
DIGITÁLNÍ PANELOVÝ P ÍSTROJ
 M ení: po et pulz , otá ek, frekvence,

 periody, provozních hodin, aktuální as.
 Dva ítací vstupy, spolupráce s inkrementální rota ní sníma .
 Po ítadlo aktuálních a celkových hodnot.
 T íbarevný LED displej (5-   místný vý ky 14 mm),

 nastavitelný ve t ech intervalech podle m ené hodnoty
 P ístroj lze nastavit p es tla ítka nebo p es RS-485 interface

 pomocí programu LPCon  g.
 A  ty i alarm výstupy se signalizací LED na displeji,

 pracující a  v es   r zných re imech.
 P evod m ených hodnot na analogový signál

 0/4...20 mA nebo 0...10 V  (volitelné).
 Uchování minimální a maximální hodnoty pro v echny

 m ené parametry.
 Napájení externího p evodníku (volitelné).
 A  21-bodová p evodová charakteris  ka pro m ené veli iny.

I        
Interface typu P enosový protokol Módy Baud p enosová rychlost
RS-485 MODBUS RTU 8N2, 8E1, 8O1, 8N1 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbit/s

V      
Druh výstupu   Parametry Poznámky

Releový
výstup

2 x relé, beznap ové spínací kontakty NO,
za  itelnost 250 V a.c./ 0.5 A a.c.
+2 x relé, beznap ové p epínací kontakty, (na objednávku)
za  itelnost 250 V a.c./ 0.5 A a.c.

Analogový
výstup

proudový programovatelný 0/4...20mA, vstupní odpor 500
nap ový programovatelný 0...10 V, vstupní odpor  500 

P esnost výstupu ±0.2% z rozsahu
P ídavná teplotní chyba od zm ny okolní teploty:
(0.1% z rozsahu / 10K)

OC výstup OC (otev ený kolektor), pasivní npn, 30 V d.c./30 mA neprogramovatelný výstup o p ekro ení rozsahu.
Pomocné
napájení

24 V d.c./ 30mA pro napájení externího p evodníku

P              

M ení a vizualizace
pr toku vody/ plynu.

Nam ené hodnoty jsou
p ená eny do ovládacího

panelu pomocí
rádiových modul .

V     
Vstupní signál: Druh vstupu Zobrazení Maximální kmito et

vstupního signálu
P esnost Poznámky

pulsy nap  
 5...36 V d.c.

Po et puls -19 999..99 999
100 kHz

-

Minimální doba trvání
ídícího signálu musí být

více ne  10 ms.

Kmito et < 10 kHz 0.05..99 999 Hz 0.01

Kmito et > 10 kHz
1...99 999 Hz (m ící
rozsah a  do 1 MHz)

1 MHz 0.01

Otá ky 0.05...99 999 [rpm]
100 kHz

0.01
Perioda t < 10s 0.0001...11 [s] 0.01
Perioda t < 10s 0.0001...3600 [s] 0.01

-

Po itadlo provoz. hodin 0...99 999 [h] 0.5 sek./24 h

Aktuální as 00.00...23.59 0.5 sek./24 h
Inkrement.rota ní sníma -19 999...99 999

N30O
íslicový

ístroj

 4 alarm
kontakty

pr tokom r
(plyn, voda...)

pulsy PC po íta  pro nastavení
programem LPCon  g

RS485 / USB
evodník

(nap . PD10)

Bezdrátový p enos
SM7 moduly HMI panel ze série MT

RS-485,
Modbus
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Zobrazení
5-   místný LED displej -
rozsah zobrazení  -19999..99999
vý ka íslic: 14 mm

t íbarevný displej (zm na barvy závisí na zobrazované
hodnot ): zelená, oran ová, ervená

Hmotnost < 0.2 kg
Rozm ry 96 ´ 48 ´ 93 mm otvor do panelu: 92+0,6 ´ 45+0,6 mm
Stupe  kry   (dle EN 60529) z elní strany: IP65 ze strany svorek: IP 20

B                                      
Elektromagne  cká kompa  bilita

odolnost pro   ru ení dle EN 61000-6-2
emise dle EN 61000-6-4

Izolace mezi obvody základní

dle EN 61010-1

Stupe  zne i t ní 2
T ída instalace III

Maximální provozní nap    v i zemi
pro napájecí obvody: 300 V
pro ostatní obvody: 50 V

Nadmo ská vý ka < 2000 m

P                
Napájecí nap  85...253 V a.c. (40...400 Hz) nebo d.c.,

20...40 V a.c. (40...400 Hz) nebo d.c. p íkon-spot eba: < 6 VA

Teplota okolí -25...23...55°C skladování: -30...70°C
Rela  vní vlhkost 25...95% kondenzace nep ípustná
Pracovní pozice libovolná
Vn j í magne  cké pole 0...40..400 A/m

S               

O             
T       1. O             

N30O - X X XX XX X
Napájecí nap   :
85...253 V a.c./d.c. 1
20...40 V a.c./d.c. 2
P ídavné výstupy:
bez 0
pulsní výstup, RS-485, analogové výstupy 1
pulsní výstup, RS-485, analogové výstupy
p epínací relé výstupy AL3, AL4 2
Jednotka:
kód viz. tabulka 2. XX
Provedení:
standardní 00
zákaznické* XX
Zku ební protokol:
bez speciálního cer   kátu kvality 0
se speciálním inspek ním cer   kátem kvality 1

* - po dohod  s výrobcem

P íklad objednání:
Kód N30O - 1 0 41 00 0 zamená
N30O - programovatelný íslicový panelový p ístroj N30O
1 - napájení: 85...253 V a.c./d.c.
0 - bez p ídavných výstup
41 - jednotka "imp" dle tabulky 2.
00 - standardní provedení
0 - bez speciálního cer   kátu kvality

T       2. K                         :
Kód Jednotka Kód Jednotka Kód Jednotka
00 bez jednotky 20 kVAh 40 szt.
01 V 21 MVAh 41 imp
02 A 22 Hz 42 rps
03 mV 23 kHz 43 m/s
04 kV 24 44 l/s
05 mA 25 k 45 obr/min
06 kA 26 C 46 rpm
07 W 27 F 47 mm/min
08 kW 28 K 48 m/min
09 MW 29 % 49 l/min
10 var 30 %RH 50 m3/min
11 kvar 31 pH 51 szt./h
12 Mvar 32 kg 52 m/h
13 VA 33 bar 53 km/h
14 kVA 34 m 54 m3/h
15 MVA 35 l 55 kg/h
16 kWh 36 s 56 l/h
17 MWh 37 h

XX
na objed-

nání*18 kvarh 38 m3

19 Mvarh 39 turns

LPCon  g program
pro snadné

nastavení výrobk
LUMEL. Dostupné

na na ich www
stránkách

Obr. 1 P ipojení sníma e s OC výstupem typu NPN. Obr. 2 P ipojení sníma e s OC výstupem typu PNP.

KD7 registrátor
s MODBUS master

protokolem pro
záznam nam ených
hodnot nap . z N30H.

Více v katalogu
RECORDERS.

modul SM3 binární
vstupy. For readout
of binary states and

pulses through
RS-485 protokol.
Více viz. katalog

MODULES.

** - kód stanovuje výrobce

p ídavné výstupy (volitelné na objednávku). p ídavné výstupy (volitelné na objednávku).
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