Relés de
control
ANALÒGIC

Control d’una única magnitud.

Mitjançant potenciòmetre sobre escala graduada,
directa o relativa, segons el model.

No

Models de 1 consigna, 1 relé SPDT o 1 relé DPDT
Models de 2 consignes, 2 relés SPDT

Fons d’escala, entre 1% i 2%, segon models.
Entre 250 ms i 500 ms, segon models.
Entre 150 ms i 200 ms, segon models.
No

Relés de
control
DIGITAL

Funció de control

Ajust

Visualització

Sortida

Precisió
Temps de posta
en marxa
Temps de detecció
Comunicació a PC

Característiques
addicionals

Control d'una o més magnituds simultàniament, ja sigui
associades a un sol relé o a diversos, com si es tractés
de diversos equips independents.
Mitjançant polsador, seleccionant els valors de cada dígit
individualment.
Es permet ajustar fins a 3 decimals, segons el model.
L'equip es subministra amb dues combinacions de
funcions i valors preajustats de fàbrica.
Mitjançant pantalla LCD il·luminada, de 4 dígits amb punt
decimal i barra gràfica basada en els valors extrems de
la magnitud que s'està llegint.
Tres relés SPST independents, als quals se'ls pot assignar
diferents funcions, temporització o estat (NA o NC).
Opcionalment, pot dotar-se d'una sortida proporcional per
bucle de corrent 4-20 mA.
En la lectura, entre 0,7% i 1,5%, segons models.
Entre 35 ms i 120 ms, segon models.
Entre 20 ms i 70 ms, segon models.
Connexió RS232 (opcional)
Connexió RS485 (opcional). Permet connectar fins a 31
equips de qualsevol model simultàniament.
Programari de programació deCom gratuït: permet una
còmoda programació i l'emmagatzematge de programes
personalitzats per l'usuari.
- Programació intuïtiva amb auto-ajuda (només es mostren
les pantalles i opcions necessàries en cada situació).
- No permet ajustar valors fora dels marges de treball.
- Quatre idiomes disponibles a cada model.
- Pantalla per identificació de l'equip, editable per l'usuari.
- Refresc de pantalla seleccionable entre 1 i 8 vegades
per segon.
- Possibilitat de bloquejar el teclat per tal d'evitar una
modificació accidental.
- Funcions complementàries de temporització.
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