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PRZETWORNIK 
SYGNA£ÓW 
STANDARDOWYCH
TYPU P12S
Z INTERFEJSEM RS-485
PKWiU 33.20.70-90.00

ZASTOSOWANIE
Przetwornik programowalny typu P12S jest przeznaczony do przetwa-
rzania sygna³ów standardowych na standardowy sygna³ sta³opr¹dowy 
lub sta³onapiêciowy. Sygna³ wyjœciowy jest odizolowany galwanicznie 
od sygna³u wejœciowego oraz zasilania. Przetwornik ma pole odczy-
towe LCD 2 x 8 (w P12S-2).
Przetwornik P12S wystêpuje w dwóch rodzajach:
  P12S-1 bez wyświetlacza - z parametrami zaprogramowanymi  
 fabrycznie wed³ug kodu wykonañ z mo¿liwoœci¹ zmiany para- 
 metrów przez u¿ytkownika poprzez RS-485 lub programator  
 PD141),
  P12S-2 z wyświetlaczem - z parametrami zaprogramowanymi  
 fabrycznie wed³ug kodu wykonañ z mo¿liwoœci¹ zmiany parame- 
 trów przez u¿ytkownika poprzez RS-485 lub programator PD14. 
	 W	 tym	 przetworniku	 użytkownik	ma	 także	możliwość	 zmiany 
	 parametrów	za	pomocą	przycisków.
Programator PD14 jest urz¹dzeniem uniwersalnym s³u¿¹cym do 
programowania ca³ej rodziny przetworników P11 i P12.
Przetwornik P12S realizuje równie¿ funkcje:
	 przetwarzania wielkoœci mierzonej na dowolny sygna³  
 wyjœciowy w oparciu o indywidualn¹ liniow¹ charakterystykê,
	 przeliczania sygna³u wejœciowego na wskazanie w oparciu  
 o indywidualn¹ charakterystykê wieloodcinkow¹ (maksymalnie  
 20 odcinków),
	 sygnalizacji przekroczenia nastawionych wartoœci alarmowych,
 rejestracji sygna³u wejœciowego w zaprogramowanych 
 odcinkach czasu,
 arytmetyczne: potêgowanie, pierwiastkowanie lub odwrotnoœæ  
 wyniku
 programowania rozdzielczoœci wskazañ (w P12S-2)
 podgl¹du nastawionych wartoœci parametrów,
 pamiêci wartoœci maksymalnych i minimalnych,
 programowania czasu uœredniania pomiaru,
	 wyœwietlania jednostki,

WYJŒCIA:
 analogowe  izolowane galwaniczne o rozdzielczoœci 
 0,025% zakresu:
 - programowalne pr¹dowe 0/4...20 mA, 
    rezystancja obci¹¿enia  500 
 - programowalne napiêciowe 0...10 V, 
    rezystancja obci¹¿enia  500 
 przekaŸnikowe 2 przekaŸniki; styki beznapiêciowe - 
 zwierne - obci¹¿alnoœæ maksymalna:
 - napiêciowa; 250 V a.c., 150 V d.c.,
 - pr¹dowa; 5 A  30 V d.c., 250 V a.c.,
 - obci¹¿enie rezystancyjne; 1250 VA,  
   150 W.

 programowalne progi alarmowe;
 trzy typy alarmów;
 histereza okreœlana za pomoc¹ dolnego i górnego progu alarmo-
wego;
 sygnalizacja zadzia³ania alarmów na wyœwietlaczu LCD;

 cyfrowe:
- interfejs RS-485
- protokó³ transmisji MODBUS

- ASCII 8N1, 7E1, 7O1
- RTU 8N2, 8E1, 8O1, 8N1

- prêdkoœæ transmisji 2400, 4800, 9600 bit/s
- maksymalny czas odpo- 
wiedzi na ramkê zapytania 300 ms

Parametry komunikacyjne  
gniazda programatora:
 interfejs RS-232

- bity danych 8
- parzystoœæ brak
- bit stopu 1

 prêdkoœæ 9600 bit/s
 sterowanie przep³ywem brak
Parametry pamiêci:
 pamiêæ przetwornika (rejestracji) 750 próbek
 min interwa³ rejestracji 1 sec
Klasa dok³adnoœci 0,2
B³¹d dodatkowy od zmian  
temperatury otoczenia ± (0,1% zakresu /10K)

Czas przetwarzania: 
 P12S-1 < 200 ms
 P12S-2 min 200 ms (czas uśredniania  
 pomiaru min 100 ms + czas odpo- 
 wiedzi wyjścia 100 ms)

DANE TECHNICZNE

WEJŒCIA:

 Sygna³   Zakres Minimalny  
 wejœciowy   podzakres 
   z zachowaniem  
   klasy

 Napiêcie (- 3... 3) V  1,5 V rezystancja wejœciowa > 1 M
 Napiêcie (- 10... 10) V  5 V  rezystancja wejœciowa > 1 M
 Pr¹d (- 5... 5) mA  2,5 mA  rezystancja wej. < 3 
 Pr¹d (- 20... 20) mA 10 mA  rezystancja wej. < 3 

	 obs³ugi interfejsu RS-485 w protokole MODBUS, zarówno  
 w trybie ASCII jak i RTU,
	 blokady wprowadzania parametrów za pomoc¹ has³a.
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KOD WYKONAÑ

PRZYK£AD ZAMÓWIENIA

Przyk³ad zamówienia na zakres podstawowy:
kod P12S  2 00 3 1 0 00 0 oznacza przetwornik P12S z wyœwietlaczem, 
zaprogramowany fabrycznie na zakres wejœciowy -3...3 V,  
z wyjœciem analogowym pr¹dowym 4...20 mA, na napiêcie zasilaj¹ce 
85...253 V a.c./d.c., z zaciskami typu gniazdo - wtyk œrubowymi, wy-
konanie standardowe, bez dodatkowych wymagañ.
Przyk³ad zamówienia na podzakres pomiarowy:
kod P12S  1 01 1 1 0 00 0 zakres -5...5 V oznacza przetwornik 
P12S bez wyœwietlacza, pracuj¹cy na sygnale wejœciowym -10...10 V 
zaprogramowany fabrycznie na zakres wejœciowy -5...5 V, z wyjœciem 
analogowym napiêciowym 0...10 V, na napiêcie zasilaj¹ce 85...253 
V a.c./d.c., z zaciskami typu gniazdo - wtyk œrubowymi, wykonanie 
standardowe, bez dodatkowych wymagañ.

*  przetwornik ma wejœcie uniwersalne.  W zamówieniu nale¿y podaæ kod  
 sygna³u wejœciowego, jaki ma byæ zaprogramowany.
**  po uzgodnieniu z producentem
***  mo¿liwe wykonanie z gniazdami samozaciskowymi.

PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE OBWODÓW ZEWNÊTRZNYCH

Rys. 3. Opis listew zaciskowych przetwornika P12S.

Znamionowe warunki u¿ytkowania:
 napiêcie zasilania zale¿ne  

od kodu wykonania 85...230...253 V a.c./d.c. 
 20...24...50 V a.c./d.c.

 czêstotliwoœæ napiêcia zasilania a.c. 40...50...440 Hz
 temperatura otoczenia - 25...23...55°C
 temperatura przechowywania - 25... +85°C
 wilgotnoœæ wzglêdna powietrza < 95% (niedopuszczalna  

 kondensacja pary wodnej)
 czas wstêpnego nagrzewania  

przetwornika 10 min
 pozycja pracy dowolna

Przeci¹¿alnoœæ d³ugotrwa³a 20%

Przeci¹¿alnoœæ krótkotrwa³a (3 s):
 wejœcie napiêciowe 30 V
 wejœcie pr¹dowe 10 In

Pole odczytowe (w P12S-2) wyœwietlacz LCD 2  8  
 zakres wskazań: -99999...99999

Obs³uga (w P12S-2) cztery przyciski:  
    

Stopieñ ochrony zapewniony  
przez obudowê: IP 40
Wymiary 45  100  120 mm
Masa < 0,3 kg
Mocowanie na wsporniku szynowym  
 35 mm
Moc pobierana < 4 VA

Odpornoœæ na zaniki zasilania wed³ug PN-EN 61000-6-2

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna:
 odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne wg PN-EN 61000-6-2
 emisja zak³óceñ elektromagnetycznych wg PN-EN 61000-6-2

Wymagania bezpieczeñstwa wed³ug normy PN-EN 61010-1:
 kategoria instalacji III
 stopieñ zanieczyszczenia 2
 napiêcie pracy wzglêdem ziemi 300 V

Widok z góry 
gniazda RS-485

 Nr Opis

 1 NC
 2 B
 3 A
 4 GND
 5 NC
 6 NC

PRZETWORNIK  P12S X	 XX	 X	 X	 X	 XX	 X
Rodzaj przetwornika:
bez wyœwietlacza ...................................................1
z wyœwietlaczem ....................................................2
Sygna³ wejœciowy*:
Napiêcie  - 3... 3 V ..................................................... 00
Napiêcie  - 10... 10 V ................................................. 01
Pr¹d  -5... 5 mA .......................................................... 02
Pr¹d  -20... 20 mA ...................................................... 03
na zamówienie** .......................................................XX
Sygna³ wyjœciowy:
napiêcie 0... 10 V .............................................................. 1
pr¹d  0... 20 mA ................................................................ 2
pr¹d  4... 20 mA ................................................................ 3
pr¹d  0... 5 mA .................................................................. 4
na zamówienie** .............................................................. 9
Zasilanie:
85...253 V a.c./d.c. .................................................................. 1
20...50 V a.c./d.c. .................................................................... 2
Rodzaj zacisków:
gniazdo - wtyk œrubowy ................................................................0
na zamówienie*** ........................................................................X
Wykonanie:
standardowe ......................................................................................00
specjalne** ....................................................................................... XX
Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagañ .....................................................................0
z atestami Kontroli Jakoœci .......................................................................1
inne wymagania** ................................................................................... X

Wykaz opracowanych wykonañ specjalnych przetwornika 
P12S znajduje siê w oddzielnym katalogu: „Opracowane 
wykonania specjalne przetworników pomiarowych”.

P12S-19


