
Process and Machinery Automation 

FlexTemp ISO (UNIFLEX-Riso)
Programovatelný

dvouvodi ový p evodník
Vstup pro termo lánky, odporové teplom ry,

odporové vysíla e, a mV nap tí

Výstup 4...20 mA lineární teplot ,
možnost vlastní linearizace až na 29 segment

Nastavitelný sloupkový indikátor 

Jednoduché programování pomocí PC 

Galvanické odd lení idla od výstupního signálu 

Verze s jiskrovou bezpe ností EEx ia IIC T5 
Verze s limitním kontaktem 

VŠEOBECN
FlexTemp ISO se sloupkovým indikáto-
rem je univerzální dvouvodi ový p e-
vodník s vysokou odolností proti elek-
tromagnetickému rušení. 
Pomocí PC a adapteru je možno jej na-
programovat na požadovaný druh idla
a rozsah m ení a kdykoli toto nastavení 
op t zm nit. Komunikace je obousm r-
ná, lze tedy i zp tn  p e íst nastavení 
p evodníku.
Vstup a výstup p evodníku jsou navzá-
jem galvanicky izolovány. 
K dispozici je i verze s limitním kontak-
tem a pro použití v prost edí s nebezpe-
ím výbuchu p evodník v jiskrov  bez-

pe ném provedení. 

POPIS
P evodník má dva nezávislé vstupy pro 
p ipojení termo lánku nebo mV nap tí a 
pro odporový teplom r nebo vysíla .
P i m ení termo lánku lze zvolit interní 
nebo externí teplotní kompenzaci. 
Odporový vstup je p ipraven pro teplo-
m ry Pt, Ni nebo Cu ve 2-, 3-, nebo 4-
vodi ovém zapojení. 

M it je možno i proud s využitím nap -
ového vstupu a externího bo níku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VSTUP
Rozlišení 15 bit  (32 768 krok )

Odporový teplom r

idlo Rozsah (°C) Nejmenší 
rozp tí Chyba 

Pt25... 
...Pt500 -250...+850

Pt501... 
..Pt1000 -200...+300

Ni25... 
..Ni1000 -50...+250

Cu25... 
.Cu1000 -50...+200

10 (K) 0.1 (K) 

Nejmenší programovatelný krok: 0,1 K 

Proud idlem: 0,2 mA, pulsní 

P ipojení:
Dvou-, t í- nebo ty -vodi ové

Termo lánek

idlo Rozsah ( C) Nejmenší 
rozp tí Chyba

T -250...400 40 (K) 
U -200...600 
L -200...900 
J -210...1200 
E -270...900 
K -250...1370 
N -200...1300 

50 (K) 1 (K) 

R
S -50...1750 100 (K) 

B +100...1820 50 (K) 
C 0...2300 
D 0...2300 100 (K) 

2 (K) 

Nejmenší programovatelný krok: 0,1 K 
Teplotní kompenzace: 
Interní zabudovaná nebo externí pomocí 
idla Pt100, p ipojeného na svorky 3 a 4 

(+7).
Chyba kompenzace < 0,1 K/10K 
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Nap tí / odporový vysíla

Vstup Rozsah Min. rozp tí
rozsahu

Chyba 

mV -10...70 2 mV 0,05 mV 
V -0,1....1,1 20 mV 0,5 mV 

0...390 10  0,05 
0...2200 50  0,25 

Hlídání vstupního obvodu
Zabudováno, reakce výstupu volitelná, 
výstup p es nebo pod rozsah. 

Cyklus m ení: Nom. 500 ms 

Tlumení: Volitelné 0...30 s 

P ípustné rušení na vstupu
(dle DIN IEC 770 6.2.4) 
Souhlasné rušení: Vliv zanedbatelný 
Sériové rušení: 
370 mV pro TC (typ J 0...1000 °C) 
460 mV pro Pt100 (0...100 °C) 

VÝSTUP:
Standartní signál: 4...20 mA, 
p ímý nebo inverzní 
Rozlišení: 12 bit
Zát ž:

.max ][022,0
][5,6

p ív
S R

A
VUR

kde US je napájecí nap tí p evodníku.

Limit výstupního proudu:
Volitelný na 3,8 mA a 22 mA 

Charakteristika: 
Lineární s teplotou nebo voln  nastavi-
telná linearizace až na 29 segment .
Chyba linearity: 0.1 % z plného rozsahu

Chyba m ení:
(nezahrnuje chybu linearity) 

idlo Chyba 
Pt (pro t >-50°C) ± 0,1K ± 0,1% 
T  ± 1K ± 0,1% 
T : R,S,B,C,D ± 2K ± 0,1% 

DISPLEJ
Sloupkový displej  s 51 segmenty.  
Rozlišení: 2% na každý viditelný seg-
ment (resp. 1% když horní segment bli-
ká).
Rozsah indikace je volitelný v mezích 
zvoleného m ícího rozsahu, na p .:
Výstupní signál
4 mA = 150 °C, 20 mA = 600 °C  
Displej
0% = 500 °C, 100% = 600 °C 

NAPÁJENÍ

Napájecí nap tí
Standartní provedení: 6,5....35 Vss 
Ex verze: 6,5....28 Vss 
P ípustné zvln ní: 3 Vst
Vliv napájení
Na po átek rozsahu:   ±0.005%/V 
Na konec rozsahu:    ±0.001%/V 

Chování p i ztrát  napájení:
Bez ztráty naprogramování 

VERZE S LIMITNÍM 
KONTAKTEM
Spínací kontakty relé: 
Nap tí max. 230 Vac / 50 Vdc 
Proud max 50 mA (500 mA pulsní) 
Funkce: programovatelné sepnutí a ro-
zepnutí kontaktu 

PODMÍNKY PROST EDÍ

P ípustná teplota
Pro provoz:  -40...+85 °C 
Skladování:  -35...+85 °C 
Vliv teploty:  0,1%/10K 

Relativní vlhkost
98%, kondenzace možná 

Chv ní
4 g p i 10....100 Hz (Loyd v test 2) 

Dlouhodobá stabilita: ± 0,1%/10000 h 

ELEKTROMAGNETICKÁ
KOMPATIBILITA:
Vyhovuje normám EN50081-2 a 
EN50082-2 pro použití v obytném i 
pr myslovém prost edí bez omezení. 

Rušení do vstupních a výstupních vo-
di :
IEC 801-4; úrove  4; 2kV CM
IEC 801-5; úrove  3; 2kV CM/1kV DM 

Vysokofrekven ní rušení
IEC 801-3; úrove  3; 
AM: 30 V/m, 80...1000 MHz 

Nízkofrekven ní magnetické pole
100 A/m, 50 Hz 

Elektrostatické výboje
IEC 801-2; úrove  3; 8 kV na kryt, 
4 kV na svorky 

Vyza ování elektromagnetického pole
Vyhovuje EN 50081-2 

Obr. 1: Rozm ry

Obr.2: P ipojení proudové smy ky

Svorky 5, 6: 
Nevyužity u stan-
dartní verze 
Spínací kontakt re-
lé u verze s limit-
ním kontaktem 

Obr.3: P ipojení odporového teplom ru

       Max. RL p i > 600 °C : 10                  Max. RL p i  600 °C : 30 

Obr.4: P ipojení odporového vysíla e

Obr.5: P ipojení termo lánku
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Obr.6: P ipojení nap tí / proudu

VERZE S JISKROVOU 
BEZPE NOSTÍ

Klasifikace dle EN 50 014 a 50 020 
EEx ia IIC T5; zóny 1 a 2 
Osv d ení: DEMKO 94D.120131X 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Rozm ry
62 x 88 x 24 mm 

T ída krytí
Kryt IP 30, svorky IP 10 
IP 67 s p ídavným krytem 
(viz údaje pro objednávku) 

P ipojení: Šroubovací svorky 

Váha: 0.12 kg 

Montáž: Na standartní lištu 35 mm 

Montážní poloha: Libovolná

P íslušenství
idlo Pt 100 CJC 9404 202 08331 

(pro externí kompenzaci 
studeného konce) 
Programovací 8223-903 
souprava (9404 202 09301) 
Souprava obsahuje: 
Adapter s kablíkem a konektorem 
pro p ipojení do sériového portu PC, 
disketa 3,5" 
s konfigura ním programem a návodem 
k obsluze. 
Kryt IP 67 9407 290 01001
Venkovní kryt s pr hledným ví kem a 
DIN lištou 
pro montáž dvou modul  UNIFLEX 

Obr.7 : P ístup k informa nímu štítku

Obr. 8: P ístrojový kryt IP 67 

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Popis     Objednací íslo

FlexTemp ISO 8223 524 
(Uniflex-Riso) 9404 202 09001 

FlexTemp ISO Ex verze 8224-524 
(UNIFLEX-Risex) 9404 202 09011 

FlexTemp ISO s limitním kontaktem 8223-534 
(UNIFLEX-Risre) 9404 202 09101 

FlexTemp ISO Ex s limitním kontaktem 8224-534 
(UNIFLEX-Risrex) 9404 202 09111 

Naprogramování dle zadání – nutno uvést v objednávce: 
Typ idla:  Termo lánek typ  ............ s interní nebo externí kompenzací 
nebo Odporový teplom r typ  ............ 2-, 3-, nebo 4-vodi ové zapojení 
nebo Odporový vysíla   2-, 3-, nebo 4-vodi ové zapojení 
nebo Nap tí mV 
p ípadná vlastní linearizace (tabulka až 29 segment )
Rozsah m ení:
Po átek rozsahu (4 mA): .............. Konec rozsahu (20 mA): ............. 
Displej po átek (%) .............. Displej konec (%) ............. 
Tlumení (0...30 s): .............. 
Chování p i poruše idla:  p es rozsah 
 pod rozsah 
Verze s limitním kontaktem: Sepnutí relé p i  ........... 
   Rozepnutí relé p i ........... 
Projek ní ozna ení (nap . KKS kód): ..................................(až 16 alfanum. znak )

Zp sob otev ení:
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