PROGRAMOWALNY
REJESTRATOR TABLICOWY
TYPU KD3

3,5"; 1,44 MB; 650 000 wartoci pomiarowych

Rejestrator z ekranem, do pomiaru, wizualizacji,
zapamiêtywania i oceny danych pomiarowych

p³ytka CPU

kolorowy wywietlacz STN
320 x 240 punktów, 27 kolorów
dyskietka z danymi
pomiarowymi
i konfiguracyjnymi

napêd dyskietek

PKWiU 33.20.45-30.19

pamiêæ
danych SRAM
350000
wartoci
pomiarowych

pamiêæ
robocza
SRAM

setupinterfejs

interfejs RS 232 i RS 422/485
6 wejæ
separowanych
galwanicznie

konfiguracja
przez dyskietkê

konfiguracja
poprzez gniazdo
Setup i program
SETUP

odczyt danych
z procesów

port I
analogowa p³ytka wejciowa 1

6 wejæ
separowanych
galwanicznie

port II
analogowa p³ytka wejciowa 1

a.c. 48... 63 Hz,
93...263 V
d.c./a.c. 48 ... 63 Hz
20... 30 V

p³ytka zasilania

7 wejæ binarnych

Cech¹ charakterystyczn¹ wygl¹du rejestratora KD3 jest kolorowy
wywietlacz 5,7"; na którym w ró¿nych formach s¹ eksponowane
dane pomiarowe (cyfry, wykresy, bargrafy).
Dane pomiarowe s¹ zachowywane w pamiêci RAM rejestratora oraz
na dyskietce 3,5 i mog¹ byæ poddane ocenie zarówno w rejestratorze
jak i w komputerze PC.
KD3 jest wyposa¿any w 6 lub 12 wejæ pomiarowych.
Parametry urz¹dzenia s¹ programowane za pomoc¹ 8 przycisków
lub poprzez PC.
Wymiary czo³owe wynosz¹ 144 x 200 mm, g³êbokoæ zabudowy
225 mm.

W£ACIWOCI

 Ró¿norodne mo¿liwoci eksponowania danych pomiarowych
jako: wykresy pionowe, poziome, bargrafy, wartoci cyfrowe
 Bie¿¹ce dane pomiarowe s¹ dostêpne w pamiêci RAM
 Sk³adowanie plików danych na dyskietce 3,5"
 Dostosowywanie sposobu sk³adowania danych
ka¿dorazowo do rodzaju procesu przez wybór trybu pracy:
- praca normalna
- praca w przypadku wyst¹pienia zdarzenia
- praca w ustalonym przedziale czasu
 Funkcja wyszukiwania zdarzeñ
 Raporty z wartociami: min, max, redni¹, ca³kow¹
 Opracowywanie zarchiwizowanych danych wspomagane
programem PCA - ocena danych
 Konwersja danych na formaty arkuszy kalkulacyjnych
realizowana przez program PCA - ocena danych
 Przenoszenie danych do komputera PC
- za porednictwem dyskietki
- poprzez interfejs: programem PCA - serwer komunikacyjny

p³ytka I/O

1 przekanik
(zestyk
prze³¹czny),
4 przekaniki
(zestyki zwierne),
1 wyjcie
z otwartym
kolektorem.
Wyjcie napiêcia:
DC 24 V/50 mA

DANE TECHNICZNE
Wejcia analogowe
- programowalny typ czujnika
i zakres pomiarowy
- próbkowanie wszystkich wejæ
pomiarowych dla 6 lub 12 kana³ów
- rozdzielczoæ
- napiêcie pomiêdzy wejciami
pomiarowymi i pomiêdzy wejciami
pomiarowymi, a obudow¹
- napiêcie próby pomiêdzy wejciami
pomiarowymi i pomiêdzy wejciami
pomiarowymi, a obudow¹

co 125 ms
>14 bitów

do 30 V a.c. i 50 V d.c.
max 500 V

Termoelementy
Typ
Zakresy pomiarowe
Fe-CuNi ,,L DIN 43710
-200 ... +900°C
Fe-CuNi ,,J PN-EN 60584-1:1997
-210 ... +1200°C
Cu-CuNi ,,T PN-EN 60584-1:1997
-270 ... +400°C
Cu-CuNi ,,U DIN 43710
-200 ... +600°C
NiCr-CuNi ,,E PN-EN 60584-1:1997
-270 ... +1000°C
NiCr-Ni ,,K PN-EN 60584-1:1997
-270 ... +1372°C
NiCrSi-NiSi ,,N PN-EN 60584-1:1997 -270 ... +1300°C
- minimalny podzakres
- dok³adnoæ pomiaru
gwarantowana:
- przy typie ,,J
- przy typie ,,U i ,,T
- przy typie K
- przy typie ,,E i ,,N

100°C
0,1% granic zakresu
pomiarowego
od -100°C,
od -150°C,
od -80°C,
od -80°C
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Typ

Zakresy pomiarowe

Pr¹d

Pt10Rh-Pt ,,S PN-EN 60584-1:1997
Pt30Rh-Pt ,,R PN-EN 60584-1:1997
Pt30Rh-Pt6Rh ,,B PN-EN 60584-1:1997

-50 ... +1768°C
-5 ... +1768°C
0 ... +1820°C

Pr¹d mo¿e byæ mierzony w zakresie
- minimalny podzakres

- minimalny podzakres
- dok³adnoæ pomiaru
gwarantowana:
- przy typie ,,B
- przy typie ,,S i ,,R

500°C
0,15% granic zakresu
pomiarowego
od 400°C
od 0°C

Wartoci granic podzakresów pomiarowych mog¹ byæ
programowane co 0,1°C.
Kompensacja spoiny odniesienia:
Wewnêtrzna:
Pt 100
- dok³adnoæ
±1,0°C
Zewnêtrzna:
- temperatura spoiny odniesienia
jest programowana na sta³¹
wartoæ pomiêdzy

termostat spoiny odniesienia
-50 ... +100°C

Oporniki termometryczne w uk³adzie 2 / 3 / 4- przewodowym
Typ
Pt 100
Pt 100
Pt 500
Pt 1000
Ni 100

Zakresy pomiarowe
-200 ... +850°C
-200 ... +650°C
-200 ... +850°C
-200 ... +850°C
-60 ... +180°C

Linearyzacja
PN-EN 60751+A2:1997
JIS
PN-EN 60751+A2:1997
PN-EN 60751+A2:1997
PN-83/M-53852

- minimalny podzakres

15°C

Wartoci granic podzakresów pomiarowych mog¹ byæ
programowane co 0,1°C.
Dok³adnoæ pomiaru
Zakres pomiarowy
-200 ... +500°C
-200 ... +850°C

2/ 3-przewodowy
±0,4°C
±0,8°C

Opornoæ przewodów w uk³adzie:
- 3/ 4-przewodowym
- 2-przewodowym
- pr¹d pomiarowy

4-przewodowy
±0,4°C
±0,5°C

£ 30 W na przewód
£ 10 W na przewód
0,5 mA lub 0,25 mA

Nadajniki potencjometryczne w uk³adzie 3-przewodowym
Nadajniki rezystancyjne w uk³adzie 2/3-przewodowym
- max
4 kW
- min. podzakres
³6W
- dok³adnoæ pomiaru:
do 180 W
±150 mW
do 390 W
±300 mW
do 2000 W
±2 W
do 4000 W
±4 W
Wartoci opornoci mog¹ byæ programowane co 0,1 W
Napiêcie
Napiêcia mog¹ byæ mierzone
w zakresie
- minimalny podzakres

-12 V ... +12 V
5 mV

Wartoci granic podzakresów pomiarowych, mog¹ byæ programowane:
- dla napiêæ do 999 mV
- dla napiêæ od 1 V

co 0,01 mV
co 1 mV

Dok³adnoæ pomiaru
Przedzia³y wartoci napiêcia
-20 ... +70 mV
-5 ... +105 mV
-10 ... +210 mV
-0,5 ... +1,2 V
-0,05 ... +1,2 V
-1,2 ... +1,2 V
-12 ... +12 V
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Dok³adnoæ pomiaru
±80 mV
±100 mV
±240 mV
±6 mV
±1 mV
±2 mV
±12 mV

-22 mA ... +22 mA
0,5 mA

Wartoci granic podzakresów pomiarowych, mog¹ byæ
programowane co 0,01 mA.
Dok³adnoæ pomiaru
Przedzia³y wartoci pr¹du
-2 ... +22 mA
-22 ... +22 mA

Dok³adnoæ pomiaru
±20 mA
±44 mA

Sygnalizowanie stanu wejæ
Rozpoznawalne zdarzenia zwarcia lub przerwy czujnika pomiarowego mog¹ powodowaæ odpowiednio zaprogramowan¹ reakcjê przyrz¹du.
Wejcia binarne:
7 wejæ binarnych
- max
- 1 logiczna
- 0 logiczne

wg DIN VDEO411, Teil 500
25 Hz,
12 ... 30 V
-3 ... +5 V

Wyjcia elementów wykonawczych:
- tranzystor (otwarty kolektor)
- przekaniki:

max 25 V, 100 mA

1 przekanik (zestyk prze³¹czny) 230 V, 3 A
(obci¹¿enie rezystancyjne)
4 przekaniki (zestyki zwierne) 230 V, 3 A
(obci¹¿enie rezystancyjne)
Wyjcie napiêcia

24 V/50 mA

Kolorowy wywietlacz STN 5,7
- rozdzielczoæ
320 x 240 punktów,
- iloæ kolorów
27
- powierzchnia aktywna ekranu
115 x 87 mm

DANE OGÓLNE
Zasilanie

wg tablicy KOD ZAMAWIANIA

Wp³yw napiêcia zasilania

< 0,1% podzakresu pomiarowego

Pobór mocy

ca. 25 VA

Zakres temperatury otoczenia

0 ... 45°C

Warunki klimatyczne

£ 75% wilgotnoci wzglêdnej
bez zroszenia

Wp³yw temperatury otoczenia

0,03% / °C

Zakres temperatury sk³adowania -20 ... +60°C

Kompatybilnoæ elektromagnetyczna:
- emisja elektromagnetyczna wg PN-EN 61000-6-4
- odpornoæ na zak³ócenia
elektromagnetyczne
wg PN-EN 61000-6-2
Napiêcia probiercze:
- wg PN-EN 61010-1;
kategoria przepiêciowa II, stopieñ zanieczyszczenia 2,
Stopieñ ochrony zapewniany przez obudowê wg PN-EN 60529
- od strony czo³owej
IP 54
- od strony tylnej
IP 20
Podtrzymanie danych i zegara
- poprzez bateriê litow¹ w RAM
Zabezpieczenie danych
konfiguracyjnych
Zabezpieczenie danych
mierzonych

ponad 4 lata
w EEPROM
przez cykliczne
sk³adowanie na dyskietce

Pod³¹czenia elektryczne
Od strony tylnej poprzez z³¹cza z zaciskami rubowymi:
- przewodami o przekroju przewodu £ 2,5 mm2
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Od strony czo³owej:
- z³¹cze wtykowe Setup pod stacj¹ dyskietek.

Bargrafy

Obudowa i mocowanie w tablicy:
- obudowa z ocynkowanej
blachy stalowej
- wymiary czo³owe
144 mm x 200 mm
- g³êbokoæ zabudowy
225 mm
- wyciêcie w tablicy
138+1,0 mm x 138+1,0 mm
- gruboæ tablicy
2 ... 40 mm
- mocowanie obudowy w tablicy
wg DIN 43 834
Po³o¿enie u¿ytkowe

NL 90±30, DIN 16 257 (pionowo)

Masa

3,5 kg

KONFIGURACJA
W rejestratorze mo¿na programowaæ opisy w 14 jêzykach.
Na rejestratorze
Konfigurowanie rejestratora KD3 odbywa siê poprzez menu za pomoc¹ omiu przycisków.
Funkcje piêciu przycisków s¹ programowane (softkeys) i zmieniaj¹
siê w zale¿noci od kontekstu.
Konfiguracja rejestratora jest zabezpieczona przed niepo¿¹danymi
zmianami poprzez numery kodowe.

 Przedstawienie kana³ów analogowych w formie bargrafów
 Przedstawienie w³¹czonych i wy³¹czonych kana³ów logicznych
 Pokazanie analogowych kana³ów z numerycznym
wskazywaniem wartoci i opisem wartoci granicznych
 Zmiana kolorów bargrafu na czerwony po przekroczeniu
wartoci granicznych

Raport

Poprzez program SETUP z PC
Konfiguracja rejestratora KD3 z PC odbywa siê poprzez gniazdo Setup
umieszczone pod stacj¹ dyskietek.Dane konfiguracyjne urz¹dzenia
mog¹ byæ odczytane i zmieniane za pomoc¹ programu SETUP.
Poprzez program SETUP mo¿na skopiowaæ dane konfiguracyjne do
innego urz¹dzenia o odpowiedniej konfiguracji sprzêtowej.
Dane konfiguracyjne mo¿na zarchiwizowaæ na noniku i skierowaæ
na drukarkê.
Za porednictwem dyskietki
Dane konfiguracyjne mog¹ byæ zapisane na dyskietce w rejestratorze i wczytane z tej dyskietki do rejestratora o odpowiedniej konfiguracji.

PROGRAM PCA - OCENA DANYCH

 Raport kana³u analogowego w indywidualnym okienku
 Podanie minimum, maksimum, wartoci redniej lub ca³kowej
i przedzia³u czasu
 Pokazanie poprzedniego raportu

Przy pomocy programu PCA -Ocena Danych, dane pomiarowe mo¿na archiwizowaæ, prezentowaæ i ³atwo przetwarzaæ w komputerze PC.

Ekran pionowy
PREZENTACJA DANYCH W REJESTRATORZE
Ekran grup

 Przedstawienie kana³ów analogowych w formie wykresów
na tamie rejestracyjnej w funkcji czasu
 Pokazanie skalowania i oznaczeñ wartoci granicznych
wybranego kana³u
 Numeryczne wskazywanie wartoci mierzonych kana³ów
analogowych
 6 grup konfiguracyjnych z 6 dowolnymi analogowymi
i 3 logicznymi wejciami
 Ka¿de wejcie mo¿e byæ przyporz¹dkowane do kilku grup
 Grupy mog¹ byæ aktywne lub nieaktywne
 Wskazywanie aktualnych wartoci mierzonych i stanu wejæ
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Ekran cyfrowy

Ekran cyfrowy
kana³u

 Pokazanie wartoci z kana³ów analogowych w postaci numerycznej
 Przedstawienie w³¹czonych i wy³¹czonych kana³ów logicznych

 Przejrzysta prezentacja kana³u analogowego.
 Pokazanie wejcia analogowego jako bargrafu i auktualnej
wartoci w postaci cyfrowej.
 Pokazanie skalowania i oznaczeñ wartoci granicznych.

Ekran poziomy

Wyszukiwanie
zdarzeñ

 Przedstawienie kana³ów analogowych i logicznych w postaci
poziomych wykresów w funkcji czasu
 Pokazanie skalowania i oznaczeñ wartoci granicznych kana³u
 Numeryczne wskazywanie wartoci mierzonych kana³ów
analogowych

 Wybór okrelonego przedzia³u czasowego
 Porównanie wartoci mierzonej z wartoci¹ zadan¹
 Mo¿liwe jest logiczne powi¹zanie dwóch kana³ów analogowych
kryteriami wyszukiwania

WYMIARY ZEWNÊTRZNE I MOCOWANIE W TABLICY
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Przyporz¹dkowanie przy³¹czy dla wersji 6/12 kana³owej
Wejcia analogowe

Z³¹cza z zaciskami rubowymi

Wejcie napiêciowe £ 200 mV

1. do 12.

Wejcie napiêciowe >200 mV

1. do 12.

Wejcie pr¹dowe

1. do 12.

Termoelement

1. do 12.

Opornik termometryczny
i nadajnik rezystancyjny
w uk³adzie 2-przewodowym

Symbol przy³¹cza

1. do 12.

RL - ³¹czna rezystancja doprowadzeñ

Opornik termometryczny
i nadajnik rezystancyjny
w uk³adzie 3-przewodowym

1. do 12.

Opornik termometryczny
i nadajnik rezystancyjny
w uk³adzie 4-przewodowym

1. do 12.

Nadajnik potencjometryczny

1. do 12.

Napiêcie zasilania
Napiêcie zasilania

N (L-)
L1
PE

L1 N PE

Interfejsy
Interfejs komunikacyjny RS-232
Z³¹cze SUB-D 9 szpilkowe

Interfejs komunikacyjny RS-485/RS-422
Z³¹cze SUB-D 9 szpilkowe

20.

20.

2 RxD dane przyjmowane
3 TxD dane nadawane
5 GND masa
3 TxD+ (dla RS 485 tak¿e RxD+)
8 TxD- (dla RS 485 tak¿e RxD-)
4 RxD+ (tylko przy RS 422)
9 RxD- (tylko przy RS 422)
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Wyjcia przekanikowe
Przekanik K1

30.

Przekanik K2 do K5

31.

Wejcia / Wyjcia logiczne
Wyjcie otwarty kolektor

Wyjcia napiêcia 24 V/50 mA
Wejcia binarne sterowanie napiêciem:
LOW = DC -3 ... +5 V
HIGH = DC 12 ... 30 V

32.
3 masa
4 kolektor

32.
1 +24 V zasilanie pomocnicze
2 GND
5 wejcie binarne 7
...
11 wejcie binarne 1

przyk³ad: wejcie 4 sterowane zestykiem

KOD ZAMAWIANIA

PLAN POD£¥CZEÑ

Rejestrator typu KD3

Widok od ty³u wersji 6/12-kana³owej na z³¹cza z zaciskami rubowymi.

6 wejæ pomiarowych ........................... 1
12 wejæ pomiarowych ......................... 2
Bez alarmów .............................................. 0
Z alarmami1) ............................................... 1
Zasilanie a.c. 48 ... 63 Hz, 93 ... 263 V ............. 1
Zasilanie d.c../a.c. 48 ... 63 Hz, 20... 30 V ........ 2
Interfejs RS-232C2) ................................................. 1
Interfejs RS-422/485, MODBUS2) ........................... 2
Bez programu konfiguracyjnego SETUP ........................ 0
Z programem konfiguracyjnym SETUP3) ........................ 1
Bez programu PCA - ocena danych .................................... 0
Z programem PCA - ocena danych4) ................................... 1
Bez programu PCA - serwer komunikacyjny ............................... 0
Z programem PCA - serwer komunikacyjny4) ............................... 1
Instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim .................................................... 1
Instrukcja obs³ugi w jêzyku angielskim ............................................... 2
Rejestrator w wyk. tablicowym 144 x 144 x 214 mm ............................... 1
Rejestrator w obudowie przenonej ........................................................ 2
Bez atestu Kontroli Jakoci ............................................................................ 0

1)

2)
3)

4)

6

Wykonanie z alarmami zawiera dodatkowo:
4 przekaniki z zestykami zwiernymi, 1 wyjcie typu otwarty kolektor,
wyjcie napiêciowe d.c. 24 V/50 mA, 7 wejæ binarnych.
Dostarczana jest instrukcja obs³ugi interfejsów komunikacyjnych.
Dostarczany jest kabel z adapterem do po³¹czenia z PC oraz instrukcja
do programu.
Dostarczany jest opis w jêzyku polskim obs³ugi programu w wersji
angielskiej.
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