
Všeobecný popis
Veškeré funkce a parametry (zobrazovaný rozsah, alarmy MIN
a MAX, aktualizace zobrazení, atd.) procesorem řízeného uka-
zovacíhopřístroje typu DPM mohou být nastaveny či změněny
pomocí tlačítek na čelní straně přístroje a posuvných přepínačů
na straně zadní. Toto nastavení lze, v případě potřeby, posuv-
ným přepínačem také uzamknout.
Na přání může být přístroj vybaven 2-mi nebo 4-mi integrova-
nými spínacími kontakty, což v praxi umožňuje provádět velmi
jednoduše a levně jednoduché řídící procesy, bez nutnosti
používat další zařízení.
Vysoké krytí čelního panelu dovoluje použití přístroje i v nároč-
ných průmyslových podmínkách.

Charakteristika
• krytí IP65 (čelní)
• volitelný analogový výstup 0/4-20mA
• volitelné 2 nebo 4 mezní kotakty
• nastavitelná hystereze
• integrované napájení snímače (při vstupu typu -gs)
• podsvícené pole měř. jednotek
• konektorová svorkovnice (odnímatelné bloky)
• CE-značka

Výrobky jsou pod neustálým vývojem, možné změny či chyby v katalogovém list vyhrazeny!

Technické údaje

Pouzdro panelové provedení 96x48x130 mm

Otvor (šxv) 92,5x45 mm, tolerance -0,5mm

Krytí čelní/zadní strana IP65 / IP20

Okolí pracovní teplota 0...+50°C

skladovací teplota -20...+70°C

vlhkost vzduchu 0...95% nekondenzující

Vstup Pt100 -100,0...+600,0 °C

proud / napěťí 0/4-20 mA (Ri=50 Ω), 0-1 V, 0-10 V(Ri=50 kΩ)

potenciometr 0,1...10 kΩ

Přesnost a rozlišení 0,1% ±1 číslice, 15 bit

Displej 7-mi segmentový -1999...+9999

Napájení snímače odolné proti zkratu cca. 20 V DC. max. 30 mA

Napájecí napětí AC 230 V AC, 50Hz cca. 7 VA

DC 24 V DC ± 10 %, max. 0,3 A

Volitelné

Spínací kontakty 2 nebo 4 rel. výstupy 250V/3A AC, zlacené přepínací kontakty

nastavitelná hystereze a spínací funkce

Analogový výstup -sa proudový 0/4-20mA rozlišení 12 bitů, max. zátěž 500 Ω

volně nastavitelný

(napěťový výstup 0-10 V po poptání)

Objednací údaje
Typ-vstup Proudový výstup Napájecí napětí
DPM-gs   24 V DC
DPM-pt -sa 230 V AC
DPM-p (potenciom.) -sa 115 V AC

Modul mezních hodnot
DPM-2GW 2 integrované přepínací kontakty
DPM-4GW 4 integrované přepínací kontakty
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snímače
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Zapojení DPM-gs (proud/napětí)
4 reléové výstupy (4 přepínací kontakty)

Zapojení DPM-pt (Pt100)
4 reléové výstupy (4 přepínací kontakty)

Zapojení DPM-p (potenciometr)

 Typ  DPM
4-místný,
96x48x130



• Zvolte žádaný parametr (viz výše).
• Stiskněte tlačítko    .
• Zvolená hodnota bliká.

• Tlačítkem snižujte hodnotu,
tlačítkem zvyšujte hodnotu.

• Stiskem tlačítka se nastavená
hodnota uloží do paměti.

• Stiskněte současně tlačítka +
pro návrat do měřícího módu.

Zobrazení nastavení mezních hodnot (S1...S4)Popis čelního panelu

• Programování zablokováno. Přepněte přepínač
"SS1" do polohy "PROGR.".

• Nastavení je chráněno kódem. Zadejte kód
"6090"  a následně proveďte požadovené
změny v nastavení.

• Volba mezi nastavením parametrů "Sch.P"
a konfigurací "Conf".

• Přístroj se vrací do měřícího módu.

• Escape: Změna v nastavení nebude uložena.

• Servisní stránka: Zobrazí jméno programu, verzi
software, na této stránce je také možný reset
přístroje na tovární nastavení (kód 4095).

• Chyba napájení: Žádné nebo nízké napájecí
napětí.

• Překročení horní meze rozsahu: Hodnota je
větší než "9999".

• Překročení dolní meze rozsahu: Hodnota je nižší
než "-1999".

• Chyba senzoru: Přerušené vedení nebo
zkrat (jen u vstupu Pt100).

• Chyba vstupu: Hodnota vstupního signálu je
vyšší než zadaný rozsah.

• Chyba: Interní chyba. Bude zobrazen také kód
chyby.

Změna hodnoty parametru

• Stiskněte tlačítko  , poté stiskem
přejděte do menu "Conf".

• Stiskněte tlačítko .
• Vstupní signál:

0-20 mA / 4-20 mA / 0-1 V / 0-10 V

• Zobrazení desetinné tečky:
bez (1111) / 1 místo (111.1) / 2 místa (11.11)
/ 3 místa (1.111)

• Počáteční hodnota rozsahu: Zobrazená
hodnota, pokud je vstupní signál 0/4 mA,
případně 0 V.

• Koncová hodnota rozsahu: Zobrazená
hodnota, pokud je vstupní signál 20 mA, případně
1 V / 10 V.

• Posuv zobrazení: Posuv nuly, např.  pro
kompenzaci vedení u Pt 100 při 2-drátovém
připojení.

• Rozsah výstupního signálu (pouze u
provedení -sa):
0 = 0-20 mA / 1 = 4-20 mA.

• Počáteční hodnota výstupního signálu
(pouze u provedení -sa): Zobrazená hodnota
odpovídající výstup. signálu 0 mA, příp. 4 mA.

• Koncová hodnota výstupního signálu
(pouze u provedení -sa): zobrazená hodnota
odpovídající výstupnímu signálu 20 mA

• Rychlá změna spínacích bodů:
0 = zablokováno, 1 = povoleno.

• Ochrana nastavení: Přístup ke změnám
parametrů je chráněný kódem "6090".
0 = přístup bez kódu / 1 = přístup jen s kódem

• Aktualizace zobrazení:
0 = 0,25 s / 1 = 0,08 s.

Stisknutím tlačítka nebo
mohou být zobrazeny nastavené mezní
hodnoty S1...S4. Po cca. 5 s se přístroj
vrátí do měřícího módu.

• Vyberte mezní hodnotu (viz výše).
• Držte stisknuté tlačítko a

tlačítkem nebo změňte
mezní hodnotu.

Hlášení displeje Chybová hlášení

Upozornění
Před zadáváním parametrů přepněte posuvný přepínač "SS1" do polohy
"PROGR.". Po nastavení hodnot přepněte přepínač do polohy "RUN",
čímž je zabráněno vstupu do programovacího módu.

Rychlá změna mezních hodnot (S1...S4)

Přehled konfiguračních parametrů
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• Stiskněte tlačítko , na disp. svítí "Sch.P".
Přehled spínacích parametrů

• Stiskněte tlačítko .

• Mezní hodnota relé S1.

• Hystereze spínání relé S1 (rozdíl mezi přítahem
a odpadnutím relé).

• Funkce spínání relé S1:
0 = rozpíná při vyšší hodnotě
1 = rozpíná při nižší hodnotě

0 vyšší rozpíná 1 nižší rozpíná

• Shodným postupem se nastavují relé S2 ... S4.

nebo

indikace stavu
rel. výstupů

program. klávesa
ENTER

displej snížení hodnoty zvýšení hodnoty
výběrové klávesy

pole měřících
jednotek


