PROGRAMOWALNY
REJESTRATOR TABLICOWY
TYPU KE8
PKWiU 33.20.45.-30.19

Programowane s¹:
- parametry pomiarowe (wybór czujnika, zakresu pomiarowego,
stan aktywnoci kana³u pomiarowego, kompensacja dla TC,
rezystancja przewodów dla RTD... )
- parametry alarmowe (wartoci stanów alarmowych MIN/MAX,
histereza, aktywnoæ, przyporz¹dkowanie przekanikowi numeru kana³u pomiarowego)
- parametry systemowe (data, czas, prêdkoæ przesuwu tamy
rejestracyjnej, okres zapisu pomiarów...)
- nastawy rejestrarora (parametry interfejsu komunikacyjnego,
parametry drukowania i przesuwu tamy, opisy tamy...)
- wejcia binarne do sterowania cyklem zapisu i posuwem tamy
rejestracyjnej,
- 12 przekaników alarmowych przyporz¹dkowanych dowolnym
kana³om
- uniwersalny przewijacz do tamy rejestracyjnej zwijanej i sk³adanej,
- uniwersalne zasilanie sieciowe,
- stopieñ ochrony obudowy od strony czo³owej IP65,
- wspó³praca z przystawk¹, zastêpuj¹c¹ przewody kompensacyjne
lub termostat spoiny odniesienia termoelementów, na odleg³oæ
do 100 m
- zgodnoæ z normami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa obs³ugi i kompatybilnoci elektromagnetycznej (znak CE),

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE
Rejestrator KE8 jest przeznaczony do punktowej rejestracji na tamie
papierowej przebiegu napiêcia, pr¹du, temperatury i zmian rezystancji
z szeciu miejsc pomiarowych. Wspó³pracuje bezporednio ze
ród³ami napiêcia, pr¹du, termoelementami (TC), opornikami
termometrycznymi (RTD), nadajnikami potencjometrycznymi
i rezystancyjnymi.
Rejestrator jest przystosowany do wspó³pracy z komputerem i mo¿e
wchodziæ w sk³ad systemów pomiarowo-regulacyjnych.

Szerokoæ zapisu

100 mm

Iloæ miejsc pomiarowych

1 ... 6

Zapis

punktowy, wymienn¹ g³owic¹
drukuj¹c¹ o 6 kolorach

Trwa³oæ g³owicy drukuj¹cej

750 000 punktów/kolor

Zakresy pomiarowe

wg tablicy 1

Okres zapisu wyniku
pomiarów z 6 miejsc
pomiarowych

0, 4...240 s, dla 0 okres zapisu
proporcjonaly do iloci
w³¹czonych kana³ów
pomiarowych (x 1 sek.)

Posuw tamy rejestracyjnej

0 lub 5, 10, 20, 30, 40, 60,
120, 240, 360, 600 mm/godz.

FUNKCJE REJESTRATORA

Klasa dok³adnoci

0,5

- wskazania wyniku pomiarów na cyfrowym polu odczytowym
- wielokolorowy wydruk wykresów i opisów tamy
- drukowanie daty, czasu, wartoci sygna³u mierzonego, prêdkoci
posuwu tamy, nastaw parametrów rejestratora, opisu sygna³ów
binarnych i alarmów
- wydruk na tamie protoko³u pomiarów oraz parametrów rejestratora
- wydruk na tamie raportów dobowych
- zapis wyniku pomiaru w dowolnych wartociach odpowiednio
proporcjonalnych do wielkoci mierzonej oraz opis tych wartoci
w jednostkach fizycznych zgodnych z zamówieniem u¿ytkownika
- sygnalizacja przekroczenia stanów alarmowych stykami
przekaników i zapisem na tamie
- wykrywanie koñca tamy rejestracyjnej z automatycznym opisem
tamy dla celów archiwalnych
- zapamiêtywanie (buforowanie) danych pomiarowych na czas
wy³¹czenia rejestracji dla realizacji czynnoci obs³ugi rejestratora
- kopiowanie nastaw parametrów pomiarowych pomiedzy kana³ami
- liniowe lub pierwiastkowe przetwarzanie sygna³u wejciowego
- blokada zmiany parametrów za pomoc¹ has³a

B³¹d dok³adnoci
posuwu tamy

0,05%

B³¹d dodatkowy
automatycznej kompensacji
spoiny odniesienia
termoelementów

max. 1°C

Rezystancja wejciowa
dla zakresów pr¹dowych

100 W ± 0,05%

W£ACIWOCI REJESTRATORA
- funkcje rejestratora sterowane uk³adem mikroprocesorowym,
- linearyzacja charakterystyk czujników,
- programowanie parametrów z klawiatury rejestratora oraz
z komputera PC poprzez z³¹cze interfejsowe RS-485 z protoko³em Modbus lub Lumbus.

Nonik zapisu

papierowa tama rejestracyjna
zwijana 32 m lub sk³adana
16 m, wg DIN 16230

Rozdzielczoæ ruchu karetki

0,21 mm

Liczbaprzekaników
alarmowych

12, dowolnie przyporz¹dkowanych
do kana³ów

Obci¹¿alnoæ przekaników alarmowych:
dla obci¹¿enia rezystancyjnego

a.c. max:125 V a.c. 0,5 A
d.c. max:30 V a.c. 0,5 A

dla obci¹¿enia indukcyjnego

a.c./d.c. max:30 V 0,5 A

Sterowanie wejæ binarnych

zwarcie-rozwarcie wejæ lub
sygna³ o poziomie TTL

Interfejsy komunikacyjne

RS-232C lub RS-485

Protokó³ transmisji danych

LUMBUS lub MODBUS
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Zakres temperatury pracy

Przystawka kompensacji spoiny odniesienia (ACJC):

0...23...50°C

Czas wstêpnego wygrzewania 0,5 h

Stopieñ ochrony obudowy

IP 54 wg PN-EN 60529

Przechowywanie danych

Wymiary obudowy

88 x 210 x 102 mm

Masa

1,0 kg

Bezpieczeñstwo obs³ugi

wg PN-EN 61010-1

- kategoria instalacji
- stopieñ zanieczyszczenia

II
2

pamiêæ RAM z podtrzymaniem
bateryjnym na okres min. 4 lata

Pojemnoæ bufora danych

1,5 ... 30 godz.

Zasilanie

90...230...253 V
lub 18...24...30 V d.c./a.c.

Czêstotliwoæ
sieci zasilaj¹cej

0/45...50...65 Hz

Kompatybilnoæ elektromagnetyczna:

Pobór mocy

15 VA / 18 W

Stopieñ ochrony obudowy

IP 65 wg PN-EN 60529

Stopieñ ochrony zacisków

IP 00 wg PN-EN 60529

Wymiar czêci natablicowej

144 x 144 mm

D³ugoæ czêci zatablicowej
(g³êbokoæ)

- emisja elektromagnetyczna
- odpornoæ na zak³ócenia
elektromagnetyczne
- b³¹d dodatkowy od
nara¿eñ elektromagnet.

260 mm

Masa

4,3 kg
Tablica 1

Rodzaj
sygna³u

Nr zakresu

ród³o sygna³u

Zakresy
pomiarowe

Minimalny
podzakres

mV

01

napiêcie

- 9999...0...9999

5 mV

mA

02

pr¹d

-20...0...20

1 mA

W

03

nadajnik
potencjometryczny

0...2000

50 W

W

04

nadajnik
rezystancyjny

0...2000

60 W

05

R (PtRh13-Pt)

0...1760

540°C

06

S (PtRh10-Pt)

0...1800

570°C

°C

07

/ TC /

08

B (PtRh30-PtRh6)

400...1820

1000°C

K (NiCr-NiAl)

-200...1370

130°C

09

J (Fe-CuNi)

-200...1200

100°C

10

T (Cu-CuNi)

-200...400

110°C

11

Ni-Ni Mo

0...1400

110°C

°C

12

Pt 100

-200...850

50°C

/ RTD /

13

Ni 100

-60...180

50°C

wg PN-EN 61000-6-4
wg PN-EN 61000-6-2
£ 1%

STEROWANIE ZEWNÊTRZNE, ZASILANIE
Numer
zacisku
32

Rodzaj sterowania
Sterowanie
zewnêtrznymi
sygna³ami binarnymi
o poziomie TTL
lub przez zwieranie
i rozwieranie wejæ

Opis zacisku
Masa
WEW - ZEW, prze³¹czanie
posuwu tamy
START - IMPULS, Wyzwalanie
pojedynczych cykli pomiarowych
rejestratora

33
34

START - STOP, W³¹cznie/
wy³¹czanie posuwu tamy

35
○

○

Zasilanie

○

○

○

○

○

L/ +

Tablica 2

○

N/ -

○

○

przewód fazowy/ + zasilanie d.c.
przewód zerowy/ - zasilanie d.c.
Przewód ochronny

Czujnik temperatury
spoiny

B
E

Przy³¹czanie zewnêtrznego
czujnika temperatury spoiny
odniesienia znajduj¹cego siê
w przystawce ACJC

WYMIARY REJESTRATORA I PRZYSTAWKI KOMPENSACJI SPOINY ODNIESIENIA (ACJC)
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POD£¥CZENIE OBWODÓW ZEWNÊTRZNYCH
Zasilanie: 90...230...253 V a.c.

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

* Wrejestratorze przeznaczonym do wspó³pracy z przystawk¹ ACJC nie montuje siê czujnika temperatury spoiny odniesienia termoelementu na
p³ycie zaciskowej. Czujnik znajduje siê w przystawce.

ZACISKI SYGNA£ÓW POMIAROWYCH
Kana³y pomiarowe
Numer
zacisku

1

2

3

4

5

6

1

4

7

10

13

16

2

5

8

11

14

17

3

6

9

12

15

18

Nadajnik rezystancyjny
trójprzewodowy

Pod³¹czenie
ród³a napiêcia

Rezystancja ród³a
sygna³u < 1 k9

Pod³¹czenie
dwuprzewodowe opornika
termometrycznego

Pod³¹czenie
ród³a pr¹dowego

Pod³¹czenie
termoelementu TC

Zwora z wyposa¿enienia
rejestratora

Pod³¹czenie
dwuprzewodowe nadajnika
rezystancyjnego

Pod³¹czenie
trójprzewodowe
opornika
termometrycznego

Nadajnik potencjometryczny
trójprzewodowy

Opornik wyrównawczy R powinien mieæ rezystancjê
równ¹ ³¹cznej rezystancji obu przewodów ³¹cz¹cych
RTD z zaciskami

Przewody ³¹cz¹ce RTD
z zaciskami 1 i 2
powinny mieæ tak¹
sam¹ opornoæ
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PRZY£¥CZANIE TERMOELEMENTÓW DO REJESTRATORA ZA POREDNICTWEM PRZYSTAWKI ACJC

ZACISKI ALARMÓW

Przekanik nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Zacisk nr

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Uwaga:

Przewody doprowadzaj¹ce sygna³y do ka¿dego kana³u
pomiarowego rejestratora i przewody ³¹cz¹ce czujnik temperatury z przystawki z zaciskami rejestratora powinny byæ skrêcane parami a dla czujników oporowych w po³¹czeniu trójprzewodowym skrêcane z przewodów o tej samej d³ugoci,
przekroju i rezystancji oraz prowadzone w ekranie, przy czym
przewody doprowadzaj¹ce sygna³y pomiarowe do tego
samego rejestratora mog¹ byæ prowadzone w tym samym
ekranie (jeli to mo¿liwe). Ekran powinien byæ po³¹czony
z obudow¹ rejestratora i uziemiony jednostronnie przy rejestratorze.

Zacisk wspólny
nr 31

RODZAJE WYKONAÑ I SPOSÓB KODOWANIA
KOD WYKONANIA
REJESTRATOR TYPU KE8
Bez alarmów .................................................................... 0
Z alarmami ....................................................................... 1
Interfejs RS-232 C .................................................................. 1
Interfejs RS-485 ...................................................................... 2
Interfejs RS-232 C + program do obs³ugi z komputera 1) ........ 3
Interfejs RS-485 + program do obs³ugi z komputera 1) ............ 4

Po wybraniu:

Protokó³ komunikacyjny LUMBUS ................................................. 1

- Nastawy parametrów standardowe: W rejestratorze
zaprogramowane bêd¹ nastawy standardowe producenta.

Protokó³ komunikacyjny MODBUS ................................................ 2

- Nastawy parametrów wg zamówienia u¿ytkownika: u¿ytkownik mo¿e podaæ w³asny zestaw parametrów do zaprogramowania zamawianego rejestratora.

Kompensacja spoiny odniesienia, czujnik na p³ycie zaciskowej ............ 1

- Interfejs RS-232C (lub RS-485): dostarczana jest aktualna wersja demonstracyjna programu Lumel-Leonardo (bez
mo¿liwoci zmiany nastaw rejestratora i bez zapisu danych
pomiarowych w pamiêci komputera).

Kompensacja spoiny odniesienia w przystawce ACJC ......................... 2
Czerwona barwa pola odczytowego ............................................................. 1
Zielona barwa pola odczytowego .................................................................. 2
Nastawy parametrów standardowe ...................................................................... 1
Nastawy parametrów wg zamówienia u¿ytkownika ............................................. 2
Bez dodatkowych wymagañ ...................................................................................... 0
Z atestem kontroli jakoci .......................................................................................... 1
Wg uzgodnieñ z odbiorc¹ 2) ....................................................................................... X
1)

dotyczy wykonania rejestratora z protoko³em komunikacyjnym LUMBUS

2)

numeracjê wykonania ustali producent

maj 2005

- Interfejs RS-232C (lub RS-485 ) + program do obs³ugi
rejestratora z komputera: za dodatkow¹ op³at¹, dostarczana jest aktualna wersja handlowa programu LumelLeonardo wraz kluczem kodowym umo¿liwiaj¹cym pe³n¹
obs³ugê rejestratora z poziomu komputera.

Bez kompensacji spoiny odniesienia .................................................... 0
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