
 

 CZ2171, CZ2071CZ ,2271ایزوالتورهای راهنمای استفاده از 

 اتصاالت دستگاه 

 باشند.می (DIN Rail)ایزوالتورها قابل نصب بر روی ریل  -1

 مربع باشد.میلیمتر  5/2تا  5/0های مورد استفاده، باید بین سطح مقطع سیم -2

 موجود محکم نمائید. M3میلیمتر از طول سیم بدون روکش را وارد ترمینال نموده و با پیچ  8برای اتصال سیم،  -3

 

 

 

 

 

 

 روش نصب 

ابتدا قسمت باالئی ایزوالتور را بر روی ریل قرار داده و  (DIN Rail 35mm)برای نصب این نوع ایزوالتورها بر روی ریل 

 (2بر روی ریل فشار دهید تا قفل شود. )تصویر شماره سپس قسمت پائین آن را به سمت ریل هدایت کرده و 

 روش دمونتاژ 

نوک آن را در ائید و میلیمتر استفاده نم 6گوشتی با پهنای لبه کوچکتر از کردن ایزوالتور از روی ریل، از یک پیچبرای جدا

گوشتی را به سمت باال حرکت داده تا قفل آزاد شود. ایزوالتور قسمت فلزی قفل زیر ایزوالتور قرار دهید. سپس به آرامی پیچ

 (3بکشید. )تصویر شماره  نرا از قسمت پائین به بیرو
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 توضیحات 

o باشند.سال از تاریخ خرید دارای گارانتی می 2 ترنسمیترهای به مدت 

o  ولت متناوب استفاده نکنید. 220ولت مستقیم است و هرگز از ولتاژ  24ولتاژ تغذیه پیشنهادی 

o  در صورت باز کردن بدنه، اعمال اضافه ولتاژ و یا اعمال ولتاژ در ورودی ترنسمیتر، مشمول گارانتی نخواهد

 بود.

o  مطابق با سفارش شما باشد.قبل از استفاده از محصول، کنترل فرمائید که محصول خریداری شده 

o .قبل از استفاده از ترنسمیتر، راهنمای نصب را به دقت مطالعه فرمائید 

 

 شرح دستگاه 

به و تبدیل آن  (TC)و یا ترموکوپل  (RTD)سیگنالهای سطح پائین دریافتی از سنسورهای مقاومتی  وظیفه ایزوالتور، تبدیل

باشد. سیگنالهای دریافتی، پس از دریافت، پردازش ولت می 5~0/1آمپر و یا سیگنال ولتاژ میلی  20~0/4 سیگنال جریان  

سازی شوند. ایزوالتور، تجهیزات هوشمندی با تابع تصحیحشده و به صورت کامال ایزوله به قسمت خروجی، ارسال می

و نیز تنظیمات  تعیین حدود باال و پائین، TCو  RTDتعیین مقیاس و رنج کاری باشند. می (Cold-End)خودکار سمت سرد 

پذیر خواهند بود. تغذیه این محصول باید به صورت مجزا اعمال امکان PCمقادیر جریان قطع آالرم، از طریق تنظیمات 

 اند.گردد. مدار ورودی، خروجی و نیز تغذیه این محصول به لحاظ الکتریکی کامال ایزوله شده

 RTDرودی و مناسب برای:  CZ2071   کد  -

 ورودی ترموکوپل مناسب برای:  CZ2171   کد  -

 و ترموکوپل RTDورودی  مناسب برای:  CZ2271   کد  -
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 مشخصات فنی 

 یک عدد تعداد کانال: -

 ، منفی است(2، مثبت و ترمینال شماره 1)ترمینال شماره ولت مستقیم   35 تا  20ولتاژ تغذیه: -

 میلی آمپر 35آمپر خروجی، کمتر از میلی 20ولت مستقیم و در  24با تغذیه  مصرف جریان: -

 جدول زیر را مالحظه فرمائید ورودی: -

 دقت حداقل بازه محدوده دما نوع ورودی

T.C. 

T -200 ~ +400 °C 50° C 1.0 °C/0.2 % 

E -200 ~ +900 °C 50 °C 1.0 °C/0.2 % 

J -200 ~ +1200 °C 50 °C 1.0 °C/0.2 % 

K -200 ~ +1372 °C 50 °C 1.0 °C/0.2 % 

N -200 ~ +1300 °C 50 °C 1.0 °C/0.2 % 

R -40 ~ +1768 °C 500 °C 3.0 °C/0.2 % 

S -40 ~ +1768 °C 500 °C 3.0 °C/0.2 % 

B +320 ~ +1820 °C 500 °C 3.0 °C/0.2 % 

mV -100 ~ +100 mV 10 mV 40 µV/0.2% 

RTD 

Pt100 -200 ~ +850 °C 20°C 0.4 °C/0.2 % 

Cu 50 -50 ~ +150 °C 20°C 0.4 °C/0.2 % 

Cu 100 -50 ~ +150 °C 20°C 0.4 °C/0.2 % 

 

 توجه:

درصد دقت خروجی که متناسب با محدوده تنظیمات است، باید بیشتر از میزان خطای نسبی و مطلق در هنگام کاربرد  -1

 مفروض گردد.

 اهم باشد. 50 نباید بیش از بیشترین میزان مقاومت سیم سه سیم، RTDدر مدل با ورودی  -2

نخواهد بود.  (Cold Junction)ساز نقطه سرد در مدل با ورودی ترموکوپل، دقت انتقالی به خروجی، شامل خطای جبران -3

گراد درجه سانتی 2/0به میزان (Cold End)خطای انتهای سرد   ،هادیسیم مقاومت در اهم  100به ازاء افزایش بدین منظور 

 افت. افزایش خواهد ی

درجه  680، و برای دستیابی به دقت ذکر شده، محدوده پایینی رنج دما باید بزرگتر از Bتیپ  RTDدر مدل با ورودی  -4

 باشد()در این حالت اندیس دقت در حالت قابل قبول می گراد باشد.سانتی

   خروجی: -

o اهم( 300 ≥)مقاومت بار  آمپرمیلی 20تا  4 صفر یا سیگنال جریان آنالوگ 

o  کیلو اهم( 2 ≤ومت بار اولت مستقیم )مق 5تا  1سیگنال خروجی ولتاژ صفر یا 
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آمپر میلی 50 ≥اهم باشد، مقدار مصرف  550 ≥هنگام استفاده از خروجی جریان، چنانچه مقاومت بار  توجه: در

 خواهد شد(

 راهنمای آالرم: -

o  است.آمپر میلی 8/3در آالرم عبور از حد پائین، جریان خروجی در حدود 

o  آمپر خواهد بود.میلی 8/20در آالرم عبور از حد باال  و آالرم قطع، جریان خروجی در حد 

o  آمپر خواهد بود.میلی 3در حالت اتصال کوتاه، جریان خروجی در حدود 

 مدار داخلی باید تغییر داده شود.سایر الزامات خاص، آمپر و یا میلی 4نکته: برای جریان آالرم قطع کمتر از 

 

 گراد افزایشکل بازه دمائی، به ازاء هر یک درجه سانتی درصد 01/0 انحراف دمائی: -

)محدوده تصحیح از منفی  گراددرجه سانتی ±3و در حالت نصب متمرکز  گراددرجه سانتی ±1   تصحیح نقطه سرد: -

 گراد(درجه سانتی 60تا مثبت  20

 نهائیدرصد مقدار  90ثانیه تا رسیدن به  1 زمان پاسخگوئی: -

  IEC 18268GB/T)61326-1(مطابق با  قابلیت الکترومغناطیس: -

 ورودی در مقابل تغذیه معکوس حفاظت شده است.حفاظت تغذیه ورودی:  -

 اند( ولت مستقیم ) تغذیه، ورودی، خروجی و پوشش لحاظ شده 500مگااهم در  100بیشتر از  الکتریک:مقاومت دی -

 گرم 45تقریبا   وزن: -

 هادو و سه سیم و نیز ترموکوپل )RTD(سنسورهای مقاومتی بهترین کاربرد:  -

  عملکردیشرایط 

باید در  ترنسمیترهای مخرب و مضر برای پوشش کروم، نیکل و نقره باشد. عالوه بر این، هوای محیط باید عاری از آالینده -1

 مکانی به دور از میدانهای الکترومغناطیس، تخلیه الکتریکی و ... نصب گردد.

 گراددرجه سانتی  60 تا مثبت 02دمای عملکردی: منفی  -2

 گراددرجه سانتی  80 تا مثبت 40دمای انبارش: منفی  -3

  درصد 90تا  10رطوبت نسبی: از  -4
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 ابعاد کلی 
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 کاربردها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته:

 سه سیم باید دقت شود که مقاومت سیمهای استفاده شده تا حد امکان شبیه به هم باشد. (RTD)مقاومتی  در ورودیهای  -

 باید به همدیگر متصل شوند. 7و  6دو سیم، ترمینالهای  (RTD)در زمان استفاده از سنسورهای مقاومتی  -

 بندی افزار پیکرنرمEasyConfig 

و با کاربری بسیار  و ورژنهای باالتر( XP) مبتنی بر سیستم عامل ویندوز ترنسمیتر بندیافزار پیکر، یک نرم EasyConfigافزار نرم

-نرماین باشد. با کمک می و ورژنهای باالتر( XP) پذیر با ویندوز( تطبیقUSBCOM-MINI)کالیبراتور مخصوص USBو رابط آسان 

 باشند. دما و ... قابل تنظیم می افزار، پارامترهائی نظیر نوع سنسور، محدوده
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