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Skaalattava laskurinäyttö 2800-2061

Anturi

24V syöttö
anturille

206100

Näyttö

Käyttöjännite

Ohjelmointi

Käyttöjännite
85..240VAC tai
12..32 VDC ja 24 VAC

Pulssilähtö puolijohde
tai kosketintietona.
Hälytysrele, 230V, 2A
Sarjaviestilähtö
RS232 tai RS485
Tuloina pulssianturit:
NPN-, PNP-transistori,
Namur 1..3 mA,
Kosketintieto tai Pick-up
Tulotaajuus
Maksimi 5000 Hz

Ulkoinen nollaus
sukeutuvalla
koskettimella
Näyttö:
Kuusinumeroinen näyttö -99999..999999.
Tulopulssi skaalattavissa, esim. 1 tulopulssi vastaa
näytössä 0,364 lukemaa.
Desimaalipilkku vapaasti valittavissa.

Tyypillinen sovellutus
Paneelimittari 2061
Pulssitulo:
esim. 1 pulssi vastaa
näytössä 0,153 yksikköä

5620.0
*

Virtausanturi
pulssilähdöllä

Jakajan aseteluesimerkki:
Tulo 15,3 p/l/min
Lähtöpulssi 1 p/m³
Jakajan arvo: 1000l/15,3=125,3

Kenttänäyttö 2800-2061 on suunniteltu määrälaskuriksi
pulssi–antureille. Laskurissa on 6-numeroinen kirkas
LED-näyttö. Laskenta voi tapahtua ylös- tai alaspäin.
Tulopulssi skaalattavissa vapaasti vastaamaan
kokonais- tai desimaalilukuja näytössä. Näyttömuisti
säilyttää viimeisen näyttämän yhden viikon muistissa
ilman käyttöjännitettä käyttämällä 2000-MEM muistikorttia.

Reletoiminnot:
Annosteluraja:
Rele vetää kun näytössä
esim. 10,0 litraa
Pulssilaskuri:
Rele vetää kun näytössä
esim. 1000 litraa

täytettäessä. Aina kun näyttö saavuttaa nollan tai
hälytysrajan laskentasuunnasta riippuen, hälytysrele
vaihtaa hetkeksi tilansa. Uusi las-kenta aloitetaan
joko automaattisesti tai manuaalisesti. Hälytystaso
tai annosmäärä on helposti aseteltavissa etupaneelin
painikkeilla
Kenttänäyttö 2800-2061 kuuluu osana 2000 tuoteperheeseen joka on helposti muunneltavissa myös
toisentyyppisille antureille vain tulokorttia vaihtamalla.
Optiokortit ovat samoja kaikille 2000 sarjan näyttölaitteille.

Optiona sarjaviestilähtö RS-232 tai RS-485 optiona
mittaustietojen siirtämiseen muille laitteille. Hälytystoiminta saatavissa optiona. Hälytystasoa käyttämällä
mittarista saadaan annostelija. Näytön nollauksen
jälkeen näyttö asettuu nolla-arvoon tai esiasetellulle
hälytysrajalle, josta laskenta aloitetaan joko alas- tai
ylöspäin. Alaspäin laskentaa käytetään usein säiliöiden
tyhjäyksessä ja ylöpäin laskentaa vastaavasti

Etupaneelin suojausluokka on IP65. Näyttö on
saatavissa myös kenttäkotelossa, tyyppimerkintä on
tällöin 2800-2061. Laskuritoiminta on saatavissa myös
analogiatuloille, malli 2026.
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Tekniset tiedot:
Tulotaajuusalue:
Ei alarajaa...5 kHz
Anturit:
NPN, PNP, Namur, Pick-up ja sulkeutuva kosketin
Tulon jännitetasot 0 = <1V, 1 = 5..32V
Sulkeutuvalla koskettimella maksimi tulotaajuus 40
Hz, kytke kytkinvärähtelyn poistava jumpperi päälle.
(katso seuraava sivu)

Yleisominaisuudet:
6 numeroa (-99999..999999)
Numerokorkeus 20 mm
Näytön väri pun. LED, kirkkaus säädettävissä
Käyttöjännite 85..240 VAC
tai 12..32 VDC ja 24 VAC
Etupaneelin suojausluokka IP65
Lisävarusteena:
Kenttäkotelo 2000IP66-1 tai 2000IP66-CAB-2

Anturisyöttö:
24 VDC ±5 %, max. 150 mA

Tyyppimerkinnät:

Näytön skaalaus:
Vapaasti koko alueella (6 numero)

2061-REL2-24VDC

Desimaalien valinta:
0.001-1

Tyyppi
Relekortti
Käyttöjännite
12..32 VDC, 24 VAC

Relelähtö:
Lisäkortti 2000-REL2 asennetaan korttipaikkaan C.
Hälytysraja aseteltavissa etupaneelin painikkeilla.
Relekosketimet: max. 230 VAC, 2A,

Lisäkortit:
Relekortti
2000-REL2
I/O-kortti
2000-I/O
Sarjaviestilähtökortti 2000-RS

Näyttömuisti:
Tulokortilla muistiominaisuus joka kykenee
pitämään tiedot tallessa yhden viikon ilman sähköä
(sisältyy vakiolaitteeseen).

Lisäkorteille pohjalevyllä 2 korttipaikkaa (B ja C).
Jos mittarin laitekilvessä on käyttöohjeesta poikkeavia
arvoja, ovat ne aina ensisijaisia käyttöohjeeseen
nähden.

Sarjaviesti:
Sarjaviestilähtökortilla 2000-RS voidaan laskurin
lukema siirtää valvomon PC:lle RS232 tai RS485
sarjaviestinä.

Mittakuvat:

153

130

180

Kotelomateriaali:
Polykarbonaatti, väri vaalean harmaa
164

Kotelon pohjassa valinnaisena
kiinnityskorvat ulkopuoliseen
seinäkiinnitykseen. Kiinnityskorvat
helposti poistettavissa. Läiviennit PG11 (3).
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Riviliitinkytkennät:
Korttipaikat
I/O-tulokortti

Tuloviesti

6
5
4
3
2
1
Korttipaikka A

Reset

6
5
4
3
2
1

Relelähtö

Ulkoinen kytkin

Korttipaikka B

6
5
4
3
2
1

Rele 1
Nc
No
Rele 2
Nc
No

Näytön ulkoinen nollaus saadaan kytkemällä sulkeutuva
kosketin tulokortin (A) liittimiin 3 ja 6.
Näyttö voidaan nollata myös etupaneelista painamalla
ylös ja alas nuolia yhtäaikaa.
Korttipaikka A on tarkoitutettu anturituloille ja korttipaikat B
ja C optiokorteille.

Kytkentä NPN-anturille

Korttipaikka A

6
Pick-up 5
4
0V 3
2
1

NPN-anturi
Pulssi
5...24V
+
+

24 VDC (max 150 mA)
tai 12 V, max 50 mA, katso
alla anturijännitteen valinta

Kytkentä PNP-anturille

Pick-up
mV-anturi

+

Pick-up anturissa
mV-tasoinen sinimuotoinen signaali

Kosketintulo
HUOM !
Ohjelmointitilassa valitaan
anturiksi NPN

Slot A

Slot A

6
5
4
0V 3
PNP 2
1

Käyttöjännite
85..240 VAC tai
12..32 VDC, 24 VAC
(Ei napaisuutta)

Kytkentä Pickup-anturille

Korttipaikka A

6
5
4
0V 3
NPN 2
1

7 8 9

Korttipaikka C

Kytke johdin vain jos syötät
anturijännitteen mittarilta

6
5
4
0
3
Input 2
1

PNP-anturi

Pulssi
5...24V
+ 24 VDC (max 150 mA)

Pulse
5...24V

sulkeutuva
kosketin

Kytkentä Namur-anturille
Kytkinvärähtelyn
poistava jumpperi,
rajoittaa tulotaajuuden
40 Hz

Korttipaikka A

Namur
0V

6
5
4
3
2
1

Liitin

+

Namur-anturi
2-johdin anturi
0= <1mA, 1=>3mA

Anturijännitteen valinta
tulokortilta 2061
Anturijännite 24 V
Tehdasasetus
Anturijännite 12 V
max 50 mA

Namur-anturi
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Etupaneeli
Näytön nollaus etupaneelin painikkeilla:
Näyttö voidaan nollata joko ulkoisella koskettimella
(sulkeutuva kosketin tulokortin liittimin 3 ja 6) tai
etupaneelin painikkeilla. Painikkeilla nollaus tapahtuu
painamalla samanaikaisesti ▲ ja ▼-painikkeita parin
sekunnin ajan.

Conf-valo ilmoittaa näytön
olevan ohjelmointitilassa

Releentoimintaa osoittaa merkkivalo A1.

5620.0

Ohjelmointitilassa ▲ ja ▼-painikkeilla
muutetaan numeroasetuksia ja siirrytään
valikossa ylös- tai alaspäin.

*

Valitun ohjelmakohdan hyväksyminen ja paluu
valikossa taaksepäin ★-painikkeella.
Ohjelmointitilassa valitun ohjelmakohdan
asettelutilaan siirrytään painamalla ➤-painiketta.

Pika-asettelu:
Ensimmäisellä ➤-painikkeen painalluksella tulee
näkyviin hälytystason tai laskennan start (A1)
asetusarvo (merkkivalo A1 vilkkuu). Toisella
painalluksella palataan takaisin näyttötilaan. Mikäli
painikkeisiin ei kosketa 8 s aikana, palaa näyttö
automaattisesti normaali-näyttötilaan tallettaen
samalla tehdyt muutokset.
Merkkivalon (A1) vilkkuessa päästään hälytyksen tai
start arvon tasoa muuttamaan painikkeilla ▲,▼ ja ➤.

Ohjelmointilaan siirtyminen:
Ohjelmointitilaan päästään painamalla 2 sekunnin ajan
★-näppäintä ja ▼-painiketta samanaikaisesti.
Ohjelmointitilassa asetellaan näytön skaalaus,
pulssijakaja, hälytykset ja lähtöviestin skaalaus jne.

Numeroarvon asettelu:
Numero asetellaan nuolinäppäimillä
ylös- tai alassuuntaan numero kerrallaan. Asetus alkaa suurimmasta
numerosta vasemmalta oikealle.
Seuraavaan aseteltavaan numeroon
päästään ➤-painikkeella. Pilkku saadaan
▼-painikkeella, kun numeroarvo on nolla.
Asettelun hyväksyntä ★-painikkeella
viimeisen aseteltavan numeron jälkeen.

Numeron asettelu

400.00

Numerot
0...9

Asettelun hyväksytään
siirtymällä pienimpään
numeroon nuoli-oikealle
painikkeella.

Siirto sivusuunnassa,
nuoli-oikealle

400.00

Pilkku valitaan nuoli-alas
painikkeella kun näyttöön
on valittu nolla.

Ohjelmointi
Ohjelmointitilassa valitaan anturit, hälytykset ja
pulssiskaalausten asetelut. Ohjelmointitilaan päästään
painamalla ★ ja ▲-painikkeita samanaikaisesti n. 2
sekuntia. Etupaneelissa Conf merkkivalo syttyy
palamaan ja näyttöön tulee teksti Pulse.
Ohjelmointivalikossa nuolinäppäimillä ▼▲ siirrytään
alas- tai ylöspäin päämenussa sekä valintamenussa.
Halutun toiminnon kohdalla siirrytään asettelutilaan ➤-
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painikkeella, päävalikkoon palataan ★-painikkeella.
Kun kaikki asettelut on tehty, siirrytään ★-näppäimellä
SAVE - UNDO - valikkoon. SAVE hyväksytään tehdyt
muutokset ➤-painikkeella ja UNDO peruuttaa
muutokset.

Ohjelmointivalikko
Päämenu

Valintamenu Nimitys

Kuvaus

S T - liikutaan ylös /alas valikos s a, X - s iirrytään as ettelutilaan/s euraavalle tas olle, Ì - hyväks yntä/paluu takais in

Pulse

Puls s ikertoim en arvo

Mitä lukuarvoa 1 puls s i vas taa näytös s ä. Lukuarvo voi olla
m yös des im aaliluku

Divide

Puls s ijakajan arvo

Käytetään erikois tapauks is s a jolloin kertoim en arvolla ei
voida as etella riittäväs ti des im aaleja, ks es im erkki *.

Start
Limit1
Cont 1

Las kennan aloitus arvo

Mis tä arvos ta las kuri aloittaa las kennan

Hälytys tas o 1

Las kurin arvo, jolloin hälytys rele 1 vetää

No
Nc
Start

Sulkeutuva kos ketin, hälytys 1
Avautuva kos ketin, hälytys 1
Start arvo pika-as ettelus s a

Hälytys releen 1 toim is uunnan valinta.

Lim it1

Lim it1 arvo pika-as ettelus s a

On

Loop toim into käytös s ä

Off

Loop toim into pois tettu
Hälytys tas o 2

Las kennan aloitus arvoa (Start) tai las kurin hälytys tas oa
(Lim it1) voidaan m uuttaa s uoraan näyttötilas s a m enem ättä
ohjelm ointitilaan.
Loop toim innolla (On) las kuri nollaantuu ja s am alla aloittaan
autom aattis es ti uuden las kennan, kun hälytys tas o (Lim it) on
s aavutettu.
Las kurin arvo, jolloin hälytys rele 2 vetää

On
Off

Hälytys tas o 2 s uhteellinen
hälytys tas o 1:een.
Hälytys tas o 2 abs oluuttinen

Hälytys 1:n arvo s um m ataan hälytys 2:n arvoon jonka kuluttua
hälytys vetää.
Hälytys tas o toim ii kuten hälytys tas o 1.

No

Sulkeutuva kos ketin, hälytys 2

Nc

Avautuva kos ketin, hälytys 2

Hälytys releen toim is uunnan valinta onko avautuneena vai
s ulkeutuneena norm aalitilas s a.

Jakajan arvo

Määrittää m onenko tulopuls s in välein hälytys vetää.
Rele 2 ja Rele 3 toim intojen valinta, täm än toim innon avulle
voidaan vaihtaa Rele 2 ja Rele 3 toim innot kes kenään.

On

Rele 2 = hälytys rele, Rele 3 =
jakajalähtö
Rele 2 = jakajalähtö, Rele 3 =
hälytys 3
Ulkoinen nollaus es tetty

Off

Ulkoinen nollaus s allittu

On

Start / Lim it arvon tarkas tus

Off

Tarkas tus ei käytös s ä

Adjust
Loop
Limit2
Follow

Cont 2
Divout
REL2

Lim it 2
Divout

Res bl

Check

PO res

Ulkois en nollaus kos kettim en lukitus las kennan ajaks i.
Nollaus voidaan s uorittaa vas ta kunnes hälytys raja on
s aavutettu. Ei lukits e nollaus ta etupaneelis ta.
Nollattaes s a las kuria, ens im m äinen Res et painallus tuo
näyttöön Adjust tilas s a valitun arvon (Start tai Lim it). Tois ella
res et painalluks ella las kuri nollaantuu.

On

Releet hälytys tilas s a apujännitteen kytkem is en jälkeen
(kunnes res et)
Releiden norm aalitoim inta apujännitteen kytkem is en jälkeen.

Off

Las kurin las kentas uunnan valinta. Ylös - tai alas päin.

Direct

Up

Las kenta ylös päin

E Swit

Down
Mode

Las kenta alas päin
OFF

Pois taa ulkois en kytkim en käytön.

revers
Step
Slot B
Slot C
NC
NO

Las kentas uunan vaihto ulkois ella kytkim ellä
Ulkois en kytkim en painallus as keltaa edellis een lukem aan.
I/O korttipaikas s a B, ulkoinen kytkin tulokanava 4
I/O korttipaikas s a C, ulkoinen kytkin tulokanava 4
Ulkois en kytkim en toim is uunnan valinta, norm aalis ti kiinni.
Ulkois en kytkim en toim is uunnan valinta, norm aalis ti auki.

Des im aalien m äärä

Näytös s ä näytettävien des im aalien m äärä

0…15

Näytön kirkkaus

Näytön kirkkauden s äätö: 0…15

NPN (Kos ketin)

Anturi tyypin valinta

Puls s ianturi tyyppin valinta.
HUOM !
m ikäli anturina käytetään s ulkeutuvaa kos ketinta, valitaan
anturi tyypiks i NPN.

Slot
Contac

Dec
Int
Sensor

PNP
Nam ur
Pickup
300…19200

Baudinopeus

Baudinopeuden valinta: 300...19200

Addre 0…127

Sarjavies tios oite

Sarjavies tios oitteen valinta: 0…127

Off

RS485 ei käytös s ä

Slot B

RS485 käytös s ä s lot B.

RS485 s arjavies tikorttin käyttöönoton valinta.
HUOM !
m ikäli käytetään s arjavies tiä RS232 ei valintaa tarvits e tehdä.

Save

X

Undo

X

Tallennetaan tehdyt m uutoks et Save ja Undo tilaan pääs tään Pääm enus ta Ì-painikkeella.
Valinta hyväks ytään X -painikkeella
Peruutetaan tehdyt m uutoks et

Baud r
Addres
RS-485

* Divide: Näyttölukema/pulssi voidaan skaalataan kertoimella ja jakajalla, jotka mahdollistavat yli kuuden
numeron asettelun, esim. 0.0000673. =0,673/10.000.
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Sarjaviestilähtö RS485/RS232 (optio)
Mittariin on saatavissa optiona sarjaviestilähtö, jolla
voidaan mittaustietoja lukea esim. PC:lle. Näytön
ohjelmointia ei voi tehdä sarjaportin kautta. Lisäkortilla
on sarjaviestit RS-232 ja RS-485, joista vain toinen voi
olla käytössä (valittavissa).
Sarjaviesti on galvaanisesti erotettu sekä tuloviestistä
että käyttöjännitteestä. RS485 viestillä näyttöjä voi
olla max 31 samassa silmukassa ja suurin etäisyys
1000 m. RS232 on tarkoitettu vain kahden laitteen
yhdistämiseen ja maksimi etäisyys 10-20 m.

Ohjelmointitilan päämenussa valitaan ensin
baudinopeus: 300, 1200, 2400, 4800, 9600 tai 19200
sen jälkeen asetellaan laitteen osoite: 0...127. Lopuksi
valitaan sarjaviestikortti käyttöön, valinnalla RS485/
slot b.
HUOM! Sarjaviestikortti asennetaan aina
korttipaikkaan B (slot B)
Asettelutilaan päästään ➤-näppäimellä. Valinta
hyväksytään ★-painikkeella. Edelliselle tasolle
palataan aina ★-painikkeella.

Sarjaviesti asetukset ohjelmointitilassa

Päämenu

Valintamenu

Nimitys

K u vau s

ST - liikutaan ylös/alas valikossa, X - siirrytään asettelutilaan/seuraavalletasolle, Ì - hyväksyntä/paluu takaisin edelliselletasolle
B au d r

300...19200

Baudinopeus

Baudinopeuden valinta: 300..19200

Addres

Addre 0...127

Sarjaviestiosoite

Sarjaviestiosoitteen valinta: 0..127

RS-485

Off
Slot B

Sarjaviestikortti RS485 ei
käytössä
Sarjaviestikortti RS485 otettu
käyttöön korttipaikassa B

RS485 sarjaviestikortin käyttöönoton valinta.
HUOM ! mikäli käytetään sarjaviestiä RS232 ei valintaa
tarvitse tehdä.

Riviliitinkytkentä:

Korttipaikka A

6
5
4
3
2
1

A
B

RS-485
Term
Fs

6
5
4
3
2
1

2000-RS

Sarjaviestilähtö

on off

Tuloviestit

Sarjaviestikortti

TxD
Com
RxD

Term = Terminaalivastus, Fs = Fail safe

Korttipaikka B

RS232

RS485

väylän
keskimmäiset
laitteet
(Tehdasasetus)

väylän
viimeinen laite

off

off

off

Term

Fs

Term

Fs

Term

Fs
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on

on

on

Sarjaviestillä RS485 silmukan viimeinen
laite (esimerkki kytkentä Osoite 2) on
terminoitava 110 ohm vastuksella.
Terminointi voidaan tehdä riviliittimillä tai
kytkemällä jumpperi TERM ONasentoon.

RS485

Terminointivastus 110 ohm
viimeisessä näytössä

Osoite 2

5620.0

Osoite 1

5620.0

*

Osoite 0

Tiedonkeruu
PC:llä

5620.0

*

*

RS-485
Kierretty parkaapeli

Sarjaliikenne
Baudinopeus: 300, 1200, 2400, 4800, 9600 ja 19 200
1 Start, 8 Data ja 1 Stop bitti, ei pariteettia

Sarjaliikenne SCL-protokolla:
KYSELY:
Kyseltäessä panelimittarilta 2061 mittaustietoja
sarjaväylän kautta, käytetään kyselyyn seuraavaa
SCL-protokollan mukaista komentojonoa:
(Panelimittarilta voidaan ainoastaan kysellä
mittausarvoja).

Esimerkki:
Halutaan mittaustulos näyttölaitteelta osoitteesta 1.
Väylälle lähetetään kysely: MEA CH 1 ?
(<BCC> laskemista varten komento esitetään ASCII
koodina)
M E A
C H
1
?<ETX> <BCC>
4Dx45x41x20x43x48x20x31x20x3F x03 = 6F

<ADDR+80h>KOMENTO<ETX><BCC>
<ADDR>
Ensimmäinen lähetettävä tavu sisältää kohdelaitteen
osoitteen ADDR (0..127) ja toimii samalla komennon
alkumerkkinä. Osoitteeseen lisätään 80h
(desimaalina 128), jolla asetetaan ylin bitti ykköseksi.

(XOR-operaatio esitetty x-merkillä)
(Välilyöntiä vastaa ASCII-koodi 20h)

KOMENTO
Varsinainen komento kysyttäessä mittaustietoa on:
MEA CH 1 ? , jossa 1 tarkoittaa kanavanumeroa.
(panelimittarissa 2061 on vain yksi kanava, joten
numero on aina 1). Komennon jokaista merkkiä,
mukaanlukien välilyönnit vastaa oma ASCII-koodinsa
(ks. esimerkki)

VASTAUS:
Panelimittarilta 2061 saatava vastaus mittaustietokyselyyn saadaan seuraavassa SCL-muodossa:

2061:lle lähetetään siis seuraavat tavut:
81 4D 45 41 20 43 48 20 31 20 3F 03 6F

<ACK>VASTAUS<ETX><BCC>
<ACK>
Vastauksen ensimmäinen tavu sisältää vastauksen
alkumerkin <ACK> (ASCII-koodi 06h).

<ETX>
<ETX> tarkoittaa komennon loppumerkkiä, jota
vastaa ASCII-merkki 03h.

Sekä itse vastauksen, loppumerkin <ETX> (ASCII03h) ja vastauksen tarkistussumman <BCC>, joka
lasketaan kaikista vastauksen tavuista <ACK> ja
<ETX> mukaanlukien. 2061 laskee tarkistussumman,
jolloin vastaanottajan ei tarvitse siitä välttämättä
välittää.

<BCC>
Lopuksi lasketaan tarkistussumma XOR-operaatiolla
varsinaisen komennon tavuista, mukaanlukien ETXmerkki. Esimerkissä ASCII-koodit on esitetty
heksadesimaalimuodossa.

Esimerkki:
Mittaustuloksen ollessa esimerkiksi 21.3 saadaan
panelimittarilta vastaus seuraavassa muodossa:
<ACK> 2
1 .
3 <ETX> <BCC>
Vastaus: 06 32 31 2E 33 03
1B

9

Kenttänäytön 2800 rakenne
Kenttänäyttö 2800 on modulaarinen ja helposti
kalustettavissa tilaajan toiveiden mukaiseksi.
Perusrakenne muodostuu pohjalevystä, jossa on
kolme korttipaikkaa A, B ja C. A-korttipaikka määrää
mittarityypin (2011, 2021, 2041 jne.) ja siihen liitetään
aina tuloviesti. Korttipaikat B ja C ovat keskenään
vaihtokelpoisia. Tehdasastoimituksena lähtöviesti
asennetaan aina A-korttipaikkaan ja hälytykset Ckorttipaikkan. Jos hälytyksiä tarvitaan esimerkiksi 4
vaihtokoskettimilla, on käytetettävä kahta 2000-REL2
hälytyskorttia, jossa on 2 relettä vaihtokoskettimilla.
Toinen korteista asennetaan korttipaikkaan B ja

toinen korttipaikkaan C. Lähtöviesti on
käytettävissä, jos malli tukee sitä (esim. 2021).
Lisäkorttien soveltuvuus on varmistettava mittarityypin
esitteestä.
Kortteja ei tarvitse kalibroida vaihtamisen jälkeen,
ainostaan skaalaus tai muu toiminta valitaan
etupaneelin painikkeilla. Asettelutiedot talletetaan
kortille. Kortin asettelutiedot säilyvät vaikka kortti
asennettaisiin toiseen mittariin.

Kaikissa korteissa muisti
kalibrointitiedoistaja
asettelutiedoista.

Korttipaikat A-C

Mittarityypin muutos
Tulokortti asennetaan aina
A-korttipaikkaan.
Vaihtamalla korttia, mittarityyppi muuttuu. Pulssituloisen mittarin voi vaihtaa
virtatuloiseksi, lämpötila- tai
punnitusnäytöksi jne.

A

B

C

Lisäkorttipaikat
Lisäkorteilla saadaan mittariin
lähtöviesti 4..20 mA, hälytykset, sarjaviesti tai BCDlähtö. Jokaisen mittarin
esitteessä kerrotaan siihen
saatavat vaihtoehdot.
Liitiimet ovat värikoodattuja.
Harmaa liitin on tarkoitettu
korteille joissa käytetään
85..240VAC jännitettä.
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Verkkojänniteliitin

Verkkoliitäntä
Verkkoliitäntävaihtoehtoja on
kaksi, jännitteelle 85..240 VAC
tai tasajännitteelle 12..32 VDC
tai 24VAC ±15%.
Kun käytetään tasajännitettä,
käyttöjännite voi olla myös 20..32
VAC.
Liittimet ovat värikoodattuja:
Vihreä: 12...32V
Harmaa: 85..240VAC

Modulaarisen tuoteperheen 2800-XXX rakenne
Lisäkortit:

5-6-numeroinen
kirkas pun. LED näyttö.

Hälytykset:
2 relekorttia, 4 hälytystä
3 relettä NC/NO
4 I/O-porttia
2 relettä vaihtokosk.

E²

6543.21

E²

DAC

Lähetinsyöttö:
24VDC,
150 mA

Mittauskortti

2021

E²

2011

(esim.)
0..20 mA, 4..20 mA
0..1V/5/10 V
Potentiometri 100R-10 kohm

Lähtöviestit:
0/4..20 mA, 0..10 V
RS232 tai RS485

E²
ADC

uP

Tulokortti:
- mikroprosessori
- väylän ohjaus
- näppäimistö
- näytön ohjaus

Käyttöjännitteet:
85..240VAC tai
12..32 VDC ja 24 VAC

Kenttänäytössä 2800-2061 on vain osa tuoteperheen 2000 ominaisuuksista.
Mittauskortti määrää näytön tyypin ja ominaisuudet. Jokaisesta mittarityypistä
oma esite.
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