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EL2271, EL2270, EL2810
Przetwornik temp. (°C/mA), czujnik Pt100 (°C/ohm),
przekszta³tnik (ohm/mA)

Instrukcja Obs³ugi
Monta¿ mechaniczny
Czujnik, wykonany ze stali nierdzewnej 316, mo¿e byæ
zanurzony bezpoœrednio w ruroci¹gu lub zbiorniku
z czynnikiem którego temperatura bêdzie mierzona.
W przypadku monta¿u w ruroci¹gu nale¿y zwróciæ uwagê
na odpowiednie zanurzenie czujnika, takie aby jego
czêœæ zanurzeniowa by³a omywana przez czynnik
roboczy.
Kieszeñ monta¿owa (opcja) powinna byæ stosowana
tam, gdzie mo¿e zajœæ koniecznoœæ demonta¿u czujnika
bez przerwy w pracy instalacji, b¹dŸ parametry czynnika
przekraczaj¹ wartoœci dopuszczalne dla czujników.
Przed wkrêceniem czujnika kieszeñ powinna byæ
wype³niona past¹ przewodz¹c¹ ciep³o.
Max. prêdkoœæ przep³ywu czynnika roboczego
omywaj¹cego kieszeñ: 45 m/s dla pary wodnej
i powietrza, 5m/s dla cieczy.
Uwaga: kieszenie d³ugie (200mm i 700mm ) mog¹ byæ
wykorzystywane jedynie w pomiarach temperatur
czynników nieruchomych (np. w zbiornikach).
Czujnik nale¿y wkrêcaæ w ganizdo gwintowane 1/2”NPT
korzystaj¹c z klucza p³askiego 24mm. Nie wolno
wkrêcaæ czujnika obracaj¹c g³owic¹ - grozi to
zerwaniem przewodów wewn¹trz urz¹dzenia!

dobrze

✓

czynnik roboczy nie omywa
czujnika

Ÿle

✗

kieszeñ (opcja)

Aby ograniczyæ temperaturê otoczenia g³owicy czujnika,
zalecamy - dla ruroci¹gów pary wodnej - monta¿ czujnika
poziomo, z g³owic¹ obok ruroci¹gu.

monta¿ czujnika w kieszeni

Zakres stosowania
temperatura °C

EL2270 / EL2271 bez kieszeni
nie
stosowaæ
krzywa
nasycenia
pary

ciœnienie bar m
temperatura °C

EL2270 / EL2271 z kieszeni¹ zwyk³¹ (opcja)
nie
stosowaæ
krzywa
nasycenia
pary

ciœnienie bar m
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sposób monta¿u w ruroci¹gu
zalecany dla pary wodnej
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Monta¿ elektryczny
Zalecamy stosowanie przewodów ekranowanych.
Czujnik EL2270
Przewód 3-¿y³owy, ka¿da ¿y³a typu „linka” 7*0,2mm. Maksymalna d³ugoœæ przewodu zale¿y od odbiornika sygna³u.
Uwaga! Je¿eli czujnik EL2270 wspó³pracuje z przekszta³tnikiem EL2810, d³ugoœæ przewodu czujnik-przekszta³tnik
nie powinna przekraczaæ 3m.
Przetwornik EL2271, przekszta³tnik EL2810
Przewód 2-¿y³owy, ka¿da ¿y³a typu „linka” 7*0,2mm. Maksymalna d³ugoœæ przewodu zale¿y od napiêcia zasilania i
opornoœci przewodu.

Schematy po³¹czeñ elektrycznych
platynowy
czujnik
oporowy
Pt100

platynowy czujnik
oporowy Pt100

czerwony

przekszta³tnik
ohm/mA

bia³y
przewód
kompensacyjny

+

czerwony

EL2271

EL2270

odbiornik sygna³u
z wejœciem 4-20mA
bêd¹cy jednoczeœnie Ÿród³em
napiêcia dla „oczka pr¹dowego”

odbiornik sygna³u
z 3-przewodowym
wejœciem Pt100

Dane techniczne
czujnik oporowy
EL2270

przetwornik temperatury
EL2271

przekszta³tnik ohm/mA
EL2810

stopieñ ochrony obudowy

IP65

IP65

IP65

max temp. otoczenia

70°C

55°C

70°C

sygna³ wyjœciowy

od -50°C do +50°C

od -50°C do +350°C
od -50°C do +500°C

zakresy pomiarowe

od 0°C do 100°C
od 100°C do 250°C

Pt100 zgodny z BS EN 60751:
1996 Class B

4 - 20 mA

od 0°C do 100°C
od 0°C do 150°C
od 0°C do 200°C
od 0°C do 250°C
od 100°C do 250°Cod 100°C do 400°C
od 150°C do 300°C
od 200°C do 350°C
od 200°C do 500°C
od 250°C do 400°C
4 - 20 mA

sygna³ przy awarii czujnika

-

22 mA

30 mA

zasilanie

-

10 do 30 V=

10 do 30 V=

max. obci¹¿. oczka pr¹d.

-

800 ohm przy 24 V=

700 ohm przy 24 V=

dok³adnoœæ

-

±(0,1°C + 0,1 % wart. mierz.)

±(0,1°C + 0,1 % wart. mierz.)
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