
 
Process and Machinery Automation  
 

Číslicový indikátor DIGITAL 380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeden přístroj pro všechny druhy čidel 
 

Pětimístný červený nebo zelený displej 
 

Možnost matematického zpracování měřených 
hodnot 
 

Možnost zapojení vstupů z Ex prostředí (EEx ib) 
 

Komunikační linka RS 485 nebo RS 422 
 

Dvě relé s limitními kontakty 
 

Galvanicky oddělený analogový výstup 
 

Automatický přepínač pro 8 měřících míst 

VŠEOBECNĚ 
Digital 380 je mikroprocesorový čísli-
cový indikátor s plně digitálním zpraco-
váním měřených signálů o rozměrech 
96x48 mm s možností přímého připojení 
termočlánků, odporových teploměrů, 
odporových vysílačů, proudových a na-
pěťových signálů. 
Digital 380 je určen především pro vyu-
žití jako: 
• univerzální indikátor pro různé druhy 

vstupních signálů, 
• cenově výhodný přístroj pro mate-

matické zpracování měřených signá-
lů s analogovým výstupem, 

• přístroj pro indikaci a hlídání mez-
ních hodnot pro 8 vstupů, 

• přístroj sběru dat jako součást řídící-
ho systému. 

 

POPIS 
Univerzální indikátor 
Přístroj je možno podle potřeby konfigu-
rovat pro jakýkoli druh vstupního signá-
lu přímo z čelního panelu bez nutnosti 
jeho vysunutí nebo otevření. 
 

Matematické zpracování dat 
Již základní verze indikátoru umožňuje 
provádět linearizaci, tárování, výpočet a 
indikaci množství či změn teploty. Od-
padá tedy nutnost použít pro tyto účely 
externí matematický modul. Výsledná 
veličina je k dispozici i na analogovém 
výstupu. 

 
Hlídač mezních hodnot 
Indikátor je možno použitím přídavného 
přepínače přeměnit na osmikanálový 
přístroj. 
Měřené kanály je možno přepínat ručně 
tlačítkem nebo automaticky v "režimu 
přepínače". 
Přepínač je pro každý kanál vybaven 
dvojicí spínacích výstupů, takže je mož-
no v režimu aut. přepínání hlídat u kaž-
dého kanálu dvě mezní hodnoty. Navíc 
je možno pomocí dvou v indikátoru za-
budovaných relé signalizovat překročení 
mezí společně pro všechny kanály (viz 
obr. 1). 
 
Přístroj sběru dat 
Kombinace indikátoru, přepínače a mo-
dulu komunikační linky umožňuje sběr 
dat z osmi měř. vstupů. Indikátor je 
možno připojit na modul komunikační 
linky v kombinaci s regulátory KS90, 
KS40 či KS92/94. Společným připoje-
ním všech těchto přístrojů společnou 
sběrnicí na řídící a vizualizační stanici 
se dosáhne účinné systémové integrace 
(viz obr. 2). 
 
Použitím A/D převodníku s více než 
25000 kroky je dosaženo citlivosti 
0.004% z rozsahu. 
 
 
 
 
 
 

 
Analogový výstup (zvláštní výbava) 
Výstupní proud 0/4...20 mA analogové-
ho výstupu odpovídá výsledku druhé 
matematické funkce. Rozsah signálu je 
možno zvolit, což umožňuje výstupnímu 
proudu přiřadit pouze určitou část z cel-
kového rozsahu indikovaného výsledku 
(funkce lupy). D/A převodník je deseti-
bitový, nejmenší krok je tedy 0.1% z 
celkového rozsahu výstupního proudu. 
Analogový výstup je od ostatních obvo-
dů indikátoru galvanicky oddělen. 
 
Limitní kontakty (zvláštní výbava) 
V indikátoru jsou zabudovány dvě relé, 
pro každé relé je možno zvolit 2 mezní 
hodnoty. Rovněž hysterezi a funkci (se-
pnutý nebo klidový stav při překročení 
meze) je možno zvolit. 
 
Přepínač měřících míst 
Přepínač měř. míst je možno umístit 
přímo nad nebo vedle indikátoru. Přepí-
nač pomocí relé spíná 8 vstupních signá-
lů na vstup indikátoru. Nemá žádné 
ovládací prvky, pouze LED diody indi-
kace právě sepnutého kanálu. Řízení 
přepínače je prováděno z indikátoru. V 
autorežimu přepínač spíná jednotlivé 
vstupy ve zvoleném intervalu. Neměřené 
vstupy je možno přeskočit. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
VSTUPY 
Doba odezvy na skokovou změnu vstu-
pu 0...100% je 340...500 ms. 
 
Termočlánek 
Vstupní odpor > 500 kΩ 
Vliv odporu zdroje cca 1 µV/Ω 
Teplotní kompenzace vnitřní nebo ex-
terní (možno zvolit). 
Přídavná chyba vnitřní kompenzace při 
použití přepínače < 0,5 K 
Volitelná teplota externí kompenzace: 
0...60 C. 
Indikace ve °C nebo °F. 
 
Odporový teploměr 
Pt100 dle DIN 43760 s linearizací. 
Indikace ve °C nebo °F. 
Proud čidlem cca 1,5 mA. 
Třívodičové zapojení bez kompenzace 
odporu vedení, dvouvodičové zapojení s 
kompenzací. 
Max. odpor vedení u třívodičového za-
pojení: ≤ 20Ω symetricky. 
Vliv odporu vedení ≤ 0,6 K 
 
Odporový vysílač 
Změna odporu ≤ 30% z Rcelk. 
Nastavení 0 a 100%. 
Třívodičové zapojení bez kompenzace 
odporu vedení. 
Odpor vedení ≤ 10Ω sym. 
 
Standartní signály 
0...20 mA, 4...20 mA nebo 0...10 V 
Vstupní odpor: 
50Ω pro proudové signály, 
100 kΩ pro napěťové signály. 
 
Možná linearizace podle termočlánků 
typu L, J, K, S, R, B, T, N /Pt100 
(viz tabulky 1 a 2). 
Indikace ve °C nebo °F. 
Počátek a konec rozsahu převodu voli-
telný, např.  4mA - 200°C 
 20mA - 800°C 
 
Stejnosměrné napětí 
Rozsahy: viz tab. 3. 

Obr. 1: Hlídač mezních hodnot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Přístroj sběru dat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.3: Blokové schéma indikátoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hlídání vstupního obvodu 
Termočlánky: Přerušení nebo obrácená 
polarita 
Odporový vstup: Zkrat (R < 10Ω) 
Vstup 4...20 mA: Pro I < 2 mA 
Funkce konfigurovatelná. 

 
Vlivy na přesnost měření 
Vliv teploty: ≤ 0.2%/10K 
Vliv napájecího napětí: ≤ 0.1%/10% 
Rušení sériovým napětím: 
< 0.1% při Us < 0.2 Vstř 
Rušení souhlasným napětím: 
bez vlivu při Us < 250Vstř 

 
Řídící vstupy 
• 2 řídící vstupy pro nenapájené kon-

takty nebo TTL signál 0/5V 
• 1 tlačítko na čelním panelu. 
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Funkce řídících vstupů: 
• nulování maximální hodnoty 
• nulování minimální hodnoty 
• řídící kontakt mat. funkce 2 
• start/stop automatického přepínání 

měřících míst 
• přepínání dálkového a místního 

ovládání (dálkové ovládání jen je-li 
použit interface). 

 
ZDROJ PRO DVOUVODIČOVÉ 
PŘEVODNÍKY 
Napětí UT > 18 V při 20 mA, 
zkratuvzdorné. 
Záporný pól spojen se svorkou 2. 
Zdroj není možno použít ve spojení s 
přepínačem měřících míst. 
 
KOMUNIKAČNÍ LINKA 
Standartní interface RS485/RS422. Ko-
munikační protokol podobný normě ISO 
1745. Připojení přes komunikační mo-
dul, na který lze připojit až 4 indikátory. 
Až 32 modulů je možno propojit do 
sběrnice. 
Rozsah adres: 00...99 
Přenosová rychlost: 2400...19200 Bd. 
K dispozici jsou ovladače pro Wizcon, 
FIX DEMAX a InTouch. 
 
MATEMATICKÉ FUNKCE 
Funkce bez řídícího vstupu 
Linearizace na 16 segmentů, dolnofrek-
venční filtr, odmocnina, x2, ln, lg, ex. 
Funkce aktivované řídícím vstupem 
Integrace, derivace, paměť, tára. 
 
Matematické funkce jsou standartní vý-
bavou indikátoru (viz obr. 3). Pro zpra-
cování signálu lze zvolit vždy jednu 
funkci ze skupiny bez řídícího vstupu a 
jednu funkci s aktivací řídícím vstupem. 
 
Maximální a minimální hodnoty jsou 
vždy ukládány do paměti a je možno je 
stiskem tlačítka vyvolat a nulovat.  
 
NAPÁJENÍ 
Střídavé napájení: 
230V, -15% +10%, 48...62 Hz 
115V, -15% +10%, 48...62 Hz 
Spotřeba: 7.5 VA 
Síťové trafo s termopojistkou. 

Tabulka 1: Termočlánky 
 
Čidlo Typ Rozsah Chyba displeje Citlivost 
Fe-CuNi (DIN) L -200... 900°C 

≤ 3 K ± 1 digit 

< 2,7 µV 
Fe-CuNi J -200... 900°C < 2,7 µV 
NiCr-Ni K -100...1350°C < 2,7 µV 
PtRh-Pt 10% S -50...1760°C < 1,4 µV 
PtRh-Pt 13% R -50...1760°C < 1,4 µV 
PtRh-Pt 6% B 400...1820°C < 1,1 µV 
Cu-CuNi T -200... 400°C < 1,4 µV 
Nicrosil-Nisil N -200...1300°C < 2,7 µV 

 
Tabulka 2: Pt100, odpor, odporový vysílač 
 
Čidlo Rozsah Chyba displeje Citlivost 
Pt100 DIN -200,0... 150,0°C ≤ 0,4 K ± 1 digit < 13 mΩ 
Pt100 DIN -200,0... 850,0°C ≤ 1,0 K ± 1 digit < 27 mΩ 
Odporový vysílač 100…180 Ω 

≤ 0.05% ± 1 digit 

< 13 mΩ 
Odporový vysílač 100…450 Ω < 27 mΩ 
Odpor 0...180 Ω < 13 mΩ 
Odpor 0...450 Ω < 27 mΩ 

 
Tabulka 3: Stejnosměrné napětí 
 

Vstupní rozsah Chyba displeje Citlivost 
0...10 V 

≤ 0.05% ± 1 digit 

< 400 µV 
0…5 V < 200 µV 
0...1 V < 40 µV 
0…500 mV < 20 µV 
-10...50 mV < 2,7 µV 
-10…20 mV < 1,4 µV  
-10...15 mV < 1,1 µV 

 
 
Obr.4: Rozměry (mm)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univerzální napájení: 
24 Vstř, -15% +10%, 48...62 Hz 
nebo 18...31,2 Vss, 
zabudovaná tavná pojistka. 
Spotřeba: 4 VA(W). 
 
Přístroje s jiskrovou bezpečností musí 
být chráněny externí pojistkou: 
230V: 0,1 A zpožděná, 
115V: 0,16 A zpožděná.

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
Teplota okolí: 
Pro jmen. přesnost: 0...55°C 
Pro provoz: 0...60°C 
Pro skladování: -20...80°C 
 
Klimatická kategorie: 
KUF dle DIN 40 040 
Relativní vlhkost: ≤ 75% roční průměr, 
nekondenzující.

Rázy a chvění 
Vibrační test Fc dle DIN/IEC 68-2-6: 
Provoz a doprava 10...150 Hz, 
0.15 mm, max. 2g. 
Rázový test Eb dle DIN/IEC 68-2-29: 
Doprava 10g, 16 ms. 
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JISKROVÁ BEZPEČNOST 
Jiskrová bezpečnost dle EN 50014 a EN 
50020. 
Osvědčení FTÚ Radvanice J 02684-2. 
Osvědčení EVPÚ Nová Dubnica 
č. P/01740/101/1/97 
Klasifikace: Vstupní obvod a napájení 
převodníku: Ex ib IIC, příp. Ex ib IIB. 
Umístění: Mimo prostředí s nebezpečím 
výbuchu. 
Pro pasivní signály (U ≤ 100 mV, ter-
močlánky, Pt100, odporové vysílače) je 
přepínač měř. míst 9404 380 70021 rov-
něž jiskrově bezpečný. 
 
VLIV ELEKTROMAGN. POLÍ 
 
Přístroj vyhovuje normám EN 500081-1 
a EN 500082-2 a může být používán v 
průmyslovém prostředí i v obydlených 
oblastech bez omezení, pokud všechny 
přívody (kromě napájení) jsou provede-
ny stíněnými vodiči. 
 
Nízkofrekvenční magnetické pole 
Síla pole 400 A/m, 50 Hz: bez vlivu. 
Vysokofrekvenční magn. pole 
(dle IEC 801-3, část 9.2) 
Frekvenční rozsah: 25...1000 MHz 
Síla pole: 3V/m 
Chyba < 0.5% 
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
Kryt přístroje 
Materiál: Makrolon 9415, 
obtížně vznětlivý, samozhášející 
(třída hoření UL 94 VO). 
 
Displej 
Pětičíselný LED, výška 14 mm. 
 
Krytí 
dle IEC 529 (DIN 40 050) 
Čelo: IP 52 

Obr.5: Schéma připojení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.6: Připojení na přepínač 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.7: Připojení reléových modulů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(při odchylce od svislé polohy ±15°) 
Kryt: IP 20 
Svorky: IP 10 
 
El. bezpečnost 
Testováno dle EN 61010-1 
Přepěťová kategorie II 
Stupeň znečištění 2 
Pracovní napětí 300V 
Zařízení třídy ochrany I 
 
Označení CE: 
Dle evropské směrnice 89/336/EGW pro 
elektromagnetickou kompatibilitu. 
 
Elektrické připojení 
Ploché nože 1 x 6,3 mm nebo 2 x 2.8 
mm dle DIN 46 244. 

Způsob montáže 
Montáž do výřezu v panelu, upevnění 
dvěma vzpěrkami po stranách. 
Montážní poloha: Libovolná 
 
Váha: 0.54 kg 
 
ZVLÁŠTNÍ VYBAVA 
Mezní kontakty 
Nenapájené kontakty, v klidovém stavu 
rozpojené. 
Zatížitelnost: ≤ 500VA, ≤ 3A, 
≤ 250V, odporová zátěž při 48...62 Hz. 
Nastavitelná hystereze, volba sepnutí 
nebo rozepnutí při překročení meze. 
Relé mají zlacené kontakty a jsou urče-
ny pro spínání nízkovýkonových obvodů 
(≤ 20 mA). 

Analogový výstup 
Výstup galvanicky oddělen od ostatních 
částí přístroje ! 
Rozsah: 0/4...20 mA 
Limit proudu: <22 mA 
Zvlnění: < 0,2%šp-šp 
Rozlišení: lepší než 0.1% 
Teplotní vliv: < 0,2%/10K vztaženo na 
údaj indikátoru. 
 
Zatížení: ≤ 500Ω. 
Vliv zátěže: ≤ 0,1% 
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TABULKA 4: KONFIGURACE DLE OBJEDNÁVKY 
 
Vstupní signál 
 
Termočlánek interní TK externí TK 

Typ C0 . . C0 . . 
  ↑↑ ↑↑ 
L Fe-CuNi (DIN) 00 10 
J Fe-CuNi (IEC) 01 11 
K NiCr-Ni 02 12 
S PtRh-Pt10% 03 13 
R PtRh-Pt13% 04 14 
B PtRh-Pt6% 05 15 
T Cu-CuNi 06 16 
N Nicrosil/Nisil 07 17 
 
 
Standartní signály

1)
 0...20 mA 4...20 mA 0...10 V 

s linearizací pro: 
 C0 . . C0 . . C0 . . 
 ↑↑ ↑↑ ↑↑ 
L Fe-CuNi (DIN) 20 30 40 
J Fe-CuNi (IEC) 21 31 41 
K NiCr-Ni 22 32 42 
S PtRh-Pt10% 23 33 43 
R PtRh-Pt13% 24 34 44 
B PtRh-Pt6% 25 35 45 
T Cu-CuNi 26 36 46 
N Nicrosil/Nisil 27 37 47 
Pt 100 (DIN/IEC) 28 38 48 
bez linearizace 29 39 49 
 
 
Odpor/Napětí

2) Rozsah C0 . . 
 ↑↑ 
Pt100 DIN/IEC -200,0...150,0°C 50 
Pt100 DIN/IEC -200,0...850,0°C 51 
Odpor 0...180 Ω 52 
Odpor 0...450 Ω 53 
Potenciometr 100...180 Ω 54 
Potenciometr 100...450 Ω 55 
Napětí 0...5 V 60 
Napětí 0...1 V 61 
Napětí 0...500 mV 62 
Napětí -10...50 mV 63 
Napětí -10...20 mV 64 
Napětí -10...15 mV 65 
 
 
 

 
Indikace teploty a přerušení čidla6) C1 . . 
 ↑↑ 
Displej ve °C nebo dle specifikace3 0 . 
Displej ve °F 1 . 
Indikace přerušení čidla "přes rozsah" . 0 
Indikace přerušení čidla "pod rozsah" . 1 
 
 
Analogový výstup (přídavná funkce)4) 
Y0/Y100   0...20 mA C200 
Y0/Y100   4...20 mA C202 
 
 
Limitní kontakty (přídavná funkce) 
Limit kontakt L1 (relé 1) 

v klidu sepnutý C400 
v klidu rozepnutý C410 
Limit kontakt L2 (relé 2) 

v klidu sepnutý C500 
v klidu rozepnutý C510 
 
 
Interface 
Rychlost komunikace: 2400 Bd C803 
 4800 Bd C804 
 9600 Bd C805 
 19200 Bd C806 
 
 
Matematické funkce 5) 

Func1 (bez řídícího vstupu) 

CHAR linearizace na 16 segmentů 
LAG1 filtr 1. řádu 
SQRT odmocnina 
QUAD x2 
LG dekadický logaritmus 
LN přirozený logaritmus 
E-FCT ex 
Func2 (ovládaná řídícím vstupem) 

TARA tára 
TRST paměť 
INTE integrace 
LEAD derivace 
LAG1 filtr 1.řádu 
SCAL měřítko ax+b 
FILT filtr se šířkou pásma 
 

1) U vstupů C020...C049 je nutno také zadat měřící rozsah W0/W100. Hlídání vstupního obvodu možné pouze u proudu 
4…20mA. 

2) U vstupů C052, 53, 60-65 je nutno zadat měřící rozsah a jemu odpovídající rozsah indikace 
 X0 = W0, X100 = W100. 
3) Fyzikální jednotku údaje indikátoru (na př. m3/h) je možno stanovit v objednávce.  
4) Y0/Y100 je nutno zvolit z rozsahu indikace W0/W100 
5) Při objednávce nutno uvést zkratky požadovaných matematických funkcí. 
6) Hlídání vstupního obvodu – viz omezení ad 1) 
 
Pozn.: Uvedená tabulka slouží pouze jako přehled možností volby konfigurace indikátoru a podklad pro jednodušší speci-
fikaci konfigurace, pokud objednatel požaduje dodání již nakonfigurovaného indikátoru. Samotná konfigurace přístroje 
se neprovádí zadáváním uvedených kódů, ale velmi jednoduchým interaktivním dialogem! 
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PŘEPÍNAČ MĚŘÍCÍCH MÍST 
Přepínač může být použit pouze ve spo-
jení s indikátorem DIGITAL 380. 
 

Relé 
Pro přepínání měř. míst jsou použita 
specielní relé s životností 2x108 sepnutí 
(t.j. > 10 let při spínací frekvenci 2s). 
Relé mají osvědčení UL a CSA. 
  

Montáž 
Nad nebo na levou stranu indikátoru 
 

Provozní režimy 
Ruční: Volba měřícího místa tlačítkem 
Auto: Automatické přepínání měřících 
míst s volitelným intervalem 2...60 s. 
 
Jeden z osmi vstupů možno přiřadit ana-
logovému výstupu. 
 
Na přepínač bez limitních výstupů (9404 
380 70021) je možno připojit pasivní 
signály (termočlánek, Pt100 nebo odpo-
rový vysílač) z prostředí SNV. 
 
Při proudovém vstupu je úbytek napětí 
na přepínači ≤ 7.5 V. 
 
 

Připojení vstupů 
Připojovací modul pro montáž na lištu 
(nutno objednat zvlášť). 
Rozměry: 112.5 x 77 x 55 mm. 
 
Čidlo pro teplotní kompenzaci studené-
ho konce je v modulu zabudováno. 
 
 
Váha: 0,33 kg 
 
 

Limitní kontakty (volitelná výbava) 
2 spínací výstupy pro každý kanál jako 
limitní kontakty. Nulový vodič společný. 
 

Připojení 
Základní reléový modul se čtyřmi relé a 
svorkami pro připojení napájení 24 V. 
Přídavný reléový modul se čtyřmi relé.  
Rozměry: 87.5 x 77 x 65 mm 
Použitá relé: 
Nenapájené přepínací kontakty 
≤ 500 VA,≤ 250 V,≤ 3 A při 48...62 Hz, 
odporová zátěž. 
 
K jednomu přepínači lze použít max. 1 
základní a 3 přídavné reléové moduly. 
Pro napájení galvanicky oddělených vý-
stupů je k základnímu modulu nutno 
připojit 24 V, -20%,+15%. 
 
Proudová spotřeba cca 10 mA + 25 mA 
pro každé relé (max. 500 mA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU: 
PŘEPÍNAČ MĚŘÍCÍCH MÍST 1) 
  
 
 
Bez výstupů pro lim.relé, jiskrově bezpečný, 2 
16 výstupů pro lim.relé2) 3 
 
1) Kompletní s připojovacími kablíky k indikátoru. 
 Připojovací modul pro 8 vstupů je nutno objednat zvlášť, viz příslušenství. 
2) Včetně plochého kabelu (1 m) pro připojení základního reléového modulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Popis Objednací číslo 
 
Připojovací modul pro 8 vstupů přepínače měř. míst 9404 380 75021 
(včetně plochého kabelu 1 m) 
Základní reléový modul se 4 relé 3) 9404 380 75031 
Přídavný reléový modul se 4 relé a propojovacím kablíkem 9404 380 75041 
3) Připojovací plochý kabel (1 m) je v dodávce přepínače. 
 
Dále je možno objednat: 
Plochý kabel k připojovacímu modulu, délka 8m (možno zkrátit) 9404 380 75051 
Plochý kabel k základnímu reléovému modulu, délka 8m  9404 380 75061 
(možno zkrátit) 
 
 

9 4 0 4  3 8 0  7 0 0  1 
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU: 

DIGITAL 380 
9 4 0 4  3 8 0  6    1 

 
Standartní konfigurace1), červený. displej, 2 
Konfigurace dle zadání2), červený displej, 3 
Standartní konfigurace1), zelený displej, 4 
Konfigurace dle zadání2), zelený displej 5 
 
Napájení 230 Vstř 0 
Napájení 115 Vstř 1 
Napájení univerzální 24 Vuc 3 
Napájení 230 Vstř + jiskrová bezpečnost3) 4 
Napájení 115 Vstř + jiskrová bezpečnost3) 5 
Napájení 24 Vuc + jiskrová bezpečnost3) 7 
 
Bez přídavných funkcí 0 
S přídavnými funkcemi (2 limit kontakty + analogový výstup) 1  
 
1) Viz údaje pro objednávku 
2) Viz údaje pro objednávku a tabulka 4 
3) Nikoli s přepínačem 9404 380 70031 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Popis Objednací číslo 
 
Interface modul 230 Vstř 9404 429 98001 
Interface modul 115 Vstř 9404 429 98011 
Interface modul 24 Vstř 9404 429 98021 
Kabel pro interface, délka 1 m 9404 407 50011 
 

 
Příklady objednávky: 
Pokud je požadováno, aby výrobce nastavil přístroj na zadanou konfiguraci, je vhodné použít při objednávce kódy z tabulky 4. 
 
Příklad objednávky: 
Objednávka číslicového indikátoru 
s napájením 220 Vstř, 
se vstupem 4...20 mA, 
odpovídajícím údaji 0,00...50,00 bar, 
analogový výstup 4...20 mA, 
odpovídající tlaku 25,00...50,00 bar, 
indikace přerušení čidla "přes rozsah", 
relé L1 a L2 v klidu sepnuté, 
přenosová rychlost interface 19200 Bd, 
matematická funkce 1: filtr 1. řádu, 
matematická funkce 2: paměť změřené hodnoty. 
 
Text objednávky: 
1 ks  DIGITAL 380, obj.č. 9404 380 61011 
 C039, C100, C202, C400, C500, C806 
 Func1 = LAG1 
 Func2 = TRST 
 w0/w100: 0,00…50,00 bar 
 y0/y100: 25,00…50,00 bar 
 

 
Při použití indikátoru ve spojení s přepínačem měřících míst a 
při různém druhu připojených čidel je třeba toto zadání provést 
pro všechny vstupy (max. 8)! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STANDARTNÍ KONFIGURACE 
Při objednávce indikátoru se stan-
dartní konfigurací je přístroj dodán s 
nastavením: 
Vstup Pt100 -200,0...150,0°C, 
při přerušení čidla indikace "přes 
rozsah", 
limitní. kontakty rozpojeny, 
analogový výstup 4-20 mA 
(≡ -200,0...150,0°C) 
funkce tlačítka F = start/stop přepí-
nání měřících míst, 
19200 Bd, adresa 00. 
 
Uživatel může tuto konfiguraci 
kdykoli změnit! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0012 Změny technických údajů vyhrazeny 
 


