
Nová generace přístrojů řady AP

• Atraktivní design
• Profesionální provedení
• Výhodná cena
• Obslužný software



Panelmetr AP 01



Popis

pětimístný displej,

výška znaků 14 mm



Varianty

Varianty vstupů

• Pt100

• Pt1000

• Ni1000/6180 ppm

• Ni1000/5000 ppm

• termočlánek J

• termočlánek K

• termočlánek T

• termočlánek R

• termočlánek S

• termočlánek B

• 4-20 mA

• 0-20 mA

• 0-10 V



Varianty

Varianty komunikace

• neosazena

• linka RS232

• linka RS485 bez galvanického oddělení

• linka RS485 s galvanickým oddělením

Napájení

80-253 VAC



Varianty

Barva displeje

žlutá

zelená

červená



Panelmetr AP 02



Popis

čtyřmístný displej,

výška znaků 20 mm



Varianty

Varianty vstupů

• Pt100

• Pt1000

• Ni1000/6180 ppm

• Ni1000/5000 ppm

• termočlánek J

• termočlánek K

• termočlánek T

• termočlánek R

• termočlánek S

• termočlánek B

• 4-20 mA

• 0-20 mA

• 0-10 V



Varianty

Varianty komunikace

• neosazena

• linka RS232

• linka RS485 bez galvanického oddělení

• linka RS485 s galvanickým oddělením

Napájení

80-253 VAC



Varianty

Barva displeje
zelená

červená



Panelmetr AP 11



Popis

pětimístný displej

kontrolky výstupů

obslužné klávesybargraf

kontrolky vstupů



Varianty

Varianty vstupů

• univerzální s galvanickým oddělením

• 2x univerzální s galvanickým oddělením

• Pt100

• 2x Pt100

• Pt1000

• Ni1000/6180 ppm

• Ni1000/5000 ppm

• 2x proudový 0(4)-20 mA

• 2x napěťový 0-10 V

• 1x proudový 0(4)-20 mA, 1x napěťový 0-10 V

• 4x proudový 0(4-20 mA

• 4x napěťový 0-10 V

• 2x proudový 0(4)-20 mA, 2x napěťový 0-10 V



Varianty

Varianty výstupů

Kontaktní výstup:

• neosazen

• 2 relé s přepínacím kontaktem

• 4 relé s přepínacím kontaktem

Analogový výstup:

• neosazen

• proudový/napěťový

• proudový/napěťový s galvanickým oddělením



Varianty

Varianty komunikace

• neosazena

• linka RS232

• linka RS485

• linka RS485 s galvanickým oddělením

• 2 linky RS485

• 2 linky RS485 (1 s galvanickým oddělením)

• linka RS485 s galvanickým oddělením + linka RS232



Varianty

Napájení

Barva displeje

80-253 VAC

žlutá

zelená

červená



Zapojení

Zadní panel

Napájení



Zapojení

Zapojení vstupních signálů

univerzální s galvanickým oddělením 2x univerzální …

druhý vstup

na svorkách 21-28



Zapojení

odporový 2x Pt100

Zapojení vstupních signálů



Zapojení

2x proudový 2x napěťový

Zapojení vstupních signálů



Zapojení

1x proudový, 1x napěťový 2x proudový, 2x napěťový

Zapojení vstupních signálů



Zapojení

4x proudový 4x napěťový

Zapojení vstupních signálů



Zapojení

kontaktní výstupy

Zapojení výstupů

max. 250 VAC 2 A



Zapojení

analogový výstup

Zapojení výstupů



Zapojení

linka RS232

Zapojení komunikace

linka RS485



Zapojení

2 linky RS485

Zapojení komunikace



Zapojení

linky RS485 + linka RS232

Zapojení komunikace



Funkce

panelmetr s 1 vstupem - blokově

Funkce limitních spínačů



Funkce

panelmetr s 1 vstupem

Funkce limitních spínačů



Funkce

panelmetr s více vstupy - blokově

Funkce limitních spínačů



Funkce

panelmetr s 2 vstupy

Funkce limitních spínačů



Funkce

panelmetr se 4 vstupy

Funkce limitních spínačů



Funkce

proudový

Funkce analogového výstupu



Funkce

napěťový

Funkce analogového výstupu



Programování

nastavení parametrů z klávesnice



Obslužný software

Propojení panelmetru s PC

• snadné nastavení parametrů

• sběr a archivace dat



Obslužný software

Propojení panelmetru s PC



Obslužný software

Propojení více panelmetrů s PC

• možnost propojení až 32 
panelmetrů

• vizualizace a řízení 
kompletních technologických 
linek

liniové propojení přístrojů linkou RS485



Skříň pro nástěnnou montáž



Skříň pro nástěnnou montáž
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