
Mierniki tablicowe do pomiaru napiêcia
i pr¹du z nastawialnym przelicznikiem

 SERII M4V

 � Symbole zamówienia

 � Dane techniczne

                  INSTRUKCJA  OBS£UGI

Wielko�æ wg DIN 75 x 25mm
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Standard
Opcja

300V, sygna³ prostok¹tny (szer. imp. 1ms)
z symulatora zak³uceñ

 � Opis wej�æ

1 2

DC0-2V, DC1-5V, DC0-10V

DC 4-20 mA

DC0-1mA

Zasilanie
12-24 VDC

� +
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1. U¿ycie opisywanych urz¹dzeñ w systemach o specjalnym znaczeniu (na przyk³ad
medycznych, w pojazdach,  itp.) wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeñ, 
przeciwdzia³aj¹cych b³êdom funkcjonowania.

2. Urz¹dzenia musz¹ byæ poprawnie montowane w panelu. Niezastosowanie mo¿e 
spowodowaæ pora¿enie pr¹dem.

3. Nie wolno pod³¹czaæ urz¹dzeñ zewnêtrznych je�li urz¹dzenie jest w³¹czone.
4. Nie nale¿y samodzielnie rozmontowywaæ i dokonywaæ przeróbek urz¹dzenia.

W razie potrzeby prosimy o kontakt. Nieautoryzowane dokonywanie zmian mo¿e 
groziæ pora¿eniem lub spowodowaæ po¿ar. Powoduje te¿ utratê gwarancji.

5. Niniejsze urz¹dzenia nie mog¹ byæ eksploatowane na wolnym powietrzu. Mog³oby to
spowodowaæ pora¿enie pr¹dem i znacznie skróciæ czas poprawnego funkcjonowania
urz¹dzenia.

6. Po³¹czeñ zewnêtrznych nale¿y dokonywaæ przewodami 20 AWG, przykrêcaj¹c do 
z³¹cz z si³¹ 0,74-0,9 Nm. W przeciwnym razie na skutek niew³a�ciwego kontaktu 
mo¿e doj�æ do niepoprawnej pracy lub po¿aru.

7. Przekraczanie zalecanych parametrów pracy mo¿e prowadziæ do uszkodzenia 
urz¹dzenia lub po¿aru.

8. Do czyszczenia urz¹dzenia nie wolno stosowaæ �rodków zawieraj¹cych wodê lub oleje.
9. W przypadku konieczno�ci przetransportowania urz¹dzenia (np. w celu dokonania 

naprawy), nale¿y zadbaæ o staranne zapakowanie, uniemo¿liwiaj¹ce powstanie szkód.

 � Ogólne warunki eksploatacji

           www.wobit.com.pl

Prosimy o uwa¿ne przeczytanie instrukcji i stosowanie siê do zawartych w niej zaleceñ

 � Wymiary

l Otworowanie panelu

(mm)

Min. 100

23

Min. 33

70

9315

108

22

75

25

M4V

Zapraszamy na nasze strony internetowe
w celu zapoznania siê z pe³n¹ ofer t¹,

nowo�ciami i aktualnymi danymi technicznymi
dotycz¹cymi naszej ofer ty

Przetworniki optoelektroniczne
Czujniki k¹ta, drogi i zbli¿eniowe

Czujniki si³y i ci�nienia
Wska�niki i liczniki do czujników

Liczniki programowalne
Inklinometry

Manipulatory i trackballe
Elementy konstrukcyjne z tworzywa dla elektroniki

Z³¹cza i systemy specjalistycznych z³¹cz
Drukarki OEM do zabudowy

Rezystory precyzyjne i ultraprecyzyjne
Silniki pr¹du sta³ego
Serwowzmacniacze

Sprzêg³a
Kompletny osprzêt silników

Silniki krokowe
Sterowniki silników krokowych

Karty motion
Zasilacze, Indeksery

ok. 83 g
35 do 85 %RH

-20 do 60oC (bez kondensacji)

M4V
12-24VDC

2W

Model

0 to 50oC: zakres ±0.2%(odczyt ±1digit)
-10 to 0oC: zakres ±0.3%(odczyt ±1digit)

Zasilanie
Napiêcie poprawnej pracy

Pobór pr¹du

Diagnostyka

Rezystancja izolacji

Wytrzyma³o�æ izolacji

Odporno�æ
na zak³ucenia

Odporno�æ
 na wibracje

Ustawianie

Input method

Wy�wietlacz

Dok³adno�æ wskazañ

Czas przetwarzania

Mechaniczna

Poprawnego
dzia³ania

Wilgotno�æ dop.
Waga

Temperatura pracy

Temp. przechowywania

90 to 110% napiêcia nominalnego

wy�wietlanie b³êdu

przyciskami na panelu

7-segmentowy, czerwony LED wysoko�ci 14 mm

Sec <input chart> and <connection>

0.5 sek.

100MW Min. (przy 500 VDC)

0.75 mm amplituda przy 10 do 50 Hz
w 3 osiach przez 3 godz.

2000 VAC 50/60Hz przez 1 minutê

-10 do 50oC(bez kondensacji)

300 m/s�(30 G) w 3 osiach 3 razy
100 m/s�(10 G) w 3 osiach 3 razy

Odporno�æ
 na udary

Mechaniczna

Popr.dzia³ania

0.5 mm amplituda przy 10 do 50 Hz
w 3 osiach przez 10 min.



 � Uwagi dotycz¹ce eksploatacji
1. Nie nale¿y prowadziæ przewodów sygna³owych obok linii zasilania.
2. Stosowaæ wy³¹cznik zasilania i transformator zasilaj¹cy.
3. Urz¹dzenie nie powinno byæ stosowane na maszynach generuj¹cych
    silne zak³ócenia  w.cz. (jak np. spawarki)
4. Je�li po w³¹czeniu wy�wietlacz wskazuje �1999� lub �-1999� ,
    nale¿y wy³¹czyæ zasilanie i sprawdziæ po³¹czenia.
5. W przypadku wiêkszej odleg³o�ci od �ród³a sygna³u lub w obecno�ci
    zak³óceñ, nale¿y stosowaæ przewody ekranowane.

Vin
HI

LOW

GND

HI

LOW
GND

DPM

Vin

l Przewód ekranowany dwu¿y³owy l Przewód ekranowany jedno¿y³owy
DPM

 � Ustawianie

�Je�li klawisz      zostanie przytrzymany przez 2sek.
po ustawieniu trybu wej�ciowego, zmiana zostanie zatwierdzona
i urz¹dzenie przejdzie do nastêpnej pozycji menu.

Dane nie mog¹ byæ
zmienione

Dane mog¹ byæ
zmienione

Miga
ostatnia cyfra

�Ustawianie dolnej warto�ci skali
   klawiszami      i      .
�Je�li przytrzymamy klawisz       2 sek.
   po ustawieniu warto�ci, urz¹dzenie przejdzie do nast. trybu.
�Zakres warto�ci: -999 do +9999

�Je�li przytrzymamy klawisz       2 sek.
   po ustawieniu punktu dziesiêtnego
   urz¹dzenie przejdzie do nast. trybu.

�Revise the tolerance occured in
   input sensor by     and     key.
�Je�li przytrzymamy klawisz       2 sek.
   po ustawieniu warto�ci, urz¹dzenie
   przejdzie do nast. trybu.
�Zakres warto�ci: -99 to +99

�Je�li przytrzymamy klawisz       2 sek.
   po ustawieniu warto�ci, urz¹dzenie
   przejdzie do nast. trybu.

�Po 60 sek. bezczynno�ci urz¹dzenie automatycznie przechodzi do trybu pracy
�Zmiana warto�ci ustawieñ
   1. Przesun¹æ migaj¹cy znak na w³a�ciw¹ pozycjê klawiszem       i zatwierdziæ zmianê klawiszem      .
   2. Po ustawieniu parametrów przytrzymaæ klawisz       przez 2 sek. aby powróciæ do trybu pracy.

�Ustawianie górnej warto�ci skali
   klawiszami      i      .
�Je�li przytrzymamy klawisz       2 sek.
   po ustawieniu warto�ci, urz¹dzenie przejdzie do nast. trybu.
�Zakres warto�ci: -999 do +9999

Miga
ostatnia cyfra

Tryb
Lock

Miga
ostatnia cyfra

W trybie RUN, naciskaæ przez 3 sek.  i 

Zamiana
po 2sek.

Zmiana
trybu

Zamiana
po 2sek.

Zamiana
po 2sek.

Zamiana
po 2sek.

Zamiana
po 2sek.

Zmiana
trybu

Zmiana
trybu

Zmiana
trybu

Zmiana
trybu

Zamiana
po 2sek.

Tryb zmiany
ustawieñ

Miga
punkt dziesiêtny

 � Komunikaty b³êdów
w Podanie warto�ci spoza wybranego zakresu np:
   �  podanie 2 mA na zakresie �4 do 20 mA� spowoduje wy�wietlenie
       migaj¹cego napisu �LLLL�
   � podanie 4 mA na zakresie �4 do 20 mA� spowoduje wy�wietlenie
       migaj¹cego napisu �HHHH�

B³êdy �HHHH� i �LLLL� spowodowane wyst¹pieniem warto�ci spoza zakresu
s¹ kasowane automatycznie.

w �oVEr� � b³¹d uk³adu wej�ciowego lub niew³a�ciwe pod³¹czenie sygna³u.
   Nale¿y wy³¹czyæ zasilanie i sprawdziæ po³¹czenie wej�æ.
w Uszkodzenie ko�ci pamiêci spowodowane zak³óceniami zewnêtrznymi
        spowoduje wy�wietlenie b³êdu �Er-E�

B³¹d nieodwracalny � nie podlega skasowaniu. Oznacza uszkodzenie.

 � Parametry wej�æ

Wej�cie

Napiêcie

Pr¹d

Napiêcie wej�ciowe Wy�wietlacz

WObit � mgr in¿. Witold Ober
61-474 Poznañ, ul. Gruszkowa 4
tel. 061 8350 800, �620, fax 8350 704
wobit@wobit.com.pl, www.wobit.com.pl

DC0-2V

DC1-5V

DC0-10V

DC0-1mA

DC4-20mA


