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VŠEOBECNĚ 
Převodník UNIFLEX CI / CB je uni-
verzální mikroprocesorový modul pro 
průmyslové použití, sloužící pro měření a 
hlídání teploty, signálů odporu, proudu a 
napětí. Umožňuje i převod analogového 
signálu na impulzní pomocí integrátoru, 
má funkci paměti a derivace. 
Přístroj splňuje požadavky elektromag-
netické snášenlivosti (EMV) a svojí 
univerzálností umožňuje redukovat 
zásoby náhradních dílů. 
 

 
Převodník se dodává ve dvou základních 
provedeních: UNIFLEX-CI s displejem a 
ovládacími tlačítky na čelním panelu a 
UNIFLEX-CB se "slepým" čelním 
panelem. U tohoto provedení je na čelním 
panelu pouze LED dioda indikující stav 
pod napětím a malé tlačítko pro korekci 
měřené hodnoty za provozu. 
Obě provedení mají na čelním panelu 
ještě malý konektor komunikační linky 
RS232 pro napojení na PC. 
 

 
Programování převodníku (volba druhu 
vstupního signálu a jeho rozsah, volba 
výstupu, funkce limitního/poruchového 
relé, ev. matematické zpracování signálu) 
se tedy provádí pomocí PC a příslušného 
inženýrského software. UNIFLEX CI s 
displejem je možno navíc programovat i 
čelními tlačítky. Programování pomocí 
PC umožňuje i dokumentovat nastavení 
jednotlivých převodníků nebo číst jejich 
nastavení a měřené hodnoty při provozu. 
Naprogramování převodníku je možno 
kdykoli opět změnit. 
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POPIS 
Převodník má nezávislé vstupy pro  
termočlánky, napěťové či proudové 
signály a pro odporové vysílače a 
teploměry.U termočlánků je možno zvolit 
externí nebo interní teplotní kompenzaci. 
Odporové teploměry se připojují tří- nebo 
čtyřvodičově. 
U proudových a napěťových vstupů a  u 
odporového vysílače je možno vstupní 
signál linearizovat v osmi segmentech. 
 
K zpracování vstupního signálu je možno 
standardně využívat mat. funkce filtru, 2. 
mocniny a odmocniny. Provedení 
převodníku s rozšířenými funkcemi má 
navíc integraci, paměť a derivaci 
vstupního signálu. Tyto funkce vyžadují 
binární řídící vstup, pro který jsou využity 
svorky pro připojení  odporových čidel. 
Takto vybaveným převodníkem proto 
není možno měřit odporové signály 
(Pt100 nebo vysílač). 
 
Hlídání vstupního obvodu 
U termočlánků, odporových teploměrů a 
vysílačů je vstupní obvod čidla hlídán 
proti přerušení. Jeho porucha je signali-
zována: 
- červenou LED diodou na čelním 

panelu, 
- limitním kontaktem (konfigurací 

možno zvolit sepnutí nebo rozepnutí 
kontaktů při poruše), 

- úrovní výstupního signálu (možno 
zvolit pod nebo přes rozsah) 

 
Korekce měřené hodnoty 
Funkce korekce měřené hodnoty (obr. 1) 
umožňuje úpravu charakteristiky čidla.  
 
Obr.1: Korekce měřené hodnoty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvolit je možno dva způsoby korekce: 
- Korekce ve dvou bodech charakte-

ristiky (při připojeném čidle) 
- Zadáním hodnot z kalibrační tabulky. 

 
Tlačítky čelního panelu lze provést i 

dodatečnou korekci při provozu. 
 
Hlídání limitní hodnoty 
- Min. a max. mezní hodnotu možno 
zadat ve fyzikální jednotce nebo u 
provedení s rozšířenými funkcemi  i v % 

- Mezní hodnoty jsou nastavitelné v 
rozmezí -10% až 110% rozsahu 
výstupního signálu 

 
Hystereze 
Nastavitelná ve fyz. jednotkách nebo  % v 
rozmezí 0...50% výst. rozsahu. 
 
Prodleva 
Nastavitelná v rozmezí 0...60 s. 
Signály kratší než nastavený čas nez-
působí vybuzení limitního kontaktu. 
 
Signalizace překročení meze 
- červenou LED diodou na čelním 
panelu 

- limitním kontaktem (konfigurací 
možno zvolit sepnutí nebo rozepnutí 
kontaktů) 

 
Filtr 
Použit je matematický filtr 1. řádu s  
nastavitelnou časovou konstantou a šířkou 
pásma. 
 
Obr.2: Vstupní filtr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šířka pásma je nastavitelná tolerance 
vstupní hodnoty, v níž je filtr funkční. 
Změny na vstupu přesahující toto pásmo 
jsou přeneseny na výstup bez filtrace. 
 
Integrace 
Funkci integrace je možno použít u 
napěťového nebo proudového vstupu a 
termočlánku. Integrační časová konstanta 
je nastavitelná (0,1....999,9 min). 
 
Derivace 
Tuto funkci je možno využít pro sta-
novení odchylky vstupního signálu za 
stanovený čas. 
 
Paměť 
Funkce umožňuje uchování krátkodobých 
signálů.

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
VSTUP (konfigurovatelný) 
Rozlišení: cca 20 000 kroků, vztaženo na 
celý rozsah 
Měřicí cyklus: 200 ms 
 
Termočlánek 
 
Meze měřícího rozsahu (skupina 1) 
Typ  Počátek (°C)  Konec (°C)  
  
E -100 1000 
J -100 1200 
L -100  900 
K -100 1370 
N -100 1300 
T -100  400 
W(C) 0 2315  
   
Nejmenší rozsah: 4 (2) mV 1) 
 
Meze měřícího rozsahu (skupina 2) 
Typ  Počátek (°C)  Konec (°C)  
  
R 0 1760 
S 0 1760 
B 0 1820  
   
Nejmenší rozsah: 2 mV 
 
Vstupní odpor: > 1 MΩ 
Linearizace: Zabudovaná, výstup lineární 
dle teploty. 
Chyba linearizace: 
Pro TC skup. 1: ≤ 0,2 K  
Pro TC skup. 2: ≤ 0,5 K 
 
Hlídání vstup. obvodu: Na přerušení  
Kompenzace studeného konce: 
Volitelná interní n. externí (0...60°C) 
 
Chyba displeje: ≤ 3K ±1 číslice 
 
Odporový teploměr Pt100 DIN IEC 
 
Meze rozsahu: -200...650 °C 
Nejmenší rozsah: 50 (25) K1) 
 
Proud čidlem:  <0.4 mA 
 
Připojení: Tří- nebo čtyřvodičové, 
max. odpor každého z přívodních vodičů 
≤ 30 Ω 
Vstupní odpor: > 1 MΩ  
Chyba linearizace: ≤ 0,1 K 
Hlídání vstup. obvodu: Na přerušení  
 
Chyba displeje: ≤ 1K ±1 číslice  
   
1) Údaje v závorce při cca dvojnásobné chybě 

Výstup 100%

Vstupní signál

Vstup

Horní korekční bod (CH)

Dolní korekční bod (CL)

x

t

Šířka pásma b_F
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Odporový vysílač 
Rozsah 1: 0... 400 Ω 
Rozsah 2: 0...1500 Ω 
(včetně odporu přívodů) 
 
Nejmenší rozsah 
Rozsah 1: 20 (10) Ω 1) 
Rozsah 2: 50 Ω 
 
Připojení 
Odporový vysílač nebo odpor třívodi-
čově, potenciometr tří- nebo čtyřvodi-
čově. 
 
Měřící proud 
Rozsah 1: cca 0,4 mA 
Rozsah 2: cca 0,1 mA 
 
Odpor přívodů: ≤ 30 Ω každý vodič 
 
Vstupní odpor: > 1 MΩ  
Hlídání vstup. obvodu: Na přerušení  
 
Stejnosměrné napětí 
mV, přímo 
Rozsah 1: -3... 23 mV, min. 2,5 mV 
Rozsah 2: -11...69 mV, min. 9 mV 
Rozsah 3: 0...160 mV, min. 15 mV 
Vstupní odpor: > 1 MΩ  
 
V, přes vnitřní napěťový dělič 
Rozsah 1: -0,6...4,4 V, min. 400 mV 
Rozsah 2: -2...13 V, min. 1000 mV 
Rozsah 3: 0...30 V, min. 2000 mV 
Vstupní odpor: cca 100 kΩ  
 
Stejnosměrný proud 
Rozsah 1: -1...7,3 mA, min. 1 mA 
Rozsah 2: -3...22 mA, min. 2 mA 
Rozsah 3: 0...50 mA, min. 4 mA 
Vstupní odpor: cca 18 Ω 
 
Řídící vstup 
Určen pro připojení externího nenapá-
jeného kontaktu 
Min. doba sepnutí platného signálu: 
≥ 100 ms 
 
Rušivé vlivy na vstup 
(dle DIN IEC 770 6.2.4) 
 
Souhlasné rušení: Vliv zanedbatelný 
Seriové rušení: Bez vlivu při 
cca 450 mVstř pro TC (typ S), 
cca 1 Vstř pro mV (0...50 mV), 
cca 750 mVstř pro Pt100 (0...100 °C), 
cca 10 Vstř pro DC 0...4 V / 0...5 mA. 
  
   
1) Údaje v závorce při cca dvojnásobné chybě 
 

Obr.3: Rozměry (v mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.4: Elektrické zapojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
VÝSTUP: 
Oba výstupy, proudový i napěťový jsou 
trvale k dispozici. Konfigurací je možno 
zvolit jeden z výstupů, který je aktivován 
jako kalibrovaný výstup s danou 
přesností. 
Chyba synchronizace obou výstupů: 
≤ 0,5 % 
Proudový výstup 
0...20 mA nebo 4...20 mA 
Volitelně přímý nebo inverzní. 
Meze rozsahu: -0,3...< 23 mA 
Zátěž: 0...700 Ω 
Vliv zátěže: ≤ -0,1 % / 100 Ω 
Napěťový výstup 
0...10 V, paralelně k proudovému 
výstupu. 
Volitelně přímý nebo inverzní. 
Meze rozsahu: -0,15...< 11,5 V 
Zátěž: ≥2 kΩ (není odolný proti trvalému 
zkratu) 
Vliv zátěže při ≥2 kΩ zanedbatelný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozlišení: > 13 bitů (9000 kroků) 
Chyba linearity: včetně chyby tovární 
kalibrace: ≤ 0,06 % plného rozsahu 
Hystereze:  ≤0,02 % plného rozsahu 
Reprodukovatelnost: ≤ 0,01 % 
Reakce na poruchu vstupního obvodu: 
Volitelná, pod nebo přes rozsah. 
 
Dynamické vlastnosti 
Odezva na skokovou změnu vstupu z 
10% na 90% rozsahu: Výstup sleduje 
vstup po cca 630 ms. 
Doba reakce na aktivaci paměti: 
100 ms + max. 600 ms 
 
Spínací výstup 
Relé s přepínacím kontaktem. 
Zatížení: Max. 250 VAC, 1A, 
min. 10 V, 0,1 A. 
Funkce volitelná: Alarm při poruše čidla 
a/nebo překročení mezní hodnoty, relé při 
poruše aktivováno nebo deaktivováno. 
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NAPÁJENÍ 
 
Střídavé napájení 
85...264 Vstř, 50/60 Hz 
Příkon cca 5,3 VA 
 
Univerzální napájení 
18...50 Vss / 18...40 Vstř 
Příkon cca 2 W / 2,9 VA 
 
Vliv napájení: zanedbatelný. 
Při ztrátě napájení zůstane na-
programování převodníku zachováno.  
 
 
DISPLEJ 
 
Provedení s displejem (UNIFLEX CI) 
4-místný LCD displej, 
výška číslic 7 mm. 
Zelená LED indikace stavu pod napětím 
Červená LED indikace poruchy čidla 
nebo překročení meze, blikání při 
adaptaci čidla 
 
Provedení bez displeje (UNIFLEX CB) 
Zelená LED indikace stavu pod napětím 
Červená LED indikace poruchy čidla 
nebo překročení meze 
 
OVLÁDÁNÍ 
 
Provedení s displejem (UNIFLEX CI) 
Nastavení konfigurace a parametrů 
převodníku se provádí pomocí tří tlačítek 
čelního panelu. 
 
Provedení bez displeje (UNIFLEX CB) 
Tlačítkem čelního panelu je možno 
provést korekci vstupního signálu (s 
pomocí dig. voltmetru). 
 
Ovládání pomocí PC 
Obě verze převodníku je možno plně 
ovládat (konfigurace, parametry, korekce) 
pomocí inženýrského software pod 
Windows. 
 
KOMUNIKAČNÍ LINKA 
RS 232 s aktivním adaptérem. 

MATEMATICKÉ FUNKCE 
 
Funkce bez ext. řídícího kontaktu 
- Korekce vstupního signálu 
- Filtr 1. řídu s nastavitelnou šířkou 

pásma 
- Linearizace na 8 segmentů 
- √x, kde √-x =0 
- x2 
Funkce s ext. řídícím vstupem 
- Korekce vstupního signálu 
- Filtr 1. řídu s nastavitelnou šířkou 

pásma 
- Linearizace na 8 segmentů 
- √x, kde √-x =0 
- x2 
- Integrace s nastavitelnou časovou 

konstantou (t=0,1…999,9min) a 
s nastavitelným vstupním offsetem 
(P1) podle vztahu:  

 y(t)=y(t-Tr)+Tr/t*(x+P1) 
 Řídící vstup resetuje integrátor na  
 nulu. 

- Derivace s nastavitelným t a P1 podle 
vztahu: 

 y(t)=t/(t+Tr)*{y(t-Tr)+P1*[x(t)-x(t-Tr)]} 
- Paměť 
 
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
 
Přípustná teplota 
Pro jmen. přesnost: 0...55 °C 
Pro provoz:  -10...+60 °C 
Skladování:  -20...+70 °C 
 
Vliv teploty (v rozmezí -10...+60 °C) 
Na počátek rozsahu 
Odp. vstup: ≤0.03%/10K 
Ostatní vstupy: ≤0.04%/10K 
Na konec rozsahu 
Odp. vstup: ≤0.05%/10K 
Ostatní vstupy: ≤0.05%/10K 
 
Vliv na interní teplotní kompenzaci: 
-0.13K/10K 
 
Relativní vlhkost 
90%,  nekondenzující 
 
Chvění a rázy 
DIN IEC 68-2-6/Fc 
DIN 68-2-29/Eb 
 
 
VLIV ELEKTROMAGN. POLÍ: 
Vyhovuje dle norem EN 50081-1 a EN 
50082-2 pro použití v obytných 
prostorách i průmyslovém prostředí bez 
omezení 

Rušení do vstupních a výstupních 
vodičů:  
IEC 801-4; úroveň 4; 2kV CM  
IEC 801-5; úrov. 3; 2kV CM/1kV DM 
 
Vysokofrekvenční rušení 
IEC 801-3; úrov. 3; 10V/m 
bez vlivu při 27...1000 MHz2) 
 
Rušení rozhlasovými frekvencemi 
IEC 801-6; 10 Vstř 
bez vlivu při 0,15....80 MHz2) 
 
Elektrostatické výboje 
IEC 801-2; úrov. 3; bez vlivu při 8 kV na 
kryt, 4 kV na svorky 
 
Nízkofrekvenční magn. pole 
400 A/m, 50 Hz 
 
Vyzařování elmag. pole 
Vyhovuje EN 50081-1/2 
 
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST 
Testováno dle EN 61010-1 
Přepěťová kategorie II 
Stupeň znečištění 2 
Pracovní napětí 300 V 
Zařízení třídy ochrany I 
 
Označení CE 
dle evropských direktiv pro 
elektromagnetickou kompatibilitu 
a elektrickou bezpečnost. 
 
JISKROVÁ BEZPEČNOST 
Přístroj není určen pro prostředí SNV. 
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
Rozměry 
92 x 110 x 40 mm 
 
Třída krytí 
Kryt a svorky IP 30 
 
Připojení: Šroubovací svorky pro max. 
2,5 mm2 

 
Váha: 0.225 kg 
 
Montáž: Na standardní lištu 35 mm 
 
Montážní poloha: Libovolná 
  
   
2) Ne u nejmenších rozsahů 
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Displej a reakce na poruchu 
°C/přes rozsah (>100%)  0 
°C /pod rozsah (<0%)  1 
°F/přes rozsah (>100%)  2 
°F/pod rozsah (<0%)  3 

Reléový výstup 
 

Porucha vst. Limitní 
obvodu  kontakt 

 
0     x  o Při poruše 
1     o  x relé 
2     x  x v klidu 
 
3     x  o Při poruše 
4     o  x relé 
5     x  x pod proudem 

Druh signálu 
Termočlánek s interní tepl. komp  0 
Termočlánek s externí tepl. komp  1 
Pt 100 DIN    2 
Potenciometr    3 
Odporový vysílač    4 
Stejnosměrné napětí   5 
Stejnosměrný proud   6 

 Vstupní signál 
 
Termočlánek  Pt 100 DIN Kód1) Odpor. vysílač Napětí Proud      
 
L   -100... 900 °C  3-vod.  -200...650 °C   0 3-vod.  0... 400 Ω -3...23 mV -1...7,3 mA 
J   -100...1200 °C  4-vod.  -200...650 °C   1 3-vod.  0...1500 Ω -11...69 mV -3...22 mA 
K  -100...1350 °C     2 4-vod.  0... 400 Ω2)  0...160 mV  0...50 mA 
N  -100...1300 °C     3 4-vod.  0...1500 Ω2) -0,6...4,4 V 
S        0...1760 °C     4   -2...13 V 
R       0...1760 °C     5    0...30 V 
T    -100...400 °C     6 
W(C) 0...2315 °C     7 
E   -100...1000 °C    8 
B        0...1820 °C    9 

 

Potlačení síťové frekvence 
  50 Hz     0 
  60 Hz     1 

Výstupní signál 
0 0...20 mA 
1 4...20 mA 
2 0...10 V 

Zpracování vst. signálu 
Žádné    0 
Měřítko (ve dvou bodech)  1 
Linearizace   2 

Matematická funkce 
0 Žádná 
1 x2 
2 √x 
3 Paměť 3) 
4 Integrace 3) 
5 Derivace 3) 

Programování převodníku se provádí nastavením dvojice čtyřmístných konfiguračních kódů a volbou parametrů: 
Význam konfiguračního čísla Con 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Kódy které neodpovídají zvolenému druhu signálu nelze nastavit 
2) Platí pro odporový vysílač, nikoli potenciometr 

 
Význam konfiguračního čísla Con 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                3) Ne se vstupem pro odporová čidla 
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Displej a funkce 
Bez displeje 
Standardní převodník    0 
Převodník s pamětí, integrací, 
derivací 1)     2 
S displejem 
Standardní převodník    1 
Převodník s pamětí, integrací, 
derivací 1)     3  

Konfigurace a napájení 
Standardní konfigurace 
Střídavé napájení 85...265 Vstř    1 
Univerzální napájení 18...40 Vstř / 18...50 Vss  2 
Konfigurace dle zadání 
Střídavé napájení 85...265 Vstř    3 
Univerzální napájení 18...40 Vstř / 18...50 Vss  4 

 
 
 
 
ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       1) Ne se vstupem pro odporová čidla 
 

UNIFLEX CI / CB 
 

9 4 0 4  2 1 1  8 0   1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
Adapter pro napojení na PC 9407 998 00001 
Inženýrský software na disketě 3.5" 9407 999 00801 
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