Zobrazovací prístroj
JUMO di eco
Pod oznaèením JUMO di eco prichádza na trh digitálny zobrazovací prístroj teploty, ktorý je cenovo výhodný, spo¾ahlivý a presný.
Prístroj je moné rýchlo a jednoducho namontova do výrezu rozvádzaèa pomocou upevòovacích rámov bez pouitia skrutiek.
Zobrazovaè s èelným rozmerom 76 x 36 mm a malou montánou
håbkou 56 mm je moné zabudova aj v priestoroch so stiesnenými
montánymi podmienkami  montá natesno.
Pôvodne sa takéto prístroje nasadzovali prevane v oblastiach pivovarníctva, gastronómie a chladiacej techniky. S prihliadnutím
na jeho nízku cenu naiel tento prístroj uplatnenie aj v oblastiach
automatizácie budov, vykurovania, klimatizácie a vzduchotechniky.

Na kontrolu hraniènej hodnoty je prístroj vybavený 10-ampérovým
relé s prepínacím kontaktom, aby bolo moné priamo zopnú elektrickú záa. Prístroj dokáe vyhodnoti skrat, prípadne preruenie
snímaèa, prièom tento stav môe by indikovaný zopnutím relé.
Stav zopnutia relé je signalizovaný pomocou LED na èelnom paneli.

Pri vývoji sa myslelo aj na bezpeènos. Vetky parametre môu by
jednotlivo povolené alebo zablokované zadaním kódu. Tým sa zabráni nepovolenej zmene parametrov tretími osobami.
Prístroj je moné doda s volite¾ným prevádzkovým napájacím napätím 115 alebo 230 V AC, príp. 12 alebo 24 V DC.
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VIZUALIZAÈNÉ
PRIEMYSELNÉ
SYSTÉMY

Prístroj je èelne opatrený fóliou a má krytie IP 65. Hladký predný
panel a vysoké krytie umoòujú èistenie priamo ostrekom vodou.
Práve v potravinárskom priemysle sú prístroje s touto vlastnosou
èasto vyadované. Pomocou vstupných senzorov Pt 100/Pt 1000
alebo KTY 21 sa sníma teplota a zobrazuje na 13 mm vysokom podsvietenom LCD. Jednotku teploty mono voli v °C alebo °F. Vïaka
ve¾kému displeju mono teplotu odèíta aj z väèej dia¾ky a aj v zle
osvetlených priestoroch.

Pomocou troch
tlaèidiel a jednoduchého konfiguraèného
menu môu by okrem iného nastavené nasledovné parametre:
 oneskorenie zobrazenia po zapnutí do siete,
 hranièná hodnota a hysterézia alarmovej hodnoty,
 potlaèenie alarmu po poruení hraniènej hodnoty,
 výstupné relé zopne alebo rozopne,
 definované správanie pri poruche snímaèa,
 údaje v °C alebo °F,
 zadanie odporu vedenia.
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