
105

WK WK

FL

FL

D

D

D

HL FL

R
u

"n
í m

'(
ic

í p
(í

st
ro

je
Zo

br
az

ov
a"

e 
/ R

eg
ul

át
or

y
L

o
g

g
er

y 
/ E

A
S

Y
B

u
s

M
'(

ic
í p

(e
vo

d
n

ík
y

S
n

ím
a"

e 
te

p
lo

ty
P

o
p

la
ch

 / O
ch

ra
n

a

M'(icí p(evodníky

GTMU - IF1
programovatelný p#evodník teploty

GTMU - IF2 
programovatelný p#evodník teploty

GTMU - IF3
programovatelný p#evodník teploty

Technické údaje:
M'(icí rozsah: Délku jímky sníma'e je nutné zvolit tak, aby nedošlo k p#ekro-

'ení maximální povolené pracovní teploty elektroniky,
která je umíst+na v kabelovém nátrubku p#evodníku.

   GTMU – IF1 (standard): -30,0 ... +100,0 °C

   GTMU – IF2 (standard): -30,0 ... +100,0 °C

   GTMU – IF3 (standard): -70,0 ... +400,0 °C

jiné m+#icí rozsahy (max. -200 ... +500 °C) na dotaz

M'(icí sníma": interní senzor Pt1000

P(esnost: (p(i jmenovité teplot' = 25 °C)

   elektronika: ±0,2 % z MH ±0,2 °C

   m'(icí sníma": standard: DIN t#. B
volba: vyšší t#ídy p#esnosti senzor?

Výstupní signál: 4 …20 mA (2-vodi')

   napájení: Uv = 10 … 30 V DC

   odpor smy"ky: RA G (UV - 10 V ) / 0,022 A [RA v (L), UV v V]

Nastavení: pomocí programovací soupravy GTMU-IF lze libovoln+ nasta-
vovat m+#icí rozsah p#evodníku. Rozsah nastavení je omezen 
maximálním m+#. rozsahem.

Pracovní teplota elektroniky
(v kabelovém nátrubku):

-25 ... 60 °C

Pouzdro: nerezová ocel

   rozm'ry: závislé na konstrukci daného typu

   kabelový nátrubek: Ø 15 x 35 mm (bez šroubení)

   délka jímky sníma"e FL: 100 pop#. 50 mm nebo dle požadavku

   pr]m'r jímky sníma"e D: Ø 6 mm nebo nebo dle požadavku 
(možné Ø: 4, 5, 6 a 8 mm)

Délka ochlazovací jímky HL: 100 mm nebo dle požadavku

Závit: G1/2“ nebo dle požadavku
(možné závity M8x1, M10x1, M14x1,5, G1/8“, G1/4“, G3/8“, 
G1/2“, G3/4“)

Elektrické p(ipojení: ~ 1m dlouhý 4-vodi'ový kabel
(2 x proud. smy'ka, 2 x kom. rozhraní)

Volby:

-  FL=...:
prodloužení jímky

-  HL=...:
prodloužení ochlazovací jímky

-  D=...:
jiný pr?m+r jímky sníma'e 

-  G=...:
jiný typ závitu   

-  MB=...:
libovolný m+#icí rozsah, nastavený ve výrob+

-  M12:
elektrické p#ipojení: konektor M12

P(íslušenství:

GTMU-IF - programovací souprava
USB-konvertor rozhraní pro GTMU-IF, v'etn+ kon[ gura'ního softwaru

T03 BU /WE *1

(p#evodník 0-10V, nastavený ve výrob+)

*1 = požadované provedení uve]te v objednávce
nap#. T03BU, Pt100 3-vodi', 0...10 V = 0 - 250 °C

Všeobecn':

P#evodník je ur'en pro pr?myslové využití stávajících sníma'? teploty se 
senzory Pt100 ve dvou nebo t#ídrátovém p#ipojení.
P#evodník poskytuje lineární výstup hodnoty teploty v rozsahu 0...10V. Tyto 
p#evodníky v sob+ spojují p#esné digitální zpracování vstupního signálu 
s výhodou spolehlivého p#enosu nam+#ených hodnot pomocí analogového 
výstupního signálu.

Technické údaje:
M'(icí vstup: Pt100 (dle ^SN EN60751)

M'(icí rozsah: -200 ... +850 °C, programovatelný

   m'(icí rozp'tí: 40 do 1050 K

   po"áte"ní hodnota    
   m'(icího rozsahu:

p#i rozp+tí < 75K: -40, -20, 0, 20 nebo 40 °C
p#i rozp+tí = 75K: ± 50 °C
p#i rozp+tí > 75K: ± (rozp+tí * 0,2 + 35 °C)

P(ipojení senzoru: 2- nebo 3-vodi'ové

M'(icí proud: < 0,5 mA 

Max. p(ídavný odpor 
vedení (3-vodi"):

11 L / vodi'

detnost m'(ení: trvalé m+#ení jako u analogového signálu

Výstupní signál: 0…10 V, 3-vodi'ová technika

Odezva na zm'nu teploty: G 10 ms

P(evod m'(ené teploty: teplotn+ lineární

P(esnost p(evodu: ±0,2 % FS

P(esnost nastavení: G ±0,2 °C pop#. ±0,2 % m+#. rozp+tí

Napájení: U
B

15 … 30 V DC

Vliv napájecího nap'tí: ±0,01 % FS / V

Povolená zát'ž R
L
: RL x 10 kL

Vliv zát'že: G ±0,1 % FS

Provozní teplota: -40 … +85 °C

Relativní vlhkost: 0... 95 % r.v., (nekondenzující)

Skladovací teplota: -40 … +100 °C

Elektromagnetická 
slu"itelnost (EMC):

 - shoda dle ^SN 61326

Elektrické p(ipojení: pomocí svorkovnice,
pr?#ez p#ipojovacích vodi'? max1,75 mm²

Pouzdro: materiál PC, ur'ené pro vestavbu do hlavice
typu B (dle DIN 43729)

Montážní poloha: libovolná

Rozm'ry: Ø 44 mm x 21 mm

Krytí: pouzdro: IP54, svorkovnice: IP00

Hmotnost: ~ 45 g 

P(íslušenství:

Lištový adaptér
(adaptér pro montáž T03BU na lištu DIN)

Programovací souprava pro T03BU
Programovací souprava se skládá z kon[ gura'ního softwaru,
USB p#ipojovacího kabelu

analogový programovatelný p(evodník Pt 100

GTMU - IF1

(standard: FL = 100 mm, D = 6 mm)

GTMU - IF2

(standard: FL = 100 mm, D = 6 mm, G1/2")

GTMU - IF3

(standard: HL = 100 mm, FL = 50 mm, D = 6 mm, G1/2")

programovatelný p(evodník teploty


