Ihličková tlačiareň

Ihličková tlačiareň
Všeobecne
Obsluha tohto prístroja a konfigurácia všetkých
dôležitých
prevádzkových
parametrov
je
zabezpečovaná prostredníctvom 8 tlačidiel. 24miestna bodová matrica slúži na zobrazenie a
kontrolu nameraných hodnôt a parametrov.
Nastavený jazyk obsluhy sa objaví pri výtlačku a
na bodovej matrici prostredníctvom LED.
Technické údaje
Analógové vstupy
(vstupy možno konfigurovať, sú
galvanicky oddelené)
Minimálne merané napätie
Merací rozsah počiatok/koniec
Doba merania
Zaznamenávanie
Tlač textu

Napájacie napätie
Max. príkon
Elektrická prípojka
Prierez vodičov
EMV (elektromagnetická znesiteľnosť)
Bezpečnostné určenie
Teleso
Rozmer čelného rámčeku
(vstavané teleso)
Výrez v ovládacom panely
Hĺbka vstavania
Okolitá teplota
Vplyv okolitej teploty
Skladovacia teplota
Poloha pri použití
Krytie
Hmotnosť

8 vstupov – 0/4…20 mA

0,5 mA
nastaviteľný po krokoch po 0,1 mA
<4s
- krivky nameraných hodnôt
- tlač textu
priority a režim tlače sú dané vopred
- hodiny a dátum
- stupnica meracích kanálov
- čísla kanálov
- prepínanie rýchlosti posuvu papiera
- počiatok a koniec zaznamenávanie
- text: sieť ZAP a VYP
- skúšobný výtlačok k preskúšaniu tlačiarne a výtlačok
pre účely servisu
110…240 V / 48…63 Hz
35 VA
na zadnej strane nad skrutkovými svorkami
2
2 x 1,5 mm s koncovými dutinkami žíl
EN 50 081-1, EN 50 082-2, odporučenie
NAMUR NE21
podľa EN 61 010
vstavané, podľa DIN 43700, z pozinkovaného plechu, resp.
teleso pre montáž na stenu
144 x 144 mm
+1,0

+1,0

138
mm x 138
mm
227 mm vrátane zastrčených skrutkových svoriek
o
0…+50 C
0,2 % / 10 K
o
-20…+70 C (bez tlačovej hlavy)
o
-20…+55 C (s tlačovou hlavou)
NL 90 630, DIN 16 257 (zvislá)
IP 54 na čelnej strane
IP 20 na zadnej strane
cca 3,5 kg
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Systém tlače
krokový motor
0,2%, vzťahujúce sa na 100 mm šírky tlače
0,25%, vzťahujúce sa na 100 mm šírky tlače
fialová, červená, čierna, zelená, modrá, hnedá
programovateľný v stupňoch 0, 5, 10, 20,
60, 120, 240, 300, 360, 600, 720 mm/h
v rolách alebo skladaný podľa DIN 16 320
- rola papieru: 16 m alebo 32 m
- skladaný papier: 16 m

Pohon
Reakčná citlivosť
Reprodukovateľnosť
Tlačové farby
Posuv papieru
Záznamový papier

Prevedenie

obj.číslo

6-kanálová ihličková tlačiareň
pre montáž do spínacej skrine

44500101

6-kanálová ihličková tlačiareň
k inštalácií na stenu

44500102

Pripojovacie schéma
pohľad zozadu

osadenie prípojok na svorkovnicu
svorkovnica 1 až 6

svorkovnica 10

Montážne rozmery
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