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1. Opis przełącznika

Przełącznik miejsc pomiarowych PMP-201 umożliwia podłaczenie kilku 
czujników do jednego przyrządu pomiarowego.
Przystosowany jest do współpracy z rezystancyjnymi i termoelektrycznymi 
czujnikami temperatury.
Przeznaczony jest do zabudowy w tablicę lub pulpit sterowniczy.
PMP-201 umożliwia ustawienie:

- liczby aktywnych kanałów (czujników)
- trybu pracy: rêczny lub automatyczne prze³¹czanie kana³ów
- czasu przełączania w trybie automatycznym

Na płycie czołowej znajdują się trzy przyciski do nastawiania parametrów 
przełącznika oraz pole diód świecących:

'Up' przycisk przełącza na następny kanał lub
zwiększa nastawianą wartość,

'Dn' przycisk przełącza na poprzedni kanał lub
zmniejsza nastawianą wartość,

'Fn' przycisk zmiany trybu pracy

LED 1..10 sygnalizacja aktywnego kanału lub wartości nastawy
LED A,T,M sygnalizacja trybu pracy
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A - dioda sygnalizacji trybu automatycznego ,
T - diody sygnalizacji trybu programowania czasu prze³¹czania 

  w trybie automatycznym,
M - dioda sygnalizacji trybu programowania iloœci kana³ów

2. Obsługa 

Dzia³anie prze³¹cznika polega na ³¹czeniu jednego z kana³ów 
wejœciowych (1..10) do zacisków wyjœciowych ('OUT'). 
Ka¿dy kana³ sk³ada siê z trzech torów:

Rys.2 Uproszczony schemat prze³¹cznika (aktywny kana³ 2)

Rys.3 Widok zacisków prze³¹cznika.
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Uwaga.
Prze³¹czanie kana³ów moæe odbywaę siź  w dwóch trybach:

 - przed przy³¹czeniem nowego kana³u roz³¹czany jest 
poprzedni kana³. 
Tryb ten jest wymagany dla wejúę  napiźciowych, pr¹ dowych lub dla 
czujników termoelektrycznych.
Jest to domyú lny tryb pracy prze³¹cznika.

 - poprzedni kana³ roz³¹czany jest ok 100ms po za³¹czeniu
nowego kana³u. 
Ten tryb moæna wybraę przy pod³¹czaniu czujników
termorezystancyjnych (Pt100).

W³¹czenie trybu '³¹cznego' polega na przytrzymaniu klawisza 'UP' 
przy w³¹czaniu zasilania prze³¹cznika.

W³¹czenie trybu 'roz³¹cznego' polega na przytrzymaniu klawisza 'Dn' 
przy w³¹czaniu zasilania prze³ącznika.

2.1 Programowanie ilości kanałów.

Za pomocą klawisza 'Fn' wybrać tryb programowania ilości kanałów
(zapalona zielona dioda M). Za pomocą klawiszy 'Up, 'Dn' ustawić
żądaną ilość kanałów (pozycja czerwona dioda LED 1..10).
Ilość kanałów zostaje zapamiętana po przyciśnięciu klawisza 'Fn'.

Ustawiona ilość kanałów ogranicza ilość kanałów biorących udział 
w przełączaniu - zarówno w trybie ręcznym jak i automatycznym.

2.2 Programowanie czasu przełączania dla trybu automatycznego.

Za pomocą klawisza 'Fn' wybrać tryb programowania czasu 
przełączania (zapalona zielona dioda T).
Za pomocą klawiszy 'Up, 'Dn' ustawić czas przełączania zgodnie 
z tabelą Tab.1.

rozùàcznym

łącznym
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dioda LED 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
czas przeł.[s] 1 3 5 10 20 30 40 50 60 90

Tab.1 Czasy przełącznia dla trybu automatycznego

Czas przełączania zostaje zapamiętany po przyciśnięciu klawisza 'Fn'.

2.3 Ustawienie ręcznego trybu przełączania.

Za pomocą klawisza 'Fn' wybrać tryb ręczny pracy.
(wygaszone zielone diody A,T,M).
Wybór aktywnego kanału odbywa się za pomocą klawiszy 'Up',Dn'.

2.4 Ustawienie trybu automatycznego przełączania.

Za pomocą klawisza 'Fn' wybrać tryb automatyczny (zapalona zielona 
dioda A). Wciśnięcie klawisza 'Up' rozpoczyna przełącznia kanałów zgodnie 
z ustawionym czasem przełączania. 
Wcisnięcie klawisza 'Dn' wstrzymuje przełączanie automatyczne.

Uwaga:
Podczas uruchomionego przełączania w trybie automatycznym - klawisz 'Fn' 
jest nieaktywny.
By zmienić parametry przełaczania należy zatrzymać przełączanie 
automatyczne klawiszem 'Dn'.

3. Uwagi do montażu
W obwód zasilania włączyć bezpiecznik bezzwłoczny o wytrzymałości 10A.



4. Dane techniczne

C 00 g

5. Ustawienia fabryczne

ilość aktywnych kanałów 10
tryb pracy przełączanie ręczne
tryb przełącznia przełączanie rozłączne

6. Zawartość opakowania

przełącznik miejsc pomiarowych,
2 elementy mocujące,
instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną.

Ilość kanałów / wejść 10
Ilość torów dla każdego wejścia 3
Rezystancja styków przekaźnika < 0.1W
Maksymalne napięcie i prąd przełączeniowy 30V / 100mA
Zasilanie 230 VAC  3 VA 
Stopień ochrony obudowy

od strony czołowej IP40
część zatablicowa IP30

Temperatura pracy T 0 ...+50°CO

Wymiary  (wys. x szer. x głęb.) 48 x 96 x 145 mm
iężar ok. 4

Wymiary okna do zabudowy 44 x 91 mm
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