PROGRAMOWALNY
REJESTRATOR TABLICOWY
TYPU KR7
PKW i U 33.20.45 -30.19

- zakres opisów tamy rejestracyjnej
- sygna³y wyjciowe (retransmisyjne)
- parametry interfejsu komunikacyjnego
- wejcia binarne do sterowania posuwem tamy rejestracyjnej,
- mo¿liwoæ archiwizacji i przetwarzanie danych pomiarowych
w komputerze poprzez z³¹cze interfejsowe RS485,
- uniwersalne zasilanie sieciowe lub napiêciem sta³ym,
- stopieñ ochrony obudowy od strony czo³owej IP65,
- zgodnoæ z normami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa obs³ugi i kompatybilnoci elektromagnetycznej (znak CE),
- mo¿liwoæ wbudowania zasilacza dla przetworników pomiarowych lub zasilacza do sterowania wejciami binarnymi (po uzgodnieniu wykonania z producentem).

DANE TECHNICZNE
Szerokoæ zapisu

100 mm

Iloæ kana³ów pomiarowych

1

Zapis sygna³u pomiarowego

ci¹g³y

Elementy pisz¹ce:

PRZEZNACZENIE
Jednokana³owy rejestrator KR7 z wbudowan¹ drukark¹ jest
przeznaczony do ci¹g³ej rejestracji na tamie papierowej przebiegu
napiêcia, pr¹du, temperatury i zmian rezystancji. Drukarka pozwala
na zapis czasu, daty, danych pomiarowych, zdarzeñ alarmowych itp.
Parametry pomiaru, rejestracji i drukowania s¹ programowane
bezporednio z klawiatury rejestratora lub z PC za porednictwem
interfejsu RS-485.

- uk³ad pomiarowy

pisak flamastrowy niebieski,
linia do 1000 mb

- drukarka

pisak flamastrowy niebieski

- przesuniêcie (offset)
pomiêdzy pisakami

3 mm

Klasa dok³adnoci pomiaru,
rejestracji i sygna³u
wyjciowego

0.5

Czas odpowiedzi

£2s

Nonik zapisu

papierowa tama
rejestracyjna
zwijana lub sk³adana
- 16 mb, wg DIN 16230

Posuw tamy rejestracyjnej

0, 5, 10, 20, 60, 120, 300,
600, 1200, 3600 mm/h

- ci¹g³y zapis wielkoci mierzonej na tamie papierowej zwijanej
lub sk³adanej,

Drukowanie tekstów

przy posuwie tamy
rejestracyjnej 5...300 mm/h

- drukowanie daty, czasu, wartoci sygna³u mierzonego, prêdkoci
posuwu tamy, nastaw parametrów rejestratora, opisu sygna³ów
binarnych i alarmów,

Sygna³ wyjciowy:

FUNKCJE REJESTRATORA

- pr¹dowy

0...5 mA, 0...20 mA
lub 4...20 mA
rezystancja obci¹¿enia
< 250 W

- napiêciowy

0...5 V, 1...5 V or 0...10 V
rezystancja obci¹¿enia
> 500 W

Wejcia binarne

2, prze³¹czanie posuwu
tamy: START/STOP
i WEW/ZEW

- sygna³ steruj¹cy

0 lub 5...24 V/0,02 A

- sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych stykami przekaników i diodami LED na skali analogowej,
- sygnalizacja przerwy czujników,
- sygna³ retransmisyjny odizolowany galwanicznie od uk³adu
rejestratora,
- blokada zmiany parametrów za pomoc¹ has³a.

W£ACIWOCI REJESTRATORA
- funkcje rejestratora sterowane uk³adem mikroprocesorowym,
- linearyzacja charakterystyk czujników,
- programowanie parametrów z klawiatury rejestratora z wywietlaczem LCD, oraz z komputera PC poprzez z³¹cze interfejsowe
RS485 z protoko³em Modbus.
Programowane s¹:
- parametry pomiarowe (wybór czujnika, zakresu pomiarowego,
kompensacja dla TC, rezystancja przewodów dla RTD)
- parametry alarmów (wartoci stanów alarmowych MIN/MAX,
histereza, aktywnoæ)
- prêdkoci posuwu tamy rejestracyjnej
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Zakresy pomiarowe
Tablica 1
Sygna³
wejciowy
1
Napiêcie < 10V
Napiêcie > 10V
Pr¹d
Termoelement (TC):

Symbol
sygna³u
w menu

Zakres
pomiarowy

2
U mV
U V
I mA

3
0...±9999 mV
0... ±50 V
0...±50 mA

J(Fe -CuNi )

TC J

K(NiCr -NiAl)

TC K

N(NiCrSi -Ni Si)

TC N

E(NiCr-CuNi)

TC E

R(PtRh13 -Pt )

TC R

S(PtRh10 -Pt )

TC S

T(Cu-CuNi)

TC T

B(PtRh30-PtRh6)

TC B

-200...1200°C
(-328...2192°F)
- 200...1370 °C
(-328...2498°F)
-200...1300°C
(-328...2372°F)
-200...1000°C
(-328...1832°F)
0...1760°C
(32...3200°F)
0...1760°C
(32...3200°F)
-200...400°C
(-328...752°F)
400...1820°C
(752...3308°F)

Opornik termometryczny (RTD):
Pt 100

Pt 100

Pt 500

Pt 500

Pt 1000

Pt 1000

Ni 100

Ni 100

Cu 100

Cu 100

Nadajnik
potencjometryczny2)
Nadajnik rezystancyjny

Nad.Pot
Nad.Rez

- 200...850°C
(-328...1562°F)
- 200...850 °C
(-328...1562°F)
- 200...850°C
(-328...1562°F)
- 60...180°C
(-76...356°F)
-50... 180°C
(-58...356°F)
50...9999 W
0...9999 W

Minimalny
podzakres
4
5 mV
5V
1 mA
100°C
(212 °F)
130°C
(266°F)
200°C
(392°F)
160°C
(320°F)
540°C1)
(1004°F)
570°C1)
(1058°F)
110°C
(230°F)
1000°C
(1832°F)

Czas wstêpnego nagrzewania

30 minut

Wymiar czêci natablicowej

144 x 144 mm

D³ugoæ czêci zatablicowej
(g³êbokoæ)

202 mm

Zaciski przy³¹czeniowe

rubowe, przewód
o przekroju 0,2...2,5 mm2

Stopieñ ochrony obudowy:
- od strony czo³owej

IP65, wg PN-EN 60529

- od strony zacisków

IP00, wg PN-EN 60529

Masa

3.5 kg

Bezpieczeñstwo obs³ugi:

wg PN-EN 61010-1

- kategoria instalacji

II

- stopieñ zanieczyszczenia

2

Kompatybilnoæ elektromagnetyczna:
- emisja elektromagnetyczna

wg PN-EN 61000-6-4

- odpornoæ na zak³ócenia
elektromagnetyczne

wg PN-EN 61000-6-2

- b³¹d dodatkowy od nara¿eñ
elektromagnetycznych

< 1%

BUDOWA REJESTRATORA
50°C
(122°F)

Obudowa rejestratora wykonana z blachy stalowej, zamykana jest
z przodu oszklonymi drzwiczkami z zamkiem /1/.
5
6

50 W
50 W

4

1) W przedziale do 20 o C b³¹d pomiaru mo¿e osi¹gn¹æ wartoæ do
1%, w zawi¹zku z nieliniowoci¹ charakterystyki termoelementu.
2) Dok³adnoæ pomiaru gwarantowana jest dla podzakresu równego
rezystancji nominalnej nadajnika (tabl.1, kol.3).

Rezystancja wej.
dla zakresów pr¹dowych
Rezystancja wej.
dla zakresów napiêciowych
Elementy wykonawcze alarmów

- zakres nastawy
wartoci alarmowej
- zakres nastawy
histerezy alarmów

1

50 W ± 0.05%
³ 250 kW - wejcie dla
napiêcia ³ 10 V
2 przekaniki (dostêpne
jako normalnie rozwarte
i normalnie zwarte)

3
2

0...100% zakresu pomiarowego na skali rejestratora
0,5...1,5% zakresu pomiarorowego na skali rejestratora

Obci¹¿alnoæ styków przekaników alarmowych:
- dla obci¹¿enia rezystancyjnego

AC max: 125 V a.c., 0.5 A

- dla obci¹¿enia indukcyjnego

AC/DC max: 30 V, 0.5 A

Napiêcie zasilania

90...230...253 V a.c.,
45...50...65 Hz, £ 15 VA
lub 18...24...30 V d.c.,£ 12 W

Interfejs komunikacyjny:

RS-485, MODBUS

- prêdkoæ transmisji

300...115200 bodów

Pozycja pracy

pionowa ± 10°

Zakres temperatury pracy

0...23...50°C

Temperatura przechowywania

-20°C...+70°C (bez pisaka)

7

DC max: 30 V d.c., 0.5 A

2

Na ciankach obudowy umieszczone s¹ zaczepy /3/ do mocowania
rejestratora w tablicy rubowymi uchwytami mocuj¹cymi wchodz¹cymi w sk³ad wyposa¿enia przyrz¹du. W tylnej czêci obudowy
umieszczona jest p³yta zaciskowa /2/.
W rejestratorze zastosowano uniwersalny przewijacz dla tamy
rejestracyjnej zwijanej i sk³adanej /4/. Nad przewijaczem znajduje siê
uk³ad pomiarowy /5/ i drukarka /6/. Wywietlacz LCD, klawiatura
i w³¹cznik zasilania /7/ dostêpne s¹ po wyjêciu przewijacza.
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WYMIARY REJESTRATORA
Rejestrator mocuje siê do tablicy dwoma uchwytami rubowymi, wchodz¹cymi w sk³ad wyposa¿enia, zak³adanymi za zaczepy obudowy.
Rozmieszczenie zaczepów na czterech cianach obudowy oraz konstrukcja drzwiczek pozwalaj¹ na monta¿ rejestratorów na styk w czêci
natablicowej.

PRZY£¥CZENIE SYGNA£ÓW DO P£YTY ZACISKOWEJ
Zasilanie: 90...230...253 V a.c.

Zasilanie

Schemat pod³¹czenia

Zasilanie: 18...24...30 V d.c.

UWAGA:
Rejestrator musi byæ uziemiony lub zerowany.

Sygna³ wejciowy:
Sygna³ wejciowy:
Napiêcie U < 10 V
(0...± 9999 mV)

Napiêcie U £ 50 V
(0... ± 50 V)

Pr¹d I £ 50 mA
0... ± 50 mA

Termoelement (TC)
* p. tablica 1.

Schemat pod³¹czenia

Schemat pod³¹czenia

Opornik termometryczny (RTD)
- pod³¹czenie
trójprzewodowe
Opornik termometryczny (RTD)
- pod³¹czenie dwuprzewodowe
z opornikiem wyrówn. R
gdzie: R = RL (³¹czna
rezystancja obu przewodów
³¹cz¹cych RTD z zaciskami)
Opornik termometryczny (RTD)
- pod³¹czenie dwuprzewodowe
z programowan¹ rezystancj¹
przewodów ³¹cz¹cych
(nale¿y zaprogramowaæ
rezystancjê linii RL równ¹
³¹cznej rezystancji obu
przewodów ³¹cz¹cych
RTD z zaciskami)
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Sygna³ wejciowy:

Schemat pod³¹czenia

KOD WYKONANIA
REJESTRATOR KR7

Nadajnik
potencjometryczny

Nadajnik rezystancyjny
- pod³¹czenie
trójprzewodowe

X X X X X X X X X X

X X

Drukarka:
bez drukarki ................................. 0
z drukark¹ .................................... 1
Zasilanie:
90...230...253 V a.c., 50/60 Hz ........... 1
18...24...30 V d.c. ............................... 2
Nastawy parametrów:
nastawy parametrów standardowe1) ........ 1
nastawy parametrów wg zamówienia ...... 9
Zakresy i sygna³y wejciowe:
wg tablicy 1 .................................................... 1
wykonanie wg zamówienia2) .......................... 9

Wejcia binarne

Interfejs
RS-485 / MODBUS

Sygna³y wyjciowe:
bez sygna³u wyjciowego ...................................
pr¹d
0...5 mA ........................................
pr¹d
0...20 mA ......................................
pr¹d
4...20 mA ......................................
napiêcie
0...5 V ..........................................
napiêcie
1...5 V ..........................................
napiêcie
0...10 V ........................................
wykonanie wg zamówienia2) ...............................

0
1
2
3
4
5
6
9

Alarmy:
bez alarmów ............................................................. 0
z alarmami ................................................................ 1
Wejcia binarne:
bez wejæ binarnych ....................................................... 0
z wejciami binarnymi ..................................................... 1

Sygna³ wyjciowy
(retransmisja)

Alarmy
Rel.1:
24 - 23 Normalnie zwarty
25 - 23 Normalnie rozwarty
Rel.2:
22 - 23 Normalnie zwarty
21 - 23 Normalnie rozwarty

Program konfiguracyjny SETUP:
bez programu konfiguracyjnego ............................................ 0
z programem konfiguracyjnym .............................................. 1
Program do archiwizacji danych w PC:
bez programu ............................................................................. 0
z programem ............................................................................... 1
Oznaczenie skali:
wykonanie z czyst¹ skal¹ ................................................................. 1
wykonanie z opisem: 0...100% ......................................................... 2
wykonanie wg zamówienia2) ............................................................. 9
Wykonanie rejestratora:
standardowe ........................................................................................... 1
specjalne 2) ............................................................................................ 9
Próby odbiorcze:
bez atestów Kontroli Jakoci ........................................................................ 0
z atestami Kontroli Jakoci .......................................................................... 1
wg uzgodnieñ z odbiorc¹2) ........................................................................... 2
1)
2)

w rejestratorze zaprogramowane s¹ nastawy standardowe ustalone przez
producenta
numeracjê wykonania ustali producent

Uwaga:

marzec 2005

1. W rejestratorze w wykonaniu bez drukarki mo¿e byæ ona
zamontowana w terminie póniejszym. Nale¿y zwróciæ siê do
producenta lub dystrybutora wyrobów LZAE Lumel S.A. w celu
wykonania tej us³ugi.
2. W rejestratorze mo¿na wbudowaæ zasilacz dla przetworników
pomiarowych lub zasilacz do sterowania sygna³ami binarnymi
(w wykonaniu standardowym do sterowania wejæ binarnych nale¿y
u¿yæ zwenêtrznego zasilacza 5...24 V/20 mA. Wykonania jw.
wymagaj¹ uzgodnienia z producentem.
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