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Traductor pentru senzor de temperatură PT1000

  traductor pentru PT1000 în format miniaturizat
  semnal standard 0...10 V sau 4...20 mA
  diferite domenii de măsurători de la -30...+300°C
  caracteristică sarcină conform DIN/EN 60751
  calibrat cu precizie din fabricaţie,
  nu sunt necesare alte ajustări
  precizie înaltă şi stabilitate pe termen lung
  tehnologie ASIC digitală, inovativă

tehnica industrială de măsurători
construcţia de maşini
automatizare clădiri
ventilaţie şi sisteme de aclimatizare
produse OEM

Produsul este un traductor digital de mare calitate în 
format miniaturizat pentru PT 1000 
rezistenţă-măsură. Modulul transformă caracteristica 
sarcină a unui senzor PT 1000 într-un semnal 
standard 0...10 V (cablu cu trei conductoare) sau 
4...20 mA (cablu cu două conductoare). Astfel 
senzorul poate fi folosit cu un SPS cu intrare tensi-
une sau intrare curent. 
Datorită tehnicii digitale ASIC, de ultimă oră, se 
garantează o precizie excepţională a măsurătorilor şi 
stabilitate pe termen lung. Curba de rezistenţă a 
elementului senzor este liniarizată cu ajutorul unui 
polinom conform DIN 60751, iar amplificatorul de 
măsură este compensat din punct de vedere al 
temperaturii. 
Aparatul este calibrat din fabricaţie în trei puncte în 
funcţie de caracteristica sarcină, de aceea nu sunt 
necesare alte ajustări ulterioare. Robustul modul este 
conceput pentru utilizarea industrială fiind protejat de 
supratensiune şi fenomene tranzitorii prin varistor. 

Notă: coletul nu include PT 1000 rezistenţă-măsură; 
vă rugăm comandaţi suplimentar o variantă 
compatibilă. 

Domenii de aplicabilitate

Caracteristici Date tehnice

Senzor rezistenţă platină PT 1000
(neinclus în colet)

Domeniu măsurări în funcţie de tip (v. tabel)

Caracteristică rezist.

Precizie caracteristică
rezistenţă

PT1000 curent de
măsurare

Semnal ieşire

Tensiune de operare

Dimensiuni

Conformitate CE

Protecţie supratensiune

Sarcină permisă
(numai tip 20MA)

Conexiune

Altă scală a semnalului de ieşire la cerere!

Ne rezervăm dreptul să modificăm datele tehnice!

Domeniu temperatură
componente electrice

două conductoare
sau trei conductoare

varistor şi filtru RC

conexiune prin lipire sau ştecăr
industrial 4 poli
DIN 43650 (opţiunea ST)

(la 23 °C temperatură nominală)



Schita dimensionala modul

Schita dimensionala modul cu stecar
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Observaţie importantă: conectorul cu 4 poli de pe 
modul serveşte pentru calibrarea ASIC şi nu are 

nici conexiunea OWI a modulului 20 mA.
Realizarea modulului traductor (tip – 10V/20 mA) 

următoare. Conectarea eronată poate determina 
defectarea modulului traductor!
Conform schiţei conectarea modulului se face la 
punctele de lipire laterale şi pads. Dimensiunile şi 
gruparea contactelor permit şi îmbinarea prin lipirea 
directă la un conector industrial conform DIN 43650. La 

cerere se pot livra carcase compatibile.
Versiunea cu ieşire tensiune are nevoie de tensiune de 
operare. Pentru a evita erorile de măsurare din cauza 
rezistenţei conductorului şi curentului de alimentare 
prin conductorul la masă pentru versiunea 0...10 V este 
prevăzut un conductor la masă separat pentru 
tensiunea semnalului (conexiune patru poli, v. schiţa). 
Versiunea cu ieşire pentru curent se alimentează prin 
curent de buclă şi astfel este conectată prin doi poli. 

funcţia ecranare atunci când sunt utilizate cablurile de 
conexiune ecranate. 

Senzorul PT 1000 este îmbinat prin lipire la cei doi pini 
superiori (aşa după cum se vede în imagine). Ceilalţi pini 

trebuie realizată cu mare grijă din cauza distanţei mici 
dintre pini.

senzori bobinaţi sau termometre rezistenţă căptuşită, 
dacă corespund normei DIN/IEC 60751. Cabul de 

pentru a se evita erorile în măsurători prin coruperea 
caracteristicii de sarcină. 
Notă: senzorul nu este inclus în colet (vă rugăm 
comandaţi separat).

Traductorul este calibrat din fabricaţie pe baza 
caracteristicii de sarcină PT 1000 (DIN/IEC 60751), 
motiv pentru care se garantează interschimbabilitatea 
senzorului corespunzător clasei de precizie. Datorită 
senzorului platină de mare calitate traductorul este 
stabil pe termen lung şi nu are nevoie de operaţii de 
întreţinere. Nu sunt necesare alte operaţii de calibrare. 

Alte calibrări ieşire
Element senzor
Alt ştecăr conexiune
Livrare cu carcasă

Doză cablu 4 poli, DIN 43650

Modul traductor pentru PT 1000

- 10 V cu ieşire tensiune 0…10V
- 20 mA cu ieşire 4…20 mA

Scalare ieşire 
– T1 -30 ... +70 °C
– T2 0 ... 160 °C
– T3 0 ... 300 °C

- ST cu ştecăr indus-
trial cu 4 poli, 
DIN 43650

Cod număr de comandă



Ocuparea conexiunilor

Iesire tensiune Iesire c

Măsurători temperatură 0…10 V, tip -10V Măsurători temperatură 4...20 mA, tip – 20 mA

semnal-masă separat, pentru a se evita erorile de 
măsurare din cauza scăderii de tensiune la masa 
alimentare. 

Ocuparea ecranării (SHIELD) este opţională. Recomandăm 
conexiunea prin cabluri ecranate. 

Tensiune de operare

Potenţial de referinţă

Semnal temperatură 0...10 V

Ecranare (neocupat)

Tensiune de operare

Semnal temperatură 4...20 mA

Neocupat

Ecranare (neocupat)

Conexiune senzor Conexiune senzor

DescriereDescriereFuncţie Funcţie


