NJ-12, NJ-13
NJ-12 a NJ-13 Nastavovací jednotky pro převodníky PT
Výhody
 slouží ke změně nastavení rozsahu a tlumení
převodníků PT-011, PT-02x, PT-031 a PT-04x
 napájení z připojeného převodníku
 zobrazují okamžitou hodnotu veličiny měřené
převodníkem
 ovládání třemi tlačítky
Použití
Nastavovací jednotky slouží pro nastavení měřicího
rozsahu, tlumení a způsobu signalizace přerušení (<4mA
nebo >20mA) převodníků PT. Jednotka NJ-12 je určena
pro nastavení převodníků pro odporová čidla (PT-011 a
PT-02x), jednotka NJ-13 je určena pro nastavení
převodníků pro termočlánky (PT-031 a PT-04x). Jednotky
mohou zároveň zobrazovat okamžitou měřenou hodnotu.
Popis
Nastavovací jednotka je vybavena displejem a třemi
tlačítky na přední straně. Na propojení jednotky a
převodníku PT se používá kabel, který je svinut v zadní
části nastavovací jednotky. Ten se zasune do konektoru
převodníku (viz elektrické připojení). Po připojení
napájecího napětí do převodníku lze provést nastavení.
Technická data
použití
nastavení rozsahu a tlumení převodníků
PT
displej
LCD
NJ-12 čtyřmístný (1 desetinné místo)
NJ-13 čtyřmístný (bez desetinného místa)
doplňující parametry
EMC (elektromagnetická kompatibilita):
dle ČSN EN 61326-1
provozní podmínky
rozsah pracovních teplot
-10 až 55°C
vlhkost
0 až 80% r.v. (bez kondenzace)
nadmořská výška
do 2000m nad mořem
ostatní údaje
hmotnost
125g
stupeň krytí
IP 40
použité materiály
skříň, tlačítka - tvrzený PS
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NJ-12, NJ-13
Objednací kód

typ
119 12

popis
NJ-12 pro převodníky PT-011 a PT-02x

119 13

NJ-13 pro převodníky PT-031 a PT-04x

Příklad objednávky: 119 12
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