PE 86.01

UniTrans
Uniwersalny przetwornik do wielorakich zastosowañ
TRONIC LINE

Przetwornik ciœnienia • Model UT-10
Przetwornik ciœnienia, membrana czo³owa • Model UT-11

• dok³adnoœæ 0.15 %
• skalowanie zakresów pomiarowych przez przekrêcenie
w dó³ do 1 : 20
• granice zakresu pomiarowego od 0 ... 20 mbar a¿ do 0 ...
1,000 bar
• zwil¿one czêœci wykonane ze stali nierdzewnej
• temperatura medium od -30°C a¿ do +105°C
• os³ona wlotu IP 65, opcja IP 67
• wersje do kontaktu z ¿ywnoœci¹- / farmaceutykami
(wed³ug EHEDG)
• dostêpne ró¿ne z³¹cza procesowe
• zgodne z uszczelkami chemicznymi firmy WIKA
• sygna³ wyjœciowy 4 ... 20 mA, dwuprzewodowy

Opis
Dziêki maksymalnemu obrotowi 1 : 20 UniTrans mo¿e byæ
wykorzystywany przy du¿ych zmianach zakresu pomiarowego
(np. przetwornik 100 bar mo¿e zostaæ zamieniony w 5 bar). Dziêki
wewnêtrznemu uk³adowi cyfrowego przetwarzania sygna³u
UniTrans cechuje siê bardzo wysok¹ dok³adnoœci¹ pomiarów.

Model UT-10

Wyœwietlacz mo¿e byæ regulowany mechanicznie i elektronicznie,
gwarantuj¹c w ten sposób optymalny odczyt oraz podgl¹d
wielozadaniowy. Wyœwietlacz mo¿na obracaæ o 90°. Bar-diagram
oraz tendencje s¹ wyœwietlane przez ca³y czas.
Parametry takie, jak jêzyk u¿ytkownika, jednostki, punkt zero,
przedzia³, sygna³ odwrócony, itp. mog¹ z ³atwoœci¹ byæ ustawiane
w menu. Jêzyki niemiecki, angielski, francuski, hiszpañski lub
w³oski do wyboru.
Przetwornik dostarczany jest z wyœwietlaczem zamontowanym na
czole. Po³o¿enie wyœwietlacza mo¿e z ³atwoœci¹ byæ zmienione.
Mo¿liwy jest podgl¹d wszystkich wspólnych jednostek. Dodatkowy
tekst (np. wartoœæ min. / maks. lub temperatura czujnika) mo¿e byæ
wpisywany w dwóch dodatkowych liniach.
Wysoki kontrast obrazu umo¿liwia ³atwe czytanie. Niepo¿¹dane
zak³ócenia przetwornika wy³¹czane za pomoc¹ klawiszy ustawieñ.
Model UniTrans oferuje równie¿ mo¿liwoœæ linearyzacji obwodu
rezonansowego. Mo¿liwe jest to dziêki przypisaniu nieliniowej
zale¿noœci pomiêdzy poziomem nape³niania a iloœci¹ (np.
sferycznego obwodu rezonansowego) do 4 ... 20 mA sygna³ów
wed³ug tabeli wartoœci. Mo¿na w niej okreœliæ a¿ do 32 punktów
utrzymywania.
Konstrukcja
Wszystkie zwil¿one czêœci wykonane s¹ ze stali nierdzewnej (, a
komora miernicza jest w ca³oœci spawana) i s¹ ca³kowicie
zespawane. W odró¿nieniu od ceramicznych komór mierniczych,
nie wystêpuj¹ elementy uszczelniaj¹ce ograniczaj¹ce mo¿liwoœæ
stosowania ró¿nych mediów pomiarowych. Obudowa wykonana
jest z wysoko rezystancyjnego tworzywa sztucznego
wzmocnionego w³óknem szklanym (PBT) i posiada os³onê wlotu
IP 65 (opcja IP 67).
Model UniTrans wymaga zasilania 12 ... 36 V i posiada sygna³
wyjœciowy 4 ... 20 mA, dwuprzewodowy.

Model UT-11 (membrana czo³owa)
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