
TABLICOWE MIERNIKI I WSKAŹNIKI 

TEMPERATURY I PROCESU JIR-301-M

Programowalne mierniki 
temperatury i procesu do 

montażu tablicowego

Wejście pomiarowe konfigurowane przez użytkownika
Standardowo 3 wyjścia alarmowe (przekaźnikowe)

Standardowo wyjście retransmisyjne 4-20mA
Funkcja pierwiastkowania sygnału wejściowego

Opcjonalnie RS485 (ModBus RTU/ASCII)
Czytelny wyświetlacz LED (5- cyfrowy)

Stopień ochrony panelu (IP66)
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 Wielozakresowe - uniwersalne wejście

Tablicowe mierniki temperatury i procesów z serii JIR-301M obsługują 
termopary (10 typów), czujnikami rezystancyjne RTD (2 typy), sygnała-
mi prądowymi (2 typy) i napięciowymi (4 typy). Bardzo szybkie próbko-
wanie wejścia (125ms) i wielozakresowe wejście pozwala na zastoso-
wanie mierników w różnorodnych procesach technologicznych.

 Charakterystyka liniowa i pierwiastkowa wejścia

Mierniki procesowe z serii JIR-301-M posiadają zarówno charakterysty-
kę liniową jak i pierwiastkową wejścia pomiarowego.

PV’: Wartość wyświetlana, obliczona wartość pierwiastka kwa-
dratowego.
PV: Zmienna procesowa.

Obliczanie pierwiastka pozwala na podłączenie do miernika różnego ro-
dzaju przetworników przepływu np. przetwornika różnicy ciśnień, a uzy-
skane wskazanie jest wprost proporcjonalne do przepływu chwilowego. 
Istnieje również możliwość ustawienia progu odcięcia charakterystyki. 
Wartość progu odcięcia to wartość prądu na wejściu pomiarowym (prą-
du wyjściowego przetwornika przepływu) poniżej której wartość chwilo-
wa przepływu będzie wskazywana jako 0 (brak przepływu).

 Funkcja korekcji charakterystyki wejścia

Funkcja korekcji umożliwia korekcję błędu wartości mierzonej 
spowodowanego następującymi przyczynami: 

• Miejscem montażu czujnika pomiarowego.
• Dokładnością czujnika lub przetwornika pomiarowego.
• Dokładnością przyrządu oraz całego toru pomiarowego.

Wartość mierzona po korekcji wyrażona jest za pomocą poniższej 
formuły:

Wartość PV po korekcie = aktualna wartość PV x współczynnik 
nachylenia charakterystyki + wartość przesunięcia wejścia.
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Po korekcie

Funkcja korekcji nie powoduje zmiany fabrycznej kalibracji i może być 
w każdej chwili skasowana.

 3 wyjścia alarmowe (przekaźnikowe)

Programowalne mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M stan-
dardowo wyposażone są w trzy niezależne wyjścia alarmowe. Działanie 
alarmu i sposób działania wyjścia (normalnie rozwarte/normalnie zwar-
te) są konfigurowane za pomocą klawiatury przez użytkownika (domyśl-
nie ustawienie to brak działania alarmu i wyjście normalnie rozwarte).

 Wejście binarne (funkcja HOLD)

Wejście binarne umożliwia zatrzymanie na wyświetlaczu wartości 
bieżącej, wartości maksymalnej, wartości minimalnej lub podtrzymanie 
alarmu. 

Funkcja wejścia binarnego jest konfigurowana za pomocą klawiatury:
HOLD:  Na wyświetlaczu zatrzymana jest biedząca wartość 

procesu (PV).
Peak HOLD:  Na wyświetlaczu zatrzymana jest maksymalna 

(szczytowa) wartość procesu (PV).
Buton HOLD:  Na wyświetlaczu zatrzymana jest minimalna wartość 

procesu (PV). 
Alarm HOLD1:  Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu 

A1, A2, A3 lub A4, a alarm zostanie aktywowany, 
to alarm zostanie podtrzymany poprzez zwarcie 
zacisków wejścia binarnego. HOLD alarmu zostanie 
wyłączony po rozwarciu zacisków wejścia zdarzeń.

Alarm HOLD2:  Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu 
A1, A2, A3 lub A4, a alarm zostanie aktywowany, to 
alarm zostanie podtrzymany po rozwarciu zacisków 
wejścia binarnego. HOLD alarmu zostanie wyłączony 
po zwarciu zacisków wejścia zdarzeń.

 Wyjście retransmisyjne (4-20mA)

Programowalne mierniki temperatury i procesu wyposażone są w ana-
logowe wyjście retransmisyjne 4-20mA, które przetwarza wartość mie-
rzoną na sygnał analogowy z częstotliwością co 125ms. Wyjście to jest 
przeznaczone do retransmisji wartości mierzonej na znaczne odległości 
(np. do rejestratorów, sterowników PLC i systemów SCADA).

 Interfejs komunikacyjny

Programowalne mierniki temperatury i procesu z serii JIR-301-M mogą 
zostać wyposażone w interfejs komunikacji szeregowej (opcja: C5). Do-
stępne są protokoły komunikacyjne Shinko i MODBUS (dla protokołu 
MODBUS może zostać wybrany za pomocą klawiatury tryb RTU lub 
ASCII. Interfejs umożliwia łączenie ze sobą różnych urządzeń używa-
jących protokołu MODBUS bez użycia konwertera komunikacyjnego. 

 Stopień ochrony IP66

Programowalne mierniki posiadają podwyższony stopień ochrony 
dla panelu przedniego (IP66). Dlatego mierniki mogą być stosowane 
w trudnych warunkach środowiska, przy dużej wilgotności i zapylenia.

 Model

JIR-301 - M , ,     
Wejście M Uniwersalne - wielozakresowe (*1)

Zasilanie – 100…240VAC
1 24VAC/DC (*2)

Opcje

A4 Wyjście alarmowe A4 (*3)
C5 Interfejs komunikacyjny RS485 (*4)
P24 Izolowane wyjście zasilania 24V (*5)
P5 Izolowane wyjście zasilania 5V (*5)

DSD Zasilanie pętli prądowej 4...20mA (*6)
TA(0...20)

Wyjście 
retransmisyjne 
(*7)

Prądowe 0...20mA
TV(0...1)

Napięciowe

0...1VDC
TV(0...5) 0...5VDC
TV(1...5) 1...5VDC

TV(0...10) 0...10VDC
TA2(4...20)

Wyjście 
retransmisyjne 
2 (*3)

Prądowe 4...20mA
TA(0...20) 0...20mA
TV(0...1)

Napięciowe

0...1VDC
TV(0...5) 0...5VDC
TV(1...5) 1...5VDC

TV(0...10) 0...10VDC
TC Pokrywa zacisków podłączeniowych
BK Czarny kolor obudowy

Podczas zamawiania pola oznaczone  uzupełnij za pomocą powyższych ko-
dów. Podczas dodawania opcji użyj przecinka do ich oddzielenia.
(*1) Typ wejścia pomiarowego może zostać wybrany za pomocą klawiatury.
(*2) Standardowym napięciem zasilania jest 100...240VAC, w przypadku zama-

wiania na napięcie 24VAC/DC zaznacz to w kodzie za pomocą cyfry „1”.
(*3) Opcje A4 i T2 nie mogą być użyte razem.
(*4) Jeżeli dodano interfejs komunikacyjny RS485 (opcja C5) to wejście binarne 

nie jest dostępne.
(*5) Wyjścia zasilania 24V (opcja P24) i 5V (opcja P5) nie mogą być użyte razem. 

Jeżeli jest dodane wyjście zasilania 24V (opcja P24) lub wyjście zasilania 5V 
(opcja P5), wyjście alarmowe A2 jest niedostępne.

(*6) Jeżeli dodano zasilanie pętli prądowej (opcja DSB) może być użyte tylko 
wejście prądowe 4...20mA.

(*7) Wyjście retransmisyjne TA(4...20mA) jest w standardzie.
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 Zakresy pomiarowe wejścia

Typ wejścia Zakres pomiarowy

Termopary

K –200…1370°C –320…2500°F
–199.9…400.0°C –199.9…750.0°F

J –200…1000°C –320…1800°F
R 0…1760°C 0…3200°F
S 0…1760°C 0…3200°F
B 0…1820°C 0…3300°F
E –200…800°C -320…1500°F
T –200.0…400.0°C –200.0…750.0°F
N –200…1300°C –320…2300°F

PL-II 0…1390°C 0…2500°F
C(W/Re5-26) 0…2315°C 0…4200°F

Rezystancyjne 
RTD

Pt100 –200.0…850.0°C –200.0…999.9°F
–200…850°C –300…1500°F

JPt100 –200.0…500.0°C -200.0…900.0°F
–200…500°C –300…900°F

Prądowe

4…20mA DC -2000...10000 (*1)(*2)
(z zewnętrznym rezystorem 50Ω)0…20mA DC

4…20mA DC -2000...10000 (*1)(*3)(*4) (z wbud. rezystorem 50Ω)
0…20mA DC -2000...10000 (*1)(*3) (z wbud. rezystorem 50Ω)

Napięciowe

0…1V DC

-2000...10000 (*1)0…5V DC
1…5V DC

0…10V DC

(1):  Dla wejścia prądowego i napięciowego możliwe jest skalowanie i zmiana 
położenia przecinka.

(2): Podłącz zewnętrzny boczniki (50Ω) pomiędzy zaciski wejścia (dostarczany 
oddzielnie na zamówienie np. RES-S01-050).

(3): Wbudowany bocznik 50Ω.
(4): Jeżeli dodano opcję DSB (zasilanie pętli prądowej), może być użyte tylko 

wejście 4...20mA (z wbudowanym rezystorem 50Ω).

 Nazwy i funkcje klawiszy, wyświetlaczy i kontrolek

(1) Wyświetlacz PV: Za pomocą czerwonych cyfr (LED) wskazuje war-
tość procesową (PV) lub kod nastawy w trybie 
nastaw.

(2) Wyświetlacz SV: Za pomocą zielonych cyfr (LED) wskazuje war-
tość alarmu lub wartość nastawy w trybie nastaw.

(3) Kontrolka HOLD: Świeci żółta kontrolka, gdy działa funkcja HOLD.
(4) Kontrolka TX/RX: Miga żółta kontrolka podczas trwania komunikacji 

(TX).
(5) Kontrolki wartości A1...A4: Świeci zielona kontrolka, gdy na wyświetlaczu 

wyświetlana jest wartość alarmu A1, A2, A3 lub 
A4.

(6) Kontrolki działania A1...A4: Świeci czerwona kontrolka, gdy wyjście alarmu 
A1, A2, A3 lub A4 jest aktywne. Miga podczas 
działania funkcji HOLD.

(7) Klawisz : Zmniejsza wartość wybranego ustawienia.
(8) Klawisz MODE: Powoduje przejście do trybu nastaw lub zapisuje 

ustawioną wartość.
(10) Klawisz : Zwiększa wartość wybranego ustawienia.
(13) Klawisz FAST: Wciśnięcie klawisza powoduje szybszą zamianę 

ustawianej wartości (używany razem z klawiszem 
 lub .

 Podstawowe dane techniczne

Wyświetlacz PV: 5 czerwonych cyfr typu LED: 16x7.2mm (HxW)
SV: 5 zielonych cyfr typu LED: 10x4.8mm (HxW)

Wejście pomiarowe

Termopary: K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26) max. rez. zewn. 100Ω (jednak dla B max. rezystancja zewnętrzna 40Ω). 
RTD:  Pt100, JPt100, linia 3- przewodowa. Dopuszczalna rezystancja (10Ω na przewód).
Prądowe: 0...20mA DC, 4...20mA DC. Wybierz wejście z zewnętrznym rezystorem lub wbudowanym rezystorem. 

Impedancja wejścia 50Ω. Dopuszczalny prąd wejścia: 50mA.
Napięciowe: 0...1VDC. Impedancja wejścia (1MΩ). Dopuszczalne napięcie wejścia (5V).

Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału (2kΩ).
0...5VDC, 1…5VDC, 0...10VDC. Impedancja wejścia (100kΩ). Dopuszczalne napięcie wejścia (15V).
Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału (100Ω).

Dokładność

Termopary: ±0.2% zakresu ±1 cyfra, lub ±2°C (4°F) w zależności co większe, jednak dla termopar:
R, S: 0...200°C (400°F): ±6°C (12°F)
B: 0...300°C (600°F): dokładność niegwarantowana
K, J, E, T i N: poniżej 0°C (32°F): ±0.4% zakres ±1 cyfra

RTD ±0.1% zakresu ±1 cyfra lub 1°C (2°F) w zależności co większe
Prądowe ±0.2% zakresu ±1 cyfra
Napięciowe ±0.2% zakresu ±1 cyfra

Próbkowanie 125ms

Alarm 1 (A1)
Alarm 2 (A2)
Alarm 3 (A3)

Typ alarmu i sposób działania wyjścia alarmowego mogą być wybierane za pomocą klawiatury z pośród:
• Brak działania alarmu
• Górny limit   Zakres nastawy: wartość dolnego limitu do wartość górnego limitu zakresu wejścia.
• Dolny limit   Zakres nastawy: wartość dolnego limitu do wartość górnego limitu zakresu wejścia.
• Górny limit z czuwaniem Zakres nastawy: wartość dolnego limitu do wartość górnego limitu zakresu wejścia.
• Dolny limit z czuwaniem Zakres nastawy: wartość dolnego limitu do wartość górnego limitu zakresu wejścia.
• Dolny/górny zakres limitów Zakres nastawy: wartości nastawy A1 i A2 (dostępny tylko dla alarmu A3).

Zakres nastawy dla wejścia prądowego lub napięciowego: wartość dolnego limitu skalowania do wartość górnego limitu skalowania.
Rozdzielczość: Taka sama jak wyświetlania.
Działanie: Włącz/wyłącz (ON/OFF).
Histereza: Wejście termoparowe i RTD: 0.1...100.0°C (°F), prądowe lub napięciowe: 1...1000 (z ustawionym przecinkiem).
Wyjście:  Przekaźnikowe: 1a, 3A 250VAC (obciążenia rezystancyjnego), żywotność 100 000 cykli.

Wyjście 
retransmisyjne 1

Przetwarza mierzoną wartość procesu na analogowy sygnał prądowy z częstotliwością co 125ms.
Rozdzielczość: 1/12000
Sygnał wyjściowy: 4...20mA (obciążenie rezystancyjne max. 550Ω.
Dokładność wyjścia: ±0.3% zakresu wyjścia.
Czas odpowiedzi: 400ms + okres próbkowania wejścia (0...90%).

Wejście binarne

Funkcja wejścia binarnego jest konfigurowalna przez użytkownika za pomocą klawiatury z poniższych:
• HOLD:  Na wyświetlaczu zatrzymana jest bieżąca wartość procesu (PV).
• Peak HOLD:  Na wyświetlaczu zatrzymana jest maksymalna (szczytowa) wartość procesu (PV).
• Buton HOLD:  Na wyświetlaczu zatrzymana jest minimalna wartość procesu (PV). 
• Alarm HOLD1:  Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4, a alarm zostanie aktywowany, to alarm będzie 

cały czas podtrzymany gdy zacisków wejścia binarnego (14, 17) będą zwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona, 
gdy zacisków wejścia zdarzeń (14, 17) zostaną rozwarte.

• Alarm HOLD2:  Jeśli wybrano funkcję HOLD dla dowolnego alarmu A1, A2, A3 lub A4, a alarm zostanie aktywowany, to alarm będzie 
podtrzymany gdy zaciski wejścia binarnego (14, 17) będą rozwarte. Funkcja HOLD zostanie wyłączona po zwarciu 
zacisków wejścia zdarzeń (14, 17).

Zasilanie 100…240VAC 50/60Hz, 24VAC/DC 50/60Hz. 
Dopuszczalne zmiany napięcia: 85…264VAC, 20…28VAC/DC

Pobór mocy Typowo ok. 8VA (max ok. 10VA).
Rezystancja izolacji Min 10MΩ, przy 500VDC
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Wytrzymałość 
elektryczna

1.5kVAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami wejścia i uziemienia.
1.5kVAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami wejścia i zasilania.
1.5kVAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami zasilania i uziemienia.
1.5kVAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami wyjścia i uziemienia.
1.5kVAC przez 1 minutę pomiędzy zaciskami wyjść i zasilania.
Zaciski wyjść obejmują: zaciski wyjść A1, A2, A3, wyjście retransmisyjne 1, wyjście retransmisyjne 2 i interfejs komunikacyjny).

Warunki pracy Temperatura otoczenia: 0…50°C
Wilgotność otoczenia 35…85%RH (bez kondensacji i oblodzenia)

Materiał Trudnopalne tworzywo
Kolor obudowy Jasno szary
Montaż Montaż za pomocą uchwytów śrubowych (grubość panelu montażowego 1…8mm)
Konfiguracja Za pomocą klawiatury
Wymiary zewn. 96 x 48 x 98.5mm (W x H x D)
Waga Ok. 300g
Stopień ochrony IP66

Standardowe funkcje Korekcja czujnika, blokada nastaw, zabezpieczenie przed zanikiem napięcia zasilania, automatyczna diagnostyka, automatyczna 
kompensacja temperatury zimnych końców, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, sygnalizacja uszkodzenia wejścia, wskazania startowe.

 Funkcje opcjonalne (do określenia podczas zamówienia)
Wybierz opcje zgodnie ze swoimi potrzebami, podczas zamawiania określ wymagane opcje poprzez dodanie odpowiedniego kodu do oznaczenia.

Alarm 4 (A4)

Typ alarmu i sposób działania wyjścia alarmowego mogą być wybierane za pomocą klawiatury.
• Brak działania alarmu
• Górny limit Zakres nastawy: wartość dolnego limitu do wartość górnego limitu zakresu wejścia.
• Dolny limit Zakres nastawy: wartość dolnego limitu do wartość górnego limitu zakresu wejścia.
• Górny limit z czuwaniem Zakres nastawy: wartość dolnego limitu do wartość górnego limitu zakresu wejścia.
• Dolny limit z czuwaniem Zakres nastawy: wartość dolnego limitu do wartość górnego limitu zakresu wejścia.
• Dolny/górny zakres limitów Zakres nastawy wartości dolnego limitu A4: dolny limit zakresu wejścia do górny limit A4.

  Zakres nastawy wartości dolnego limitu A4: dolny limit A4 do górny limit zakresu wejścia.
Zakres nastawy dla wejścia prądowego lub napięciowego: wartość dolnego limitu skalowania do wartość górnego limitu skalowania.
Rozdzielczość: Taka sama jak wyświetlania.
Działanie: Włącz/wyłącz (ON/OFF).
Histereza: Wejście termoparowe i RTD: 0.1...100.0°C (°F), prądowe lub napięciowe: 1...1000 (z ustawionym przecinkiem).
Wyjście: Przekaźnikowe: 1a, 3A 250VAC (obciążenia rezystancyjnego), żywotność 100 000 cykli.

Interfejs 
komunikacyjny [C5]

Za pomocą interfejsu komunikacyjnego mogą być odczytywane i wykonywane różne ustawienia.
Jeżeli ta opcja jest dodana, niedostępne jest wejście binarne.
Interfejs komunikacyjny: EIA, RS-485
Metoda komunikacji: Półduplex, start-stop synchronizacji
Prędkość komunikacji: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps (wybierana za pomocą klawiatury)
Parzystość: Even/Odd/No parity (wybierana za pomocą klawiatury)
Bit stopu: 1 lub 2 (wybierany za pomocą klawiatury)
Protokół komunikacyjny: Producenta Shinko lub MODBUS (wybierany za pomocą klawiatury)
 Dla protokołu MODBUS, może być wybrany tryb RTU lub ASCII (za pomocą klawiatury). 

Każdy z powyższych protokołów jest dostępny z odczytem całego bloku nastaw.
Ilość podłączonych jednostek: Max. do 31 do jednego HOSTA.
Detekcja błędów komunikacji: Kontrola parzystości i sumy kontrolnej.

Izolowane wyjście 
zasilania [P24]

Po dodaniu tej opcji, dostępne jest wyjście zasilania 24VDC (zaciski 9 i 10).
Jeżeli ta opcja jest dodana, wyjście alarmu A2 jest niedostępne. 
Opcja ta nie może być dodana razem z wyjściem zasilania 5V (opcja P5) lub z zasilaniem pętli prądowej (opcja: DSB).
Napięcie wyjściowe: 24 ±3VDC (dla obciążenia 30mA)
Tętnienia napięcia: 200mV (dla obciążenia 30mA)
Maksymalny prąd obciążenia: 30mA

Izolowane wyjście 
zasilania [P5]

Po dodaniu tej opcji, dostępne jest wyjście zasilania 5VDC (zaciski 9 i 10).
Jeżeli ta opcja jest dodana, wyjście alarmu A2 jest niedostępne. 
Opcja ta nie może być dodana razem z wyjściem zasilania 24V (opcja P24) lub z zasilaniem pętli prądowej (opcja: DSB).
Napięcie wyjściowe: 5 ±0,5VDC (dla obciążenia 30mA)
Tętnienia napięcia: 200mV (dla obciążenia 30mA)
Maksymalny prąd obciążenia: 30mA

Zasilanie pętali 
prądowej 4...20mA 
[DSB]

Po dodaniu tej opcji, może być wybrane tylko wejście prądowe 4...20mA (wbudowany bocznik 50Ω).
Opcja ta nie może być dodana razem z wyjściem zasilania 24V (opcja P24) lub wyjściem zasilania 5V (opcja P5).
Napięcie wyjściowe: 24 ±3VDC (dla obciążenia 30mA)
Tętnienia napięcia: 200mV (dla obciążenia 30mA)
Maksymalny prąd obciążenia: 30mA

Wyjście 
retransmisyjne 1
[TA, TV]

Przetwarza wartość procesową na analogowy sygnał prądowy lub napięciowy.
Jeżeli ta opcja jest dodana, nie jest dostępne standardowe wyjście retransmisyjne (4...20mA).
Rozdzielczość:   1/12000 
Prądowe [TA(0...20)]:  0...20mA (obciążenie rezystancyjne max. 500Ω).
Napięciowe [TV(0...1)]:  0...1VDC (obciążenie rezystancyjne min. 100kΩ).
Napięciowe [TV(0...5)]:  0...5VDC (obciążenie rezystancyjne min. 500kΩ).
Napięciowe [TV(1...5)]:  1...5VDC (obciążenie rezystancyjne min. 500kΩ).
Napięciowe [TV(0...10)]: 0...10VDC (obciążenie rezystancyjne min. 1MΩ).
Dokładność wyjścia:  ±0.3% zakresu wyjścia

Wyjście 
retransmisyjne 2
[TA2, TV2]

Przetwarza wartość procesową na analogowy sygnał prądowy lub napięciowy.
Jeżeli ta opcja jest dodana, nie jest dostępne standardowe wyjście retransmisyjne (4...20mA).
Rozdzielczość:   1/12000
Prądowe [TA2(4...20)]:  4...20mA (obciążenie rezystancyjne max. 500Ω).
Prądowe [TA2(0...20)]:  0...20mA (obciążenie rezystancyjne max. 500Ω).
Napięciowe [TV2(0...1)]: 0...1VDC (obciążenie rezystancyjne min. 100kΩ).
Napięciowe [TV2(0...5)]: 0...5VDC (obciążenie rezystancyjne min. 500kΩ).
Napięciowe [TV2(1...5)]: 1...5VDC (obciążenie rezystancyjne min. 500kΩ).
Napięciowe [TV2(0...10)]: 0...10VDC (obciążenie rezystancyjne min. 1MΩ).
Dokładność wyjścia:  ±0.3% zakresu wyjścia

Pokrywa zacisków 
[TC]

Pokrywa zacisków elektrycznych, która zabezpiecza przed porażeniem prądem w przypadku dotknięcia zacisków.
Nie zapomnij dodać tej opcji jeżeli operator może dotknąć zacisków elektrycznych podczas obsługi urządzenia.

Czarny kolor 
obudowy [BK] Obudowa w kolorze czarnym a panel w kolorze jasnoszarym. Standardowo obudowa jest w kolorze jasno szarym.



GND: Zacisk uziemienia
PWR:  Zaciski zasilania
TRANSMIT OUTPUT1: Zaciski wyjścia retransmisyjnego 1
A1: Zaciski wyjścia alarmowego A1
A2: Zaciski wyjścia alarmowego A2
A3: Zaciski wyjścia alarmowego A3
EVENT INPUT: Zaciski wejścia binarnego
TC: Zaciski wejścia dla termopary
RTD: Zaciski wejścia dla czujnika Pt100
DC: Zaciski wejścia prądowego i napięciowego
P24: Zaciski wyjścia zasilania 24VDC (opcja: 

P24)
P5: Zaciski wyjścia zasilania 5VDC (opcja: P5)
RS-485: Zaciski interfejsu komunikacyjnego (opcja 

C5)
TRANSMIT OUTPUT2: Zaciski wyjścia retransmisyjnego 2
A4: Zaciski wyjścia alarmowego A4 (opcja: A4)
A: Zaciski wejścia prądowego 4...20mA (opcja 

DSB)
24V: Zaciski zasilania przetwornika 2- przewodo-

wego(opcja DSB).

 Przykład aplikacji

Alarm A1

Alarm A2 Rejestrator

Zasilanie

Grzałki
Piec elektryczny

Termopara
Komputer PC

 Panel montażowy

Montaż n regulatorów
jeden obok drugiego
n: ilość regulatorów

ŚRODKI
BEZPIECZEŃ-

STWA

 z Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, wcześniej dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi tego przyrządu.
 z Przyrządy te przeznaczone są do użycia w maszynach, urządzeniach przemysłowych oraz sprzęcie pomiarowym. Sprawdź poprawność 
użycia po skonsultowaniu się z nami lub naszym przedstawicielem (nigdy nie używaj tego przyrządu do celów medycznych, związanych 
z życiem ludzkim).

 z Wadliwe działanie tych przyrządów może spowodować poważny uszczerbek dla systemu lub obrażenia u personelu, dlatego muszą być 
zainstalowane zewnętrzne urządzenia zabezpieczające takie jak zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperaturowy, itp. Co 
więcej wymagana jest właściwa okresowa kontrola i konserwacja.

 z Przyrządy te muszą być używane zgodnie z warunkami środowiska opisanymi w instrukcji. Shinko Technos Co., LTD nie ponosi odpo-
wiedzialności za jakiegokolwiek urazy, ofiary śmiertelne lub uszkodzenia powstałe w wyniku używania przyrządu w warunkach innych niż 
określono w instrukcji obsługi.

Karta została zaktualizowana 27.06.2022, jej zawartość może ulec zmianie bez ostrzeżenia. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z nami lub naszym przedstawicielem.

ACSE Sp. z o.o.
Biuro           : 31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2A, POLSKA
Tel              : +48 12 415 05 09 
Fax             : +48 12 415 05 09 
URL            : http://acse.pl
E-mail         : biuro@acse.pl

OSTRZEŻENIE ZWIĄZANE Z HANDLEM EKSPOR-
TOWYM, ROZPORZĄDZENIE KONTROLNE 

Nie dopuść aby przyrządy te były używane jako składniki 
lub były wykorzystane w produkcji broni masowego rażenia 

(np. aplikacje wojskowe, wyposażenie wojskowe, itp.), 
Proszę zwracać szczególną uwagę na użytkowników 

końcowych i ostateczne wykorzystanie tych przyrządów. 
W przypadku odsprzedaży, upewnij się, że przyrządy te nie 

zostaną nielegalnie wyeksportowane.

 Zaciski podłączeniowe
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 Wymiary zewnętrzne

Uszczelka Pokrywa zacisków

(*1): Gdy dodana pokrywa zacisków

 Końcówki kablowe

Do montażu użyj zaciskanych końcówek kablowych z izolacją pod śruby M3. 
Max. moment dokręcenia wynosi 0.63N*m.


