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Ten modu³ zosta³ zaprojektowany do pod³¹czania z
niebezpiecznymi napiêciami elektrycznymi. Zignorowanie tego
ostrze¿enia mo¿e spowodowaæ obra¿enia obs³ugi lub
uszkodzenia mechaniczne.
Aby unikn¹æ ryzyka pora¿enia pr¹dowego lub po¿aru nale¿y
przestrzegaæ wskazówek dotycz¹cych bezpiecznego
u¿ytkowania zawartych w niniejszej instrukcji.
Nie nale¿y przekraczaæ parametrów elektrycznych
zdefiniowanych przez specyfikacjê przyrz¹du. Przed
pod³¹czeniem modu³u nale¿y siê dok³adnie zapoznaæ z
instrukcj¹ u¿ytkownika.
Instalacjê modu³u mo¿e przeprowadzaæ tylko wykwalifikowany
personel techniczny.
Gdy przyrz¹d jest u¿ywany w sposób niezgodny ze specyfikacj¹
producenta, stopieñ ochrony zapewniany przez ten przyrz¹d
mo¿e siê zmniejszyæ.

Poni¿ej wymienione czynnoœci nale¿y przeprowadzaæ przy
roz³¹czonym module, wy³¹czonym napiêciu niebezpiecznym
oraz w warunkach bezpieczeñstwa elektrostatycznego:
Zdejmowanie obudowy modu³u w celu zmiany ustawieñ
zworek konfiguracyjnych oraz mikrowy³¹czników.
Monta¿ ogólny, pod³¹czanie i roz³¹czanie przewodów.
Diagnostyka modu³u.

Naprawa modu³u oraz wymiana na sta³e zainstalowanych
zworek mo¿e byæ przeprowadzana tylko przez producenta
firmê PRelectronics.

Nie mo¿na zdejmowaæ p³ytki frontowej przetwornika -
spowoduje to uszkodzenie przetwornika poprzez oderwanie
³¹cznika do programatora

UWAGA
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IDENTYFIKACJA SYMBOLI

Trójk¹t ze znakiem wykrzyknika

Znak CE

Symbol podwójnej izolacji

Znak Ex

: Ostrze¿enie / wymóg.
Potencjalnie niebezpieczna sytuacja.

zapewnia o zgodnoœci modu³u z podstawowymi
wymaganiami dyrektyw UE.

elektrycznej mówi o tym, ¿e modu³
jest podwójnie zabezpieczony lub posiada wzmocnion¹ izolacjê.

mówi, ¿e modu³ posiada dopuszczenie zgodne z
dyrektyw¹ ATEX dotycz¹c¹ instalowania przyrz¹dów w strefach
zagro¿onych wybuchem.

INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA

DEFINICJE:
Napiêcie niebezpieczne

Technicy

ODBIÓR I ROZPAKOWANIE:

ŒRODOWISKO:

jest okreœlone zakresami 75 ... 1500 VDC i
50 ... 1000 VAC.

s¹ wykwalifikowanym personelem wyszkolonym do
monta¿u, u¿ytkowania oraz rozwi¹zywania problemów technicznych
zwi¹zanych z poprawnoœci¹ dzia³ania modu³ów.
Operatorzy po wczeœniejszym dok³adnym zapoznaniu siê z niniejsz¹
instrukcj¹ mog¹ przeprowadzaæ regulacjê pokrête³ potencjometrów
podczas normalnego u¿ytkowania.

Rozpakuj modu³ tak aby go nie uszkodziæ i zapewnij sta³y dostêp do
instrukcji u¿ytkownikowi. SprawdŸ przy odbiorze zgodnoœæ typu
modu³u z zamówieniem.

Unikaj bezpoœredniego wp³ywu œwiat³a s³onecznego, kurzu, wysokich
temperatur, mechanicznych wibracji i udarów oraz deszczu i wilgoci.
Przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury otoczenia jeœli to
konieczne nale¿y siê chroniæ systemem wentylacji.
Wszystkie modu³y posiadaj¹ Kategoriê Instalacyjn¹ II, Stopieñ
Zanieczyszczenia 1 i Klasê Izolacji II.
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MONTA¯:

KALIBRACJAI REGULACJA:

NORMALNE U¯YTKOWANIE:

KONSERWACJA:

ODPOWIEDZIALNOŒÆ:

Tylko wykwalifikowany personel, zapoznany wczeœniej z warunkami
technicznymi, uwagami i instrukcj¹ u¿ytkownika, mo¿e
przeprowadzaæ pod³¹czenie modu³u.
W przypadku pojawienia siê jakichkolwiek w¹tpliwoœci nale¿ siê
kontaktowaæ z lokalnym przedstawicielem: Antykor Controls,

Monta¿ i pod³¹czenie modu³u powinny przebiegaæ zgodnie z
przepisami dotycz¹cymi monta¿u urz¹dzeñ elektrycznych,
pod³¹czania przewodów, zabezpieczeñ oraz lokalizacji. Opis
zacisków wejœcia, wyjœcia oraz zasilania jest pokazany na schemacie
oraz z boku obudowy modu³u.

Podczas kalibracji i regulacji, pomiar i pod³¹czanie zewnêtrznych
napiêæ nale¿y przeprowadzaæ zgodnie ze specyfikacj¹ zawart¹ w
niniejszej instrukcji. Obs³uga powinna u¿ywaæ narzêdzi i przyrz¹dów
bezpiecznych w u¿yciu.

Operatorzy maj¹ mo¿liwoœæ obs³ugi tylko, gdy modu³y s¹ ju¿
zainstalowane. Ma to na celu unikniêcie niebezpieczeñstwa
odniesienia obra¿eñ lub uszkodzeñ.

Po roz³¹czeniu modu³ mo¿na czyœciæ za destylowan¹ wod¹ lub
alkoholem etylowym.

W przypadku nie przestrzegania uwag zawartych w instrukcji
u¿ytkownika, klient traci prawo do ubiegania siê o ewentualne
roszczenia w stosunku do firmy PRelectronics.

ul. Przepiórki 36A, 02-410 Warszawa +48 22 868 24 94
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DEKLARACJA ZGODNOŒCI
Producent

PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 R ndeø

niniejszym deklaruje, ¿e poni¿szy produkt:

Typ: 4116

Nazwa: Przetwornik uniwersalny

zosta³ wyprodukowany zgodnie z poni¿szymi dyrektywami i standardami:
Dyrektywa EMC 89/336/EEC i póŸniejsze uaktualnienia

EN 61 326

znajduj¹ siê w specyfikacji elektrycznej modu³u.
Wszystkie parametry dotycz¹ce dopuszczalnego poziomu emisji EMC
Ta deklaracja jest wydana w zgodzie z art. 10, podpunkt 1 dyrektywy o EMC.

R nde, 2 Nov. 2006                                   Peter Rasmussenø

Manufacturer’s signature

Dyrektywa Low Voltage 73/23EEC i póŸniejsze uaktualnienia

EN 61 010-1



Przetwornik uniwersalny
4116 PReasy

Wejœcie RTD, TC, mA, V i potencjometr
Separacja galwaniczna wejœcia, wyjœcia
i zasilania
Zasilanie pêtli pomiarowej > 16 V

Uniwersalne zasilanie
Wyjœcie analogowe + 2 styki

·

·

·

·

·

·

Programowalny miniprogramatorem

Zastosowanie:
§

§

§

§

§

Elektroniczny pomiar temperatury za poœrednictwem czujników
rezystancyjnych lub termopar.

a zmiany liniowej rezystancji na standardowy sygna³
analogowy, napiêciowy lub pr¹dowy, np. z zaworów lub
przemieszczenia liniowego, uzyskanego za pomoc¹ zamontowanego
potencjometru.
Zasilacz i separator dla przetworników 2-przewodowych
Przetwornik 4116 zosta³ zaprojektowany zgodnie z normami
dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i jest dedykowany do  aplikacji
wymagaj¹cych certyfikatu SIL2
Kontrola procesu dziêki wyjœciu analogowemu i dwóm
bezpotencja³owym stykom

Przetwornik jest konfigurowany do bie¿¹cej aplikacji za pomoc¹
miniprogramatora 4501. Mo¿e on s³u¿yæ do wyœwietlania aktualnej
wartoœci sygna³u pomiarowego, parametrów pracy i diagnostyki.
Wszystkich ustawieñ dokonuje siê za pomoc¹ klawiszy frontowych - nie ma
zworek ani mikroprze³¹czników wewn¹trz obudowy.
Przetwornik posiada wbudowane funkcje autodiagnostyki dziêki którym
zachowuje d³ugoterminow¹ stabilnoœæ, dok³adnoœæ i niezawodnoœæ.
Na panelu frontowym znajduje siê dioda sygnalizuj¹ca stan przetwornika -
kolor zielony oznacza poprawn¹ pracê, kolor czerwony - uszkodzenie
urz¹dzenia.

Monta¿ pionowy lub poziomy na szynie DIN. Modu³y mog¹ byæ montowane
bez odstêpów pomiêdzy urz¹dzeniami, co pozwala na umieszczenie 42
sztuk na 1m szyny DIN

Konwersj

.

Charakterystyka techniczna:

Dwie pozosta³e diody (¿ó³te) sygnalizuja stan poszczególnych
wyjœæ przekaŸnikowych - zapalona dioda oznacza zwarcie styków.

Monta¿ / instalacja:
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Wyjœcie

Wyjœcie analogowe

Wyjœcie

Wyjœcie

Zasilanie

Zasilanie

Wejœcia tempraturowe

Zasilanie

TC RTD

VT

Wejœcia analogowe

VV

A

A

Wejœcie

Wejœcie

21,6...253 VAC
lub

19,2...300 VDC

2 styki

2 styki

Wyjœcie stykowe

Wejœcie

Styk 2

Styk 1

2 styki
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Specyfikacja elektryczna:

Temperatura pracy:........................ -20 .. 60 C

50 .. 60 Hz
19,2 .. 300 VDC

Bezpiecznik:................................... 400 mA / 250 VAC

Czas odpowiedzi:...........................
< 1 s
< 400 ms

Temperatura kalibracji:................... 20 .. 28°C

Uniwersalne zasilanie:................... 21,6 .. 253 VAC

Pobór mocy:................................... < 2,0 W

Separacja galwaniczna:................. 2,3 kVAC / 250 VAC
Stosunek sygna³ / szum:................ min 60 dB (0 .. 100 kHz)

Wejœcie temperaturowe:............
Wejœcie mA / V:............:............

Dok³adnoœæ

:......................... < 0,5% zakresu

..... < 1% zakresu

Odpornoœæ EMC
Odpornoœæ EMC wg NAMUR NE21
spe³nione kryterium A, wp³yw

°

£ ±0,1% zakresu £ ± °0,01% zakresu / CWszystkie

Wartoœci ogólne

Dok³adnoœæ Wspó³czynnik
temperaturowy

Typ wejœcia

£ ± m4 A

£ ± W0,1

£ ± m20 V

£ ±0,2 Co

£ ±1 Co

£ ±2 Co

£ m °0,4 A / C

£ ± W °0,01 / C

£ ± m °V / C2
£ ± ° °0,01 C / C

£ ± ° °0,05 C / C

£ ± ° °0,2 C / C

mA

Lin.R

Volt

RTD

typ TC:
E,J,K,L,N,T,U

typ TC:
B,R,S,W3,W5

Wartoœci podstawowe

B³¹d
podstawowy

Wspó³czynnik
temperaturowy

Typ wejœcia
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Zasilanie pomocnicze:
Zasilanie pêtli pomiarowej:............. 25...16 VDC/ 0..

Moment obr. œrub zacisków:.......... 0,5 Nm
Wilgotnoœæ wzglêdna:.................... 0 .. 95% RH
Wymiary (wys. x szer. x d³.):.......... 109 x 23,5 x 104 mm
Stopieñ ochrony:......................obudowa: IP50, zaciski: IP20

Wejœcie Pt100, liniowej rezystancji i potencjometryczne

Pr¹d czujnika:..................................nom. 0,2 mA
Wp³yw rezystancji przewodów dla pod³¹

Detekcja b³êdu czujnika:............... Tak

Wewnêtrzny czujnik...................... <

20 mA
Max przekrój przewodu:................. 1 x 2,5 mm²

Waga:............................................ 145 g

Max rezystancja przewodu:.............50

czenia 3- i 4-

przewodowego:............................. < 0,002 /

W

W W

Wejœcie termoparowe

Kompensacja zimnych koñców (CJC)
± °1 C

Norma

+850o

o
C

+250 C
10000
100 k

W

W

IEC 60751
DIN 43760

Typ
RTD

Wartoœæ
minimalna

Wartoœæ
maksymalna

Pt 100
Ni 100
Lin. R

Potencjometr

- 200 C
- 60

o

oC
0

10
W

W

Typ Minimalna
temperatura

Maksymalna
temperatura

Norma

B
E
J
K
L
N
R
S
T
U

W3
W5
LR

+400 C
-1

O

00 C
-100 C
-180 C
-100 C
-180 C

-50 C
-50 C

-200 C
-200 C

0 C
0 C

-200 C

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+1820O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

C
+1000 C
+1200 C
+1372 C

+900 C
+1300 C
+1760 C
+1760 C

+400 C
+600 C

+2300 C
+2300 C

+800 C

IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710

IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
IEC 60584-1
DIN 43710

ASTM E988-90
ASTM E988-90
GOST 3044-84
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Wejœcie pr¹

Wejœcie napiêciowe:

Wyjœcie pr¹dowe:

Wyjœcie napiêciowe:

Wyjœcie stykowe:

dowe:
Zakres pomiarowy:......................... -1 .. 25 mA
Zakres pomiarowy programowany.. 0/20 mA i 4/20 mA

+ PTC 50

Zakres pomiarowy:......................... -20mV .. 12 VDC
Zakres pomiarowy programowany.. 0/1; 0,2/1; 0/5; 1/5;

0/10 oraz 2/10

Zakres pomiarowy programowany.. 0/20; 4/20; 20/0; 20/4mA
/16 VDC

mA

Zakres pomiarowy programowany.. 0/1; 0,2/1; 0/10; 0/5; 1/5;
2/10; 1/0; 1/0,2; 5/0; 5/1;
10/0; 10/2 V

500 k

Ma

Max moc (AC):................................ 500 VA

Rezystancja wejœciowa:................. Nom. 20

Rezystancja wejœciowa:................. > 10 M

Zakres sygna³u:.............................. 0 .. 20 mA

Obci¹¿enie (max):.......................... 20 mA/800Ohm
Stabilnoœæ obci¹¿enia:................... <0,01%zakresu/100Ohm
Ograniczenie pr¹dowe:.................. < 28
Wartoœæ sygna³u b³êdu wejœcia:..... 0; 3,5mA; 23mA; wy³¹cz

Zakres sygna³u:............................. 0..10 VDC

Obci¹¿enie (min):..........................

x napiêcie:..................................250 VRMS
Max pr¹d:........................................ 2 A /AC lub 1A/DC

B³ad czujnkia:................................. ON / OFF/ wstrzymanie

W W

W

W

Spe³nione wymogi norm:
EMC 2004/108/EC

LVD 73/23/EEC............................. EN 61 010-1
emisja i odprnoœæ:............... EN 61 326

UL standard bezpieczeñstwa........   UL 508
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Wartoœci wejœciowe przy których przetwornik przechodzi
w stan "przekroczenia zakresu"

Wskazanie Limit
IN.LO
IN.HI
IN.LO
IN.HI
IN.LO
IN.HI
IN.LO
IN.HI
IN.LO
IN.HI

< -25mV
> 1,2V

< -1,05mA
> 25,05mA
< 0 W

> 1075 W

Wejœcie Zakres

VOLT
0...1 V  /  0,2...1 V

0...10 V  /  2...10 V

CURR 0...20 mA /  4...20 mA

LIN.R
0...800 Ohm
0...10 kOhm

POTM

TEMP TC  /  RTD

< 0 W

> 110 kW

< zakres -2 Co

> zakres +2 Co

Wartoœci wejœciowe przy których przetwornik przechodzi
w stan "b³êdu"

Wskazanie Limit
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.BR
SE.SH

<3,6; >21mA
> 126kW

< 875 W

> 11 kW

Wejœcie Zakres
CURR Przerwa obwodu (4/20mA)

LIN.R
0...800 Ohm
0...10 kOhm

POTM

TEMP
TC > 750k 1,25VW/

> 15 kW

< 15 W

Wszystkie 3-przew

RTD

Inne parametry sprawdzane przy autodiagnostyce:
Sprawdzenie czujnika kompensacji zimnych koñców:
Sprawdzenie pamiêci FLASH:
Sprawdzenie obwodu wyjœcia analogowego :
Komunikacja z programatorem 4501
Sprawdzenie typu wejœcia
Sprawdzenie wgrywanych danych

CJC.ER
FL.ER
AO.ER
NO.CO
IN.ER
TY.ER

1

1

Podczas wskazania b³êdu podœwietlenie miga raz na sekundê,
a przesuwaj¹cy sie tekst wyjaœnia znaczenie b³êdu.
1) Aby skasowaæ ten b³¹d nale¿y od³¹czyæ modu³ od zasilania. 12
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Konfiguracja i programowanie
Informacje ogólne:
Podczas konfigurowania serii 4000 u¿ytkownik jest prowadzony przez
wszystkie parametry przetwornika niezbêdne do prawid³owego
zaprogramowanie urz¹dzenia. Podczas procesu programowania
na dolnej linijce przewija sie tekst pomocy u³atwiajacy ustawianie.
Konfiguracji dokonuje siê za pomoc¹ 3 przycisków

Zwiêkszanie wartoœci lub przejœcie do nastêpnego parametru

Zmniejszanie wartoœci lub przejœcie do poprzedniego parametru

OK

Potwierdzenie wyboru i przejœcie do nastepnego menu

Po skoñczonej konfiguracji modu³ przechodzi do trybu pracy
Przytrzymanie klawisza       spowoduje przejœcie do poprzedniego
poziomu menu bez zapisywania zmian.
Je¿eli ¿aden przysisk nie bêdzie naciœniêty w przeci¹gu minuty
przetwornik przejdzie w tryb pracy

Dostêp do programowania mo¿e byæ zabezpieczony 4-literowym
has³em. Has³o "uniwersalne" to 2008 - pozwala na pe³ny dostep
do konfiguracji przetwornika

B³¹d czujnika wyœwietlany jest jako "SE.BR" (przerwa obwodu)
lub "SE.SH" (zwarcie obwodu). Je¿eli sygna³ wejœciowy jest wiekszy
ni¿ ustawiony zakres wyœwitlany jest komunikat "IN.LO" je¿eli
sygna³ jest nizszy lub "IN.HI" je¿eli sygna³ jest wy¿szy. Informacja
o b³êdzie jest wyœwietlana w 3 wierszu. W linii 4 wyœwiatlany jest
znaczek COM - potwierdzaj¹cy prawid³ow¹ pracê oraz strza³ki
pokazuj¹ce tendencjê sygna³u

Zabezpieczenie has³em:

Wyœwietlanie informacji o b³êdach na miniprogramatorze

Wyœwietlanie informacji o b³êdach na przetworniku
Status urz¹dzenia mo¿e byæ odczytany z czerwono/zielonej
diody LED na froncie przetwornika. Je¿eli miga ona na zielono
z czêstotliwoœci¹ 13Hz wskazuje normalna pracê. 1 Hz na zielono
- b³¹d czujnika. Œwicenie na zielono - b³ad wewnêtrzny. Œwiecenie
na czerwono - b³¹d krytyczny.

OK
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Funkcje styków:

Setpoint:
Window:

Error:
Power:
Off:
Increasing/decrasing:

Delay:
Histeresis:

Menu zaawansowane:

Menu wyœwietlacza:

Dwupunktowa kalibracja:

Symulacja wejœcia:

Has³o:

Jêzyk:

4116 daje nam 5 ró¿nych mo¿liwoœci konfiguracji styków:
Nastawa progowa
Okno - programujemy wartoœæ doln¹ i górn¹ oraz okreœlamy
dzia³anie styków wewn¹trz i na zewn¹trz "okna"

programujemy dzia³anie styku na b³¹d wejœcia
Styk jest w pozycji ON gdy modul jest zasilany

Styk jest zdeaktywowany
programowanie dzia³ania od spadku lub
od wzrostu wartoœci wejœcia

programowanie opóŸnienia za³¹czenia lub wy³¹czenia
programowanie wartoœci histerezy

Urz¹dzenie posiada menu zaawansowane do którego wchodzimy
poprzez wybranie odpowiedzi YES w pierwszym poziomie ADV.SET

Mo¿emy tu dopasowaæ kontrast i moc
podœwietlenia do w³asnych preferencji. Mozna tu wpisaæ tak¿e
numer obwodu i zadecydowaæ o jego wyœwietlaniu w 3 wersie.

Urz¹dzenie mo¿e byæ kalibrowane
do warunków procesu. mamy do dyspozycji 2-punktowe
zdrefiniowanie nowej charakterystyki (prostoliniowej)

Wybieraj¹c "YES" w punkcie "EN.SIM" mo¿emy
symulowaæ sygna³ wejœciowy i zmieniac go  za pomoc¹ klawiszy
Mo¿emy w tym czasie sprawcdzaæ poprawnoœc wartoœci wyjœcia.
Naciœniêcia klawisza        spowoduje przejœcie do normalnej pracy

Urzytkownik mo¿e zabezpieczyæ modu³ przed dostêpem
osób niepoowo³anych za pomoc¹ has³a. Mo¿na je wybraæ z zakresu
od 0000 do 9999. Uniwersalnym has³em jest 2008.

Mamy do wyboru 7 wersji jêzykowych: UK, DE, FR, IT, SE i DK

OK
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Przewijaj¹cy sie tekst pomocy

[01] Set correct password - podaj poprawne has³o
[02] Enter advanced setup menu?-Czy wejœæ do menu zaawansowanego
[03] Select temperature input - wybór wejœcia temperaturowego

Select potentiometer input - wybór wejœcia potencjometrycznego
Select linear resistance input - wybór wejœcia oporowego
Select current input - wybór wejœcia pr¹dowego
Select voltage input - wybór wejœcia napiêciowego

[04] Select 0,0-1 V input range - zakres wejœcia 0-1 V
Select 0,2-1 V input range - zakres wejœcia 0,2-1 V
Select 0-5 V input range - zakres wejœcia 0-5 V
Select 0-10 V input range - zakres wejœcia 0-10 V
Select 2-10 V input range - zakres wejœcia 2-10 V

[05] Select 0-20 mA input range - zakres wejœcia 0-20 mA
Select 4-20 mA input range - zakres wejœcia 4-20 mA

[06] Select 2-wire sensor connection - pod³¹czenie 2-przewodowe
Select 3-wire sensor connection - pod³¹czenie 3-przewodowe
Select 4-wire sensor connection - pod³¹czenie 4-przewodowe

[07] Select resistance value low - wybierz doln¹ wartoœæ rezystancji
[08] Select resistance value low - wybierz doln¹ wartoœæ rezystancji
[09] Select Celsius as temperature unit - temperatura w C

Select Fahrenheit as temperature unit - temperatura w F
[11] Select display unit - wybierz jednostki wyœwietlane
[12] Select decimal point position - wybierz po³o¿enie przecinka
[13] Select display range low - podaj doln¹ wartoœæ zakresu wejœcia
[14] Select display range high - podaj górn¹ wartoœæ zakresu wejœcia
[16] Select Pt10 as sensor type - wybierz typ wejœcia Pt10

Select Pt20 as sensor type - wybierz typ wejœcia Pt20
Select Pt50 as sensor type - wybierz typ wejœcia Pt50
Select Pt100 as sensor type - wybierz typ wejœcia Pt100
Select Pt200 as sensor type - wybierz typ wejœcia Pt200
Select Pt250 as sensor type - wybierz typ wejœcia Pt250
Select Pt300 as sensor type - wybierz typ wejœcia Pt300
Select Pt400 as sensor type - wybierz typ wejœcia Pt400
Select Pt500 as sensor type - wybierz typ wejœcia Pt500
Select Pt1000 as sensor type - wybierz typ wejœcia Pt1000

[17] Select Ni50 as sensor type - wybierz typ wejœcia Ni50
Select Ni100 as sensor type - wybierz typ wejœcia Ni100
Select Ni120 as sensor type - wybierz typ wejœcia Ni120
Select Ni1000 as sensor type - wybierz typ wejœcia Ni1000

0

0
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[18] Select TC-B as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu B
Select TC-E as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu E
Select TC-J as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu J
Select TC-K as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu K
Select TC-L as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu L
Select TC-N as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu N
Select TC-R as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu R
Select TC-S as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu S
Select TC-T as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu T
Select TC-U as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu U
Select TC-W3 as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu W3
Select TC-W5 as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu W5
Select TC-Lr as sensor type - wybierz wejœcie - termopara typu Lr

[19] Select OFF function - wy³acz dzia³anie zestyku
Select POWER function - styk aktywowany przy w³¹czonym zasilaniu
Select ERROR function - w³¹cz funkcjê reakcji styku na b³¹d wejœcia
Select WINDOW function - w³acz funkcjê styku "OKNO"
Select SETPOINT function - w³¹cz funkcjê nastawy progowej

[20] Select Normaly Closed contact - wybierz styk Normalnie Zamkniêty
Select Normaly Open contact - wybierz styk Normalnie Otwarty

[21] Set relay setpoint - ustaw punkt prze³¹czenia
[22] Atcivate relay on decreasing signal - aktywuj sposób pracy - od spadku

Atcivate relay on increasing signal - aktywuj sposób pracy - od wzrostu
[23] Set relay hysteresis - ustaw histerezê styku
[24] No error action - nie podejmuj akcji na b³¹d

Open relay contact at error - otwórz zestyk w przypadku b³êdu
Close relay contact at error - zamknij zestyk w przypadku b³êdu
Hold relay contact at error - zatrzymaj zestyk w przypadku b³êdu

[25] Set relay  ON delay in seconds - ustaw opóŸnienie za³¹cznia w sek
[26] Set relay  OFF delay in seconds - ustaw opóŸnienie wy³¹cznia w sek
[27] Relay contact is Closed Inside Window - Styk zamkniety w Oknie

Relay contact is Open Inside Window - Styk Otwarty w Oknie
[28] Set relay window setpoint high - ustaw górn¹ wartoœæ okna
[29] Set relay window setpoint low - ustaw doln¹ wartoœæ okna
[30] Set relay window histeresis - ustaw histerezê okna
[31] No error action - nie podejmuj akcji na b³¹d

Open relay contact at error - otwórz zestyk w przypadku b³êdu
Close relay contact at error - zamknij zestyk w przypadku b³êdu
Hold relay contact at error - zatrzymaj zestyk w przypadku b³êdu

[32] Set relay  ON delay in seconds - ustaw opóŸnienie za³¹cznia w sek
[33] Set relay  OFF delay in seconds - ustaw opóŸnienie wy³¹cznia w sek
[34] Open relay contact at error - Otwórz zestyk przy b³êdzie

Close relay contact at error - Zamknij zestyk przy b³êdzie 25



[36] Select current as analogue output type - wybierz wyjœcie pr¹dowe
Select voltage as analogue output type - wybierz wyjœcie napiêciowe

[37] Select 0-20 mA output range - zakres wyjœcia 0-20 mA
Select 4-20 mA output range - zakres wyjœcia 4-20 mA
Select 20-4 mA output range - zakres wyjœcia 20-4 mA
Select 20-0 mA output range - zakres wyjœcia 20-0 mA

[38] Select no error action - brak reakcji na b³¹d
Select downscale at error - sygna³ minimum przy b³êdzie
Select NAMUR NE43 downscale at error - sygna³ b³êdu - niski

wg NAMUR NE43
Select NAMUR NE43 upscale at error - sygna³ b³êdu - wysoki

wg NAMUR NE43
[39] Select 0,0-1 V output range - zakres wyjœcia 0-1 V

Select 0,2-1 V output range - zakres wyjœcia 0,2-1 V
Select 0-5 V output range - zakres wyjœcia 0-5 V
Select 1-5 V output range - zakres wyjœcia 1-5 V
Select 0-10 V output range - zakres wyjœcia 0-10 V
Select 2-10 V output range - zakres wyjœcia 2-10 V
Select 1-0 V output range - zakres wyjœcia 1-0 V
Select 1-0,2 V output range - zakres wyjœcia 1-0,2 V
Select 5-0 V output range - zakres wyjœcia 5-0 V
Select 5-1 V output range - zakres wyjœcia 5-1 V
Select 10-0 V output range - zakres wyjœcia 10-0 V
Select 10-2 V output range - zakres wyjœcia 10-2 V

[41] Set temperature for analogue output low - ustaw doln¹ wartoœæ
zakresu pomiarowego temperatury

[42] Set temperature for analogue output low - ustaw doln¹ wartoœæ
zakresu pomiarowego temperatury

[43] Enter password setup - wejdŸ do ustawieñ has³a
Enter simulation mode - wejdŸ do ustawieñ symulacji
Perform process calibration - rozpocznij proces kalibracji
Enter display setup - wejdŸ do ustawieñ wyœwietlacza
Perform memory operations - wejdŸ do ustawieñ pamiêci

[44] Load saved configuration into 4114 - wgraj konfiguracjê do 4114
Save 4114 configuration in 4501 - Zapisz konfiguracjê w 4501

[45] Adjust LCD contrast - ustaw kontrast wyœwietlacza
[46] Adjust LCD backligth - ustaw podœwietlanie wyœwietlacza
[47] Write a 6-character device TAG - ustaw 6-znakowy numer TAG
[48] Analogue output value is shown in display line 3 - Wartoœæ wyjœcia

analogowego bêdzie wyœwietlana w 3 wersie
Device TAG is shown in display line 3 - Numer TAG urz¹dzenia
bêdzie wyœwietlany w 3 wersie

[49] Calibrate input low to process value? - czy skalibrowaæ dolny
punkt do wartoœci aktualnej?26



[50] Calibrate input high to process value? - czy skalibrowaæ górny
punkt do wartoœci aktualnej?

[51] Enable simulation mode? - czy rozpocz¹æ symulacjê?
[52] Set the input simulation value - wprowadŸ symulowan¹ wartoœæ wejœcia
[54] Enable password protection - czy w³¹czyæ zabezpieczenie has³em?
[55] Set new password - wprowadŸ nowe has³o
[59] Select language - wybierz jêzyk
[60] Use process calibration value? - czy zastosowaæ wartoœci skalibrowane?
[61] Set value for low calibration point - wprowadŸ wartoœæ dolnego punktu

kalibracji
[62] Set value for high calibration point - wprowadŸ wartoœæ górnego punktu

kalibracji

27
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