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Mierz to co chcesz…
i to bardzo dok adnie

Multifunkcjonalno
razem z precyzj

Wielko ci wej ciowe, zakresy

wielko zakres nap.min

nap. DC –1000…1000  mV 2 mV 

nap. DC –300 …  300  V >1 V

pr d DC –50 …   50 mA 0,2 mA

rezystancja 0 … 5000 8

RTD Pt100 –200   ...  850 °C 20 K

RTD Ni100 –60  ... 250 °C 15 K

TC Typ B 0 ... 1820 °C 635 K

TC Typ E –270  ... 1000 °C 34 K

TC Typ J –210  ... 1200 °C 39 K

TC Typ K –270  ... 1372 °C 50 K

TC Typ L –200  ... 900 °C 38 K

TC Typ N -270  ... 1300 °C 74 K

TC Typ R –50  ... 1768 °C 259 K

TC Typ S –50  ... 1768 °C 265 K

TC Typ T –270  ... 400 °C 50 K

TC Typ U –200  ...  600 °C 49 K

TC Typ W5Re- 
W26Re 0 ... 2315 °C 135K

TC Typ W3Re- 
W25Re 0 ... 2315 °C 161K

SINEAX V604s jest programowal-
nym multifunkcjonalnym przetwor-
nikiem pomiarowym o dok adno ci
0,1% do pomiarów pr du i napi -
cia sta ego, termometrów rezystan-
cyjnych, termoelementów, rezystan-
cji, zdalnych zadajników i potencjo-
metrów.

Urz dzenie posiada wysokiej jako ci
zaciski rubowe, do których mo na
bespo rednio pod cza  czujniki bez 
dodatkowych mostków.

Multifunkcjonalno  SINEAX V604s 
po czona jest z uniwersalnym zasi-
laczem (24 - 230 V DC / 100 - 230 V 
AC), co u atwia logistyk  urz dzenia.

Nadzór, zapobieganie, 
obliczanie

SINEAX V604s posiada 2 wej cia i 2 
wyj cia. Mo na je w urz dzeniu na-
wzajem skojarzy , przez co mo liwe
s  obliczenia i nadzór. Liczne rodza-
je pomiarów mog  by  nawzajem 
kombinowane na ró ne sposoby.

Przyk ady:
• redundancja sensorów (predictive 

maintenance)
•  warto rednia/minimaln/maksy-

malna
• ró nica / suma / iloczyn
• narastanie (gradienty)

Dzi ki temu obszary stosowania SI-
NEAX V604s s  szerokie. Przyrz d
znajduje zastosowanie np. w:

• bezprzerwowych pomiarach tem-
peratury (równie  przy wymianie 
czujnika) w krytycznych procesach
• nadzorze stanu nape nienia z pre-
dykcj  (nadzór szybko ci nape nia-
nia)
• pomiary napi  i pr dów  DC oraz 
nadzór mocy

Bezpiecze stwo na wysokim poziomie
SINEAX V604s oferuje ochron  ludzi i instalacji przez konsekwentny rozdzia
galwaniczny obwodów wej ciowych, wyj ciowych i zasilania. Przyrz d posiada 
wzmocnion  izolacj  wg kategorii III. (napi cie pracy 300V / nap. próby 3,7kV)
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Uniwersalnie…
jak szwajcarski scyzoryk

Zastosowania SINEAX V604s

Nadzór narastania
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Zastosowania SINEAX V604s

Nadzór narastania

Je li szybkie zmiany parametru procesu s
problemem w instalacji, nale y nadzoro-
wa  jego zmiany w funkcji czasu. SINEAX 
V604s mierzy gradient wielko ci mierzonej 
i przy przekroczeniu zdefi niowanego para-
metru wyzwala alarm lub przejmuje stero-
wanie procesem.

Komunikacja to 
wszystko

SINEAX V604s komunikuje si  z 
otoczeniem na kilka sposobów:
• 2 wyj cia 4…20 mA dla wyni-
ków pomiarów i meldunków b -
du wg NAMUR
• z cze MODBUS dla komuni-
kacji z systemami nadrz dnymi
• z cze MODBUS dla parame-
tryzacji urz dzenia
• z cze MODBUS dla prezen-
tacji i zapisu wyników pomiarów
• przeka nik sygnalizacji warto-
ci granicznych i/lub alarmów

Redundancja czujników
Pewny i ci g y pomiar temperatury stosowa-
ny jest w instalacjach, gdzie parametr ten 
niezb dny jest permanentnie.

Je eli czujnik ulega uszkodzeniu, wyzwala-
ny jest alarm a uszkodzony czujnik zast -
piony. SINEAX V604s dostarcza ci gle i 
bezprzerwowo warto  temperatury przez 
drugi czujnik.

Pomiar napi cia DC
SINEAX V604s mierzy napi cia DC do 300 V bezpo rednio na 
wej ciu. Przez drugie wej cie mo na mierzy  np. pr d i w ten 
sposób wylicza  moc. Zmierzone i obliczone warto ci
mog  by  wyprowadzone przez 
wyj cie analogowe lub 
z cze Modbus.

ch odnia

manager CB

przeka nik

wynik 1 
(analog)

wynik 2 
(analog)

sterownik

wej cie 1

wej cie 2

sterownik

MODBUS

zbiorniki

Instalacja
pasteryzacji

Pomiar gradientu stosowany 
jest np. w:
• pomiarze nape nienia (zbior-
niki, odp yw deszczówki)
• nadzór temperatury w syste-
mach ci nieniowych
• ekstrudery
• wtryskarki
• pasteryzatory



 
 

 

 

Manager CB

Oprogramowanie Manager CB oferuje
nast puj ce funkcje SINEAX V604s:

•  komfortowa konfiguracja (wej cia,
obliczenia, linearyzacja, wyj cia
alarmy i warto ci graniczne)

• symulacja warto ci wyj ciowych
•   prezentacja wyników pomiarów,
   obliczonych wielko ci,
alarmów i b dów

• zapis wyników pomiarowych

Manager CB posiada pomoc kontek-
stow , która dostarcza w a ciwe infor-
macje w aktualnym miejscu programu.

Konfiguracje mog  by  zapami tane
na PC.
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