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TRS 444 Ètyønásobný limitní spínaè
s proudovým vstupem

Charakteristika

Limitní vyhodnocení ètyø úrovní proudového
signálù s výstupy na 4 relé

Vstup: proud 0 ÷ 22 mA
aktivní / pasivní unipolární,
ochrana vstupu proti pøetí�ení

Indikace: -999 ÷ +9 999 progr.  nastavitelná

Výstupy: 4 relé

Pøenos dat po sériové lince RS - 232

Napájení: 230 V, 50 Hz
Krytí: IP 50
Montá�: do panelu

Popis
Limitní spínaè TRS 444 je urèen k indikaci libovolné velièiny

pøevedené na unifikovaný proudový signál a jejímu limitnímu
vyhodnocení. Pøístroj je mù�e pracovat se signálem z aktivních
i pasivních proudových pøevodníkù.

Rozsah indikace lze programovì mìnit v pásmu -999 ÷ +9 999
vèetnì zmìny polohy desetinné teèky. To umo�òuje zobrazovat
pøímo èíselnou hodnotu fyzikální velièiny pøevedené na proudový
signál.

Pøístroj mù�e kromì mìøené velièiny zobrazovat také nastavené
limitní hodnoty. Pomocí membránového tlaèítka na èelním panelu

Vstup: proudový, aktivní / pasivní,
ochrana proti pøepólování a zkratu

Rozsah mìøení: 0 ÷ 22 mA
Napìtí: 20 V nestab.
Proudové omezení: 22 mA
Rozli�ení: 12 bit
Pøesnost indikace: 0,2 %  +1 digit
Indikace: 4místný LED displej, èervený*, 14 mm
Rozsah indikace: -999 a� +9 999

Výstupy: 4 x relé 230 V~, 2 A
Funkce výstupù (impl.) 1. - signalizace havarijního minimima

2. - signalizace provozního minima
3. - signalizace provozního maxima
4. - signalizace havarijního maxima

Meze spínání: nastavitelné v celém rozsahu indikace
Hystereze: 1 ÷ 10 % (prog. nast.), implicitnì 1 %

* Na pøání je mo�ná i zelená barva displeje.

lze zobrazování tìchto hodnot na displeji pøepínat. Dal�ími
tlaèítky lze limitní hodnoty mìnit. Pøi pøekroèení nastavených
limitù se sepnou pøíslu�ná relé.

Ostatní parametry pøístroje (kalibraèní hodnoty pro displej,
velikost hystere spínání pro jednotlivé limity a orientace
hysterezních charakteristik = výbìr minimum / maximum) lze
mìnit z poèítaèe pøes sériové rozhraní RS - 232.

Pøipojovací kabel s konektorem a instalaèní disketa
s programovým ovladaèem jsou souèástí dodávky.

Technické údaje

Komunikace: sériové rozhraní RS - 232
komunikaèní protokol: protokol: SIC 800
Rychlost pøenosu: 300 ÷ 19 600 Bd (progr. nast.)
Galvanické oddìlení: 500 V=

Napájení: 230 V, 50 Hz, 6 VA,
Ji�tìní: vnìj�í pojistka T 100 mA
Pracovní podmínky: teplota: - 20°C ÷ +60°C,

vlhkost: ≤ 80 %

Stupeò krytí: pøístroj: IP 50,
svorkovnice: IP 00

Rozmìry: 96 x 48 x 149 mm
Hmotnost: 0,4 kg
Montá�: do panelu,

montá�ní otvor 92 x 44 mm
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Rozmìry pøístroje

Montá�ní otvor v panelu: 92 x 44 mm

Minimální vzdálenost
mezi montá�ními otvory
pro více pøístrojù: 15 mm

Zapojení pøístroje

1 - membránové tlaèítko pro pøepínání zobrazovaných velièin
2 - indikace zobrazení 1. limitu L 1 na displeji (impl. havarijní minimum)
3 - indikace zobrazení 2. limitu L 1 na displeji (impl. provozní minimum)
4 - indikace zobrazení 3. limitu L 1 na displeji (impl. provozní maximum)
5 - indikace zobrazení 4. limitu L 1 na displeji (impl. havarijní maximum)
6 - tlaèítko pro zmen�ování hodnoty zobrazeného limitu (L 1 - L 4)
7 - tlaèítko pro zvìt�ování hodnoty zobrazeného limitu (L 1 - L 4)
8 - indikace sepnutí relé Re4 (odpovídá limitu L 4)
9 - indikace sepnutí relé Re3 (odpovídá limitu L 3)

10 - indikace sepnutí relé Re2 (odpovídá limitu L 2)
11 - indikace sepnutí relé Re1 (odpovídá limitu L 1)

Popis èelního panelu

Implicitní nastavení
výstupù TRS 444

Podmínky pro montá�, instalaci a o�ivení
Montá�, instalaci a o�ivení spínaèe TRS444 smí provádìt pouze osoba s kvalifikací podle vyhlá�ky è. 50/78 pøi dodr�ení v�ech
platných pøedpisù !  Dále je tøeba dbát obecných zásad ochrany pøed úèinky statické elektøiny.

Podklady pro objednávku
objednací èíslo typ název

40 05444 901001 TRS 444 Ètyønásobný limitní spínaè s proudovým vstupem TRS 444

Katalogový list TP 205/34/09-05

Aktivní
pøevodník

Pasivní
pøevodník


