokračujte krátkým stisknutím kombinovaným nářadím, dokud nebude blikat čtvrtá "0"
zleva.
• Otáčejte kombinovaným nářadím až do zobrazení "2".
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7 Uvedení do provozu
• Krátce stiskněte kombinovaným nářadím - přístroj se přepne do parametrizační úrovně.

POZNÁMKA!
Po zadání chybného kódu:

7.3

Přerušení obsluhy
• Stiskněte a držte kombinovaným nářadím (2) déle než 3 sekundy nebo
• čekejte na timeout (žádná akce déle než 60 sekund).

7.4

Zvolení jednotek měřené hodnoty (Uni.P)
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na spodním řádku "Uni.P".
• "Stiskněte"

• Měřený tlak je zobrazen v jednotkách milibar.
• "Stiskněte"
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7 Uvedení do provozu
Blikající
Statické
Měřený tlak je zobrazen v jednotkách bar.
• "Otáčejte"

Měřený tlak je zobrazen v jednotkách kilo pascal (kPa).
• "Otáčejte"

Měřený tlak je zobrazen v jednotkách mega pascal. (MPa).
• "Otáčejte"

Měřený tlak je zobrazen v jednotkách psi.
Pro potvrzení nastavení: "Stiskněte" a displej přestane blikat.
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7 Uvedení do provozu
7.4.1

Možnosti zobrazení a nastavení přístroje
Měřicí rozsah

Jednotky

-0,4 ... +0,4 bar

mbar
bar
kPa
MPa
psi

Zobrazení
Začátek
-400,0
-0,400
-40,00
-0,040
-5,802

-1 ... +3 bar

mbar
bar
kPa
MPa
psi

-1000
-1,000
-100,0
-0,100
-14,50

3000
3,000
300,0
0,300
43,51

0 ... 60 bar

mbar
bar
kPa
MPa
psi

0000
00,00
0000
0,000
000,0

9999
60,00
6000
6,000
870,2

-1 ... +9 bar

mbar
bar
kPa
MPa
psi

-1000
-1,000
-100,0
-0,100
-14,5

9000
9,000
900,0
0,900
130,5

-1 ... +24 bar

mbar
bar
kPa
MPa
psi

-1000
-1,00
-100
-0,100
-14,5

9999
24,00
2400
2,400
348,1

Konec
400,0
0,400
40,00
0,040
5,802

POZNÁMKA!
Šedé řádky znázorňují jednotky, které nemohou být konfigurovány! Průběh zobrazení - hodnoty nejsou vidět při obsluze nebo v setup programu!
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7 Uvedení do provozu
7.5

Nastavení nulového bodu (offset) (Off.P)

7.5.1

Automatické nastavení offsetu
Tímto nastavením se aktuální měřená hodnota uloží jako nový nulový bod.
POZNÁMKA!
Automatické nastavení offsetu je k dispozici pouze u přístrojů s měřicím rozsahem
relativního tlaku!
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "Off.P".
• "Stiskněte" dvakrát krátce po sobě.
Aktuální měřená hodnota se uloží jako nulový bod.

7.5.2

Změna nastavení offsetu
Tímto nastavením lze cíleně zvýšit nebo snížit naměřenou hodnotu.
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "Off.P".
• "Stiskněte"

"-" Blikající
Statické

POZNÁMKA!
"-" znamená: offset je záporný - měřený tlak je snížen.
Hodnota se zadává "místo po místu".
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7 Uvedení do provozu
7.6

Nastavení časové konstanty filtru (útlum) (DamP)
Časová konstanta filtru (útlum) lze použít pro "zklidnění" zobrazení měřené hodnoty.
Malá časová konstanta filtru: zobrazení je obnovováno rychle.
Velká časová konstanta filtru: zobrazení je obnovováno pomalu.
Hodnota se zadává v sekundách s dvěma desetinnými místy.
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "DamP".
• "Stiskněte"

Příklad:
4.20A = Výstupní signál 4 ... 20 mA
0.20A = Výstupní signál 0 ... 20 mA
0.10U = Výstupní signál 0 ... 10 V

7.7

Nastavení výstupního signálu (S.TyP)
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "S.TyP".
• "Stiskněte"

Příklad:
4.20A = Výstupní signál 4 ... 20 mA
0.20A = Výstupní signál 0 ... 20 mA
0.10U = Výstupní signál 0 ... 10 V
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7 Uvedení do provozu
7.8

Nastavení měřítka

Zákazníkem specifikovaný měřicí rozsah
Zákaznický měřicí rozsah (2) je definován pomocí:
• Začátek rozsahu (4)
• Konec rozsahu (5)
• Měřicí rozpětí (MSP)
Příklad
Aktuální stav
Přístroj má jmenovitý měřicí rozsah (1) 0 ... 4 bar
Požadovaný stav
Zákazník chce měřit tlak v rozsahu 1 ... 2 bar (25 % z jmenovitého měřicího rozsahu).
Začátek rozsahu (5) je 1 bar
Konec rozsahu (6) je 2 bar
Měřicí rozpětí (MSP) je 1 bar
0

1

2

4

5

3

4 bar
1
2

Měřítko
Měřítko výstupního signálu přístroje udává přepočet meřeného tlaku na výstupní signál.
Jednoduchý příklad
Aktuální stav
Přístroj má jmenovitý měřicí rozsah (1) 0 ... 4 bar a výstupní signál (3) 4 ... 20 mA.
Požadovaný stav
Zákazník požaduje:
"Zákaznický měřicí rozsah" (2) 0 ... 4 bar (100 % z jmenovitého měřicího rozsahu (1)
by měl odpovídat výstupnímu signálu (3) 4 ... 20 mA (100 %).
Měřítko je 1 : 1 (100 % k 100 %).
0

1

2

100%

100%

4
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3

4 bar
1
2

3
20 mA

7 Uvedení do provozu
Zákazníkem specifikované měřítko
Často je požadovaná hodnota upravena jako část jmenovitého měřicího rozsahu na výstupní
signál.
Příklad
Aktuální stav
Přístroj má jmenovitý měřicí rozsah (1) 0 ... 4 bar a výstupní signál (3) 4 ... 20 mA.
Požadovaný stav
Zákazník požaduje:
"Zákaznický měřicí rozsah" (2) 1 ... 2 bar (25 % z jmenovitého měřicího rozsahu (1) by měl
odpovídat výstupnímu signálu (3) 4 ... 20 mA (100 %).
Měřítko je 1 : 4 (25 % k 100 %).
0

1

2

3

4 bar
1
2

100%

3

4

20 mA

Invertování výstupního signálu
Přístroj obsahuje možnost invertování výstupního signálu (3).
Výstupní signál
• 0 ... 20 mA se mění na výstupní signál 20 ... 0 mA
• 4 ... 20 mA se mění na výstupní signál 20 ... 4 mA
• 0 ... 10 V se mění na výstupní signál 10 ... 0 V
Příklad 20 ... 4 mA
0

1

2

3

4 bar
1
2

100%

4 mA

20

(1)
(3)
(5)

Jmenovitý měřicí rozsah (JMR)
Výstupní signál
Konec rozsahu (ME)
Měřicí rozpětí (MSP)

3

(2)
(4)

Zákaznický měřicí rozsah (MR)
Začátek rozsahu (MA)
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7 Uvedení do provozu
7.8.1

Nastavení počáteční hodnoty měřítka (Sc.Lo)
POZNÁMKA!
Výstupní signál lze nastavit pouze pro přístroje
s analogovým výstupem!
Rozsah nastavení: 0 ... 75 % z jmenovitého měřicího rozsahu
Výrobní nastavení: Počáteční hodnota měřicího rozsahu

Příklad
Přístroj má jmenovitý měřicí rozsah -400 ... +400 mbar
Výstupní signál přístroje je 0 ... 20 mA
Předmět:
Nastavení:
Výsledek:

Rozsah 0 ... 200 mbar (zákaznický měřicí rozsah) má odpovídat výstupnímu signálu 0 ... 20 mA.
Počáteční hodnota měřítka (Sc.Lo) = 0,000
Koncová hodnota měřítka (Sc.Hi) = 200,0
Při tlaku pod 0 mbar přístroj zobrazí chybu (nedosažení měřicího rozsahu) a na výstup nastaví odpovídající chybový signál (0 mA).
Při tlaku 0 mbar přístroj na výstup nastaví 0 mA.
Při tlaku 200 mbar přístroj na výstup nastaví 20 mA.
Při tlaku nad 200 mbar přístroj zobrazí chybu (překročení měřicího rozsahu) a na výstup nastaví odpovídající chybový signál (22 mA).

Nastavení
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "Sc.Lo".
• "Stiskněte"
"-" Blikající
Statické

POZNÁMKA!
Hodnota se zadává "místo po místu".
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7 Uvedení do provozu
7.8.2

Nastavení koncové hodnoty měřítka (Sc.Hi)
POZNÁMKA!
Výstupní signál lze nastavit pouze pro přístroje s analogovým výstupem!
Vysvětlení kapitola 7.8.1 "Nastavení počáteční hodnoty měřítka (Sc.Lo)", strana 38.
Rozsah nastavení: 25 ... 100 % z jmenovitého měřicího rozsahu
Výrobní nastavení: Koncová hodnota měřicího rozsahu

Nastavení
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "Sc.Hi".
• "Stiskněte"
"-" Blikající
Statické

POZNÁMKA!
Hodnota se zadává "místo po místu".

7.9

Nastavení chybového signálu (S.Err)
POZNÁMKA!
Pouze pro přístroje s analogovým výstupem, chybový signál je generován pro překročení
nebo
nedosažení měřicího rozsahu!

Nastavení
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "S.Err".
• "Stiskněte"
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7 Uvedení do provozu
Příklad:
3,40 nA =

22 nA =

7.10

Pro překročení měřicího rozsahu
chybový signál = 0 mA pro měřicí rozsah 0 ... 20 mA
chybový signál = 3,4 mA pro měřicí rozsah 4 ... 20 mA
chybový signál = 0 V pro měřicí rozsah 0 ... 10 V
Pro nedosažení měřicího rozsahu
chybový signál = 22 mA pro měřicí rozsah 0 ... 20 mA
chybový signál = 22 mA pro měřicí rozsah 4 ... 20 mA
chybový signál = 10,7 V pro měřicí rozsah 0 ... 10 V

Nastavení spínací funkce (B.Fct)

Všeobecně
Reakce spínacího výstupu přístroje lze nastavit jako:
• Hystereze spínací
• Hystereze rozpínací
• Funkce okna spínací
• Funkce okna rozpínací

7.10.1

Hystereze

Reakce relé
p

t

40

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

7 Uvedení do provozu
Nastavení
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "B.Fct".
• "Stiskněte"
1

0
p
B.RSp

B.Sp

0 = Hystereze klidového kontaktu (spínací diference) (výrobní nastavení)
1

0
B.RSp

B.Sp

p

1 = Hystereze pracovního kontaktu (spínací diference) = min. kontakt
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7 Uvedení do provozu
7.10.2

Okno

Reakce relé
p

t
1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2 = Funkce okna spínací
B.Hys

B.Hys

1

0
p
B.RSp

B.Sp

3 = Funkce okna rozpínací
B.Hys

B.Hys

1

0
p
B.RSp
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7 Uvedení do provozu
7.11

Nastavení bodu sepnutí (B.SP)
Viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)", strana 40.
Rozsah nastavení: 0 ... 100 % z jmenovitého měřicího rozsahu
Výrobní nastavení: 50 % z jmenovitého měřicího rozsahu

Nastavení
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "B.SP".
• "Stiskněte"
"-" Blikající
Statické

POZNÁMKA!
Hodnota se zadává "místo po místu".

7.12

Nastavení bodu rozepnutí (B.RSP)
Viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)", strana 40.
Rozsah nastavení: 0 ... 100 % z jmenovitého měřicího rozsahu
Výrobní nastavení: 40 % z jmenovitého měřicího rozsahu

Nastavení
• Odblokujte přístroj, kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "B.RSP".
• "Stiskněte"
"-" Blikající
Statické

POZNÁMKA!
Hodnota se zadává "místo po místu".
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7 Uvedení do provozu
7.13

Nastavení spínací diference (hystereze) (B.HYS)
Viz kapitola 7.10 "Nastavení spínací funkce (B.Fct)", strana 40.
Rozsah nastavení: 0 ... 100 % z jmenovitého měřicího rozsahu
Výrobní nastavení: 40 % z jmenovitého měřicího rozsahu

Nastavení
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "B.HYS".
• "Stiskněte"
"-" Blikající
Statické

POZNÁMKA!
Hodnota se zadává "místo po místu".

7.14

Nastavení zpoždění sepnutí (B.DLY)
Rozsah nastavení: 0,00 ... 99,99 s
Výrobní nastavení: 0,00 s

Nastavení
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "B.DLY".
• "Stiskněte"
"0" Blikající
Statické

POZNÁMKA!
Hodnota se zadává "místo po místu".
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7 Uvedení do provozu
7.15

Nastavení pozice zobrazení (D.Dir)
Rozsah nastavení: std = standardní = přístroj ve svislé poloze
turn = otočené = přístroj "nad hlavou"
Výrobní nastavení: std

Nastavení
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "D.Dir".
• "Stiskněte"

nebo
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7 Uvedení do provozu
7.16

Nastavení zobrazení jednotek (D.Uni)
Rozsah nastavení: Uni.P = jednotky tlaku nastavené v "Uni.P",
viz kapitola 7.4 "Zvolení jednotek měřené hodnoty (Uni.P)", strana 31.
Pro2 = procenta měřítka měřicího rozsahu = "Sc.Hi" mínus "Sc.Lo", viz
kapitola 7.8.1 "Nastavení počáteční hodnoty měřítka (Sc.Lo)", strana 38
a kapitola 7.8.2 "Nastavení koncové hodnoty měřítka (Sc.Hi)", strana 39.
Výrobní nastavení: std

Nastavení
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "D.Uni".
• "Stiskněte"

Uni.P =

Měřená hodnota je zobrazena ve zvolených jednotkách,
viz kapitola 7.4 "Zvolení jednotek měřené hodnoty (Uni.P)", strana 31

nebo

Pro.2 =

Měřená hodnota je zobrazena v procentech měřítka měřicího rozsahu,
viz kapitola 7.8.1 "Nastavení počáteční hodnoty měřítka (Sc.Lo)", strana
38 a kapitola 7.8.2 "Nastavení koncové hodnoty měřítka (Sc.Hi)", strana
39.

Příklad
Měřicí rozsah přístroje byl nastaven na -50 ... +350 mbar, měřítko měřicího rozsahu je
300 mbar.
Při měřeném tlaku přístrojem 150 mbar je zobrazeno 50 %.
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7.17

Zobrazení verze software obslužné části přístroje (SW.Di)
Rozsah nastavení: Pouze pro čtení
Výrobní nastavení: -

Nastavení
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "SW.Di".
• "Stiskněte"

"Měnící se"

7.18

Zobrazení verze software signálové části přístroje (SW.Si)
Rozsah nastavení: Pouze pro čtení
Výrobní nastavení: -

Nastavení
• Odblokujte přístroj, viz kapitola 7.2 "Odblokování přístroje (zadání kódu)", strana 30.
• "Otáčejte" do zobrazení na dolním řádku "SW.Sir".
• "Stiskněte"

"Měnící se"
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8 Kalibrace
8.1

Nastavení nulového bodu (offset)

8.1.1

Automatické nastavení offsetu
POZNÁMKA!
Automatické nastavení offsetu je k dispozici pouze u přístrojů s měřicím rozsahem
relativního tlaku!
Na přístroji
Viz kapitola 7.5.1 "Automatické nastavení offsetu", strana 34.
Pomocí setup programu
Není k dispozici.

8.1.2

Změna nastavení offsetu
Na přístroji
Viz kapitola 7.5.2 "Změna nastavení offsetu", strana 34.
Pomocí setup programu
Připojte přístroj k PC a zapněte setup program,
viz kapitola 9 "Setup program", strana 51 a následující.
Vstup / Offset
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9 Setup program
9.1

Funkce

Konfigurovatelné parametry
Volitelně dostupný setup program pro PC (obj. č. 00522384) lze použít pro komfortní nastavení přístroje.
V závislosti na provedení přístroje lze nastavit např. následující:
• měřicí rozsah a meze měricího rozsahu
• stav výstupů při překročení měřicího rozsahu
• funkce spínacích výstupů K1 a K2
• nastavení speciálních funkcí (např. tabulky pro specifické linearizace)
POZNÁMKA!
Data lze přenést z nebo do převodníku při připojeném napájecím napětí;
viz kapitola 4 "Elektrické připojení", strana 13 a následující.
Připojení

(2)
(3)

(c)
(b)

(4)

(a)

(1)
DC 24 V
(1)

Napájecí napětí 24 V DC

(a)

(2)

Tlakový spínač, typ 405052

(b)

(3)

Převodník USB/TTL,
obj. č. 00456352

(c)

4-pólová kabelová zásuvka (přímá)
M12 × 1
s 2 m PVC kabelem, obj. č. 00404585
nebo
4-pólová úhlová zásuvka M12 × 1
s 2 m PVC kabelem, obj. č. 00409334
Připojovací kabel,
obj. č. 00507861
PC-interface kabel (šedý),
součást (3)
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(4)

Notebook/PC

(2)
(3)

(c)
(b)

(4)

(a)

(1)
DC 24 V

POZNÁMKA!
Během instalace se do PC nainstalují také ovladače pro převodník USB/TTL.

Činnost
1
2
3
4
5
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Krok
Nainstalujte setup program do notebooku/PC.
Zašroubujte připojovací kabel (b) do tlakového spínače (2).
Připojte převodník USB/TTL (3) k připojovacímu kabelu (b) a PC-interface kabelu
(šedý) (c).
Připojte PC-interface kabel (šedý) (c) k notebooku/PC (4).
Připojte kabel (a) k napájecímu napětí (1) a připojovacímu kabelu (b).

9 Setup program
9.2

Spuštění setup programu
Start/Programy/JUMO-Instruments/Setup program JUMO DELOS K, SI, HP

(1)
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10 Odstranění závad a poruch
10.1

Možné chyby
t

Zobrazení

Možná příčina
• Překročení nebo nedosažení měřicího
rozsahu
• Porucha čidla
Chyba přístroje:
• 1 = interní komunikační chyba
• 2 = chyba analog. výstupu
• 3 = zkrat spínacího výstupu 1
• 4 = zkrat spínacího výstupu 2
• 5 = VCC 8 V mimo pracovní rozsah
• 6 ... 8 = interní komunikační chyba
• 9 = neplatná konfigurace

Opatření
Nakonfigurovat jiný měřicí rozsah,
viz kapitola 7.4 "Zvolení jednotek
měřené hodnoty (Uni.P)".
1), 6), 7), 8): volat servisní oddělení;
viz zadní strana návodu k použití.
2): zkontrolovat teplotu okolí.
Zkontrolovat poruchu kabelu
výstupu.
Zatížení výstupu je příliš vysoké
(proudový výstup) nebo příliš nízké
(napěťový výstup).
3), 4): zkontrolovat příslušný spínací
výstup.
5): zkontrolovat napájecí napětí.

Průběh zobrazení:
Horní displej: "- - - -"
Dolní displej: název parametru

9): zkontrolovat konfiguraci.
Zkontrolovat příslušný spínací
výstup.
Zkontrolovat napájecí napětí.

Hodnota je nižší než -9999 nebo vyšší než
9999.
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11 Technická data
Všeobecně
Referenční podmínky

DIN 16086 a DIN EN 60770

Senzorový systém

Křemíkový senzor s nerezovou oddělovací membránou

Přenosové médium tlaku

Syntetický olej (silikonový olej), FDA-konformní

Přípustná změna zatížení

> 10 miliónů

Poloha
Montážní poloha

Libovolná

Poloha pro nastavení nulového bodu

Přístroj svisle kolmo, procesní připojení dole

Základní typ 000, standardní

 1 mbar

Základní typ 004, zvýšená teplota média

 10 mbar

Zobrazení

Pozitivně podsvícený displej

Pozice

Zobrazení lze otočit o 180° pomocí setup programu

Velikost

Zobrazovací pole 16 × 26 mm, velikost znaků 7 mm, 2×4 znaky

Barva

Normální režim: jantarová

Pouzdro lze otočit o ±160° (pomocí dodaného nářadí)

Zobrazení spínacích stavů

K1, K2

Měřicí jednotky

mbar, bar, kPa, MPa, psi, %

Obsluha
Na místě

Pomocí ovládacího prvku pod šroubovací krytkou pomocí dodaného nářadí nebo šroubováku
0,5 × 3 nebo klíče 2AF

Setup rozhraní

Pin 5 na konektoru M12 × 1
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Měřicí rozsah a přesnost
Jmenovitý měřicí rozsah

Linearitaa

Přesnost při
20 °C

d

-20 ... +75

°Ce

Dlouhodobá
stabilitab

Přetížitelnostc

Deformační tlak

bar

% MSP

% MSP

% MSP

% MSP
za rok

bar

bar

-1 ... +24 bar relativní tlak

0,1

0,25

0,5

≤ 0,2

100

125

-1 ... +9 bar relativní tlak

0,1

0,25

0,5

40

50

-1 ... +3 bar relativní tlak

0,1

0,25

0,5

16

20

-1 ... +1 bar relativní tlak

0,15

0,3

0,6

4

5

-0,4 ... +0,4 bar relativní tlak

0,15

0,35

0,7

1,6

2

0 ... 0,4 bar relativní tlak

0,15

0,35

0,7

1,6

2

0 ... 1 bar relativní tlak

0,15

0,3

0,6

4

5

0 ... 4 bar relativní tlak

0,1

0,25

0,5

16

20

0 ... 10 bar relativní tlak

0,1

0,25

0,5

40

50

0 ... 25 bar relativní tlak

0,1

0,25

0,5

100

125

0 ... 60 bar relativní tlak

0,1

0,25

0,5

240

300

0 ... 0,4 bar absolutní tlak

0,15

0,35

0,7

1,6

2

0 ... 1 bar absolutní tlak

0,15

0,3

0,6

4

5

0 ... 4 bar absolutní tlak

0,1

0,25

0,5

16

20

0 ... 10 bar absolutní tlak

0,1

0,25

0,5

40

50

0 ... 25 bar absolutní tlak

0,1

0,25

0,5

100

125

0 ... 60 bar absolutní tlak

0,1

0,25

0,5

240

300

a
b
c
d
e

Linearita podle nastaveného mezního bodu
DIN EN 61298-1
Všechny převodníky tlaku jsou vakuově odolné.
Zahrnuje: linearitu, hysterezi, opakovatelnost, odchylku začátku (offset) a konce měřicího rozsahu
Zahrnuje: linearitu, hysterezi, opakovatelnost, odchylku začátku (offset) a konce měřicího rozsahu,
termické vlivy na začátek měřicího rozsahu a měřicí rozpětí
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Výstupy
Všechny analogové 3-vodičové výstupy / spínací výstupy: otevřený kolektor / PNP spínání
Tlumení

0 ... 99,99 s

Analogový výstup
Proud
Výstup 475

4 ... 20 mA (a 1× PNP spínací výstup)

Výstup 476

0 ... 20 mA (a 1× PNP spínací výstup)

Napětí
Výstup 477

0 ... 10 V (a 1× PNP spínací výstup)

Nastavitelný rozsah

Škálování měřicího rozsahu (turn down) 1:4

Bod sepnutí

Konfigurovatelné v jmenovitém měřicím rozsahu (> bod rozepnutí)

Bod rozepnutí

Konfigurovatelné v jmenovitém měřicím rozsahu (< bod sepnutí)

Hystereze

Konfigurovatelné v jmenovitém měřicím rozsahu

Zpoždění vstupu

0 ... 99,99 s

Zátěž
Proud
4 ... 20 mA, 3-vodič
(výstup 475)

RL  (UB-6,5 V) ÷ 0,022 A ( )

0 ... 20 mA, 3-vodič
(výstup 476)

RL  (UB-6,5 V) ÷ 0,022 A ( )

Napětí
0 ... 10 V DC, 3-vodič
(výstup 477)

RL  10 K

Skoková odezva (analogový vstup)
T90

 100 ms

Spínací výstup
Výstup 470, 475, 476 nebo 477

1× PNP spínací výstup [a 0(4) ... 20 mA nebo 0 ... 10V]

Výstup 471

2× PNP spínací výstup

Typ spínání

Pracovní/klidový kontakt

Spínací funkce

Okno/hystereze

Spínaný výkon
Úbytek napětí UB

PNP  2 V

Spínaný výkon

ZAP.  250 mA / VYP.  1 mA

Spínací cykly

 10 miliónů

Reakční čas

 20 ms

Odolnost proti zkratu

Ano

Kontrola zatěžovacího proudu
Perioda pulsu

2 s; TON 40 ms

Periodický ochranný obvod
s nadproudovou ochranou

f = 0,5 Hz
Zobrazení: Err3 spínací výstup K1, Err4 spínací výstup K2
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Mechanické vlastnosti
Procesní připojení
Materiál
Povrch
Procesní těsnění
Procesní připojení 521, 523, 571, 576, 652
Procesní připojení 575
Procesní připojení 997
(JUMO PEKA)
Měřicí membrána
Materiál
Povrch
Pouzdro
Materiál
Povrch
Závit M12 × 1
Těsnění pouzdra
Zobrazení
Stavěcí šroub ovládacího prvku
Materiál
Povrch
Těsnění
Hmotnost

Nerezová ocel 316 L
Ra  0,8 µm
Všechny přírubové spoje jsou svařeny a tím utěsněny!
FPM standardně
FPM standardně, O-kroužek čelní
FPM, VMQ silikon, EPDM; FDA-konformní, volitelně viz typový list 409711

Nerezová ocel 316 L
Ra  0,8 µm
Nerezová ocel 316 L
Ra  0,8 µm
Nerezová ocel 316 L
VMQ silikon; FDA-konformní
PA (polyamid)
Hliník 3.2315
Eloxovaný povrch
VMQ silikon; FDA-konformní
200 g s procesním připojením 504 (G 1/2)

Okolní podmínky
Přípustné teploty
Média

-25 ... +100 °C (135 °C max. 1 hodina za den; zde bez funkce)

Pro rozšíření základního typu 004

-25 ... +200 °C

Okolí

-25 ... +75 °C

Teplota okolí -50 °C

Omezené funkce: pouze stacionární použití, nebezpečí přerušení kabelu, zobrazení bez funkce

Skladování

-40 ... +85 °C

Přípustná relativní vlhkost
V provozu

100 % rel. vlhkost, včetně orosení vnějšího pouzdra přístroje

Skladování

90 % rel. vlhkost, bez orosení

Přípustné mechanické zatížení
Odolnost proti vibracíma

20 g, 10 ... 2000 Hz

Odolnost proti rázůmb

50 g pro 11 ms / 100 g pro 1 ms

Elektromagnetická kompatibilita

Pouze se 4-pólovým připojovacím kabelem a uzemněným pouzdrem!

Rušivé vyzařováníc

Třída Bd

Odolnost proti rušeníc

Průmyslové požadavky

Stupeň krytíe

IP67

a
b
c
d
e

IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
DIN EN61326-2-3
Výrobek je vhodný pro průmyslové použití i pro domácnosti a malé podniky.
DIN EN 60529 (s použitým vhodným protikusem)
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Pomocné napětí
Napájecí napětí UBa

Jmenovité napětí 24 V DC

0 ... 20 mA, 3-vodič
(výstup 476)

12 ... 30 V DC

4 ... 20 mA, 3-vodič
(výstup 475)

12 ... 30 V DC

0 ... 10 V, 3-vodič
(výstup 477)

14 ... 30 V DC

Méně než přípustné napájecí napětí

Zobrazení Err 5

Ochrana proti přepólování

ANO

Příkon

 45 mA bez zátěže,   545 mA se zátěží 2× PNP

Elektrické připojení

Konektor M12 × 1, 4-pólový, A-kódování (pro přiřazení viz "Schéma zapojení”)

Obvod

SELV

Požadavky

Přístroj musí být vybaven elektrickým obvodem, který splňuje požadavky EN 61010-1 o "obvodech
s omezenou energií".

a

Zbytkové zvlnění: Napětí ve špičkách nesmí překročit nebo podkročit hodnoty specifikované pro napájecí napětí!
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JUMO Měření a regulace s.r.o.

JUMO Slovensko s.r.o.

JUMO GmbH & Co. KG

Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno
Česká republika
Tel: +420 541 321 113
Fax: +420 541 211 520
Internet: www.jumo.cz
E-mail: info.cz@jumo.net

Púchovská 8, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 244 871 676
Fax: +421 244 871 676
Internet: www.jumo.sk
E-mail: info.sk@jumo.net

Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda
Německo
Tel: +49 661 6003-0
Fax: +49 661 6003-607
Internet: www.jumo.net
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