
UNIFLEX-CI / CB
Programovatelný univerzální p evodník teploty

Vstup pro Pt 100, termo lánky,
odporový vysíla , nap tí, proud 

Matematické funkce 

Plné galvanické odd lení vstupu, 
výstupu a napájení 

Programování pomocí PC 

EMV test dle norem EN a NAMUR 

Programovatelný limitní kontakt

VŠEOBECN
P evodník UNIFLEX CI / CB je uni-
verzální mikroprocesorový modul pro 
pr myslové použití, sloužící pro m ení a 
hlídání teploty, signál  odporu, proudu a 
nap tí. Umož uje i p evod analogového 
signálu na impulzní pomocí integrátoru, 
má funkci pam ti a derivace. 
P ístroj spl uje požadavky elektromag-
netické snášenlivosti (EMV) a svojí 
univerzálností umož uje redukovat 
zásoby náhradních díl .

P evodník se dodává ve dvou základních 
provedeních: UNIFLEX-CI s displejem a 
ovládacími tla ítky na elním panelu a 
UNIFLEX-CB se "slepým" elním 
panelem. U tohoto provedení je na elním 
panelu pouze LED dioda indikující stav 
pod nap tím a malé tla ítko pro korekci 
m ené hodnoty za provozu. 
Ob  provedení mají na elním panelu 
ješt  malý konektor komunika ní linky 
RS232 pro napojení na PC. 

Programování p evodníku (volba druhu 
vstupního signálu a jeho rozsah, volba 
výstupu, funkce limitního/poruchového 
relé, ev. matematické zpracování signálu) 
se tedy provádí pomocí PC a p íslušného
inženýrského software. UNIFLEX CI s 
displejem je možno navíc programovat i 
elními tla ítky. Programování pomocí 

PC umož uje i dokumentovat nastavení 
jednotlivých p evodník  nebo íst jejich 
nastavení a m ené hodnoty p i provozu. 
Naprogramování p evodníku je možno 
kdykoli op t zm nit.
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POPIS
P evodník má nezávislé vstupy pro  
termo lánky, nap ové i proudové 
signály a pro odporové vysíla e a 
teplom ry.U termo lánk  je možno zvolit 
externí nebo interní teplotní kompenzaci. 
Odporové teplom ry se p ipojují t í- nebo 
ty vodi ov .

U proudových a nap ových vstup  a  u 
odporového vysíla e je možno vstupní 
signál linearizovat v osmi segmentech. 

K zpracování vstupního signálu je možno 
standardn  využívat mat. funkce filtru, 2. 
mocniny a odmocniny. Provedení 
p evodníku s rozší enými funkcemi má 
navíc integraci, pam  a derivaci 
vstupního signálu. Tyto funkce vyžadují 
binární ídící vstup, pro který jsou využity 
svorky pro p ipojení  odporových idel.
Takto vybaveným p evodníkem proto 
není možno m it odporové signály 
(Pt100 nebo vysíla ).

Hlídání vstupního obvodu
U termo lánk , odporových teplom r  a 
vysíla  je vstupní obvod idla hlídán 
proti p erušení. Jeho porucha je signali-
zována:
- ervenou LED diodou na elním 

panelu,
- limitním kontaktem (konfigurací 

možno zvolit sepnutí nebo rozepnutí 
kontakt  p i poruše), 

- úrovní výstupního signálu (možno 
zvolit pod nebo p es rozsah) 

Korekce m ené hodnoty
Funkce korekce m ené hodnoty (obr. 1) 
umož uje úpravu charakteristiky idla.

Obr.1: Korekce m ené hodnoty 

Zvolit je možno dva zp soby korekce: 
- Korekce ve dvou bodech charakte-

ristiky (p i p ipojeném idle)
- Zadáním hodnot z kalibra ní tabulky. 

Tla ítky elního panelu lze provést i 
dodate nou korekci p i provozu. 

Hlídání limitní hodnoty
- Min. a max. mezní hodnotu možno 
zadat ve fyzikální jednotce nebo u 
provedení s rozší enými funkcemi  i v % 

- Mezní hodnoty jsou nastavitelné v 
rozmezí -10% až 110% rozsahu 
výstupního signálu 

Hystereze
Nastavitelná ve fyz. jednotkách nebo  % v 
rozmezí 0...50% výst. rozsahu. 

Prodleva
Nastavitelná v rozmezí 0...60 s. 
Signály kratší než nastavený as nez-
p sobí vybuzení limitního kontaktu. 

Signalizace p ekro ení meze
- ervenou LED diodou na elním 
panelu

- limitním kontaktem (konfigurací 
možno zvolit sepnutí nebo rozepnutí 
kontakt )

Filtr
Použit je matematický filtr 1. ádu s  
nastavitelnou asovou konstantou a 
ší kou pásma. 

Obr.2: Vstupní filtr 

Ší ka pásma je nastavitelná tolerance 
vstupní hodnoty, v níž je filtr funk ní.
Zm ny na vstupu p esahující toto pásmo 
jsou p eneseny na výstup bez filtrace. 

Integrace
Funkci integrace je možno použít u 
nap ového nebo proudového vstupu a 
termo lánku. Integra ní asová konstanta 
je nastavitelná (0,1....999,9 min). 

Derivace
Tuto funkci je možno využít pro sta-
novení odchylky vstupního signálu za 
stanovený as.

Pam
Funkce umož uje uchování krátkodobých 
signál .

TECHNICKÉ ÚDAJE

VSTUP (konfigurovatelný) 
Rozlišení: cca 20 000 krok , vztaženo na 
celý rozsah 
M icí cyklus: 200 ms 

Termo lánek

Meze m ícího rozsahu (skupina 1) 
Typ  Po átek (°C)  Konec (°C) 

E -100 1000 
J -100 1200 
L -100  900 
K -100 1370 
N -100 1300 
T -100  400 
W(C) 0 2315 

Nejmenší rozsah: 4 (2) mV 1)

Meze m ícího rozsahu (skupina 2) 
Typ  Po átek (°C)  Konec (°C) 

R 0 1760 
S 0 1760 
B 0 1820 

Nejmenší rozsah: 2 mV 

Vstupní odpor: > 1 M
Linearizace: Zabudovaná, výstup lineární 
dle teploty. 
Chyba linearizace: 
Pro TC skup. 1:  0,2 K
Pro TC skup. 2:  0,5 K 

Hlídání vstup. obvodu: Na p erušení
Kompenzace studeného konce: 
Volitelná interní n. externí (0...60°C) 

Chyba displeje:  3K 1 íslice

Odporový teplom r Pt100 DIN IEC

Meze rozsahu: -200...650 °C 
Nejmenší rozsah: 50 (25) K1)

Proud idlem:  <0.4 mA 

P ipojení: T í- nebo ty vodi ové,
max. odpor každého z p ívodních vodi

 30 
Vstupní odpor: > 1 M
Chyba linearizace:  0,1 K 
Hlídání vstup. obvodu: Na p erušení

Chyba displeje:  1K 1 íslice

1) Údaje v závorce p i cca dvojnásobné chyb

Výstup 100%

Vstupní signál

Vstup

Horní korek ní bod (CH)

Dolní korek ní bod (CL)

x

t

Ší ka pásma b_F
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Odporový vysíla
Rozsah 1: 0... 400 
Rozsah 2: 0...1500 
(v etn  odporu p ívod )

Nejmenší rozsah
Rozsah 1: 20 (10) 1)

Rozsah 2: 50 

P ipojení
Odporový vysíla  nebo odpor t ívodi-
ov , potenciometr t í- nebo ty vodi-
ov .

M ící proud
Rozsah 1: cca 0,4 mA 
Rozsah 2: cca 0,1 mA 

Odpor p ívod :  30  každý vodi

Vstupní odpor: > 1 M
Hlídání vstup. obvodu: Na p erušení

Stejnosm rné nap tí
mV, p ímo
Rozsah 1: -3... 23 mV, min. 2,5 mV 
Rozsah 2: -11...69 mV, min. 9 mV 
Rozsah 3: 0...160 mV, min. 15 mV 
Vstupní odpor: > 1 M

V, p es vnit ní nap ový d li
Rozsah 1: -0,6...4,4 V, min. 400 mV 
Rozsah 2: -2...13 V, min. 1000 mV 
Rozsah 3: 0...30 V, min. 2000 mV 
Vstupní odpor: cca 100 k

Stejnosm rný proud
Rozsah 1: -1...7,3 mA, min. 1 mA 
Rozsah 2: -3...22 mA, min. 2 mA 
Rozsah 3: 0...50 mA, min. 4 mA 
Vstupní odpor: cca 18 

ídící vstup
Ur en pro p ipojení externího nenapá-
jeného kontaktu 
Min. doba sepnutí platného signálu: 

 100 ms 

Rušivé vlivy na vstup
(dle DIN IEC 770 6.2.4) 

Souhlasné rušení: Vliv zanedbatelný 
Seriové rušení: Bez vlivu p i
cca 450 mVst  pro TC (typ S), 
cca 1 Vst  pro mV (0...50 mV), 
cca 750 mVst  pro Pt100 (0...100 °C), 
cca 10 Vst  pro DC 0...4 V / 0...5 mA. 

1) Údaje v závorce p i cca dvojnásobné chyb

Obr.3: Rozm ry (v mm) 

Obr.4: Elektrické zapojení 

VÝSTUP:
Oba výstupy, proudový i nap ový jsou 
trvale k dispozici. Konfigurací je možno 
zvolit jeden z výstup , který je aktivován 
jako kalibrovaný výstup s danou 
p esností.
Chyba synchronizace obou výstup :

 0,5 % 
Proudový výstup
0...20 mA nebo 4...20 mA 
Voliteln  p ímý nebo inverzní. 
Meze rozsahu: -0,3...< 23 mA 
Zát ž: 0...700 
Vliv zát že:  -0,1 % / 100 
Nap ový výstup
0...10 V, paraleln  k proudovému 
výstupu.
Voliteln  p ímý nebo inverzní. 
Meze rozsahu: -0,15...< 11,5 V 
Zát ž: 2 k  (není odolný proti trvalému 
zkratu)
Vliv zát že p i 2 k  zanedbatelný 

Rozlišení: > 13 bit  (9000 krok )
Chyba linearity: v etn  chyby tovární 
kalibrace:  0,06 % plného rozsahu 
Hystereze: 0,02 % plného rozsahu 
Reprodukovatelnost:  0,01 % 
Reakce na poruchu vstupního obvodu:
Volitelná, pod nebo p es rozsah. 

Dynamické vlastnosti
Odezva na skokovou zm nu vstupu z 
10% na 90% rozsahu: Výstup sleduje 
vstup po cca 630 ms. 
Doba reakce na aktivaci pam ti:
100 ms + max. 600 ms 

Spínací výstup
Relé s p epínacím kontaktem. 
Zatížení: Max. 250 VAC, 1A, 
min. 10 V, 0,1 A. 
Funkce volitelná: Alarm p i poruše idla
a/nebo p ekro ení mezní hodnoty, relé p i
poruše aktivováno nebo deaktivováno. 
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NAPÁJENÍ

St ídavé napájení
85...264 Vst , 50/60 Hz 
P íkon cca 5,3 VA 

Univerzální napájení
18...50 Vss / 18...40 Vst
P íkon cca 2 W / 2,9 VA 

Vliv napájení: zanedbatelný. 
P i ztrát  napájení z stane na-
programování p evodníku zachováno.

DISPLEJ

Provedení s displejem (UNIFLEX CI)
4-místný LCD displej, 
výška íslic 7 mm. 
Zelená LED indikace stavu pod nap tím 

ervená LED indikace poruchy idla
nebo p ekro ení meze, blikání p i
adaptaci idla

Provedení bez displeje (UNIFLEX CB)
Zelená LED indikace stavu pod nap tím 

ervená LED indikace poruchy idla
nebo p ekro ení meze 

OVLÁDÁNÍ

Provedení s displejem (UNIFLEX CI)
Nastavení konfigurace a parametr
p evodníku se provádí pomocí t í tla ítek
elního panelu. 

Provedení bez displeje (UNIFLEX CB)
Tla ítkem elního panelu je možno 
provést korekci vstupního signálu (s 
pomocí dig. voltmetru). 

Ovládání pomocí PC
Ob  verze p evodníku je možno pln
ovládat (konfigurace, parametry, korekce) 
pomocí inženýrského software pod 
Windows. 

KOMUNIKA NÍ LINKA 
RS 232 s aktivním adaptérem. 

MATEMATICKÉ FUNKCE

Funkce bez ext. ídícího kontaktu
- Korekce vstupního signálu 
- Filtr 1. ídu s nastavitelnou ší kou

pásma 
- Linearizace na 8 segment
- x, kde -x =0 
- x2

Funkce s ext. ídícím vstupem
- Korekce vstupního signálu 
- Filtr 1. ídu s nastavitelnou ší kou

pásma 
- Linearizace na 8 segment
- x, kde -x =0 
- x2

- Integrace s nastavitelnou asovou
konstantou (t=0,1…999,9min) a 
s nastavitelným vstupním offsetem 
(P1) podle vztahu:
y(t)=y(t-Tr)+Tr/t*(x+P1) 

ídící vstup resetuje integrátor na
 nulu. 

- Derivace s nastavitelným t a P1 podle 
vztahu:

 y(t)=t/(t+Tr)*{y(t-Tr)+P1*[x(t)-x(t-Tr)]} 
- Pam

PODMÍNKY PROST EDÍ

P ípustná teplota
Pro jmen. p esnost: 0...55 °C 
Pro provoz:  -10...+60 °C 
Skladování:  -20...+70 °C 

Vliv teploty (v rozmezí -10...+60 °C)
Na po átek rozsahu 
Odp. vstup: 0.03%/10K
Ostatní vstupy: 0.04%/10K
Na konec rozsahu 
Odp. vstup: 0.05%/10K
Ostatní vstupy: 0.05%/10K

Vliv na interní teplotní kompenzaci:
-0.13K/10K

Relativní vlhkost
90%,  nekondenzující 

Chv ní a rázy
DIN IEC 68-2-6/Fc 
DIN 68-2-29/Eb 

VLIV ELEKTROMAGN. POLÍ:
Vyhovuje dle norem EN 50081-1 a EN 
50082-2 pro použití v obytných 
prostorách i pr myslovém prost edí bez 
omezení 

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

Vysokofrekven ní rušení
IEC 801-3; úrov. 3; 10V/m 
bez vlivu p i 27...1000 MHz2)

Rušení rozhlasovými frekvencemi
IEC 801-6; 10 Vst
bez vlivu p i 0,15....80 MHz2)

Elektrostatické výboje
IEC 801-2; úrov. 3; bez vlivu p i 8 kV na 
kryt, 4 kV na svorky 

Nízkofrekven ní magn. pole
400 A/m, 50 Hz 

Vyza ování elmag. pole
Vyhovuje EN 50081-1/2 

ELEKTRICKÁ BEZPE NOST
Testováno dle EN 61010-1 
P ep ová kategorie II 
Stupe  zne išt ní 2 
Pracovní nap tí 300 V 
Za ízení t ídy ochrany I 

Ozna ení CE
dle evropských direktiv pro 
elektromagnetickou kompatibilitu 
a elektrickou bezpe nost.

JISKROVÁ BEZPE NOST
P ístroj není ur en pro prost edí SNV. 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Rozm ry
92 x 110 x 40 mm 

T ída krytí
Kryt a svorky IP 30 

P ipojení: Šroubovací svorky pro max. 
2,5 mm2

Váha: 0.225 kg 

Montáž: Na standardní lištu 35 mm 

Montážní poloha: Libovolná 

2) Ne u nejmenších rozsah
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Displej a reakce na poruchu
°C/p es rozsah (>100%)  0
°C /pod rozsah (<0%)  1
°F/p es rozsah (>100%)  2
°F/pod rozsah (<0%)  3

Reléový výstup

Porucha vst. Limitní 
obvodu  kontakt 

0     x  o P i poruše 
1     o  x relé 
2     x  x v klidu 

3     x  o P i poruše 
4     o  x relé 
5     x  x pod proudem

Druh signálu
Termo lánek s interní tepl. komp  0
Termo lánek s externí tepl. komp  1
Pt 100 DIN    2
Potenciometr    3
Odporový vysíla     4
Stejnosm rné nap tí   5
Stejnosm rný proud   6

Vstupní signál

Termo lánek  Pt 100 DIN Kód1) Odpor. vysíla  Nap tí Proud      

L   -100... 900 °C  3-vod.  -200...650 °C   0 3-vod.  0... 400  -3...23 mV -1...7,3 mA 
J   -100...1200 °C  4-vod.  -200...650 °C   1 3-vod.  0...1500  -11...69 mV -3...22 mA 
K  -100...1350 °C     2 4-vod.  0... 400 2)  0...160 mV  0...50 mA 
N  -100...1300 °C     3 4-vod.  0...1500 2) -0,6...4,4 V 
S        0...1760 °C     4   -2...13 V 
R       0...1760 °C     5    0...30 V 
T    -100...400 °C     6
W(C) 0...2315 °C     7
E   -100...1000 °C    8
B        0...1820 °C    9

Potla ení sí ové frekvence
  50 Hz     0
  60 Hz     1

Výstupní signál
0 0...20 mA 
1 4...20 mA 
2 0...10 V 

Zpracování vst. signálu
Žádné    0
M ítko (ve dvou bodech)  1
Linearizace   2

Matematická funkce
0 Žádná 
1 x2

2 x
3 Pam 3)

4 Integrace 3)

5 Derivace 3)

Programování p evodníku se provádí nastavením dvojice ty místných konfigura ních kód  a volbou parametr :
Význam konfigura ního ísla Con 1:

1) Kódy které neodpovídají zvolenému druhu signálu nelze nastavit 
2) Platí pro odporový vysíla , nikoli potenciometr

Význam konfigura ního ísla Con 2:

                                                3) Ne se vstupem pro odporová idla
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Displej a funkce
Bez displeje
Standardní p evodník    0
P evodník s pam tí, integrací, 
derivací 1)     2
S displejem
Standardní p evodník    1
P evodník s pam tí, integrací, 
derivací 1)     3

Konfigurace a napájení 
Standardní konfigurace
St ídavé napájení 85...265 Vst     1
Univerzální napájení 18...40 Vst  / 18...50 Vss  2
Konfigurace dle zadání
St ídavé napájení 85...265 Vst     3
Univerzální napájení 18...40 Vst  / 18...50 Vss  4

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

                                                       1) Ne se vstupem pro odporová idla

UNIFLEX CI / CB

9 4 0 4 2 1 1 8 0   1 

P ÍSLUŠENSTVÍ

Adapter pro napojení na PC 9407 998 00001
Inženýrský software na disket  3.5" 9407 999 00801

Vydání 0011    Zm na technických údaj  vyhrazena


