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WskaŸniki procesowe
WskaŸniki temperatury
Przetworniki sygna³owe
Akcesoria

impulsy dla automatyki

Rozwi¹zania
integracyjne
Przes³anie firmy Kübler jest jasno
okreœlone: dostarczaj¹c klientowi
poszczególne urz¹dzenia, dbamy
tak¿e o ich szybk¹ i bezproblemow¹ integracjê z konkretnymi
aplikacjami klienta. Dlatego nasza
oferta oprócz podstawowych produktów obejmuje szeroki wybór
opcji monta¿owych, opcji ³¹czeniowych, w³asne oprogramowanie
oraz profesjonalne doradztwo
techniczne

Technologia Zliczania

Technologia Procesowa

Szeroka gama ró¿norodnych liczników elektromecha-

Funkcjonalne i przyjazne dla u¿ytkownika wskaŸniki

nicznych do zastosowania jako liczniki Czasu Pracy /

procesowe i przetworniki sygna³owe serii Codix s¹

Bogata oferta enkoderów od inkrementalnych miniatu-

Impulsów w pompach, windach, lampach UV etc.

odpowiednie dla wszystkich liniowych i nieliniowych

rowych przez absolutne jednoobrotowe i wieloobrotowe

Wœród nich na przyk³ad liczniki impulsów montowane

sygna³ów analogowych. Tak¿e wskaŸniki temperatury

a¿ do enkoderów dla zastosowañ specjalnych: z dopusz-

na p³ytkê

PCB do zastosowania np. w miernikach

znajduj¹ zastosowanie w wielu ró¿nych aplikacjach.

czeniem ATEX, z interfejsami sieci przemys³owych oraz

kWh. Du¿y wybór liczników nastawnych zarówno

Nasze urz¹dzenia mog¹ byæ montowane zarówno na

dla przemys³u ciê¿kiego. Oferujemy wszystkie popularne

elektronicznych jak i elektromechanicznych. Na

panel, jak i na szynê DIN.

interfejsy ³¹cznie z interfejsem "field bus". W ofercie

szczególn¹

znajduj¹ siê tak¿e liniowe systemy magnetyczne LIMES

elektroniczne serii CODIX.

Enkodery, Liniowe Systemy
Magnetyczne
+Technologia £¹czeniowa

uwagê

zas³uguj¹

nastawne

liczniki

oraz enkodery linkowe. W naszych produktach znalaz³o
zastosowanie wiele rozwi¹zañ patentowych.
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WskaŸniki Procesowe i Temperaturowe

WskaŸniki Procesowe Codix

Wersja

WskaŸnik procesowy

Z funkcj¹ licznika

WskaŸnik procesowy

Typ

CODIX 529

CODIX 530

Kompaktowy, 5-cyfrowy wskaŸnik z wejœciami analogowymi i temperaturowymi, oparty na technolo-

Opis

gii mikroprocesorowej; galwaniczna izolacja napiêcia zasilania, korzystna cena. Rozdzielczoœæ 14
bit.

Z funkcj¹ licznika
sumuj¹cego

sumuj¹cego
CODIX 550

CODIX 552

Bardzo jasny, du¿y wyœwietlacz, du¿e przyciski
odpowiednie nawet do obs³ugi w rêkawiczkach,
dodatkowe wyjœcie zasilaj¹ce dla czujników,
zwiêkszona szczelnoœæ panelu frontowego (IP65).
Programowalna charakterystyka nieliniowa z 24
punktami kontrolnymi. Wyjœcia przekaŸnikowe.

Dane techniczne
Iloœæ cyfr

5

5

5

5

Pamiêæ MIN/MAX (EEPROM)

tak

–

tak

tak

Funkcja skalowania

–

tak

–

tak

Wysokoœæ cyfr

[mm]

8

8

14

14

Wymiary panelu

[mm]

DIN 48 x 24

DIN 48 x 24

DIN 96 x 48

DIN 96 x 48

Otwór monta¿owy

[mm]

45 x 22

45 x 22

92 x 45

92 x 45

0...20 mA, 4...20 mA

0...20 mA, 4...20 mA

0...20 mA, 4...20 mA

0...20 mA, 4...20 mA

0...10 V, 2...10 V

0...10 V, 2...10 V

0...10 V, 2...10 V

0...10 V, 2...10 V

-10 ... +10 V

-10...+10 V

10...30

10...30

90...260

90...260

Wejœcia

Napiêcie zasilania

[V DC]

10...30

10...30

WskaŸniki Temperatury Codix

Wersja

em
iki
oœæ
erfejs
kaŸn
Now stkie ws 55 z int waniem
o
5
y
–wsz 550 ... program
o
Codix owym i
eg
szer trol
n
EzCo

WskaŸnik temperatury

WskaŸnik temperatury

PT100 i Ni 100

J, K i N

CODIX 531

CODIX 532

Opis

WskaŸnik temperatury

EzControl

CODIX 551*

• £atwe programowa-

Bardzo jasny, du¿y

nie parametrów

Detekcja uszkodzenia czujnika; zewnêtrzne lub

wyœwietlacz, du¿e

wskaŸników Codix

wewnêtrzna kompencsacja zimnego z³¹cza.

przyciski odpowied-

55x oraz liczników

nie nawet do obs³ugi
w rêkawiczkach.

Dane techniczne
Iloœæ cyfr

5

5

5

Pamiêæ MIN/MAX (EEPROM)

–

tak

–

Codix 716/717
• Funkcja zgrywania
danych
• Monitorowanie i

tak

–

tak

diagnostyka liczników

Wysokoœæ cyfr

[mm]

8

8

14

i wskaŸników

Wymiary panelu

[mm]

DIN 48 x 24

DIN 48 x 24

DIN 96 x 48

Otwór monta¿owy

[mm]

45 x 22

45 x 22

92 x 45

PT100, Ni100

J, K i N Termopary

–100 ... + 100 mV

Funkcja skalowania

Wejœcia
0 ... 400 :
0 ... 4000 :,
PT100 , PT1000,
Termopary

Napiêcie zasilania

[V DC]
[V AC]

w w w . k u b l e r . p l

10 ... 30

10 ... 30

10 ... 30
90 ... 260

*Programowalna charakterystyka nieliniowa z 24
punktami kontrolnymi.

WskaŸniki Procesowe i Temperaturowe
Przetworniki Sygna³owe

Codix - Serie 553 - 555

em
iki
oœæ
erfejs
kaŸn
Now stkie ws 55 z int waniem
o
5
y
–wsz 550 ... program
o
Codix owym i
eg
szer trol
n
EzCo

Wersja

Typ
Opis

Dane techniczne
Wyœwietla iloœæ cyfr
Wysokoœæ cyfr

[mm]

Pamiêæ MIN/MAX

WskaŸnik procesowy

WskaŸnik temperatu-

WskaŸnik procesowy

Wielofunkcyjny przet-

z wyjœciami przekaŸni-

rowy z wyjœciami prze-

z wyjœciami przekaŸni-

wornik sygna³owy

kowymi

kaŸnikowymi

kowymi

CODIX 553

CODIX 554

CODIX 555

Bardzo jasny, du¿y wyœwietlacz, du¿e przyciski odpowiednie nawet do obs³ugi
w rêkawiczkach, dodatkowe wyjœcie zasilaj¹ce dla czujników, zwiêkszona
szczelnoœæ panelu frontowego (IP65). Programowalna charakterystyka
nieliniowa z 24 punktami kontrolnymi. Wyjœcia przekaŸnikowe. CODIX 555
dodatkowo z funkcj¹ zliczaj¹c¹.

850/851
Montowany na szynê
DIN, dostarczany z
oprogramowanie;
interfejs RS 232

5

5

5

5

14

14

14

LCD/6

tak

tak

tak

–

Wymiary

[mm]

DIN 96 x 48

DIN 96 x 48

DIN 96 x 48

45 x 110 x 112

Otwór monta¿owy

[mm]

92 x 45

92 x 45

92 x 45

0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA,

tak

–

tak

0 ... 10 V, 2 ... 10 V, –10 ... + 10 V

tak

–

tak

–100 ... +100 mV

–

tak

–

0...400 :0...4000 :PT100/1000

–

tak

–

0...1 V, 0...20 V,
–100...+100 mV,
–10...+10 V
0...20 mA, 4...20 mA,
–20...+20 mA
PT100, PT500PT1000,
Ni100, 0...4000 :

Termopary

–

tak

Wejœcia

–

tak

Napiêcie zasilania

[V DC]

10...30

10...30

10...30

18...36

(izolacja galwniczna)

[V AC]

90...260

90...260

90...260

20...28, 90...253

2/wyjœcia

2/wyjœcia

2/wyjœcia

2 wyjœcia, 250 V AC,

przekaŸnikowe

przekaŸnikowe

przekaŸnikowe

Wyjœcia analogowe

i transoptorowe

i transoptorowe

i transoptorowe

0...20 mA, 4...20 mA,

Sygna³y/Wyjœcia

0...10 V

Akcesoria

Uchwyt monta¿owy na szynê DIN

Przezroczysta pokrywa z zamkiem

Ramka monta¿owa

Oprogramowanie EzControl

Maskownice

w w w . k u b l e r . p l

