
Použití

Převodníky P5201 slouží k převodu odporového, napěťového
nebo proudového signálu ze snímače na proudový nebo
napěťový, linearizovaný, galvanicky oddělený výstupní signál
4 až 20 mA, 0 až 20 mA nebo 0 až 10 V nebo jakýkoli výstupní
signál v rozsahu standardního výstupního signálu (0 až 5 mA,
1 až 6 V apod.). Podle provedení obsahují až dvě spínací relé,
která mohou sloužit k signalizaci mezních stavů. Mezní stavy
lze rovněž hlásit chybovým signálem. Převodník v provedení
H10 EEx a H11 EEx je určen k montáži do hlavice snímače
teploty a lze jej umístit do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Popis

Odporové čidlo je možno připojit dvouvodičově, třívodičově
nebo čtyřvodičově. Odpor vedení je plně kompenzován
u čtyřvodičového připojení. U třívodičového připojení je plně
kompenzován za předpokladu, že všechny přívody k čidlu mají
stejnou hodnotu odporu. U dvouvodičového připojení
odporového čidla lze odpor přívodů kompenzovat zadáním
konstantní hodnoty odporu do dotazníku při objednávání nebo
při konfiguraci pomocí nastavovacího programu.
Napěťové čidlo (termočlánek) se připojuje dvouvodičově.
Kompenzace teploty srovnávacího spoje může být buď interní
nebo externí volbou kódu v objednací tabulce při objednávání.
Provádí se čidlem Pt1000A, který zaručuje maximální přesnost
a stabilitu měření teploty. Převodník umožňuje i použití jiných
prostředků pro kompenzaci teploty srovnávacího spoje
(kompenzační krabice, termostat). Kompenzační teplotu je
potom nutné uvést v dotazníku nebo konfigurovat pomocí
nastavovacího programu.

Poloha potenciometru je měřena v procentech. Jedna krajní
poloha je 0 % a druhá krajní poloha je 100 % nezávisle
na hodnotě celkového odporu. Za určitých podmínek lze měřit
i potenciometry s hodnotou mimo uvedený základní rozsah
po dohodě s výrobcem. Pokud by bylo třeba měřit polohu
potenciometru jako odpor, lze použít připojení pro měření
odporu.
Vstupní signál je A/D převodníkem převeden na číslicový signál,
který je programem mikropočítače převeden dle zadaných
parametrů na primární veličinu (teplotu) a podle nastaveného
rozsahu na výstupní proud nebo napětí. Zároveň se vypočítá
poloha komparátorů a nastaví příslušná relé. Pokud je použit
displej, zobrazuje primární veličinu v celém základním rozsahu
nezávisle na stavu výstupu. Rovněž komparátory pracují
v celém základním rozsahu i mimo nastavený rozsah.
Převodníky s kódy vstupních rozsahů R7x a R8x mají pevně
konfigurované vstupní obvody. Vstup není univerzální a proto
nelze programově měnit kód základního rozsahu ani kód
připojení čidla. Ostatní parametry měnit lze. Kód nastavení
vstupu R7x a R8x musí být uveden při objednávání.
Pokud převodník obsahuje relé, je k prvnímu komparátoru
přiřazeno první relé a k druhému komparátoru druhé relé.
Každé relé má jeden spínací kontakt, který lze nakonfigurovat
i jako rozpínací pomocí nastavovacího programu, nastavovací
jednotky nebo uvedením v dotazníku. Při chybě převodníku je
možné definovat polohu komparátoru uvedením v dotazníku
nebo konfigurovat pomocí nastavovacího programu. Polohu
komparátorů lze indikovat také chybovým výstupním signálem
i v případě, že komparátor neobsahuje relé. Například pokud
pro rozsah 0 až 100 °C nastavíme komparátor na 200 °C,
bude výstup v rozsahu 0 až 100 °C lineárně stoupat.
Při překročení rozsahu ještě dále stoupá a zastaví se
na přibližně 20,5 mA (10,25 V). Při překročení teploty 200 °C
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P5201
Univerzální programovatelné převodníky
s galvanickým oddělením
• Jeden typ převodníku pro všechna běžná

odporová i termoelektrická čidla.

• Výstupní signál dle provedení 4 až 20 mA,
0 až 20 mA nebo 0 až 10 V.

• Přesnost dle rozsahu a vstupu až 0,05 %
z nastaveného rozsahu.

• Přestavitelnost rozpětí 1 až 100 %
ze základního rozsahu.

• Galvanické oddělení vstupu od výstupu (1000 V
ST

).

• Napájení z proudové smyčky
nebo galvanicky oddělené napájení 24 V

SS
.

• Na volitelném LCD displeji zobrazuje teplotu v celém
základním rozsahu s rozlišitelností 0,1 nebo 1 °C.

• Dva mezní komparátory a až dvě spínací relé.

• Přestavení pomocí nastavovací jednotky
nebo počítače PC.

• Možnost komunikace přes rozhraní RS232C.

• Vysoká odolnost proti rušení (průmyslové prostředí).

• Jiskrově bezpečné provedení
(Ex) II 1G EEx ia IIC T4-T6 (ATEX).



Digitální přesnost udává chybu měřené hodnoty na digitálním výstupu RS232. Displej u provedení s displejem nebo na
nastavovací jednotce zobrazuje hodnotu digitálního výstupu zaokrouhlenou na rozlišení displeje.

* Nelze měnit konfiguraci vstupu (kód nastavení vstupu a připojení čidla).

Tabulka 1

se potom skokově změní na chybový signál, který může být
buď větší než 21 mA (10,5 V), nebo menší než 3,6 mA (0 mA,
0 V). Nastavení komparátorů je podrobněji popsáno
v montážním návodu a v dotazníku.
Obvody vstupu jsou galvanicky odděleny od obvodů výstupu
pomocí transformátoru. U provedení L4x a L5x je od vstupu
a výstupu galvanicky odděleno i napájení.
Ke komunikaci s převodníkem pomocí rozhraní RS232C je
nutný komunikační kabel s galvanickým oddělením KA-01.
Popis komunikačního rozhraní a protokolu je uveden
v informačním listě č. 406. Konfiguraci je možné provádět
pomocí počítače PC a nastavovacího programu NPT-02.
Změnu rozsahu a kalibraci možné provádět také pomocí
jednoduché nastavovací jednotky NJ-14 nebo u provedení s
displejem tlačítky na převodníku přímo v provozu. Změnu
parametrů pomocí nastavovací jednotky lze zablokovat.
Konfiguraci převodníku v provedení Ex pomocí počítače a
nastavovacího kabelu lze provádět pouze v prostředí bez
nebezpečí výbuchu.
Převodník v provedení EEx může být umístěn v prostředí
s nebezpečím výbuchu, pokud je instalován v uzemněné
kovové hlavici s krytím alespoň IP 20. Konfigurace převodníku
v prostředí s nebezpečím výbuchu může být prováděna pouze
nastavovací jednotkou NJ-14 v provedení EEx! Všechny
navazující přístroje připojené na vodiče vedoucí do prostředí s
nebezpečím výbuchu musí být v jiskrově bezpečném
provedení. Jejich parametry jiskrové bezpečnosti musí být
takové, aby nebyly překročeny hodnoty stanovené pro převodník
P5201 EEx!

Technické parametry

Základní rozsahy:
viz tabulka 1

Pøesnost vstupu:
viz digitální pøesnost v tabulce 1

Vstupní signál:
odporový signál čidla teploty nebo potenciometr,
napěťový signál termočlánku
napěťový a proudový signál
odporový signál čidla srovnávací teploty (Pt1000A)

Připojení čidla:
odporové rozsahy

dvouvodičové, třívodičové a čtyřvodičové
napěťové a proudové rozsahy

dvouvodičové
potenciometr

třívodičové nebo čtyřvodičové
kompenzační čidlo teploty

dvouvodičové (pouze u provedení s externí
  kompenzací)

Maximální odpor přívodů pro odporové rozsahy:
20 Ω (každý připojovací vodič)

Proud odporovým čidlem:
<0,15 mA

Výstupní signál:
      P5201 H1x, L0x-L3x, S1x, S2x 4 až 20 mA
      P5201 L4x 0 až 20 mA
      P5201 L5x 0 až 10 V
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Kód nastavení Norma Základní Minimální Digitální Rozlišení 
vstupu  Konfigurace vstupu linearizace rozsah  rozpětí  přesnost displeje Jednotky

R01  odpor 0 až 400 Ω 4 0,08 0,1 Ω
R02  odpor 0 až 4000 Ω 40 0,8 1 Ω
R03  potenciometr (maximální celkový odpor 400 Ω) 0 až 100 % 1 0,1 0,1 %
R04  potenciometr (maximální celkový odpor 4000 Ω) 0 až 100 % 1 0,1 0,1 %
R05  napětí -15 až 60 mV 0,75 0,02 0,01 mV
R11  Pt100 IEC 751 -200 až 850 °C 11 0,2 0,1 °C
R12  Pt500 IEC 751 -200 až 850 °C 11 0,2 0,1 °C
R13  Pt1000 IEC 751 -200 až 850 °C 11 0,2 0,1 °C
R14  Ni100 DIN 43760 -60 až 250 °C 4 0,2 0,1 °C
R15  Ni1000 DIN 43760 -60 až 250 °C 4 0,2 0,1 °C
R57  termočlánek B  IEC 584 100 až 1000 °C 18 3 1 °C

1000 až 1800 °C 1
R58  termočlánek E  IEC 584 -200 až 0 °C 12 1 1 °C

0 až 800 °C 0,3
R51  termočlánek J   IEC 584 -200 až 0 °C 12 1 1 °C

0 až 1000 °C 0,3
R52  termočlánek K  IEC 584 -200 až 0 °C 15 1 1 °C

0 až 1300 °C 0,6
R59  termočlánek L DIN 43710 -200 až 900 °C 11 0,5 0,1 °C
R53  termočlánek N  IEC 584 -200 až 0°C 15 1 1 °C

0 až 1300 °C 0,6
R54  termočlánek R  IEC 584 -50 až 1700°C 18 2 1 °C
R55  termočlánek S   IEC 584 -50 až 1700°C 18 2 1 °C
R56  termočlánek T  IEC 584 -250 až -100°C 7 2 0,1 °C

-100 až 400 °C 0,5
R11 C8  rozdíl teplot dvou Pt100 (součet odporů max. 400 Ω) IEC 751 -200 až 850 °C 11 0,4 0,1 °C
R13 C8  rozdíl teplot dvou Pt1000 (součet odporů max. 4000 Ω) IEC 751 -200 až 850 °C 11 0,4 0,1 °C
R71 *  proudový vstup (vstupní odpor 1000 Ω) -15 až 60 μA 0,75 0,02 0,01 μA
R72 *  proudový vstup (vstupní odpor 100 Ω) -150 až 600 μA 7,5 0,2 0,1 μA
R73 *  proudový vstup (vstupní odpor 10 Ω) -1500 až 6000 μA 75 2 1 μA
R74 *  proudový vstup (vstupní odpor 2,5 Ω) -6 až 24 mA 0,19 0,008 0,01 mA
R75 *  proudový vstup (vstupní odpor 1 Ω) -15 až 60 mA 0,75 0,02 0,01 mA
R81 *  napěťový vstup (vstupní odpor 1 MΩ) -250 až 1000 mV 12 0,35 1 mV
R82 *  napěťový vstup (vstupní odpor 2 MΩ) -2,5 až 10 V 0,12 0,0035 0,01 V
R85 *  potenciometr (maximální celkový odpor 25 kΩ) 0 až 100 % 1 0,1 0,1 %



Chyba D/A převodu:
≤±0,05 % NR

Celková chyba proudového výstupu:

[ ]%   05,0100
rozsahu nast. rozpětí

přesnost digitální   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+×±≤

Charakteristika:
lineární s teplotou nebo lineární se vstupní veličinou,
jiná po dohodě

Chyba kompenzace studeného konce:
      Interní kompenzace

<±0,5 °C (v rozsahu -30 až 80 °C)
      Externí kompenzace

<±0,3 °C (v rozsahu -30 až 80 °C, čidlo Pt1000A)
<±0,7 °C (v rozsahu -50 až 150 °C, čidlo Pt1000A)

Rozsah přestavení rozpětí:
±1 až ±100 % rozpětí základního rozsahu

Přestavení počátku:
uvnitř základního rozsahu, viz tabulka 1

Tlumení (95 %):
nastavitelné 0,5 až 60 s (4 měření za sekundu)

Napájecí napětí:
11 až 36 V

SS
  (H1x, L0x-L3x, S1x, S2x),

11,5 až 30 V
SS 

(H1x EEx),
   proudová spotřeba max. 23 mA
24 V

SS
 ± 15 %  (L4x, L5x),

   proudová spotřeba max. 50 mA

Doporuèený napájecí zdroj:
ZS-010, ZS-011, ZS-020 normální provedení
ZS-030 provedení H10 EEx, H11 EEx

Zatì•ovací odpor:
        P5201 H1x, L0x-L3x, S1x, S2x  R

L
 [Ω] ≤ (U

N
 [V] -11) / 0,022

       P5201 L4x max. 500 Ω
       P5201 L5x min. 10 kΩ
Elektrická pevnost izolace:

vstup - výstup 1000V
ST

 / 1 min
vstup - napájení 1000 V

ST
 / 1 min (P5201 L4x, L5x)

výstup - napájení    500 V
ST

 / 1 min (P5201 L4x, L5x)

Indikace pøerušení vedení ke snímaèi teploty nebo jiné
chyby snímaèe:

displej  zobrazuje kód chyby
výstup  P5201 H1x, L0x-L3x, S1x, S2x

volitelně >21 mA nebo <3,6 mA
  P5201 L4x volitelně >21 mA nebo 0 mA

P5201 L5x volitelně >10,5 V nebo 0 V

Parametry spínacího kontaktu relé:
maximální spínané napětí 150 V

SS
 nebo 125 V

ST

maximální spínaný proud    1 A
maximální spínaný stejnosměrný výkon    30 W
maximální spínaný střídavý výkon    60 VA
odpor v sepnutém stavu    <100 mΩ
elektrická pevnost kontakt - ostatní obvody 1500 V

ST

Doplňující parametry
Omezení výstupu:

P5201 H1x, L0x-L3x, S1x, S2x
signál přibližně 3,8 až 20,5 mA

P5201 L4x signál přibližně 0 až 20,5 mA
P5201 L5x signál přibližně 0 až 10,25 V

Omezení chybového výstupu:
P5201 H1x, L0x-L3x, S1x, S2x proud cca 23 mA
P5201 L4x proud cca 23 mA
P5201 L5x napětí cca 11,5 V

Displej (pouze u provedení L2x, S2x):
čtyřmístný LCD se znaménkem

Vliv zmìny napájecího napìtí:
P5201 H1x, L0x-L3x, S1x, S2x ≤±0,002 % rozpětí / V
P5201 L4x, L5x ≤±0,01 % rozpětí / V

Vliv změny teploty okolí:
≤±0,05 % NR / 10 °C

Vliv odporu vedení pro odporové rozsahy:
dvouvodičové připojení

kompenzovatelný konstantní hodnotou
třívodičové připojení

bez vlivu při stejných odporech vedení
čtyřvodičové připojení

bez vlivu v uvedeném rozsahu odporu vedení

Vliv vnitřního odporu čidla při napěťovém vstupu:
≤0,004 mV / 1 kΩ (pro vstupní konfiguraci kód R05)

Dlouhodobá stabilita:
≤±0,1 % NR za 2 roky

EMC (elektromagnetická kompatibilita):
dle ČSN EN 61326-1

NR ... rozpětí nastaveného rozsahu

Parametry převodníku v jiskrově bezpečném
provedení EEx
Stupeň jiskrové bezpečnosti:

H10EEx, H11EEx  II 1G EEx ia IIC T4 - T6

Číslo certifikátu:
FTZÚ 01 ATEX 0067X

Vztah mezi teplotní třídou a teplotou okolí:
T4 -40°C < T

amb
 < 85°C

T5 -40°C < T
amb

 < 55°C
T6 -40°C < T

amb
 < 40°C

Výstup (proudová smyčka):
U

i
 = 30 V

ss

I
i
 = 100 mA

P
i
 = 0,9 W

L
i
 = 350 μH

C
i
 = 0 nF

Vstup pro čidlo:
U

o
 = 6,6 V

ss

I
o
 = 100 mA

P
o
 = 0,66 W

L
o
 = 1 mH

C
o
 = 1 μF

Provozní podmínky
Převodníky musí být napájeny z bezpečného zdroje napětí.
Mají ochranu proti přepólování a špičkovému napěťovému
přetížení. Mají galvanické oddělení vstupních a výstupních
obvodů, proto lze napájet více převodníků ze společného
zdroje bez vzájemného ovlivňování měřicích obvodů. Při
takovém zapojení však doporučujeme vřadit do napájecích
obvodů rychlou tavnou pojistku F50 mA nebo omezovací
odpor, pokud je napájecí zdroj dimenzován na větší proudové
zatížení (>100 mA).

Rozsah pracovních teplot:
P5201 H1x, L0x, L1x, L3x, S1x -40 až 85 °C
P5201 L2x, S2x -10 až 55 °C
P5201 L4x, L5x -30 až 60 °C
vnější kompenzační odpor Pt1000A-50 až 150 °C

Univerzální programovatelné převodníky P5201 s galvanickým oddělením



Rozměrové nákresy

Typ P5201 H1x

Šroubové svorky
slouží k připojení
vodičů o průřezu
0,5 až 1,5 mm2.

P5201 H1x ve víčku VH1 na hlavici typu B dle DIN
(Montážní šrouby M5 pro rozteč 57 až 58 mm)

Instalace P5201 H1x ve víčku VH1 na různé typy hlavic

Šikmá hlavice Rovná hlavice s asymetricky
uloženou svorkovnicí

Vlhkost:
P5201 H1x 0 až 100 % r.v. s kondenzací

po instalaci do hlavice
P5201 L0x, L1x, L2x,

L3x, L4x, L5x 5 až 95 % r.v.
P5201 S1x, S2x 0 až 100 % r.v. s kondenzací

Nadmořská výška:
do 2000 m nad hladinou moře

Ostatní údaje
Stupeò krytí:

P5201 H1x IP 40, svorky IP 00
(po instalaci dle krytí hlavice)

P5201 L0x, L1x, L2x,
L3x, L4x, L5x IP 40, svorky IP 20

P5201 S1x, S2x IP 55

Hmotnost:
P5201 H1x   40 g
P5201 L0x, L1x, L4x, L5x   80 g
P5201 L2x, L3x 180 g
P5201 S1x, S2x 250 g

Materiál skříněk:
polykarbonát

Záruka: 5 let
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Typ P5201 L2x, L3x
(Typ L3x nemá displej a tlaèítka)
Vhodná montá•ní lišta:
 35 x 27 x 7,5 mm EN 50022
 35 x 24 x 15 mm EN 50022
 35 x 27 x 15 mm

Typ P5201 S1x

Vhodné montá•ní lišty:
 35 x 27 x 7,5 mm EN 50022
 35 x 24 x 15 mm EN 50022
 35 x 27 x 15 mm

Typ P5201 L0x, L1x, L4x, L5x

5
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P5201
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Šroubové svorky slouží k připojení vodičů o průřezu 0,5 až 1,5 mm2.

Šroubové svorky slouží k připojení vodičů o průřezu 0,5 až 1,5 mm2.

Šroubové svorky slouží k připojení vodičů o průřezu 0,5 až 1,5 mm2.
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Typ P5201 S2x

Šroubové svorky slouží k připojení
vodičů o průřezu 0,5 až 1,5 mm2.

Elektrické připojení
Pøipojení vstupu

Pøipojení výstupu, napájení a relé

P5201 H1x, L0x P5201 L1x P5201 L2x, L3x, S1x, S2x P5201 L4x P5201 L5x



Typ  Popis
P5201  Univerzální programovatelný převodník s galvanickým oddělením vstupu
Kód  Provedení
H1  do hlavice B dle DIN, napájení ze smyčky, výstup 4 až 20 mA, dva mezní komp., žádné spínací relé
L0  na lištu TS 35, napájení ze smyčky, výstup 4 až 20 mA, dva mezní komparátory, žádné spínací relé
L1  na lištu TS 35, napájení ze smyčky, výstup 4 až 20 mA, dva mezní komparátory, jedno spínací relé
L2  na lištu TS 35, napájení ze smyčky, výstup 4 až 20 mA, dva mezní komp., dvě spínací relé, LCD disp.
L3  na lištu TS 35, napájení ze smyčky, výstup 4 až 20 mA, dva mezní komparátory, dvě spínací relé
L4  na lištu TS 35 s odděleným napájením 24 Vss, výstup 0 až 20 mA, dva mezní komp., žádné spínací relé
L5  na lištu TS 35 s odděleným napájením 24 Vss, výstup 0 až 10 V, dva mezní komp., žádné spínací relé
S1  na stěnu, napájení ze smyčky, výstup 4 až 20 mA, dva mezní komp., dvě spínací relé, krytí IP 55
S2  na stěnu, napájení ze smyčky, výstup 4 až 20 mA, dva mezní komp., dvě spínací relé, krytí IP 55, LCD displej

Kód  Kompenzace teploty svorkovnice
0  vnitřní kompenzace (nelze objednat pro nastavení vstupu R7x, R8x)
1  vnější kompenzace (v přís lušenství možno objednat kompenzační čidlo Pt1000A)

Kód  Nastavení vstupu
NR  bez požadavku na nastavení rozsahu a vstupu (přednastaveno R11 C3 RL -200 °C RH 850 °C  ECH)
QR  podrobné nastavení převodníku dle vyplněného dotazníku (k objednávce se vyplňuje dotazník)
R01  odporové čidlo (0 až 400 Ohm) bez převodu na teplotu
R02  odporové čidlo (0 až 4000 Ohm) bez převodu na teplotu
R03  potenciometr (celkový odpor 40 až 400 Ohm, rozsah se uvádí v %, krajní polohy jsou 0% a 100%)
R04  potenciometr (celkový odpor 400 až 4000 Ohm, rozsah se uvádí v %, krajní polohy jsou 0% a 100%)
R05  napěťové čidlo (-15 až 60 mV) bez převodu na teplotu
R06  rozdíl dvou dvouvodičových odporových čidel (součet odporů maximálně 400 Ohm)
R07  rozdíl dvou dvouvodičových odporových čidel (součet odporů maximálně 4000 Ohm)
R11  Pt100 (-200 až +850 °C) s linearizací
R12  Pt500 (-200 až +850 °C) s linearizací
R13  Pt1000 (-200 až +850 °C) s linearizací
R14  Ni100 (-60 až +250 °C) s linearizací
R15  Ni1000 (-60 až +250 °C) s linearizací
R51  termočlánek "J" (-200 až +1000 °C) s linearizací
R52  termočlánek "K" (-200 až +1300 °C) s linearizací
R53  termočlánek "N" (-200 až +1300 °C) s linearizací
R54  termočlánek "R" (-50 až +1700 °C) s linearizací
R55  termočlánek "S" (-50 až +1700 °C) s linearizací
R56  termočlánek "T" (-250 až +400 °C) s linearizací
R57  termočlánek "B" (0 až +1800 °C) s linearizací od 50 °C
R58  termočlánek "E" (-200 až +800 °C) s linearizací
R59  termočlánek "L" (-200 až +900 °C) s linearizací
R91  jiná linearizace pro odporové čidlo (0 až 400 Ohm)
R92  jiná linearizace pro odporové čidlo (0 až 4000 Ohm)
R93  jiná linearizace pro potenciometr (R <= 400 Ohm)
R94  jiná linearizace pro potenciometr (R <= 4000 Ohm)
R95  jiná linearizace pro jiné napěť. č idlo (termočl. -15 až +60 mV)
R96  jiná linearizace pro rozdíl dvou odporových č idel (součet odporů maximálně 400 Ohm)
R97  jiná linearizace pro rozdíl dvou odporových č idel (součet odporů maximálně 4000 Ohm)
Kód  Zvláštní nastavení vstupu
R71  proudový vstup -15 až +60 uA
R72  proudový vstup -150 až +600 uA
R73  proudový vstup -1500 až +6000 uA
R74  proudový vstup -6 až +24 mA
R75  proudový vstup -15 až +60 mA
R81  napěťový vstup -250 až +1000 mV
R82  napěťový vstup -2,5 až +10 V
R85  potenciometr (celkový odpor 0,4 až 25 kOhm)
Kód  Připojení čidla Pro nastavení vstupu
C1  dvouvodičové připojení odporového čidla R01, R02, R11-15, R91, R92
C2  třívodičové připojení odporového čidla R01, R02, R11-15, R91, R92
C3  čtyřvodičové připojení odporového čidla R01, R02, R11-15, R91, R92
C4  připojení potenciometru bez kompenzace odporu vedení R03, R04, R93, R94, R85
C5  připojení potenciometru s kompenzací odporu vedení R03, R04, R93, R94, R85
C6  připojení napěťového, proud. čidla nebo termočlánku bez kompenzace R05, R51-59, R71-75, R81, R82, R95
C7  připojení termočlánku s kompenzací teploty svorkovnice R51-59, R95
C8  připojení dvou dvouvodičových odporových čidel R06, R07, R11-15, R96, R97

Kód  Nastavení rozsahu
RL  počátek rozsahu (nutno doplnit hodnotu a jednotky)
RH  konec rozsahu (nutno doplnit hodnotu a jednotky)

Kód  Signalizace chyby
ECL  výstup při signalizaci chyby < 3,6 mA (prov. H, L0-L3, S) nebo 0 mA (prov. L4) nebo 0 V (prov L5) (nutno doplnit hodnotu a jednotky)
ECH  výstup při signalizaci chyby > 21 mA (provedení H, L0-L4, S)  nebo > 10,5 V (provedení L5) (nutno doplnit hodnotu a jednotky)
Kód  Definování hodnoty výstupního signálu pro speciální výstupní rozsahy
ROL  počáteční hodnota výstupního signálu (nutno doplnit hodnotu a jednotky, pouze pro provedení L4, L5)
ROH  koncová  hodnota výstupního signálu (nutno doplnit hodnotu a jednotky, pouze pro provedení L4, L5)
Kód  Zvláštní provedení
E I1  jiskrová bezpečnost (Ex) II 1G EEx ia IIC T4-T6, č. FTZÚ 01 ATEX 0067X (pouze pro provedení H1)
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Kód  Kalibrace
KPP5  kalibrace převodníku v pěti bodech rovnoměrně rozložených v nastaveném rozsahu
Kód  Volitelné příslušenství
Q1  zvýšená přesnost až 0,05 % rozsahu nastaveného při výrobě

S IPZK  seismická odolnost, vyrobeno dle individuálního programu zajištění jakosti
NJ-14  nastavovací jednotka NJ-14 (viz Informační list č.0325)

USB-RS232C  komunikační adaptér pro připojení KA-01 k PC vybavených USB portem
NPT-02  nastavovací program pro PC NPT-02 (pracuje pod WIN95 a vyšší) a propojovací adaptér KA01 pro připojení k PC (RS232C)
KA-01  komunikační adaptér pro připojení převodníku k PC (RS232C)

PT1000A  kompenzační čidlo Pt1000 (-30 až +150 °C) pro externí kompenzaci termočlánku
VH1  víčko na hlavici B pro montáž převodníku v provedení H

APT 1  adaptér pro rovnou hlavici
Záruka 5 let.   

       Příklad objednávky:  P5201  L10  R11  C2  RL 0 °C  RH 350 °C  ECL
P5201  L10  NR   (přednastaveno - R11 C3 RL-200 °C RH850 °C ECH)
P5201  L10  QR   (k objednávce se vyplňuje dotazník DB0345)

   ... označené provedení skladem            ... označené provedení k dodání do čtrnácti dnů
*  ...  nelze objednat pro provedení Hxx, Lx0 a Sx0; programem NPT-02 nelze měnit konfiguraci vstupu (kód nastavení vstupu 
        a připojení čidla).
**  ...  doplnit hodnotu a jednotky, pro rozsahy potenciometru se uvádí hodnota v %.
***  ...  nutno dodat linearizační tabulku v požadovaném rozsahu.
****  ...  nelze objednat pro provedení Hx0, Lx0, Sx0, Hxx EI1; programem NPT-02 nelze měnit konfiguraci vstupu (kód nastavení vstupu 
             a připojení čidla).
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