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August 2002 bol mesiacom, v ktorom obchodno-technická kan-
celária TechReg, s. r. o., vstúpila u� do desiateho roka svojej èin-
nosti, ktorou je najmä zabezpeèovanie dodávok komponentov
pre procesnú úroveò priemyselnej automatizácie. Ide hlavne
o snímaèe, prevodníky a panelové meracie prístroje na meranie
najrôznej�ích elektrických i neelektrických velièín vyskytujúcich
sa v priemyselných odvetviach ka�dého druhu.

Vzh¾adom na to, �e v poslednom období pre�iel celý sortiment
uvedených zariadení inovaèným a �omladzovacím� procesom, je
vhodné pristavi� sa pri týchto zmenách a technickej verejnosti
omladený sortiment priblí�i�. Pokúsim sa o to v nieko¾kých na se-
ba nadväzujúcich príspevkoch.

�a�iskovým programom pra�skej firmy OrbitMerret, ktorú
TechReg, s. r. o., na Slovensku zastupuje, je vývoj, výroba a ser-
vis panelových meracích prístrojov. Tieto je mo�né v princípe
rozdeli� na prístroje na spracovanie spojitých � analógových veli-
èín a na prístroje urèené na spracovanie impulzov ¾ubovo¾ného
pôvodu alebo velièín v digitálnom tvare.

Do prvej skupiny patria prístroje, ktoré sú postavené na báze kla-
sických prevodníkov A/D alebo na báze mikroprocesorov, pri-
èom mô�u ma� 3 a 1/2-, 4-, 4a1/2, prípadne 5-miestny LED dis-
plej. Okrem samotnej indikácie velièiny poskytujú tieto prístroje
aj ïal�ie, v praxi èasto vyu�ívané mo�nosti, ktoré popí�em na pa-
nelovom meracom prístroji OM 371. Tento je v súèasnosti vïaka
svojej koncepcii a vlastnostiam jedným z najpredávanej�ích prí-
strojov.

4-miestny prístroj OM 371 je pod¾a potreby vyrábaný v jednej
z nasledovných modifikácií: DC V-A meter, monitor procesov,
ohmmeter, zobrazovaè pre lineárne potenciometre, teplomer pre
odporové snímaèe, teplomer pre termoèlánky a analyzátor siete.
Aj keï v ka�dej z modifikácií je vstupný diel prispôsobený tej-kto-
rej vstupnej velièine, nasledovné charakteristiky sú spoloèné:
� napájanie: 24/110/230 V AC, 50 Hz alebo 10 � 30 V DC, izo-

lované,
� komparátor: 2 relé s programovate¾nou hodnotou, hysteré-

ziou, oneskorením a logikou spínania,
� analógový výstup: izolovaný, programovate¾ný 0/4 � 20 mA/

0 � 2/5/10 V,
� dátový výstup: RS 232 alebo RS 485,
� funkcie: hold displeja, blokovanie tlaèidiel, digitálne filtre,
� poèet meraní: 1,3 � 40 meraní/s,
� mo�nos� definova� 2 znaky na zobrazenie fyzikálnych jednotiek

Prístroj je mo�né doda� pod¾a potreby s èerveným alebo zeleným
displejom v krabièke s rozmermi 48 x 96 x 102 mm s èelným kry-
tím a� IP 65.

Funkène podobné, no s bohat�ími mo�nos�ami (väè�ie rozlí�e-
nie, 4 relé, viac vstupov, matematické operácie so vstupmi) sú
i prístroje typového radu OM471 a OM501, ktoré sa vhodne do-
påòajú a spoloène tak pokrývajú väè�inu po�iadaviek existujúcich
na procesnej úrovni pri spracovaní analógového signálu.
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Panelové prístroje 
firmy OrbitMerret

M
E

R
A

C
IE

S
Y

S
T

É
M

Y

28


