
Wskaźnik lokalny 91.1.
przetwornik GIA-0420VO GIA.VO

  OBSŁUGA
 
 3 przyciski są dostępne po zdjęciu pokrywy czołowej:
 

Przycisk Trybu 1 : Przełączanie rodzaju parametru. Służy również do
zatwierdzenia każdej zmiany. 

 
 Przyciski zmian 2 i 3 : Zmiany wartości i nastaw w danym trybie.

 
Parametry przełączane przyciskiem 1:

 
 dP = Punkt dziesiętny
 An4 = wskazanie dla 4 mA

An20 = wskazanie dla 20 mA
L1 = Limit

zasilany z linii 4-20 mA, podłączenie do przetwornika 0 = wykraczanie poza zakres w górę i w dół 
wtykiem DIN 43650-A dopuszczalne
wyświetlanie jednostek, programowalny mnożnik umożliwia 1 = wykraczanie poza zakres w górę i w dół
bezpośrednie wyświetlanie wartości mierzonej niedopuszczalne. komunikaty błędów FE1 i FE2  
ustawiany punkt dziesiętny

FILt = 0 = bez filtru
ZASTOSOWANIE 1 = aktywny filtr 1. Obcina zakłócenia 

impulsowe, np. od przełączeń styczników
Lokalny wyświetlacz do przetworników wielkości fizycznych (ciśnienie,
temperatura, przepływ, poziom) z wyjściem 4-20mA. Łatwo się go
montuje i programuje do wyświetlania danej wielkości. Zasilanie z pętli
prądowej.

Dodatkowe opóźnienie wyświetlania 0.5 s 

2 = aktywny filtr 2. Eliminuje niestabilność
wyświetlania najmniej znaczącej pozycji.
Uaktywniać zawsze dla zakresu > 2000

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Dodatkowe opóźnienie wyświetlania 1s.

Aktywne są styki 1 i 2 wtyczki DIN 43650-A.
Wciśnięcie przycisku 1 po zakończeniu nastaw przełącza w tryb
wyświetlania. DANE TECHNICZNE

Wejście 4...20 mA, dwuprzewodowe MONTAŻ
Zasilanie z pętli prądowej 4-20 mA
Wyświetlacz 10 mm LCD Przejściówka DIN 43650-A jest włączana pomiędzy przetwornik i wtyk

instalacji. Aktywne styki 1 i 2.Zakres -1999 / 9999, swobodnie skalowany
Punkt dziesiętny swobodnie skalowany
Dokładność ± 0.2 % ±1 pozycja WYMIARY
Częstość odświeżania 5 pomiarów / s
Sygnalizacja (opcja) otwarty kolektor (wyk. panelowe)
Stopień ochrony wyświetlacz: IP 65 
Pobór prądu 0.1mA
Przyłącze wtyk DIN 43650-A
Zabezp. zwarciowe jest
Zabezp. odwr. polaryz. jest
Temp. pracy 0 ... 50 °C
Materiały ABS, PC
Masa 0.08kg

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
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