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SILOTERM 4 Souprava se sériovou
komunikací
pro mìøení teplot v silech

Mìøicí souprava SILOTERM 4 je urèena pro mìøení teplot
v zásobnících pro skladování obilí, granulí a krmných smìsí.
U tìchto hmot je zvý�ení jejich teploty pøíznakem nebezpeèí
vzniku rozkladného procesu.

Souprava je cert i f ikována pro pou�ití  v  prostøedí
s nebezpeèím výbuchu hoølavých prachù.

Souprava SILOTERM 4 se skládá z øady silozávìsù SZ 9xx
v délkách a� 45 m. V nich jsou ulo�eny mìøicí kabely MK osazené
teplotními èidly. Poèet èidel v mìøicím kabelu (max. 10) a jejich
umístìní jsou urèeny po�adavkem zákazníka. Souèástí mìøicího
kabelu MK je i pøevodník teploty PST 1820 v hlavici silozávìsu
s výstupem pro sériové rozhraní RS - 485. To umo�òuje jednou
dvoulinkou pøená�et do zobrazovacího panelu ZPS 1 v�echny
teploty namìøené soupravou.

Panel ZPS 1 zobrazuje na podsvíceném LCD displeji  najednou
a� 10 teplot od èidel v jednom závìsu, poøadové èíslo závìsu
a vnìj�í teplotu. Napájí se z vnìj�ího zdroje 24 Vss. Pøepínání
zobrazovaných závìsù se provádí externími tlaèítky.

K panelu ZPS 1 lze pøipojit i libovolný poèítaè s operaèním
systémem WINDOWS 2000 nebo vy��ím. Speciální programové
vybavení dovoluje sledovat na poèítaèi v�echny teploty
a provádìt  jejich archivaci pro vyti�tìní sestav. Do soupravy lze
pøipojit a� 128 silozávìsù SZ 9xx, po deseti èidlech teploty.

Pøipojení k sériovému rozhraní poèítaèe RS - 232 je mo�né
pøes komunikaèní adaptér MKA 1 s galvanickým oddìlením.

Kvùli správné úrovni komunikaèního signálu v celé soupravì,
je tøeba pro ka�dou skupinu 15ti závìsù pou�ít komunikaèní
opakovaè MKR 1. K napájení silozávìsù je urèen zdroj ZS 24
schopný napájet celou skupinu obsluhovanou jedním opakova-
èem MKR 1.

Ve�keré drátové komunikaèní spoje v soupravì lze nahradit
bezdrátovým spojením pomocí radiomodemù RKA 1. Zvolené
øe�ení v�dy vychází místních podmínek a z po�adavkù
zákazníka. Podrobnosti pøesahují rámec tohoto dokumentu.

Popis
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Silozávìs SZ 9xx

Popis

Silozávìs SZ 9xx ( kód xx udává délku v metrech ) se skládá
z dutého ocelového lana chránìného vrstvou polypropylénu
certifikovaného pro pou�ití v potravináøském prùmyslu. Toto lano
je uchyceno v litinové upevòovací hlavici upevnìné ve stropì
sila.

 Vzhledem k velkému tahovému namáhání silozávìsu je tøeba
dimenzovat stropní konstrukci sila na tuto zátì�. V rozmìrných
zásobnících se pou�ívá i více silozávìsù na jeden zásobník,
potom je celkové zatí�ení stropu souètem zatí�ení jednotlivých
závìsù.

Délka silozávìsu se urèuje podle hloubky sila, ve kterém má
být umístìn, minimální vzdálenost konce mìøicího kabelu MK
(1. teplotní èidlo) od dolního konce závìsu je 200 mm (viz obr.
vpravo). Pøi výrobì mìøicího kabelu je ji� s tímto rozdílem délek
poèítáno.

Délka: 10 a� 45 m (SZ 910 a� SZ 945)

Krytí: IP 64

Mechanická zátì�: 40 kN max.

Hmotnost: hlavice 8 kg, lano 0,75 kg/m

Klasifikace
jiskrové bezpeènosti: II 2D  T = 61°C,

FTZÚ 02 ATEX 0262
- pouze s mìøicím kabelem øady MK !

Technické údaje

Upozornìní: Závìs visí v silu volnì.
Oko na jeho konci neslou�í
k ukotvení lana !
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Mìøicí kabel MK

Mìøicí kabel MK je umístìn v dutém jádru lana silozávìsu SZ
a je osazen polovodièovými teplotními èidly. Umístìní èidel a
jejich poèet (max. 10) jsou dány po�adavkem zákazníka.

Souèástí mìøicího kabelu MK je také mìøicí pøevodník teploty
PST 1820 umístìný v hlavici silozávìsu, který pøevádí signál
ze v�ech èidel v kabelu na sériové rozhraní RS - 485. Pøevodník
PST 1820 obsahuje konektor pro pøipojení èidel, konektor
pro napájení a souèasnì pro rozhraní RS - 485, dále indikaci
vlastní funkce (zelená LED) a indikaci komunikace (èervená
LED). Indikace pro komunikaci plní zároveò i funkci indikace
poruchy (viz pøíruèka programátora).

Na zaøízení je i propojka, kterou lze fyzicky danému silozávìsu
pøiøadit adresu 254 pro servisní úèely.

Popis

Technické údaje

Poèet èidel: max.10 (zn. T1 a� T10)
Mìøicí rozsah: -20 a� + 60°C
Pøesnost: ± 0,5°C
Rozlišení: 0,5°C (0,1°C), programovì nast.
Doba mìøicího cyklu: 500 ms / èidlo

Výstup: sériové rozhraní RS-485
Komunikaèní protokol: SIC 800
Rychost pøenosu: 300 a� 19 200 Bd, programovì nast.

Napájení: 24 V=, 15 mA, unipolární
Pøipojení : kabel:  Æ 4 a� 8 mm

vodièe:  0,75 mm2  max.
Pracovní podmínky: teplota: -20°C a� +60°C,

vlhkost:  30 % a� 85 %

Zobrazovací panel  ZPS 1

Panel ZPS 1 je urèen k zobrazování teplot namìøených
soupravou SILOTERM 4 a pøená�ených sériovou linkou RS-485.

Pøístroj je vybaven podsvíceným LCD displejem, který
zobrazuje èíslo aktuálnì zobrazovaného závìsu, poèet èidel
v závìsu a teploty namìøené jednotlivými èidly. Je-li souprava
vybavena  venkovním snímaèem teploty STSv/485, mù�e panel
zobrazovat i tuto teplotu.

Pøepínání zobrazovaných závìsù lze provádìt cyklicky v obou
smìrech pomocí vnìj�ích tlaèítek pøipojených k pøíslu�ným
svorkám panelu ZPS 1. Tato tlaèítka nejsou souèástí dodávky.

Panel ZPS 1 je vybaven i sériovým rozhraním RS - 485
pro pøipojení poèítaèe nebo dal�ího panelu ZPS 1. Vyhod-
nocovací program pro poèítaè je k dispozici.

Pøístroj se montuje do èelního výøezu v rozvadìèi a napájí
se z vnìj�ího zdroje 24 V= (napø. ZS 24).

Popis

Svorkové zapojení

Bìh pøístroje.
LED bliká s periodou 1 s

LED pro Indikaci
komunikace pøi sbìru dat
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objednací èíslo typ název
40 02705 801001 SZ 910 Silozávìs (bez mìøicího kabelu).... 10 m
40 02705 801002 SZ 915 Silozávìs � 15 m
40 02705 801003 SZ 920 Silozávìs. � 20 m
40 02705 801004 SZ 925 Silozávìs � 25 m
40 02705 801005 SZ 930 Silozávìs � 30 m
40 02705 801006 SZ 935 Silozávìs � 35 m
40 02705 801007 SZ 940 Silozávìs � 40 m
40 02705 801008 SZ 945 Silozávìs . � 45 m

40 02706 901005 MK 105 Mìøicí kabel (s mìøicím pøevodníkem..).. 10 m, 5 èidel
40 02706 901505 MK 155 Mìøicí kabel � 15 m, 5 èidel
40 02706 901506 MK 156 Mìøicí kabel � 15 m, 6 èidel
40 02706 901507 MK 157 Mìøicí kabel � 15 m, 7 èidel
40 02706 902006 MK 206 Mìøicí kabel � 20 m, 6 èidel
40 02706 902007 MK 207 Mìøicí kabel � 20 m, 7 èidel
40 02706 902008 MK 208 Mìøicí kabel � 20 m, 8 èidel
40 02706 902009 MK 209 Mìøicí kabel � 20 m, 9 èidel
40 02706 902507 MK 257 Mìøicí kabel � 25 m, 7 èidel
40 02706 902508 MK 258 Mìøicí kabel � 25 m, 8 èidel
40 02706 902509 MK 259 Mìøicí kabel � 25 m, 9 èidel
40 02706 902510 MK 250 Mìøicí kabel � 25 m, 10 èidel
40 02706 903008 MK 308 Mìøicí kabel � 30 m, 8 èidel
40 02706 903009 MK 309 Mìøicí kabel � 30 m, 9 èidel
40 02706 903010 MK 300 Mìøicí kabel � 30 m, 10 èidel
40 02706 903509 MK 359 Mìøicí kabel � 35 m, 9 èidel
40 02706 903510 MK 350 Mìøicí kabel � 35 m, 10 èidel
40 02706 904010 MK 400 Mìøicí kabel � 40 m, 10 èidel
40 02706 904510 MK 450 Mìøicí kabel � 45 m, 10 èidel

40 09116 901001 ZPS 1 Zobrazovací panel soupravy SILOTERM 4

40 02706 801001 PST 1820 Mìøicí pøevodník teploty, 10 mìøicích míst (náhradní díl)

Katalogový list TP 105/34/10-06

Podmínky pro montá�, instalaci a o�ivení
Montá�, instalaci a o�ivení soupravy SILOTERM 4 smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlá�ky è. 50/78 pøi dodr�ení

v�ech platných pøedpisù.

Podklady pro objednávku

Technické údaje Svorkové zapojení

Vstupy: - rozhraní RS - 485 pro SILOTERM 4,
rychlost 9 600 Bd,

- 3x binární, aktivní, pro pøepínací tlaèítka

Výstup: rozhraní RS - 485 pro PC,
rychlost 4 800 a� 38 400 Bd, progr. nast.

Kom. protokol: SIC 800
Zobrazení: LCD displej 160 x 32 bodù, podsvícený,

poøadové èíslo èidla:  1 a� 10,
namìøené hodnoty:  1 a� 10 teplot,
poø. èíslo závìsu:  1 a� 128 (pøepínatelné),
venkovní teplota

Napájení: 24 V=, 100 mA, unipolární
Pøipojení : vodièe 0,75 mm2  max.
Pracovní podmínky: teplota:   -20°C a� +60°C,

vlhkost:    30 % a� 85 %
Rozmìry: 72 x 144 x 55 mm  (� x v x h)
Montá�: do panelu (otvor 68 x 138 mm)
Stupeò krytí: èelní panel: IP 50,  ostatní: IP 20


