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DL21 NUMERIKUS TÁBLA KIJELZŐ

ALKALMAZÁS
A három színű DL21 numerikus kijelző külső eszközökből kiolvasott, 
vagy RS-485 -ön keresztül bejövő paraméterek megjeleníésére szolgál. 
A DL21 előnyei: a három színű kijelző (zöld, piros v. narancssárga), amin   
a kijelzett adatok színe szabadom programozható és a felhasználó által 
beállított értékeknek megfelelően változtatható.
A kijelző jól alkalmazható irodákban, nyilvános helyeken ( pl. a 
hőmérséklet vagy páratartalom megjelenítésére), gyártócsarnokoban 
kijelezeheti a gyártógép áiafogyasztást. stb.) A DL21 kettő MODBUS 
RS-485 kommunikációs interfésszel rendelkezik, amiken keresztül:
l külső eszközhöz csatlakoztatható,
l felkonfigurálható és a kijelzett értékek megadhatók.

A kijelzőhöz 10 külső eszköz csatlakoztatható, így mint egy helyi adat 
gyűjtő működik. A külső eszközökkel együtt, „master” v. „slave” szerepe 
lehet. A kijelző alap típusa 3 számjegy és a mértékegységmegjelenítésére 
képes. Lehetőség van arra is, hogy a felhasználó maga konfigurálja fel 
igénye szerint.

MŰSZAKI ADATOK

Leolvasási mező 3 számjegy, magasság = 100 mm
n választható színek: zöld, piros v.  

    narancssárga
n a zöld és a piros színek egyidejűleg  

    is világíthatnak
Áramfelvétel < 15 VA
Kommunikáció:
- interfész 2 × RS-485 galvanikusan leválasztott
- adatátviteli protokol MODBUS RTU
- funkciók 3, 16, 17
- data format 8n1, 8n2, 8e1, 8o1
- baud rate [kb/s] 2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8,  
 38.4, 57.6, 76.8, 115.2
- max.késleltetés < 100 ms.

konfigurációs adatok megőrzése

Az EN 60529-nek megfelelő    
burkolat védettségi osztálya: IP40 és IP10 a sorkapocs oldalon

Méretek 482 ´ 196 ´ 42 (ld. 1.ábra)

TELJES ÉS BEÉPÍTÉSI MÉRETEK

A DL21 numerikus kijelző egy alumínium panelbe van foglalva, ami IP 40 
védettséget biztosít a sorkapocs oladalon. A beépítése falra szerelés vagy 
függesztés lehet. A beépítés szöge állítható.

Környezeti és működési feltételek:

- működési hőmérséklet - 20...23...50°C
- tárolási hőmérséklet - 25...75°C
- relatív páratartalom 25... 95%
- tápfeszültség 100...230...253 V a.c.
- frekvencia 40...50...60 Hz
- működési beépítés bárhogy

Szabványok, megfelelőség
Elektromágneses kompatibilitás:
- zaj immunitás EN 61000-6-2
- zaj emisszió EN 61000-6-4
- tápellátás ingadozás EN 61000-6-2

Biztonsági előírások EN 61010-1 szabvány szerint:
- burkolat szigetelése: alap
- áramkörök közötti szigetelés: alap
- beépítési kategória: III
- szennyezési fok: 2
- maximális fázis-föld működési feszültség: 
l 300 V a tápellátási áramkörnél,
l 50 V a többi áramkörnél.

1. ábra
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

 2. ábra
RENDELÉSI KÓD

NUMERIKUS TÁBLA KIJELZŐ           DL21 - XX X

A tábla kijelző kivitele:
standard ...................................................................................00
egyéni . .................................................................................... XX

Meg:felelőségi teszt
extra bevizsgálási bizonylat nélkül ..............................................8
extra bevizsgálási bizonylattal ......................................................7
egyéni igény szerint . .......................................................................X

X - a kódszámot a 
gyárban adják megr.

RENDELÉSI PÉLDA
A DL21 - 00  7 kód jelentése:

DL21  - DL21 típusú numerikus tábla kijelző
00  - standard kivitel
7  - extra bevizsgálási bizonylattal szállítva


