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 INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA

1. ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

nprzed rozpoczêciem u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y dok³adnie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê,
n

nprzed w³¹czeniem zasilania nale¿y upewniæ siê, ¿e wszystkie przewody zosta³y pod³¹czone prawid³owo,
nzapewniæ warunki pracy zgodne ze specyfikacj¹ przyrz¹du (zasilanie, wilgotnoœæ, temperatura),
nw celu unikniêcia pora¿enia pr¹dem elektrycznym przed dokonaniem wszelkich modyfikacji przy³¹czeñ
     przewodów nale¿y wy³¹czyæ napiêcia doprowadzone do urz¹dzenia.

2. ZALECENIA MONTA¯OWE

Przyrz¹d zosta³ zaprojektowany tak, aby zapewniæ odpowiedni poziom odpornoœci na wiêkszoœæ zaburzeñ,
które mog¹ wyst¹piæ w œrodowisku przemys³owym. W œrodowiskach o nieznanym poziomie zak³óceñ
zaleca siê stosowanie nastêpuj¹cych œrodków zapobiegaj¹cych ewentualnemu zak³ócaniu pracy przyrz¹du:
nnie zasilaæ urz¹dzenia z tych samych linii co urz¹dzenia wysokiej mocy bez odpowiednich filtrów,
nstosowaæ ekranowanie przewodów zasilaj¹cych, czujnikowych i sygna³owych,
nuziemienie ekranu powinno byæ jednostronne i wykonane jak najbli¿ej przyrz¹du,
nunikaæ prowadzenia przewodów pomiarowych (sygna³owych) w bezpoœrednim s¹siedztwie i równolegle
     do przewodów energetycznych i zasilaj¹cych,
nwskazane jest skrêcanie parami przewodów sygna³owych,
ndla czujników oporowych w po³¹czeniu 3-przewodowym stosowaæ jednakowe przewody,
nunikaæ bliskoœci urz¹dzeñ zdalnie sterowanych, mierników elektromagnetycznych, obci¹¿eñ wysokiej
     mocy, obci¹¿eñ z fazow¹  lub grupow¹ regulacj¹ mocy oraz innych urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych du¿e
     zak³ócenia impulsowe,
nuziemiaæ lub zerowaæ metalowe szyny, na których montowane s¹ przyrz¹dy listwowe

3. PRZEZNACZENIE URZ¥DZENIA

w celu unikniêcia pora¿enia pr¹dem elektrycznym b¹dŸ uszkodzenia urz¹dzenia monta¿ mechaniczny
oraz elektryczny nale¿y zleciæ wykwalifikowanemu personelowi

Prze³¹cznik sygna³ów AR921 jest przyrz¹dem s³u¿¹cym do rêcznego lub automatycznego przy³¹czania
jednego z oœmiu (2- lub 3-przewodowych) odseparowanych galwanicznie od siebie torów pomiarowych
do wyjœcia pomiarowego. Prze³¹cznik ten mo¿e byæ wykorzystany do prze³¹czania sygna³ów pr¹dowych, 
napiêciowych lub czujników, np. w celu wielopunktowego pomiaru temperatury.
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4 . OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  AR921.

n  programowalny prze³¹cznik 8 miejsc pomiarowych 3- lub 2-przewodowych
n  prze³¹czanie czujników rezystancyjnych, termopar,

sygna³ów analogowych (pr¹d, napiêcie), ... z klawiatury foliowej 8-przyciskowej,
programatora AR950 lub z komputera za pomoc¹ zestawu AR955

n  zapewnienie ci¹g³oœci pêtli pr¹dowych do³¹czonych do niewybranych wejœæ
n  separacja galwaniczna miêdzy wejœciami
n  sygnalizacja diod¹ úwiecàc¹ wybranego wejœcia
n  elementy prze³¹czaj¹ce - przekaŸniki elektromagnetyczne
n  obudowa tablicowa 96 x 48 mm - IP65 od strony panelu czo³owego
n a  poprzez z³¹cze programuj¹ce

- za pomoc¹ zestawu programuj¹cego AR955
- przy pomocy programatora  AR950  

5. DANE  TECHNICZNE

Liczba wejœæ / wyjœæ ............................ 8 / 1
Sygnalizacja wybranego wejœcia ........8 diod LED
Maksymalne napiêcie na wejœciu ....... 125Vac / 110Vdc przy obci¹¿eniu 100mA
Separacja miêdzy stykami wejœæ ........300Vac - 1min (izolacja robocza)
Maksymalny pr¹d wejœciowy .............. 100mA

Obudowa tablicowa ............................. 96 x 48 x 79 mm
      - okno tablicy .................................... 92 x 46 mm
Klasa szczelnoœci .................................IP65 - panel czo³owy, IP20 - z³¹cza
Zasilanie  uniwersalne........................... 15÷230Vac / 1VA,  
Zakres temperatur pracy ..................... 0 ÷ 50 °C
Zakres wilgotnoœci wzglêdnej ............ 0 ÷ 95 %RH  (bez kondensacji)
Masa ...................................................... 215g
Kompatybilnoœæ EMC
   - odpornoœæ  : wg normy PN-EN 61000-6-2:2002(U)
   - emisyjnoœæ : wg normy PN-EN 61000-6-4:2002(U)

rêczne lub automatyczne 

Rezystancja przejœcia we /wy ............. < 50mW
Czas prze³¹czania ................................ ~10ms

konfiguracj  parametr?w :

18÷350 Vdc / 1W

6. OBUDOWA  I  SPOSÓB  MONTA¯U.

    Tablicowa INCABOX ........................ 96x48 XT L57
panel przedni ......................... poliwêglan, stopieñ ochrony IP65
korpus obudowy .....................samogasn¹cy NORYL 94V-0

    Wymiary obudowy ........................... 96 x 48 x 79 mm
    Okno tablicy ..................................... 92 x 46 mm
    Mocowanie ........................................uchwytami z boku obudowy

WIDOK
Z  BOKU

727 16

4
5



9. PROGRAMOWANIE  PARAMETRÓW  KONFIGURACJI

nw celu zaprogramowania parametrów konfiguracyjnych nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci :
a) w³¹czyæ zasilanie przyrz¹du
b) do gniazda programuj¹cego pod³¹czyæ programator AR950 lub AR955 (2400 bit/s, adres MODBUS=1) 
c) postêpowaæ zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obs³ugi programatora

  0  chAnnumer wybranego kana³u  1 ÷ 8 1

  1  Autoprze³¹czanie kana³ów  0 = rêczne, cykliczne co 1 ÷ 300 sek 0

  2  chLiiloœæ u¿ywanych kana³ów  1 ÷ 8 (od 1 do n dla n=1...8) 8

  3  bLocblokada klawiatury AR921  0 = nie blokowana, 1 = blokowana 0

Tabela 1. Parametry konfiguracyjne

 NR Nazwa  Opis parametru                  Wartoœæ parametru i zakres zmiennoœci         firmowe u¿ytkow.

Ustawienia
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8. INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA

- nale¿y zachowaæ kolejnoœæ A, B, C dla sygna³ów wejœciowych i wyjœciowych
- wejœcia B,C s¹ zwierane, jeœli dane wejœcie NIE jest wybrane (zamykanie pêtli pr¹dowych)

Do zacisków znajduj¹cych siê na œciance tylnej miernika do³¹czyæ:
– przewody sygna³owe wyjœciowe Wyjœcie(A,B,C)
– przewody sygna³owe wejœciowe Wejœcie1(A,B,C)  ̧Wejœcie8(A,B,C)
– przewody zasilania do zacisków ZAS.

Do prze³¹czania sygna³ów pr¹dowych w pêtlach pr¹dowych nale¿y korzystaæ z przewodów (wejœæ) B, C. 
Wybrana pêtla pr¹dowa jest do³¹czana do miernika, a pozosta³e pêtle pr¹dowe s¹ zamkniête bezpoœrednio 
na wejœciu prze³¹cznika (styki B-C zwarte).

Do prze³¹czania sygna³ów napiêciowych (w tym termopar) nale¿y korzystaæ z przewodów (wejœæ) A, B.

Do prze³¹czania czujników rezystancyjnych:
- 3-przewodowych nale¿y korzystaæ z przewodów (wejœæ) A, B, C z elementem rezystancyjnym miêdzy A-B
- 2-przewodowych nale¿y korzystaæ z przewodów (wejœæ) A, B

10. SK£AD ZESTAWU

– prze³¹cznik sygna³ów ................ 1 szt.
– elementy mocuj¹ce ................... 2 szt.
– instrukcja obs³ugi ...................... 1 egz.
– gwarancja ................................. 1 egz. 

7. LISTWA  ZACISKOWA.
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rezystancyjne 2p (Pt100, Ni100, ...)

rezystancyjne 3p (Pt100, Ni100, ...)

termoparowe (TC)

napiêciowe i pr¹dowe
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ZAS

Wejœcie 5 Wejœcie 6 Wejœcie 7 Wejœcie 8
A B C A B C A B C A B C

Wejœcie 1 Wejœcie 2 Wejœcie 3 Wejœcie 4
A B C A B C A B C A B C

Gniazdo programuj¹ce

Wyjœcie
A B C


