Komplexní øešení
pro automatizaci

Katalogový
list

ZUS32i
Kapesní zdroj napìtí a proudu

Kalibrátory

CHARAKTERISTIKA
• Generátor

proudu 0 ... 22 mA v aktivním a pasivním režimu
• Generátor napìtí 0 ... 11 V
• Zobrazování 2200 digitù
• Analogový výstup
• Nastavení všech funkcí pomocí tlaèítek
• Napájení z baterií nebo síového adaptéru.
•LED kontrola správnosti síového adaptéru

POUŽITÍ
Pøístroj ZUS32 je zdroj proudového signálu v rozsahu 0 ... 22 mA
a napìového signálu 0 ... 11 V. Umožòuje generovat stejnosmìrný
proud v aktivním i pasivním režimu (tzv. proudová nora). Pøístroj je
urèený pro seøizování a kalibraci systémù MaR a ASØTP, které pracují
s uvedenými proudovými a napìovými rozsahy.

FUNKCE
• Generování signálu ve tøech režimech
• Nastavení okamžité hodnoty ve fyzikálních jednotkách nebo
v % z rozsahu
• 2 - 10 hodnot nastavitelných uživatelem
• Generování signálu pomocí køivky v èase skokovì nebo spojitì
• Køivka má 2 - 10 èasových úsekù volnì programovatelných
•LED kontrola správnosti síového adaptéru(zelená=OK, èervaná=spatné)
TECHNICKÉ PARAMETRY
DISPLEJ

2200 LCD

NAPÁJENÍ

4x1,5V DC nebo adaptér 9V DC

EXT. NAPÁJENÍ V PASIVNÍ REŽIMU

10...30V DC

PØÍKON

0,7W

ROZSAH GENEROVÁNÍ

0 … 11 V nebo 0 … 22 mA (FS), 16 bitù

PØESNOST

± 0,1% z rozsahu

ROZLIŠENÍ

10 ìA/ 10 mV

TEPLOTNÍ KOEFICIENT

20 ppm/°C (U), 10 ppm/°C (I)

ZATÌŽOVACÍ ODPOR

Napìtí: > 10 kÙ, proud: max. 500 Ohm

OVLADÁNÍ

Pomocí digitálního potenciometru a tlaèítek

ROZMÌRY

80 x 125 x37 mm (Š x V x H)

KRYTÍ

Ip40

HMOTNOST(VÈETNÌ BATERIE)

220g

DOBA PROVOZU

min. 6 hodin s adaptérem trvalý

DOBA USTÁLENÍ

cca 10 minut
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POPIS
Pøístroj je øešený jako pøenosný s bateriovým napájením. Celá konstrukce je vestavìná do dvoudílné plastové krabièky se
zásuvnými èely. Ovládací panel je tvoøený samolepkou s popisem pod níž je umístìno osm tlaèítek s mechanickou
odezvou. V horní èásti panelu je umístìný 4-místný LCD. Na horním èele jsou dvì šroubovací pøístrojové svorky prùmìru
4 mm s vyznaèenou polaritou. Na spodním èele je pøístupný konektor pro pøipojení síového adaptéru a konektor sériové
linky pro spojení s PC. Pøístroj je napájen ze ètyø vestavìných 1,5V baterií, které jsou pøístupné po odklopení
víka na zadní stranì pøístroje, nebo z externího síového adaptéru. Okamžitou hodnotu je možno zadat ètyømi tlaèítky :
tlaèítky zvyšování resp. snižování hodnoty a tlaèítky pro posun kurzoru doprava nebo doleva.

Obr.1 Funkce skokové zmìny signálu (RAMP)

Obr.2 Funkce lineární zmìny signálu (LIN)

KÓD PRO OBJEDNÁVKU

MODEL
ZUS32
Js9
PØÍKLAD OBJEDNÁVKY

KÓD
811 81
811 014

Kapesní zdroj napìtí a proudu
Síový adaptér

ZUS32 se síovým adaptérem Js9
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