ITP11-W
Univerzální zobrazovač 4-20 mA

Univerzální zobrazovač 4-20 mA – montáž na zeď
ITP11-W je univerzální zobrazovací jednotka pro sledování průmyslových
procesů. Funkce měřítka a druhá odmocnina jsou k dispozici. Modul
ITP11-W je určen pro připojení k jakýmkoli snímačům nebo vysílačům s
výstupem 4-20 mA. Je napájen ze signální smyčky a nepotřebuje žádný
jiný zdroj napájení. ITP11-W má kompaktní kryt pro DIN lištu nebo
montáž na stěnu. Navíc může být upevněn na trubku o průměru až 200
mm.

Vlastnosti a funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Měření a zobrazení standardního signálu 4-20 mA
Zobrazuje 4-místné digitální znaky s výškou znaku 14mm
Nastavení rozsahu měřených hodnot
Tlumení měřeného signálu
Funkce odmocniny
Funkce alarmu (bliká) při překročení nastavených hodnot
Ochrana heslem proti přístupu neoprávněných osob
Montáž na stěnu, DIN lištu nebo trubku (ø 20...200 mm)
Krytí IP65

Barva displeje

Analogový vstup

Montáž na DIN lištu

Montáž na zeď

Montáž na trubku

Třída přesnosti

Krytí

Dostupné v ZELENÉ nebo ČERVENÉ barvě

Teplota okolí
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ITP11-W
Univerzální zobrazovač 4-20 mA

Technická data:
Napájení
Úbytek napětí
Vstupní signál
Měřený rozsah
Přesnost
Vzorkování
Teplota okolí
Třída ochrany
Krytí
Rozměry
Váha
Montáž
Max. velikost kabelů
Barva displeje

z proudové smyšky
≤ 10 V
4-20 mA
3.8...22.5 mA
0.2% + 1 digit
1 reading / s
-40...+80 °C
III
IP65
70 x 50 x 28 mm
cca. 150 g
DIN lišta, zeď, trubka
Ø 3...6 mm
Červený nebo zelený

Schéma zapojení:
Dvoustranné připojení

Připojení signálu z LEVÉ/PRAVÉ strany
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