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Číslicový indikátor DIGITAL 280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Čtyřmístný červený nebo zelený displej 
 
Univerzální vstup 
s možností korekce měřené hodnoty 
 
Dvě limitní relé 
 
Komunikační linka RS422/485 
 
Analogový výstup 
 
Linearizace na 8 segmentů 
 

VŠEOBECNĚ 
Indikátor DIGITAL 280 se uplatní ve 
všech oblastech průmyslu, kde je potřeba 
měřit a indikovat teploty, tlaky nebo 
ostatní fyzikální veličiny. Jeho univer-
zální vstup umožňuje přímé připojení 
termočlánků, odporových čidel nebo 
proudových či napěťových signálů. Pro 
všechny druhy signálů je tak možno 
použít jediný typ přístroje a redukovat 
sortiment náhradních dílů a s tím spojené 
náklady. 
Indikátor umožňuje úpravu měřítka 
vstupního signálu, hlídání mezních hod-
not a poruchy připojeného čidla. 
Měřenou hodnotu lze navíc vyvést ve 
formě proudového výstupu 0/4 - 20 mA. 
DIGITAL 280 s komunikační linkou 
RS422/485 je ideálním přístrojem pro ty 
průmyslové aplikace, kde je požadováno 
místní měření s indikací a centralizovaný 
sběr dat. 
 

Dokonalejší indikátor DIGITAL 380 
(viz samostatný katalogový list) má 
navíc jiskrově bezpečný vstup, množství 
přídavných matematických funkcí a lze 
na něj připojit automatický přepínač 
osmi měřících míst. 

POPIS 
DIGITAL 280 umožňuje připojení ter-
močlánků, odporových teploměrů, 
odporových vysílačů a proudových či 
napěťových signálů. Měření termočlánků 
je možno použít s interní nebo externí 
kompenzací studeného konce. Odporový 
teploměr lze připojit tří- nebo čtyřvodi-
čově.  
 

Hlídání poruchy čidla 
Indikátor je vybaven obvodem pro hlí-
dání poruchy připojeného termočlánku, 
odporového teploměru nebo vysílače. 
 

Korekce vstupního signálu 
Korekce vstupního signálu slouží ke 
kompenzaci chyby tolerance a přizpůso-
bení čidla k indikátoru a umožňuje 
provádět kalibraci podle předpisů ISO 
9001. 
Korekci lze provádět dvěma způsoby: 
• S připojeným čidlem v rámci zvolené-

ho měřícího rozsahu 
•  Zadáním hodnot z kalibrační tabulky 
Tlačítky čelního panelu lze rovněž pro-
vést posun v nule nebo změnu sklonu 
převodní charakteristiky. 

Hlídání mezních hodnot 
• K dispozici jsou 2 poruchová relé, 

každému z nich je možno přiřadit je-
den horní a jeden dolní limit (nastavení 
ve fyzikálních jednotkách). 

Hystereze limitních relé 
Samostatně nastavitelná pro každé relé 
ve fyzikálních jednotkách. 
Prodleva 
Prodlevu aktivace limitních relé možno 
nastavit v rozmezí 0...9999 s. Poruchové 
signály nebo překročení mezí kratší než 
nastavený čas jsou ignorovány. 
Signalizace 

• Dva červené LED indikátory na čelním 
panelu (při alarmu svítí). 

• Dva spínací reléové kontakty, (funkci 
spínání nebo rozepínání při alarmu lze 
zvolit). 
 
Alarm s přídrží 
(softwarová volitelná výbava) 
Vybuzení alarmu trvá až do jeho potvrzení 
tlačítkem předního panelu nebo řídícím 
vstupem d1. 
Linearizace na 8 segmentů 
(softwarová volitelná výbava) 
Nelineární signály lze linearizovat na osm 
segmentů 
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Vstupní filtr 
Do vstupního obvodu indikátoru je 
zařazen matematický filtr 1. řádu s 
nastavitelnou časovou konstantou a 
šířkou pásma. Šířkou pásma se rozumí 
tolerance měřené hodnoty, v níž je filtr 
aktivní. Změny měřené hodnoty přesa-
hující toleranční pole filtrovány nejsou 
a nezkreslené se přenáší na výstup (viz 
obr. 1 a 2). 
 
Obr.1: Zarušený vstupní signál 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.2: Vyfiltrovaný signál pro indikaci a 

analogový výstup 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
VSTUP 
Rozlišení cca 20000 kroků na plný 
rozsah 
 
Termočlánky 
Linearizace zabudována 
Displej ve °C nebo °F 
Vstupní odpor: > 1 MΩ 
Vliv odporu čidla cca 0.5µV/Ω 
Kompenzace studeného konce interní 
nebo externí v rozmezí 0...60°C, 
hlídání přerušení čidla proudem 0.5 µA. 
 
Odporový teploměr 
Pt 100 dle DIN/IEC 
Linearizace zabudována 
Displej ve °C nebo °F 
Zapojení tří- nebo čtyřvodičové 
Odpor přívodů: ≤ 30 Ω na jeden vodič 
Vstupní odpor: > 1 MΩ 
Hlídání přerušení a zkratu čidla 
 
Odpor & odporový vysílač 
Zapojení: Vysílač třívodičově, odpor 
tří- nebo čtyřvodičově 
Odpor přívodů: ≤ 30Ω na jeden vodič 
Vstupní odpor: > 1 MΩ 
Hlídání přerušení čidla 

Termočlánky 
Čidlo Typ Rozsah Chyba displeje Citlivost 
Fe-CuNi (DIN) L -100... 900°C ≤ 3 K ± 1 digit < 3 µV 
Fe-CuNi J -100...1200°C ≤ 3 K ± 1 digit < 3 µV 
NiCr-Ni K -100...1370°C ≤ 3 K ± 1 digit < 3 µV 
PtRh-Pt 10% S 0...1760°C ≤ 3 K ± 1 digit < 1 µV 
PtRh-Pt 13% R 0...1760°C ≤ 3 K ± 1 digit < 1 µV 
PtRh-Pt 6% B 0...1820°C ≤ 3 K ± 1 digit * < 1 µV 
Cu-CuNi T -100... 400°C ≤ 3 K ± 1 digit < 3 µV 
Nicrosil-Nisil N -100...1300°C ≤ 3 K ± 1 digit < 3 µV 
NiCr-CuNi E -100...1000°C ≤ 3 K ± 1 digit < 3 µV 
W5%Re-W26%Re W(C) 0...2315°C ≤ 3 K ± 1 digit < 3 µV 

 * V rozsahu 400...1820°C 
Pt100, odpor, odporový vysílač 
Čidlo Proud čidlem Rozsah Chyba displeje Citlivost 
Pt100 DIN 0,4 mA -200... 650°C ≤ 1 K ± 1 digit < 15 mΩ 
Odpor 0,4 mA 0...400 Ω ≤ 0.05% ± 1 digit 

< 15 mΩ 
Odpor 0,1 mA 0...1500 Ω < 55 mΩ 

Stejnosměrné napětí, proud 
Vstupní rozsah Vstupní odpor Chyba displeje Citlivost 
-3...23 mV ** > 1 MΩ 

≤ 0.05% ± 1 digit 

< 1 µV 
-11...69 mV ** > 1 MΩ < 3 µV 
0...160 mV ** > 1 MΩ < 6 µV 
-0,6...4,4 V cca 100 kΩ < 200 µV 
-2...13 V cca 100 kΩ < 600 µV 
0...30 V cca 100 kΩ < 1.2 mV 
-1...7,3 mA 18 Ω < 0.3 µA 
-3...22 mA 18 Ω < 1 µA 
0...50 mA 18 Ω < 2 µA 

 ** Hlídání poruchy čidla proudem 0,5 µA 
 
Obr.3: Rozměry (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.4: Zapojení indikátoru 
 
Ü Volitelná výbava - 
 limitní relé 
¡ Volitelná výbava -  
 analogový výstup 0/4...20 mA 
¢ U třívodičového připojení 
 odporového teploměru nebo 
 vysílače - propojka svorek 1 a 2 
£ Zdroj pro napájení dvou- 
 vodičového převodníku je  
 pouze u indikátorů s obj. č. 
 9407-300-xx0x1 a xx1x1 
¤ Komunikační linka - pouze 
 u obj.č. 9404-300-xx2x1 
 
 



3 
 
Stejnosměrné napětí a proud 
Při volbě hlídání poruchy čidla u alarmů 
L1 nebo L2 (kódy 0,2,3,5) se hlídá po-
kles proudu pod 2 mA. 
Viz tabulka rozsahů 
 
Řídící vstupy 
Vstup pro bezpotenciálový kontakt nebo 
log. signál 0/5V. 
d2 - přepínání místní/dálkové ovládání 
Kontakt rozpojen n. 5V: Místní ovládání 
Kontakt spojen n. 0 V: Dálkové ovládání 
(přes komunikaci) 
 
d1 - softwarová funkce přídrže alarmu 
Kontakt rozpojen n. 5V: Bez resetu 
Kontakt spojen n. 0 V: Reset alarmu 
 
Vliv rušení na vstupu 
(dle DIN IEC 770 6.2.4) 
Vliv souhlasného rušení: Zanedbatelný 
Vliv sériového rušení: Bez vlivu do  
450 mVstř pro termočlánky (typ S),  
1 Vstř pro napěťový signál (0...50mV) 
750 mVstř pro Pt100 (0...100°C) 
10 Vstř pro napětí 0...4V / 0...5 mA 
 
ZDROJ PRO DVOUVODIČOVÝ 
PŘEVODNÍK 
Ne u kom. linky a analog. výstupu! 
Napětí UT > 13 V pro 20 mA, 
zkratuvzdorné. 

VÝSTUPY (volitelná výbava) 
Analogový výstup (volitelná výbava) 
0...20 mA nebo 4...20 mA, 
možnost nastavení měřítka. 
Rozsah: 0...22 mA 
Zátěž: ≤ 500 Ω 
Rozlišení: ≤ 0,1 mA (8 bitů) 
Reakce na poruchu vstupního čidla: 
Volitelná - přes nebo pod rozsah 
 
Reléové výstupy (volitelná výbava) 
1 nebo 2 relé se spínacími kontakty 
Zatížení kontaktů: 
Max. 250 Vstř; 3 A; 500 VA; ohmická 
zátěž, min. 10 Vss; 0,05 A; 1 VA 
Funkce reléových výstupů volitelná - 
indikace poruchy čidla a/nebo překročení 
limitů, aktivace nebo deaktivace relé při 
alarmu. 
 
NAPÁJENÍ 
115/230 Vstř; +10...-15%, nebo 
19...30 Vss/24Vstř +10...-15% 
Spotřeba cca 5 VA (W) 
Frekvence 48...62 Hz 
 
Chování při ztrátě napájení 
Bez ztráty dat (kalibrace, nastavení para-
metrů a konfigurace). 

DISPLEJ 
4-místný LED displej červený nebo 
zelený, výška číslic 14 mm 
Dva červené LED indikátory stavu alar-
mů (svítí při aktivaci - poruše vstupního 
čidla n. překročení limitu) 
Žlutý LED indikátor - svítí při dálkovém 
ovládání přes kom. linku. 
 
OVLÁDÁNÍ 
Nastavení konfigurace, zadání parametrů 
a korekce vstupního signálu se provádí 
pomocí třech tlačítek čelního panelu. 
Zámek: 
Pomocí d2 lze ovládání nebo přechod do 
úrovně parametrů zablokovat. 
 
KOMUNIKAČNÍ LINKA 
(volitelná výbava) 
Zabudované galvanicky oddělené sério-
vé rozhraní RS422 /485 umožňuje čtení 
měřených dat a čtení i zápis parametrů a 
konfigurace. 
Přenosová rychlost 2400...19200 Bd 
Adresa: 00...99 
K dispozici ovladače pro WIZCON, FIX 
DEMAX a InTouch. 

 
Obr.5: Nastavení parametrů a konfigurace indikátoru 
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MATEMATICKÉ FUNKCE 
• Filtr 1.řádu s nastavitelnými parametry 
• Korekce vstupního signálu 
 
Softwarová volitelná výbava: 
Přídrž alarmu (Con4) 
Vybuzení alarmu trvá až do jeho potvrzení 
tlačítkem předního panelu nebo řídícím 
vstupem d1. 
Linearizace na 8 segmentů 
Nelineární signály lze linearizovat na osm 
segmentů 
 
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
Přípustná teplota 
Pro provoz: 0...60°C 
Pro jmenovitou přesnost: 0...55°C 
Pro dopravu a skladování: -20...70°C 
 
Vliv interní teplotní kompenzace: 
< 0,5K/10K 
Rel. vlhkost: < 90% roční průměr, 
nekondenzující. 
 
Chvění a rázy 
Vyhovuje DIN IEC 68-2-6/Fc, 
DIN IEC 68-2-29/Eb 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
Kryt 
Zásuvný modul, zasunování zepředu 
Materiál: Makrolon 9415, 
obtížně vznětlivý, samozhášející 
Třída hořlavosti: UL 94 VO 
 
Čelní rozměry: 96 x 48 mm 
Montážní hloubka: 112 mm 
 
Třída krytí  
dle DIN VDE 0470 / EN 60529 
Čelo IP 52, kryt IP 20, svorky IP 00 
 
Označení CE 
dle evropské direktivy 89/336/EWG pro 
elektromagnetickou kompatibilitu 
 

Elektrická bezpečnost 
Testováno dle EN 61010-1 
Přepěťová kategorie III 
Stupeň znečištění 2 
Pracovní napětí 300V 
Zařízení třídy ochrany I 
 
Elektrické připojení 
Ploché nože dle DIN 46 244 pro 
nástrčky 1x6.3 mm nebo 2x2.8 mm 
 
Způsob montáže: 
Do panelu, upevnění dvěmi vzpěrkami 
(nahoře a dole nebo po stranách) 
 
Váha: cca 0.4 kg 
 
 

 
ELEKTROMAGN. ODOLNOST 
Splňuje požadavky EN 50081-1 a EN 
50082-2 pro použití v obydleném i prů-
myslovém prostředí bez omezení 
 
VF rušení do vstupních a výstupních 
vodičů:  
IEC 801-4, úroveň 4: 2kV CM 
IEC 801-5, úr. 3: 2kV CM a 1kV DM 
 
Vysokofrekvenční rušení 
IEC 801-3, úroveň 3: 10 V/m 
bez vlivu při 27...1000 MHz 
(vztaženo na plný rozsah) 
 
Rušení do vodičů 
IEC 801-6: 10 Vstř 
bez vlivu při 0,15...80 MHz 
(vztaženo na plný rozsah) 
 
Elektrostatické výboje 
IEC 801-2, úroveň 3 
bez vlivu při 8 kV, 4 kV kontaktně. 
 
Nízkofrekvenční magn. pole 
400 A/m, 50 Hz 

 
ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 
 

 DIGITAL 280 
 
 
Napájení 115/230 Vstř  0 
Napájení 24V stř/ss 1 
 

Červený displej 0 
Zelený displej 1 
Červený displej + softwarová výbava )* 2 
Zelený displej + softwarová výbava )* 3 
 

Standardní indikátor   0 
Indikátor s dvěmi relé   1 
Indikátor s dvěmi relé a komunikační linkou   2 
Indikátor s jedním relé a analogovým výstupem  3 
Indikátor s dvěmi relé a analogovým výstupem  4 
 

Standardní konfigurace 0 
Konfigurace dle zadání  9 
 
 
 
 
Příslušenství: Návod k použití, 
 nálepky se symboly fyzikálních veličin, 
 dvě montážní vzpěrky, 
 těsnění pro montáž do panelu. 
 

 
 
 

0012 Změna technických údajů vyhrazena 

9 4 0 7  3 0 0      1 

)* přídrž alarmů  
    a linearizace 


