
Zastosowanie

Dane techniczne

Montaż / Programowanie

Doskonała dokładność, lepiej niż 0,05% dla wybranego zakresu

Wąska obudowa – 6 mm

Doskonała kompatybilność elektromagnetyczna 
oraz doskonałe tłumienie zakłóceń 50/60 Hz

Możliwość wyboru czasu reakcji na sygnał – <30 ms/300 ms

Możliwość wyboru wstępnie skalibrowanych zakresów 
temperatur za pomocą przełączników DIP

<Przetwornik temperatury serii 3331 konwertuje pomiary z czujników 
temperatury Pt100 i/lub termopar typu J i K na izolowany i bierny 
analogowy sygnał wyjściowy w postaci prądu.

<Wąska, 6 mm obudowa oraz bardzo niski pobór mocy pozwala na 
zamontowanie do 165 urządzeń na 1 metrze szyny DIN, nie 
pozostawiając między nimi żadnego odstępu izolacyjnego.

<Wysoka izolacja 2-portowych urządzeń zapewnia ochronę 
przeciwprzepięciową oraz zabezpiecza system kontroli przed 
stanami przejściowymi i zakłóceniami.

<Przetwornik serii 3331 może być montowany w strefie bezpiecznej 
lub w Strefie 2/Dziale 2.

<Zatwierdzone do zastosowań morskich.

<Uniwersalne zasilanie z pętli 5.5...35 VDC za pomocą złączy.

<Możliwość wyboru czasu reakcji na sygnał <30 ms/300 ms 
zapewnia krótki czas reakcji lub tłumienie sygnału, zależnie od 
potrzeb.

<Doskonała dokładność przetwarzania dla wszystkich dostępnych 
zakresów, lepiej niż 0,1°C lub 0,05% (Pt100) oraz lepiej niż 0,5°C 
lub 0,05% (termopary typu J i K) dla wybranego zakresu.

<Przetworniki serii 3331 spełniają wymagania normy NAMUR NE21, 
dzięki czemu zapewniają najlepsze wyniki pomiarów nawet w 
t rudnych warunkach podatnych na dz ia łan ie  po la  
elektromagnetycznego.

<Urządzenia spełniają także wymagania normy NAMUR NE43, 
określającej wartości wyjściowe będące poza zakresem pomiaru, a 
także błędy czujnika.

<Wszystkie zaciski zabezpieczone są przed przepięciami i 
nieprawidłową biegunowością.

<Wysoki poziom izolacji galwanicznej: 2,5 kVAC.

<Znakomity stosunek sygnału do szumu: > 60 dB. 

<Łatwa konfiguracja ponad 1000 fabrycznie skalibrowanych 
zakresów pomiarowych za pomocą przełączników DIP.

<Bardzo niski pobór mocy pozwala na zamontowanie urządzeń na 
szynie DIN, nie pozostawiając między nimi żadnego odstępu 
izolacyjnego.

<Szeroki zakres temperatur pracy: -25...+70°C.
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Wejście RTD Wejście TC

V zasilanie 5.5 .. 35VDC

Strefa bezpieczna lub Strefa 2
oraz kl.1 Dz. 2 ar. A-D

Zew. czujnik
CJC (Pt100)



Dane techniczne

Warunki środowiskowe
Zakres temperatur pracy -25°C do +70°C
Temperatura przechowywania -40°C do +85°C
Temperatura kalibracji 20... 28° C
Wilgotność względna < 95% RH (bez skrapl.)
Stopień ochrony IP20
Montaż Stopień zanieczyszczenia 2 i kategoria 

przepięciowa II

Dane mechaniczne
Wymiary (WxSxG) 113x6,1x115 mm
Ciężar, ok. 70 g
Typ szyny DIN DIN EN 60715 – 35 mm
Rozmiar przewodu 0.13x2.5 mm2/AWG 26...12; przewód 

linkowy
Moment dokręcania śruby 
zaciskowej 0,5 Nm

Ogólne parametry elektryczne
Napięcie zasilania 5.5...35 VDC
Spadek napięcia 5,5 VDC
Maks. pobór mocy 1 W
Wew. pobór mocy maks. 0,65 W
Napięcie izolacji, test 2,5 kVAC (wzmocnione)
Napięcie izolacji, praca 300 VAC/250 VAC (samoist. bezp.)
Stosunek sygnału do szumu > 60 dB
Czas reakcji (0...90%, 100...10%) < 30 ms/300 ms (możliwość wyboru)
Dokładność lepiej niż 0,05% dla wybranego zakresu
Odporność na działanie pola
elektromagnetycznego <± 0,5% zakresu
Zwiększona odporność na działanie
pola elektromagnetycznego: NAMUR
NE 21, kryterium A, impuls <± 1% zakresu
zakresu z wybranego zakresu

Parametry wejściowe
Zakres temperatur -200...+850°C
Prąd czujnika, RTD <0,15 mA
Dokładność, RTD Lepsza niż 0.05% dla danego zakresu

lub 0.1°C
parametry przewodu czujnika 50 Ω na przewód
Wpływ na rezystancję przewodu czujnika
(3-/4-przewodowe), RTD <0,002 Ω/Ω
Wykrywanie błędów czujnika, 
RTD Tak – do wyboru za pomocą przełączników 

DIP
Wykrywanie uszkodzonego 
czujnika > 800 Ω
Wykrywanie zwarć czujnika < 18 Ω
Zakres temperatur,
termopara typu J termopara typu J -100...+1200°C
termopara typu K termopara typu K -180...+1372°C
Dokładność, TC Lepsza niż 0.05% dla danego zakresu

lub 0.5°C
Parametry przewodu i czujnika,
termopara typu J i K 5 kΩ na przewód
Dokładność kompensacji zimnego złącza
(CJC) z wykorzystaniem zew.
czujnika CJC (Pt100) < ±0,15°C

z wykorzystaniem wew. 
czujnika CJC < ±2,5°C
Wykrywanie otwartego obwodu
termopary Tak – do wyboru za pomocą przełączników 

DIP
Wykrywanie błędu wewnętrznej
kompensacji CJC Tak
Wykrywanie błędu zewnętrznej
kompensacji CJC Tak – do wyboru za pomocą przełączników 

DIP

Parametry wyjściowe
Programowalne zakresy sygnału 4...20 and 20...4 mA
Prąd wyjściowy: Granice zakresu,
wartości będące poza zakresem
wg NAMUR NE43 3,8 .. 20,5 mA
Wykrywanie błędów czujnika, wyjście
prądowe 3,5 mA/23 mA/brak

Stabilność obciążenia, wyjście prądowe ≤ 0,01% zakresu/100 Ω

Rezystancja obciążenia, wyjście prądowe ≤ (Vzasilania – 5,5)/0,023 [Ω]

Dopuszczenia
EMC EN 61326-1
LVD EN 61010-1
ATEX KEMA 10ATEX0147 X
IECEx KEM 10.0068X
FM 3041043-C
Dopuszczenie morskie DNV Wym. podl. certyf. Nr 2.4
GL V1-7-2
GOST R Tak
UL UL 61010-1

Typ PR3331
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