PRZENOŒNY ZADAJNIK SYGNA£ÓW ANALOGOWYCH PZSA-23

UOpis
Zadajnik PZSA-23 jest urz¹dzeniem mikroprocesorowym
wytwarzaj¹cym sygna³y pr¹dowe i napiêciowe. Posiada
wyœwietlacz LCD oraz klawiaturê do zadawania wartoœci
sygna³u.
Zadajnik wytwarza standardowe sygna³y analogowe::
0...25mA (równie¿ dwuprzewodowo)
0...12V
-10...190mV
Zadajnik PZSA-23 charakteryzuje siê:
sygnalizacj¹ trybu pracy czerwonymi diodami LED,
zasilaniem z wbudowanych akumulatorów NiMH,
rozdzielczoœci¹ wyjœciow¹: 13 bitów.

USposób pod³¹czenia

UDane Techniczne
Sygna³y wyjœciowe:

-

- 0...25mA
- 0...12V
- -10...190mV
rezystancja obci¹¿enia

B³êdy:
- b³¹d podstawowy

dla zakresów: u1, u2, u3

-

RL

- 0...500W (dla 0...25mA)
-

2kW (dla 0...12V i -10...190mV)

-

± 10 A (dla 0...25mA)
± 5mV (dla 0...12V)
± 100 V (dla -10...190mV)

Obudowa:
- typ
Masa:

- z ABS o wymiarach 145 x 86/77 x 35

-

- 0,5kg.

UObs³uga

dwuprzew.

zadajnik posiada trójstopniow¹ szybkoœæ zmiany sygna³u wyjœciowego
pojedyncze naciœniêcie klawisza ‘góra’ / ‘dó³’ powoduje zmianê wartoœci sygna³u o 1 bit
(ok. 0,003mA przy wyjœciu pr¹dowym)

PZSA-23
dla zakresu: u0

d³u¿sze naciskanie klawisza powoduje zmiany najpierw o ok. 0,2% zakresu nastêpnie o 2,0%
(ok. 0,05mA i 0,5mA przy wyjœciu pr¹dowym)
RL

zasilacz

klawisz ‘shift’ s³u¿y do skokowej zmiany wartoœci sygna³u wyjœciowego - nale¿y jednoczeœnie
nacisn¹æ ‘shift’ i klawisz ‘góra’ / ‘dó³’
programowanie skoku odbywa siê po naciœniêciu i przytrzymaniu jednoczeœnie klawisza ‘mode’ i
‘shift’ (wartoœæ ustawia siê w procentach (0-50%) wartoœci 20mA, 10V, 200mV dla
odpowiednich zakresów np. Skok równy 10% dla zakresu 0...25mA oznacza zmiany wartoœci
pr¹du o 2mA); po ustawieniu skoku nale¿y nacisn¹æ klawisz ‘mode’

dwuprzew.

PZSA-23

przytrzymanie klawisza ‘mode’ ustawia zadajnik w stan zmiany zakresu:
u0 - dwuprzewodowo 0...25mA
u1 - 0...25mA
u2 - 0...12V
u3 - -10...190mV
wciœniêcie klawisza ‘mode’ zatwierdza zmianê zakresu

UWymiary obudowy
86.0 mm

dwuprzew.

mA

M ODE:
u0 - dwuprzewodowo
u 1 - 0...25 mA
u 2 - 0...12 V
u 3 - -10...190 mV

V mV

BAT

145.0 mm

£adowanie akumulatorów
Zadajnik jest wyposa¿ony w akumulatory Ni-MH o pojemnoœci 150 mAh.
W komplecie dostarczana jest ³adowarka o pr¹dzie ³adowania 20 mA. Maksymalny czas
³adowania wynosi 10h.

USposób zamawiania
PZSA-23
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