
 M icí a regula ní technika

Nové univerzální p evodníky z typové ady KNICK 6 mm 
pro termo lánky, odporové teplom ry, tenzometry a odporové vysíla e

Univerzální použití pro všechny druhy teplotních a 
odporových idel ve všech oblastech pr myslu. 

Ší ka modulu jen 6 mm umož uje vysokou hustotu montáže 
a šet í místo v rozvad i.

Široký rozsah napájení pro všechny druhy napájecích 
systém , snadný rozvod pomocí konektor  v lišt  (24 Vdc). 

Jednoduché nastavení p epína i na boku modulu 
nebo pomocí IrDA -infraportu. 

Funk ní bezpe nost SIL 2 (SIL 3 v redundantním zapojení) 
s certifikátem TÜV. 

Bezpe né odd lení dle EN 61140 až do 300 Vac/dc. 

Vysoká p esnost m ení.

Doba záruky 5 let. 

PolyTrans  P 32000 
pro všechny typy idel – termo lánky, odporové 
teplom ry, tenzometry, odporové vysíla e

ThermoTrans  P 32100, A 20210 
pro termo lánky a odporové teplom ry

SensoTrans R P 32300, A 20230 
pro odpory a odporové vysíla e

SensoTrans DMS P 32200, A 20220 
pro tenzometry

Vstup:
Termo lánky B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3Re, W5Re 
Odporové teplom ry Pt100, Pt1000, Ni100, ostatní, 
s automatickou detekcí p ipojení 2-, 3- nebo 4-vodi ov
Nap tí –1000...+1000 mV 
Odpor / odporový vysíla  200 ...20 k
Tenzometr v zapojení plného m stku 200 ...10k ; 7,5mV/V 

Výstup:
0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V nebo 0...5 V 

Pomocné napájení: 24...110 Vdc; 100...230 Vac 

Certifikáty: 
ATEX zóna 2 (EN 600079-15); T . 1, Div. 2 / zóna 2 (UL1604) 
SIL2 (SIL3) dle IEC 61508; UL 508; CAN/CSA 22.2 



Knick

Univerzální p evodník  PolyTrans®  P 32 000 
pro termo lánky, odporové teplom ry,

tenzometry a odporové vysíla e

Univerzální napájení 

Infraport pro komunikaci 

Montáž na DIN lištu 

Ší ka modulu 6 mm

POPIS
Univerzální p evodníky PolyTrans®

P 32000umož ují p ipojení všech stan-
dardních termo lánk , odporových 
teplom r , tenzometr  a odporových 
vysíla . Nastavení lze provést bu
pomocí DIP a oto ných p epína  nebo 
p es IrDA® infraport. Univerzální napá-
jení pokrývá všechna b žná napájecí 
nap tí od 24 do 230 V a zabezpe uje
maximální bezpe nost i p i kolísání 
nap tí zdroje. T íbodové galvanické 
odd lení zajiš uje bezpe né odd lení
potenciál  podle EN 61140 až do 300 
Vac/dc. PolyTrans® P 32000 tak posky-
tuje maximální výkon v minimálních 
rozm rech.

Odporové teplom ry lze použít ve 2, 3 i 
4 vodi ovém zapojení, které p evodník
sám detekuje a není tedy nutné typ za-
pojení nastavovat. U termo lánk  lze 
zvolit interní nebo externí kompenzaci 
srovnávacího konce.

Pro m ení mechanických veli in jako 
je síla nebo nap tí lze p ipojit tenzomet-
ry v zapojení do plného m stku.

Vstup pro odporový vysíla  poskytuje 
další možnosti využití p evodníku nap .
v oblasti m ení posuv  nebo polohy. 

Vstupní signály do úrovní +/- 1000mV 
lze p evést na standardní výstupní signál 
0/4…20 mA nebo 0…10 V. Toho lze 
využít nap íklad pro m ení proud  na 
bo nících.

P ístroje vyhovují požadavk m typu 
ochrany “n“. To znamená, že mohou být 
použity v zón  2 v nebezpe ném pro-
st edí ve státech EU, USA a Kanad .

Firma Knick nabízí PolyTrans® P 32000 
se schválením SIL pro aplikace 
s vysokými požadavky na funk ní bez-
pe nost. Požadavky normy EN 61508 
byly implementovány pomocí speciáln
vyvinutého hardwaru i softwaru. Bez-
pe nostní koncept využívá strukturál-
ních opat ení na úrovni p ístroje (zdvo-
jování systémových komponent) a dia-
gnostických metod pro selektivní detek-
ci chyb. Výrobek má schválení SIL 2 
(dle EN 61508) od autorizované zku-
šebny (TÜV Rheinland).

Komunika ní software Paraly® SW 111 
lze spustit v b žném i v kapesním PC. 
Použitím tohoto softwaru se uživateli 
otevírají další možnosti – p ístup
k dalším typ m idel, k uživatelské 
linearizaci, na tení nastavené konfigu-
race a k rozší eným diagnostickým 
funkcím. Komunikace probíhá prost ed-
nictvím infraportu. Dá se také nastavit 
pevná hodnota výstupního proudu nebo 
nap tí, což m že být užite né p i uvá-
d ní celého za ízení do provozu nebo 
p i revizích.



TECHNICKÉ ÚDAJE 

VSTUP

Odporový teplom r

 Typ idla  Standard  M icí rozsah 
 Pt100  DIN 60751  -200... +850 °C 
 Pt1000  DIN 60751  -200... +850 °C 
 Ostatní platinové teplom ry DIN 60751  -200... +850 °C 
 Ni100  DIN 43760  -60... +180 °C 
 Ostatní niklové teplom ry DIN 43760  -60… +180 °C 
P ipojení 2-, 3- nebo 4-vodi ové (automatická detekce) 
 signalizováno žlutou LED 
Max.rozsah odporu v etn  Pro m ení teploty: 0...5 k ; pro m ení odporu 0...5 k  nebo 5...100 k
odporu p ívod
Max. odpor p ívod  100 
Napájecí proud  200 µA, 400 µA nebo 0 ... 500 µA 
Hlídání idla  Detekce rozpojeného obvodu 
Limity chyby vstupu Odpory <5 k : ± (50 m  + 0,05 % m . hod.) pro  rozsahy > 15 
 Odpory >5 k : ± (1  + 0,05 % m . hod.) pro rozsahy > 50 
Teplotní koeficient vstupu < 50 ppm/K z nastaveného konce rozsahu 

(st ední teplotní koeficient v dovoleném rozsahu okolní teploty, referen ní teplota 23 °C) 

Termo lánek
 Typ idla  Standard  M icí rozsah
 Typ B  DIN 60584-1  0... +1820 °C 
 Typ E  DIN 60584-1  -270... +1000 °C 
 Typ J  DIN 60584-1  -210... +1200 °C 
 Typ K  DIN 60584-1  -270… +1372 °C 
 Typ L  DIN 43710  -200 ... +900 °C 
 Typ N  DIN 60584-1  -270 ... +1300 °C 
 Typ R  DIN 60584-1  -50... +1767 °C 
 Typ S  DIN 60584-1  -50... +1767 °C 
 Typ T  DIN 60584-1  -270... +400 °C 
 Typ U  DIN 43710  -200… +600 °C 
 W3Re/W25Re  ASTM E988-96  0... +2315 °C 
 W5Re/W26Re  ASTM E988-96  0... +2315 °C 
Vstupní odpor  >10 M
Max. odpor p ívod   1 k
Hlídání idla  Detekce rozpojeného obvodu 
Limity chyby vstupu ± (10 µV + 0,05 % m . hod.) pro rozsahy >2 mV 
Teplotní koeficient vstupu  < 50 ppm/K z nastaveného konce rozsahu 

(st ední teplotní koeficient v dovoleném rozsahu okolní teploty, referen ní teplota 23 °C) 
Kompenzace studeného konce  Interní (Pt100) . 
Volitelné p es IrDA®: Externí (Pt100), pevná hodnota nebo bez kompenzace 
Chyba interní teplotní <1.5 K 
kompenzace 
Chyba externí teplotní < 80 m  + 0,1 % m . hod. p i Pt100 pro Tkomp= 0...80 °C 
kompenzace 

Nap tí
Vstup -1000...1000 mV unipolární/bipolární 
Vstupní odpor >10 M
Limity chyby vstupu ± (200 µV + 0,05 % m . hod.) pro rozsahy >50 mV 
Teplotní koeficient vstupu < 50 ppm/K z nastaveného konce rozsahu 

(st ední teplotní koeficient v dovoleném rozsahu okolní teploty, referen ní teplota 23 °C) 
P etížení 5 V na všech rozsazích 



Tenzometr
Vstup ± 7.5 mV/V 
Odpor m stku 200 ...10 k
Nastavení nuly V rámci vstupního rozsahu 
Napájecí proud (vnit ní zdroj) 0...5 mA 
Napájecí nap tí (vn jší zdroj) 1...3 V 
Limity chyby vstupu ± (2 µV/V + 0,1 % m . hod.) pro rozsahy  0,5 mV/V 
Teplotní koeficient vstupu < 50 ppm/K z nastaveného konce rozsahu 

(st ední teplotní koeficient v dovoleném rozsahu okolní teploty, referen ní teplota 23 °C) 
P etížení 5 V na všech rozsazích 

Odpor / odporový vysíla
Vstup 200 ...20 k
P ipojení 3- nebo 4-vodi ové (automatická detekce) 
Napájecí proud 0...5 mA 
Hlídání idla Detekce rozpojeného obvodu a zkratu 
Limity chyby vstupu ± (0,2 % z kone né hodnoty + 0,05% m . hod.) pro rozsahy > 5 % 
Teplotní koeficient vstupu < 50 ppm/K z nastaveného konce rozsahu 

(st ední teplotní koeficient v dovoleném rozsahu okolní teploty, referen ní teplota 23 °C) 

VÝSTUP

Výstupy  0...20 mA kalibrované a nastavitelné 
 4...20 mA (p ednastaveno: 4...20 mA) 
 0...5 V 
 0...10 V 

ízený rozsah 0...102,5 % rozsahu pro výstupy 0...20 mA, 0...10 V a 0...5 V 
 -1.25...102,5 % rozsahu pro výstup 4...20 mA 
Rozlišení 16 bit
Simula ní režim 0...20 mA proudový výstup: 0...21 mA 
nastavitelný p es IrDA® 4...20 mA proudový výstup: 3...21 mA 
 0...5 V nap ový výstup: 0...5,25 V 
 0...10 V nap ový výstup: 0...10,5 V 
Zát ž Proudový výstup:  10 V (  500  p i 20 mA) 
 Nap ový výstup:  1 mA (  10 k  p i 10 V) 
Meze chyby výstupu Proudový výstup: ± (10 µA + 0,05 % m . hod.) 
 Nap ový výstup: ± (5 mV + 0,05 % m . hod.) 
Zbytkové zvln ní < 10 mVrms 
Teplotní koeficient výstupu < 50 ppm/K z nastaveného konce rozsahu 

(st ední teplotní koeficient v dovoleném rozsahu okolní teploty, referen ní teplota 23 °C) 
Signalizace chyby 0...20 mA výstup: I =0 mA nebo >21 mA 
 4 ... 20 mA výstup: I <3.6 mA nebo >21 mA . 
 0...5 V a 0...10 V výstup: U= 0 V nebo U>5,25 V respektive U>10,5 V  
 signalizace stavu pomocí ervené LED a IrDA® pro: 
 stav p es rozsah 
 nesprávné nastavení parametr
 zkrat a p erušení idla
 chyba zát že na výstupu 
 neúmyslné p estavení p epína  (SIL za ízení)
 další chyby p ístroje

Vlastnosti p enosu
Charakteristika Lineárn  vzr stající / klesající; 
 charakteristiku lze definovat pomocí interpola ních bod  p es infraport IrDA®

Rychlost m ení cca 3 / s (u m ení termo lánku s externí kompenzací a odporu 5...100 k  cca 2 / s) 



Displej 3 LED na ele p ístroje
Zelená LED pomocné napájení 
Žlutá LED typ p ipojení
 IrDA® komunikace 

ervená LED požadavek na údržbu nebo porucha 

Napájení 24V DC napájení Univerzální napájení
 24 V DC -20 % +25 %, 24 V... 110 V DC (± 20 %), 
 cca 1,2 W  cca 1,2 W 
 Napájení m že být propojeno z jednoho 100 V... 230 V AC (± 10 %), 48...62 Hz, 
 p ístroje na druhý pomocí konektor  cca 1,5 VA 
 na DIN lišt .

Izolace
Galvanické odd lení 3-bodová izolace mezi vstupem, výstupem a napájením 
Svodová odolnost GL 2003 VI - ást 7, kapitola 2, lánek 3 B 
Zkušební nap tí 2.5 kV AC, 50 Hz: napájení proti vstupu proti výstupu 
Pracovní nap tí Až do 300 V AC/DC pro kategorii p ep tí II a stupe  zne išt ní 2 
(základní izolace) dle EN 61010-1 mezi vstupem, výstupem a všemi ostatními obvody. 
 Pro aplikace s vyšším pracovním nap tím je t eba zajistit, aby byl dostate ný
 prostor nebo izolace mezi sousedními p ístroji a ochranu p ed nebezpe ným dotykem.. 
Ochrana p ed Bezpe né odd lení dle EN 61140 zesílenou izolací dle EN 61010-1. 
nebezpe ným dotykem Pracovní nap tí 300 V AC/DC pro kategorii p ep tí II a stupe  zne išt ní 2 
 dle EN 61010-1 mezi vstupem, výstupem a všemi ostatními obvody. 
 Pro aplikace s vyšším pracovním nap tím je t eba zajistit, aby byl dostate ný
 prostor nebo izolace mezi sousedními p ístroji.

Certifikáty
Funk ní bezpe nost SIL 2 dle IEC 61508, až do SIL 3 p i redundantním uspo ádání
Jiskrová bezpe nost ATEX Zóna 2 (EN 60079-15) 
 T ída 1, Div 2/ Zóna 2 (UL 1604) 
EMC  Dle EN 61326 
 Vyza ování:  T ída B 
 Odolnost proti rušení:  Pro pr myslové prost edí (p i rušení malé fluktuace možné). 
 EMC požadavky pro za ízení s bezpe nostní funkcí IEC 61326-3 
 GL 2003 VI - ást 7 
cURus  Certifikáty: UL 508 a CAN/CSA 22.2 No. 14-95 

Komunikace
IrDA®  Specifikace 1.1, p ístroj lze použít jako pod ízený (slave) pro obousm rnou komunikaci 
 Komunika ní software Paraly® SW 111 lze zdarma stáhnout na www.knick.de 

Ostatní údaje 
Okolní teplota Provoz:  0...+55 °C moduly t sn  u sebe 
  0...+65 °C s mezerami  6 mm 
 Skladování a transport: -25...+85 °C 
Okolní podmínky Stacionární použití, chrán no proti vliv m po así
 Relativní vlhkost:  5...95 %, bez kondenzace 
 Tlak vzduchu:  70...106 kPa 
 Deš ové srážky (sníh, kroupy atd.) vylou eny
Konstrukce Kompaktní modul se šroubovacími svorkami, ší ka 6,2 mm 
Krytí Svorky IP20, Kryt IP40 
Montáž Na 35 mm DIN lištu dle EN 60715 
Hmotnost cca 60 g 





Principiální schéma: 



ROZM RY (mm): 

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 

Univerzální p evodník PolyTrans®  P 32 000 
vstup a výstup nastavitelný 

Objednací íslo

Funk ní bezpe nost (EN 61508) 
Bez schválení 0
SIL2 (p i redundantním zapojení SIL3) 1
Napájení
Univerzální napájení 24...110 Vdc, 110...240 Vac 1
(jen p es šroubovací svorky) 
24 Vdc (p es šroubovací svorky nebo konektory na DIN lišt ) 0

P íslušenství

Paraly® SW 111 Komunika ní software 
ZU 0628 Konektor do DIN lišty - propojka napájení (jen 24 Vdc) mezi dv ma moduly 
 A 20xxx a/nebo P 32xxx 
IsoPower® A 20900 Zdroj 24 Vdc, 1 A 
ZU 0678 Konektor do DIN lišty – vyvedení napájení ze zdroje A 20900 
ZU 0677 Svorka na DIN lištu – zavedení externího napájení do propojky ZU 0628 

P 3 2 0 0 0 0 P 0 / . .


