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LB-470
Konwerter standardu S300 na wyjście 4..20mA.
Wersja 1.9 do współpracy z miernikiem stęŜenia CO2 LB-852.
Wersja instrukcji 1.9

Nieustanny rozwój naszych produktów stwarza czasem konieczność
wprowadzania zmian nie uwzględnionych w tym dokumencie
2010.06

1.

Opis.
Konwerter LB-470 współpracuje z urządzeniem wyposaŜonym w interfejs S300.
Odebrane przez konwerter dane pomiarowe zamieniane są na wartość prądu w
zakresie 4..20mA. Wartość prądu proporcjonalna jest do aktualnie odebranej wartości
przesyłanej z dołączonego urządzenia pomiarowego. Konwerter przechowuje w swej
nieulotnej pamięci dane dotyczące zakresu przetwarzania, tzn. wartości dla których
prąd wyjściowy przyjmuje wartość odpowiednio 4 i 20 mA. Zakres przetwarzania
programowany jest przez producenta na podstawie specyfikacji zamawiającego
przyrząd. Zakres przetwarzania moŜe być w przyszłości zmieniony na Ŝyczenie
uŜytkownika. Konwerter wytwarzany jest w dwóch wersjach z jednym lub z dwoma
kanałami przetwornika 4..20mA. Konwerter wyposaŜony jest w wyjście w standardzie
S300 słuŜące do retransmisji odebranych danych. Dzięki temu wyjściu konwerter
moŜna włączać szeregowo w system oparty na interfejsie S300. Konwerter
wyposaŜony jest w diodę świecącą informującą uŜytkownika o stanie w jakim
aktualnie znajduje się konwerter. Konwerter zasilany jest z sieci 230V. LB-470 jest
źródłem zasilania dla współpracującego z nim urządzenia z interfejsem S300. Wyjścia
konwertera analogowe prądowe (4..20mA) jak równieŜ cyfrowe S300 są odizolowane
galwanicznie między sobą oraz od konwertera. Konwerter zamknięty jest w obudowie
panelowej dostosowanej do montaŜu na szynie TS35. Urządzenie powinno być
zainstalowane wewnątrz dodatkowej obudowy zewnętrznej, np. rozdzielnicy
naściennej. Kategoria klimatyczna dodatkowej obudowy zewnętrznej musi być
dostosowana do warunków panujących w miejscu instalacji. Urządzenie jest
dostarczane bez okablowania (w tym takŜe kabla do połączenia z zasilaniem), jako
podzespół do instalacji przez osobę upowaŜnioną.

2.
Dane techniczne.
Zasilanie :
Wejście S300 :
Napięcie :
Polaryzacja dowolna
Wyjście S300:
Akceptowane napięcie :
Polaryzacja dowolna
Pobór prądu (dla 12V) :
stan spoczynkowy :
stan aktywny :
Wyjścia 4..20mA :
Akceptowane napięcie :

220-230V/50Hz/2VA
9..16V.

7..30V

1mA
25mA
7..30V DC
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Polaryzacja dowolna
Pobór prądu :
Błąd przetwarzania :

3,5..20mA
+/- 0,02 mA

Wymiary :
Długość, szerokość, wysokość
CięŜar :
Klasa odporności :

:

105 x 90 x 60 mm
250g
IP20

3.
Zakres przetwarzania.
Producent zgodnie ze specyfikacją zamawiającego zapisuje do wewnętrznej nieulotnej
pamięci konwertera wartości określające zakres przetwarzania. Operacja ta moŜe być
dokonywana wielokrotnie. Dla kaŜdego kanału analogowego wprowadzane są dwie wartości
(MIN i MAX). JeŜeli aktualna wartość danej wielkości odbieranej poprzez interfejs S300 jest
mniejsza od wprowadzonej MIN wówczas pobór prądu wymuszana w kanale analogowym
wynosi 4mA. Dla wartości przekraczającej MAX wartość prądu ustalana jest na 20mA. JeŜeli
wartość wejściowa znajduje się pomiędzy MIN i MAX wówczas prąd przyjmuje wartość
4 + 16*(X-MIN)/(MAX-MIN) [mA], (gdzie X odebrana wartość).
W przypadku braku odbioru danych wejściowych (nie dołączony przyrząd z interfejsem
S300) i w przypadku zaniku zasilania konwertera wymuszany jest prąd o wartości 3,5 mA,
sygnalizujący nieprawidłowa pracę systemu.
Standardowo :
MIN = 0 ppm,
MAX = 10000 ppm
4.

Rozmieszczenie wyprowadzeń konwertera.
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Biegunowość przewodów dla wszystkich zacisków dowolna.
Dla wersji 1.7 konwertera :
1,2
5,6

-

zasilanie 230V/50Hz,
wyjście 4..20 mA,

3

7,8
9,10

-

wyjście w standardzie S300 (retransmisja danych z LB-852),
wejście S300 miernika LB-.905

5.

Połączenie konwertera
230V/50Hz
LB-905
1
2

9,10

1,2
LB-470 V12
5,6

AMPEROMIERZ

A

ZASILACZ

6.
Sygnalizacja aktualnego stanu konwertera.
Konwerter wyposaŜony jest w diodę świecącą słuŜącą do sygnalizowania aktualnego stanu
konwertera. MoŜliwe są następujące przypadki :
a.

b.

c.

Dioda miga z częstotliwością około 1 Hz, współczynnik wypełnienia świecenia diody
około 0,5. Poprawna praca, konwerter odbiera prawidłowe dane poprzez interfejs
S300.
Dioda miga z duŜą prędkością. Współpracujący z konwerterem przyrząd zgłasza błąd
pomiaru (np. przekroczenie zakresu pomiarowego) lub błąd kalibracji lub odebrany
rekord danych jest niepoprawny.
Dioda świeci prawie ciągłym światłem z krótkimi przerwami. Brak lub niepoprawna
komunikacja ze współpracującym urządzeniem. W tym przypadku wymuszana jest
stała wartość prądu na wyjściu analogowym 3,5 mA.
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