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I. ПРЕИМУЩЕСТВА

✔ Многоканален индикатор с до 99 канала

✔ Програмиране на независими  алармени нива за всеки канал

✔ Индициране на възникнала алармена ситуация 

✔ Минимално окабеляване - 1 Wire шина 

✔ Добавяне на нов сензор във всеки един момент

✔ Разклоняване на линията в обединен тип звезда с до 6 клона (разширителни

платки) - опция

✔ Комуникация  RS485, MODBUS RTU протокол – опция

Редакция документ 2014-12-142



II. КОД ЗАЯВКА

III.ОСОБЕНОСТИ

• Контролерът е съвместим само със сензори тип  DS18S20 или DS18B20.
• За по-големи разстояния е препоръчително да се използва разширителна платка.
• Към една разширителна платка, могат да се закачат до шест клона.
• При архив на данни, системата трябва да е постоянно включена
• V1.2 се отличава от V1.1 само по формата на данните, прочитани през MODBUS
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Име

Входове за 
разширителни
платки

Изход AL

1- Relay 10A/250V 
3- Triac 2A / 250V
4- OC NPN 100mA 60V

0- не е изведен

5- OC NPN 500mA 100V
Z- друг

Дисплей

R-червен
G-зелен

Захранващо напрежение

0- 80-250 V AC

Z- другo

0- не са изведени вх.
и захр. за разширители.

Комуникация

1-RS485 MODBUS RTU

MS8127 - x.x.x.x.xx.x

MS8127 - 1.6.1.1.R.1ПРИМЕР

Комуникация
Дисплей червен
Захранващо напрежение

Изход AL

1- 220V AC +10 -15%
2- 24 V DC (17-27V DC)

2- два входа
4- четири входа
6- шест входа

Входове за разширителни платки

 220V AC +10 -15%

шест входа
Relay 10A/250V 

Сензор
0- Не 
1- DS18B20*
2- DS18S20*

* При избор на позиция 1 или 2 за сензор се задава и броя n=....(max99)

Сензор DS18B20



IV. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Устройството служи за индикация на температурата, измерена от датчици тип DS18S20
или DS18B20. Формира се алармен изход, когато някой от датчиците измери температура 
извън зададения му прозорец. Измерванията са достъпни пo RS485, MODBUS RTU протокол. 
Датчиците може да се свържат директно с уреда чрез обща трипроводна линия и/или през 
разширителни платки посредством 6-проводен кабел. Контролерът е самообучаващ се и 
елементарен за инсталация и сервиз.
Многоканалният индикатор намира приложение за многоточково следене на температурата в: 

• силози за зърнени култури с цел предотвратяване на евентуално самозапалвания и мухлясване
на продукцията 

• контрол на хладилни витрини за хранителна продукция
• фармацевтични складови помещения и др.
• линии за производство на хартия – контрол на лагери.

V. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип датчици                                                                                     до 99 бр. на уред DS18S20 / DS18B20

Температурен обхват -55  125 °C

Разделителна способност на дисплея 1 °C

Формат на температурата при комуникация 0,0625 ºC

Точност на измерването ± 0,5°C, за обхват -10 ÷  85 °C

Време за реакция мax 750 ms

Цифрови входове

I+; I- За свързване на сензори с разширителна платка

D_IO- За директно свързване на сензори DS18S20, 
18B20 

1-Wire линия

Изходи

O+,O-   За свързване сензори с разширителна платка

AL – Аларма Реле 250 V / 5,10 A

Опции Триак 250V/2A; OК за TTL или SSR
250V/10,20,40 A

Максимално време на реакция на изх.AL 1 s без MODBUS комуникация,
до 6 s при MODBUS комуникация

 RS485   IO+, IO-          RS485  2WIRE  линия;   MODBUS RTU;
9600, 19200 bps; оптоизолирани 

Максимално време на реакция на RS485 изх. 750ms + бр.сензори в заявката ●  40 ms

Изведено захранващо напрежение +12V +11 ÷ +14 V , Imax 250mA *

Изведено захранващо напрежение +5V +5 V стаб., Imax 200mA
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Индикация и клавиатура

Дисплей 2 x 3 цифри LED 10 mm

Клавиатура Полусензорна

Захранване

Захранващо напрежение 220 V AC / max 20 mA

Честота на захранващото напрежение 50 Hz ( 1 Hz)

Захранване на разширителна платка 12V DC / max 5mA (без датчиците) 

Работни условия

Работна температура 0  50 °C

Работна относителна влажност без кондензация 10  95 % rh

Размери

Габаритни размери (WxHxL) 96/ 48/ 128 mm 

Монтаж Панелен в отвор 90 x 44 mm

Тегло max 300 g

Степен на защита IP40

Габаритни размери на разширителна платка 
(WxHxL)

70/54/24 mm  (4 отвора Ф3, симетр.разполож.,
57/44) 

Съхранение

Температура на съхранение -10  70 °C

Относителна влажност при съхранение без кондензация 5  95 % rh

Обща дължина на линията от уреда към сензорите

Директно свързване на датчиците  200 м мах.

При използване на разширителни платки
- от уреда до платката
- от платката до датчиците (за 1 платка)

1 платка–800м,     повече - 200 м мах.
100 м мах.

*обща допустима консумация от изходи +5V и +12V  - 330mA
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VI. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ. СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

Лицев панел Клеми
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РАЗШИРИТЕЛНА
 ПЛАТКА

Датчици DS18S20 или DS18B2 0

Vnet GND IO+IO- USB/RS485 КОНВЕРТОР

USB

RS485

150
Max 1000 m

O+ O -

I +4I -4I +3I -3I -1 I +2I -2I +1

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19

13 14 15
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GND
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-
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O- (4) 

. . .  ДО 6 РАЗШИРИТЕЛНИ ПЛАТКИ

Max 200 m

(Ако се използва само 1 платка - мах 800m)

220 V AC

Max 100 m

DS485

червен бял черен

силиконов кабел

бял жълт зелен

PVC кабел +5V GNDD_I/O

+5V GND

D_I/O

+5V GNDD_I/O

СЕНЗОРИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ MICROSYST
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VII. МОНТАЖ

• Монтира се магистралният проводник, който минава през всички датчици, без те да се
присъединяват. За кабела, който достига до датчиците не се препоръчва топология тип
‘звезда’, както и разклонения със значителна дължина (над 3 м).

• Контролерът  се  инсталира  на  желаното  място,  проверява  се  за  правилно  свързване  на
захранващия кабел и се включва захранващото напрежение .

• На дисплея се изписва  FAC ≡≡≡,  което означава, че няма активни канали и контролерът е
с изтрита памет.

• Важно:  Ако  на  дисплея  се  изпише    B  us    Err  ,  то  трябва  да  се  извърши  първоначална
инициализация (виж сервиз - инициализация)

• Изключва  се  захранването,  включва се  магистралният  кабел  към  контролера  и  се
присъединява датчикът на първи канал.

• След проверка коректността на монтажа се включва захранването. На дисплея се изписва
new   CXX,  което  означава,  че  е  разпознат  нов  датчик  с  номер  на  канала  XX.  След
натискане на произволен бутон се влиза в меню задаване на аларма. Ако това не стане
след 15 сек устройството автоматично преминава в работно състояние, като започва да
сканира каналите през 3 сек и да показва измерената температура. Ако на линията има
датчици с неопределени алармени нива, при всяко включване на уреда техните номера
ще се изреждат като на диплея се изписва new  CXX, което напомня да се зададат горната
и долната граници на аларма .

• Изключва се захранването. Присъединява се датчикът със следващия номер и се повтаря
от точка 6, до включването на всички датчици.

• След като са свързани всички датчици се задават алармените нива, ако това не е направено
по време на присъединяването.

VIII. РАБОТЕН РЕЖИМ

При включване на захранващото напрежение контролерът започва работа със закъснение до 
10 секунди (зависи от броя включени датчици), необходими за проверка и инициализация на 
състоянието. Устройството има два режима на индикация – нормален режим и индикация при 
аларма. Състоянието на каналите се следи независимо от режима на индикация.

Индикация при нормален режим:

В работен режим на десния дисплей се индицира номерът на канала, а на левия – неговата 
температура. Ако този № е освободен, на десния дисплей се вижда FrЕ, а ако е забранен и 
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Измерена температура °С, 
или съобщения:
FrE – свободен N;
diS- резервиран N.

Канал №

Автоматично сканиране - мига.
Ръчно сканиране:
Включен в авто скан.    – изгасена
Изключен от авто скан. -  свети

Изключват автоматичното 
сканираниране. За избор на канал.

Включва 
автоматичното 
сканираниране
. 

Не свети

 Автоматично сканиране  – 
при задържане 3с – меню 
‘Задаване на аларма’.
Ръчно сканиране – 
забранява / разрешава авто 
скан. за този №



резервиран – diS. Точката на десния дисплей мига при автоматично сканиране, а в ръчен 
режим показва дали този № е включен в автоматичното сканиране – изгасена, или не – свети. 

 

Действие на бутоните в режим на автоматично сканиране

3с. - активиране на меню за задаване долна и горна граници на аларма.

3с. с предимство на левия бутон - активиране на меню ‘закъснение при аларма’
(общо за всички канали - т.XI)

избор канал за наблюдение, изключва се автоматично сканиране.

При изключено автоматично сканиране (ръчен избор на канал) 

избор канал за наблюдение. Еднократното натискане променя  № с единица, 
а задържането води до ускоряваща се промяна. Ако в даден канал има 
грешка, се вижда съобщение Err за 3с. В този случай посредством

 може да се активира меню за администриране на 
системата (отказ от канал, изтриване, резервиране, изключване на 
автоматично сканиране)

вкл./изкл. автоматичното сканирането на този канал. Индицира се с точка
на десния дисплей. Ако има точка, то каналът се пропуска при автоматично
сканиране.  В  този  случай  той  не  се  проверява  за  грешка  или  аларма.
Номерът  остава  видим  само  в  режим  на  ръчен  избор.  Ако  датчикът  е
дефектен, е възможно само да се изключи авто-скан, но не и да се включи,
като това става в меню за администриране на системата (вж.тVII, Отказ от
канал).

включва автоматично сканиране.

Индикация при аларма:

100
down

d o wn up

A10
down

d o wn up

В режим на аларма мига указазният светодиод. На левия дисплей се вижда температурата, а на
десния A № на канала, предизвикал алармата. Ако алармиращите канали са повече от един, то
те се индицират последователно през половин секунда. Този режим е с най-висок приоритет – 
на дисплея се редуват само каналите, предизвикали алармата. Активен е единствено най-

левият бутон , с който се изключва  алармения режим (задържане на бутона 
до дисплей --- ---). Алармата може да се активира отново при наличие на алармиращ датчик 
след 30с.
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Измерена температура °С . Канал №
мига

 Посредством задържане за 
3с се изключва алармения 
режим  за 30 с .



IX. НАСТРОЙКА НА ГОРНА И ДОЛНА АЛАРМА

ВАЖНО: В режим на настройка контролерът не следи състоянието на каналите! Ако в рамките на 15 секунди не
бъде натиснат бутон, автоматично се връща предишното ниво в менюто до изход в работен режим, без да се записват
промени. 

3с.
В режим настройка се влиза от режим  на автоматично сканиране, 
посредством задържане  на най-левия бутон

 

C10
down

d o wn up

cAo
down

d o wn up

избира се каналът, чийто параметри ще променяме.

За отказ и връщане в режим на автоматично сканиране

За настройка на избрания канал се потвърждава

L  H
down

d o wn up

c   o
down

d o wn up

за настройка на долна  граница на аларма.

за настройка на горна  граница на аларма

бутон за отказ и връщане на предишното ниво без запис.

запис в енергонезависимата памет и връщане на предишното ниво.

3с. едновременно двата бутона за преход към меню за администриране на системата 
(изтриване на канал и други)
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Канал №

Означение 
над бутон 
CANCEL 

Настройване 
на аларма

Потвърдаване. Преминава 
се към настройване на 
избрания канал. 

Отказ. Връщане в режим на 
автоматично сканиране. 

Бутони за избор на канал.

Избор на долна 
граница

Потвърждаване и запис в 
енергонезависимата памет 
на двете граници. Връщане на 
предишното ниво

Отказ. Връщане на 
предишното ниво без запис . 

Избор на горна 
граница

Означение 
над бутон 
ОК 



След избор на долна или горна граница на дисплея се вижда:

100
down

d o wn up

cHo
down

d o wn up

настройва се необходимата стойност

бутон за отказ и връщане на предишното ниво.

потвърждаване и връщане на предишното ниво. Без запис в 
енергонезависимата памет.

X. СЕРВИЗ
Вероятноста от повреда на контролера и датчиците е много малка, най често се касае за

механични повреди, причинени чрез прискрипване, скъсване или прогаряне на магистралата, 
както и индуциране на високи напрежения в нея.
При повреда на датчик по време на работа се задейства аларма, като на дисплея се вижда 
показаното по-долу съобщение за 3 с., след което алармата се изключва и се преминава на 
следващия канал. Левият светодиод остава да мига като индикация за възникналия проблем. 
При следващото сканиране на повредения датчик алармата отново се включва. Ако при 
включване на уреда бъдат регистрирани един или повече дефектни датчика, устройството ги 
редува на дисплея, като за всеки задържа по 3с., без да влиза в работен режим.

E r r
down

d o wn up

C10
down

d o wn up

преход към меню ‘Отказ от канал’

При невъзможност изобщо да бъдат разпознати датчици на линията се включва аларма и се 
извежда съобщение:
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Настройвана 
стойност

Потвърждаване и връщане на 
предишното ниво. Не се 
записва в енергонезависимата 
памет.

Отказ.Връщане на 
предишното ниво

Бутони за намаляване и 
увеличаване на стойността

Настройва се горната 
граница на алармата

Съобщение за грешка 
в канал  №10 № на канала

Бутон за преход към меню 
за ‘Отказ от канал’

Мига, докато е задействана алармата

Мига, до възстановяване на датчика , 
изключване от сканиране, изтриване, 
освобождаване или резервиране.

Съобщение за грешка 
в линията

Мига



bUS
down

d o wn up

E r r
down

d o wn up

При дефектиране на няколко датчика едновременно, най-вероятната причина е прекъсване на 
кабела между последния работещ и първия неработещ (само ако разположението им 
съответства на номерацията). 

Смяната на дефектни датчици става по следната процедура:

1. Съставя се списък на дефектиралите датчици.
2. Изключва се захранването на контролера.
3. Демонтират се  дефектиралите датчици.
4. Включва  се  захранването  и  се  извършва  необходимото  за  отказ,  резервиране  или  

изтриването им, както е описано в т.Отказ от канал
5. Изключва се захранването и се монтира първия нов датчик, с по-малък номер.
6. Включва се захранването. Контролерът ще разпознае новия датчик и ще му присвои 

първия по възходящ ред вакантен номер. ( всички функциониращи или резервирани  
канали се изключват от броенето ). На дисплея се изписва  new  CXX, След натискане 
на произволен бутон се влиза в меню задаване на аларма.

7. Повтаря се от т.5 със следващите номера до инсталирането на всички нови датчици.

Важно: Смяна или добавяне на датчик да се извършва при изправна система. Това 
условие е изпълнено ако не се извежда съобщение за грешка.

Добавяне на нов канал: 

1. Изключва се захранването.
2. Монтира се новия датчик и се свързва към магистралата.
3. Включва се захранването.

Контролерът разпознава новия датчик и му определя поредния канален номер. На дисплея се 
изписва  new  CXX, след натискане на произволен бутон се влиза в меню задаване на аларма . 

Отказ от канал / При демонтаж на датчик / :

1. Изключва се захранването
2. Демонтира се датчика
3. Включва се захранването
4. На индикацията се вижда събщение Err CXX - грешка в демонтирания канал

с показания бутон се активира  меню ‘Отказ от канал’

C10
down

d o wn up
down

d o wn up
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Натискат се заедно за инициализация 
(изтриване) на паметта

Канал №

Потвърждаване. Преминава 
се към администриране на 
избрания канал. 

Отказ. Връщане в режим на 
автоматично сканиране. 

Бутони за избор на канал.



избира се каналът, чийто параметри ще се променят

За връщане в режим на автоматично сканиране

За администриране на избрания канал се потвърждава

diS
down

d o wn up
down

d o wn up

FrEdELnoS

избор на функция

бутон за отказ и връщане на предишното ниво

потвърждаване – изпълнява се избраната функция

Функции:
1. DIS    -  Резервиране  на  номер.  Всички  номера  се  запазват,   демонтираният  канал  се
пропуска автоматично. При сканиране на този номер се вижда надпис  diS. Ако бъде свързан
стария датчик, ще му бъде даден резервирания номер. Този метод се използва най-често при
временен отказ от контрол на канал – поради технологични промени. Ако през това време бъде
добавен нов датчик,  той няма да приеме този канален номер.
2. FRE – Освобождаване на номер. Всички номера се запазват. При сканиране на този номер
се вижда надпис frE.  Ако се добави нов датчик, той ще приеме  най-малкия освободен номер –
за смяна на дефектирал датчик.
3. DEL –  Изтриване.  Датчиците  с  номера  по-големи  от  указания  се  преместват  с  една
позиция надолу. При добавяне на датчик, той ще приеме номер с едно по-голям от последния
стар. Функцията действа само при наличие на 2 и повече позиции с разрешено автоматично
сканиране.
4. noS – Изключване на сканирането. Тази функция е достъпна и при ръчен избор на канал
(т.V). Избраният номер се изключва от автоматичното сканиране, проверката за грешка и за
аларма. Остава достъпен при ръчен избор на канал (т.V). Функцията позволява елиминирането
на нежелан датчик при невъзможност за демонтаж или по други съображения. Изключеният
канал  може  да  бъде  активиран  от  ръчен  режим   (т.V).  От  сканирането  могат  да  бъдат
изключвани  и  свободни  или  резервирани  позиции.  Ако  в  системата  съществува  само  една
активна  позиция,  тя  не  може  да  се  изключи  от  автоматично  сканиране.  Изпълнението  на
функцията се индицира със съобщение Scn OFF.
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Функия

Потвърждаване на 
избраната функция. 

Отказ. Връщане на  
предишното меню. 

Бутони за избор на функция.



Ако при тези операции се допуснат грешки в подредбата на каналите, най-добре е да се 
извърши изтриване на паметта (инициализация) и последващо правилно подреждане номер  
след номер.

XI. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ 

 Тази процедура изтрива паметта на устройството.  Да не се използва освен при 
тотална промяна на  конфигурацията!

Инициализация на контролера може да извърши само когато на дисплея се вижда  съобщение  

BusErr – грешка в линията (линията не е свързана) посредством бутоните   

FAC
down

d o wn up
down

d o wn up

Контролерът се доставя на клиента с изтрита памет. Препоръчва се преди първоначален 
монтаж да се извърши инициализация. Когато паметта е изтрита, при изключена линия се 
вижда съобщение FAC ≡≡≡.   

XII. ЗАКЪСНЕНИЕ ПРИ АЛАРМА, MODBUS АДРЕС, RS485 НАСТРОЙКИ

За достъп до това меню се използва комбинацията 3с.  - с предимство на 
левия бутон, от режим на автоматично сканиране. 

Парам. Описание Стойности Фабр.
cto Закъснение при възприемането на аларма 0 ÷ 255 х 0,5с. 0

Adr MODBUS slave адрес 1 ÷ 247 1

rSc За да се настрои RS485 се въвежда сума от коефициентите за следните опции:  
0-9600 bps; 1-19200 bps; 0-non parity; 2-even parity; 0- 1stop; 4- 2stop         0 ÷ 7

0

    2
down

d o wn up

c t o
down

d o wn up

Adr RSc Exit
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ВНИМАНИЕ! Следва 
изтриване на цялата памет

Потвърждаване. Паметта 
на устройството се 
изтрива!. 

Отказ. 

Настройвана 
стойност х 0,5с

Потвърждаване. Преминава 
на следващ параметър

Отказ. Преминава на 
следващ параметър

Бутони за намаляване и 
увеличаване на стойността



XIII. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ

Препоръки за използване на свързващи проводници

✔ При по-дълги разстояния  за линии, подложени на електромагнитни смущения е желателно да
се използва  проводник тип усукана  двойка. 

✔ За по-добра шумозащитеност може да се използва екраниран кабел, който трябва да бъде 
заземен само в единия си край. 

✔ Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат заедно, но ако 
сигналите са различни, проводниците трябва да се отделят за предпазване от електромагнитно
взаимодействие.

✔ Когато трябва да се пресичат проводници с различни по тип сигнали, това трябва да се прави 
под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние.

✔ Проводници, по които протичат слаби сигнали и проводници свързващи сензорите с 
контролера, не трябва да минават в близост до контактори, двигатели, генератори, 
радиопредаватели и проводници, по които протичат големи токове.

XIV. СЕРИЙНА КОМУНИКАЦИЯ RS485, MODBUS ПРОТОКОЛ

През RS485 линия са достъпни измерванията за до 247 уреда (при използване на 
повторители). Стандартно, без повторители на една линия може да се свържат до 32 
уреда (128 при специално изпълнение). Устройството е MODBUS RTU slave. Поддържат се 
скорости 9200 и 19600 bps. 

Имплементирани функции: 03 – read holding registers

Адреси на регистри: 

0  – брояч сканиране по  MODBUS  заявка  (може да послужи за идентификация на отчет).  
Нулира се при достигане 65535 или спиране на захранването.  
1÷100 – температурни измервания в ºC x 0,0625. Сензорите са номерирани от устройството 
при администриране на  1WIRE  линията.  Сензорите 18S20  имат дискрет 0,5ºC, a  18B20 
0,0625ºC, но формата е един и същ за B и S. Може да се смесват без проблем.
101  - версия FIRMWARE

Време за  отговор:   При постъпване  на  MODBUS  заявка за  извличане  на  температурните  
отчети се достъпват сензорите, указани в нея за време 0,75+0,04*брой сензори в заявката  
(сек), където 0,75 с. е за преобразуване на температурата в самите сензори. Това  
бързодействие да се има  предвид  при  конфигуриране  на  MODBUS  MASTER  
устройството/software, като се въведе достатъчен timeout.

Особености, exceptions: 
• При недостъпен сензор се връща температура -60 ºC. При несвързана 1WIRE магистрала се

връща exception 04 – slave device feallure when performing the command
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• Администриране на  1WIRE  линията (добавяне, изтриване на датчици и т.н.)  се извършва
само автономно през бутоните на лицевия панел, не през серийната мрежа. 

• При  натиснат  бутон  на  лицевия  панел  се  връща   exception  06–slave  device  busy,  не  се
достъпват сензорите.

• При  други  MODBUS  заявки,  различни  от  03(read  holding  registers) се  връща exception
01- illegal operation.

Предлага се базов софтуер за връзка на уредите MS8127 с PC / Windows 10, 7, XP/ 

При свързването на MS8127 с PC или друго устройство  за събиране на данни може да се приложи  и безжична 
(WIRELESS) технология (използване на допълнителни модули на MICROSYST

* OpenOffice.org е запазена марка на Team OpenOffice.org e.V.;   
 * Windows и  Excel са запазени марки на  Microsoft Corporation

ГАРАНЦИОННА   КАРТА

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

Гаранционен срок      :     .................................................    месеца
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Фабричен номер           :     .................................................

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

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

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

Гаранцията  е  в  сила,  само  ако  тази  гаранционна  карта  е  попълнена  четливо  с
химикал, подписана и подпечатана.   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.  m  icrosyst.net   e-mail: info@  m  icrosyst.net
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	Захранващо напрежение
	220 V AC / max 20 mA
	Работни условия
	Работна температура
	0  50 °C
	Размери
	Габаритни размери (WxHxL)
	96/ 48/ 128 mm
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	Панелен в отвор 90 x 44 mm
	max 300 g
	Степен на защита
	IP40
	Габаритни размери на разширителна платка (WxHxL)
	70/54/24 mm (4 отвора Ф3, симетр.разполож., 57/44)
	Съхранение
	Температура на съхранение
	-10  70 °C
	Обща дължина на линията от уреда към сензорите
	Директно свързване на датчиците
	200 м мах.
	При използване на разширителни платки
	1 платка–800м, повече - 200 м мах.
	*обща допустима консумация от изходи +5V и +12V - 330mA
	За да се настрои RS485 се въвежда сума от коефициентите за следните опции: 0-9600 bps; 1-19200 bps; 0-non parity; 2-even parity; 0- 1stop; 4- 2stop 0 ÷ 7

