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Примерни Приложения

bar RH %

°C

Трансмитер за Налягане
Трансмитер за относителна

влажност на въздух
Трансмитер за температура

Приложение

● Всички трансмитери с изходен сигнал 
4 ÷ 20 mA и куплунг D IN 43 650

● Процес индикатор, който не изисква отделно захранване.

MS6201 е с пад на напрежение, който не надвишава 4.5 V.
При избор на източник за захранване на токовата врига е необходимо да се отчете и 
пада, който се отлага върху MS6201.
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Преимущаства

 Plug and play
 За изход 4 ÷ 20mA, куплунг DIN 43650
 Самозахранващ се
 Компактен дизайн
 Лесно програмируем чрез бутони
 Видим в затъмнена среда
 Степен на защита IP 65
 Защита от обратно включване
 Нисък пад на напрежение
 LED може да работи при 3mA
 Опция: Два оптоизолирани изхода

✔ Двупроводният индикатор MS6201 е подходящ за всички трансмитери и 
преобразуватели с изходен сигнал 4-20mA, двупроводна схема на свързване, за 
налягане, диференциално налягане, температура, разход, pH, ускорение и т.н.

✔ Чрез използването на два бутона потребителят може да програмира обхвата, 
десетичната точка, аларменото ниво и др.

✔ Стойности под и над обхвата се индицират като съобщение. Интегрираната система 
за диагностика непрекъснато следи всички функции на устройството

✔ Въведените параметри се съхраняват в енергонезависима памет EEPROM 
✔ Двупродовният индикатор се включва в съществуващата верига, след което е готов за

работа  
✔ Двупроводният индикатор се захранва от токовия кръг на трансмитера. Не е 

необходимо допълнително захранване.
✔ Двупроводният индикатор може да се завърти на 4 положения през 90°, като по този 

начин може да се адаптира към различни монтажни положения 
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Технически данни

Дисплей

Тип 4 - LED червени цифри, височинаt 7 mm, ширина  4.85mm

Обхват -1.9.9.9.÷ 9.9.9.9.

Точност 0.05% ± 1digit

Цифров филтър 0 ÷ 20 s (стъпка 0.5 s)

Захранване

Захранване Не се изисква, 4 ÷ 20 mA loop powered

Пад на напрежение ≤ 4.5V max

Електрическа защита

Защита от късо съединение Максимален ток - приблизително 200 mA

Защита от обратно свързване Постоянно

Околна температура

Работна -30 ÷ 70 °C

Съхранение -40 ÷ 85 °C

Материал

Корпус ABS

Други

Тегло Приблизително - 65g

Защита IP 65

Цвят на корпуса Черен

Електрическо свързване

● MS6201 се свързва последователно в токовата верига 4 ÷ 20mA.

Pin 1 - Захранване +
Pin 2 - Захранване -
Pin 3 - NC – не се използва

Ground – Защитна Земя
/ не е задължително/
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Включване в токовата верига

MS6201 се свързва последователно в токовата верига 4 ÷ 20mA. Около 3s след 
захранване на веригата на дисплея се стартира тест на сегментите на всички цифри, 
след което индикатора е в режим на нормална работа. 

 Ако тока във веригата е по-малък от 3.6 mA или по-голям от 22.8 mA на дисплея се 
появяват съответно LodP или HidP.

Клавиатура
             

+

• Вход в Меню за Настройка на Параметри
• Избор на Параметър за Редакция
• Потвърждаване на зададена стойност на избран параметър

• Обхождане на Параметри до Изход от Редактиране
• Избор на позиция / цифра / за Редактиране

• Редактиране на избраната позиция – Стойност на цифра или функция

Параметри за настройка

Символ Параметър Обхват

SetZ Zero Долна Граница, съответстваща на 4.00mA -1999 ÷ 9999

SEtS Slope Горна Граница, съответстваща на 20.00mA -1999 ÷ 9999

dECI Decimal
Point

Десетична точка --.--

dAP Damping Филтър 0÷29.5s;стъпка 0.5s

HiLo Alarm Разрешение/Забрана за алармата On / OFF

StPL Alarm Lo Първа Аларма -1999 ÷ 9999

StPH Alarm Hi Втора Аларма -1999 ÷ 9999

LdIr  Direction Lo Посока на Първата Аларма– надолу/нагоре dn , UP

HdIr  Direction Hi Посока на Втората Аларма– надолу/нагоре UP, dn

dELA Delay Alarm Закъснение за сработване на Алармата 0 ÷ 39.5s;стъпка 0.5s
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Размери

Примерен Монтаж
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ГАРАНЦИОННА   КАРТА

Гаранционна карта № :     .................................................

Гаранционен срок      :     .................................................    месеца

Фабричен номер           :     .................................................

Стоката е закупена от  :     ..................................................................

с фактура №                 :     ............................../......   .......   20........  г.

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които могат да
се появят по време на гаранционния срок.  Поправката се извършва, като в ремонтната
база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен уреда. Гаранцията
не  се  отнася  до  повреда,  причинена  от  лош  транспорт,  лошо  съхранение,  неправилно
използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за работа и случаите, когато е
направен  опит  за  отстраняване  на  дефекти  от  други  лица.  В  тези  случаи  дефектът  се
отстранява само срещу заплащане.

Обслужването  в  гаранционния  срок  и  уреждане  на  рекламациите  става  съгласно
действащото законодателство.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз
Дата на

постъпване
Поръчка
номер

Вид на извършения ремонт
Дата на

предаване
Извършил
ремонта

     Продавач:...................           Купувач:.................

България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.microsyst.net   e-mail: info@microsyst.net
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