
UNIFLEX CI 45 
Univerzální p evodník

Kompaktní konstrukce, 
displej a ovládací tla ítka 

Vysoké rozlišení a rychlá odezva 

Univerzální vstup pro všechny 
 druhy idel a signál

Jeden analogový a až dva reléové výstupy 

Vstup a výstup pro íta  / frekvenci 

Zákaznická linearizace, 
korekce m ené hodnoty 

Vlastnosti

 Kompaktní konstrukce, ší ka modulu 
jen 22,5 mm, montáž na DIN lištu 

 Zasouvací svorky, šroubovací nebo 
pružinové 

 Dvou ádkový LC displej 
s dopl kovými symboly 

 M ená hodnota vždy zobrazena 
 Jednoduché ovládání pomocí 

t í tla ítek 
 P ímá propojení mezi p evodníky a 

komunika ním modulem na DIN 
lišt

 Jeden nebo dva univerzální vstupy 
s vysokým rozlišením (>15 bit ) pro 
všechny druhy idel a signál

 Univerzální výstup s vysokým 
rozlišením (>14 bit ) - kombinace 
proud / nap tí

 Až dva reléové výstupy 
 Vstup a výstup pro íta  / frekvenci 
 Rychlá odezva; doba cyklu 100 ms 
 Linearizace pro speciální idla 

až na 31 segment
 Korekce m ené hodnoty ofsetem 

nebo ve dvou bodech 
 Indikátor minima / maxima 
 Možnost vnucení výstupní hodnoty 

Použití

M ení, p epo et a galvanické odd lení 
elektrických signál

 Energetika, pece, ho áky
 Balící stroje a linky 
 Stroje na zpracování plast
 Sušárny a klimatiza ní komory 
 Tepelné procesy 
 Výzkum a vývoj 

Popis

P evodníky UNIFLEX CI45 jsou ur eny
pro p esné m ení a zpracování signál
ze všech v pr myslu používaných idel. 
UNIFLEX CI45 má vždy alespo  jeden 
univerzální vstup, jeden spojitý a jeden 
reléový výstup. Voliteln  m že být 
vybaven druhým reléovým výstupem, 
dalším univerzálním vstupem a vstupem 
a výstupem pro íta  nebo frekvenci. 
Obvody vstup , výstup , napájení a 
komunikace jsou navzájem galvanicky 
odd leny. 
Montáž 
Kompaktní modul CI45 se zaklapne na 
DIN lištu, stejn  snadno se i demontuje. 
Jeho konektory jsou zasouvací, modul 
tedy lze velmi rychle vym nit bez 
nutnosti p epojování vodi .

Displej a ovládání 
Dvou ádkový LC displej umož uje 
sou asné zobrazení m ené hodnoty 
a všech ovládacích funkcí p evodníku. 
Navíc jsou k dispozici jeden LED a 4 
další indikátory, které jasn  signalizují 
provozní stav, ovládací režim a chybová 
hlášení.
Uživatel m že nastavit fyzikální 
jednotku m ené veli iny, která bude 
zobrazena na displeji. Na druhé ádce 
displeje lze rovn ž zobrazit jakékoli 
další signály nebo parametry. 
Komunikace a inženýrský software 
Pomocí servisního komunika ního 
BluePortu, p ístupného z ela p ístroje, 
lze p evodníky programem BlueControl 
rychle a jednoduše nastavit pro danou 
m icí úlohu bez zdlouhavého studia 
návodu k použití.  
Nastavení p ístroje je samoz ejm
možné i pomocí tla ítek na elním 
panelu. 
P evodníky UNIFLEX CI45 mají i 
možnost komunikace s nad azeným 
systémem po sb rnici RS485 
s protokolem Modbus RTU nebo 
prost ednictvím komunika ního modulu 
s pr myslovou sb rnicí PROFIBUS-DP. 
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Ochrana heslem 
Jednotlivé úrovn  ovládání modulu lze 
podle pot eby zablokovat heslem, 
p ípadn  lze zablokovat jakýkoli zásah 
obsluhy. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

VSTUPY
P ehled vstup
Vstup Použit pro 
INP1 X1 m ená veli ina, 

univerzální vstup. 
INP2 
(voliteln )

X2 m ená veli ina, 
univerzální vstup. 

di1 ídící vstup pro ovládání 
modulu 

di1 
(voliteln )

Vstup íta e nebo signálu 
frekvence 

Hodnoty vstup  lze po komunika ní 
lince i vnutit (forcing). 

UNIVERZÁLNÍ VSTUP INP1 
Rozlišení:  15 bit
Desetinné místo: 0 až 3 
Digitální filtr: Nastavitelný 0,0...999.9 s 
Cyklus vzorkování: 100 ms (INP1); 
140 ms (INP1 + INP2) 
Linearizace: 31 segment , nastavitelná 
pomocí programu BlueControl 
Korekce m ené hodnoty: Ve dvou 
bodech nebo posunem nuly 
Mezní frekvence: 1,7 Hz 

Termo lánky  -viz Tabulka 1
Vstupní impedance:  1 M
Vliv odporu: 1 V/
Detekce poruchy: P erušení, obrácená 
polarita 
Kompenzace studeného konce:  
 Interní 
P ídavná chyba:  

typ.: ± 0,5 K 
max.: ± 1,2 K 

 Externí 
Nastavitelná v rozmezí 0…100°C 
M ená pomocí vstupu INP2 

Detekce poruchy idla 
Proud idlem:  1 A
Chování p i poruše idla lze zvolit 

Tabulka 1: M ící rozsahy termo lánk
Typ termo lánku M ící rozsah Chyba Rozlišení 
L Fe-CuNi(DIN) -100...900 C  2 K 0,05 K 
J Fe-CuNi -100...1200 C  2 K 0,05 K 
K NiCr-Ni -100...1350 C  2 K 0,1 K 
N Nicrosil/Nisil -100...1300 C  2 K 0,1 K 
S PtRh-Pt10% 0...1760 C  3 K 0,1 K 
R PtRh-Pt13% 0...1760 C  3 K 0,1 K 
T(2) Cu-CuNi -200…400 C  2 K 0,03K 
C W5%Re-W26%Re 0…2315 C  3 K 0,2K 
D W3%Re-W25%Re 0…2315 C  3 K 0,2K 
E NiCr-CuNi -100…1000 C  2 K 0,05K 
B(1) PtRh-Pt6% 0(400)…1820 C  3 K 0,2K 
speciální -25…75 mV   0,1% 0,005% 
(1) Specifikace pro typ B platí od 400°C. 
(2) Specifikace pro typ T platí od -80°C. 

Tabulka 2: M ící rozsahy odporových idel 
Typ Proud idlem M ící rozsah Chyba Rozlišení 
Pt100*** -200...100 C
Pt100 -200...850 C

 1 K 

Pt1000 -200...850 C
KTY 11-6* -50...150 C

 2 K 
0,05 K 

Speciální* 0…4500
Speciální* 0…450 **
Potenciometr 0…160 **
Potenciometr 0…450 **
Potenciometr 0…1600 ** 
Potenciometr

  0,25 mA 

0…4500 ** 

  0,1% 0,005% 

   Charakteristika idla KTY 11-6 (-50…150°C) je p ednastavena výrobcem. 
**  v etn  odporu p ívod
***  do 150°C s omezeným odporem p ívod  (max. celkem 60 )

Tabulka 3: Proud a nap tí
Rozsah Vstupní odpor Chyba Rozlišení ( )
0…10V  110 k 0,3 mV 
-10…10V  110 k 0,6 mV 
-5…5 V  110 k 0,3 mV 
-2,5…115 mV* > 1M 4 µV 
-25…1150 mV* > 1M 40 µV 
-25…90 mV* > 1M 4 µV 
-500…500 mV* > 1M 40 µV 
-200…200 mV* > 1M 20 µV 
0…20 mA 20

  0,1% 

0,8 A
*  u INP1: Vysokoimpedan ní nap ové vstupy bez možnosti monitorování poruchy idla

u INP2: Vysokoimpedan ní nap ové vstupy s monitorováním poruchy idla 

Odporové teplom ry -viz Tabulka 2
Zapojení:  3-vodi ové 
  4-vodi ové (ne u INP2) 
Odpor p ívod : max. 30
Detekce poruchy: p erušení nebo zkrat 

Speciální m ící rozsah 
Fyzikální rozsah:  0… 450
 0...4500
Pomocí programu BlueControl lze 
charakteristiku upravit (nap . pro 
teplotní idlo KTY 11-6). 

Nap ové a proudové signály 
viz Tabulka 3 
Po átek a konec rozsahu:  
Kdekoli v mezích rozsahu m ení
P evod na fyzikální veli inu:  
-1999...9999 
Detekce poruchy pro signály 
4…20mA a 2…10V : 
12,5% pod po átkem rozsahu  
(2mA, 1V) 
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M ení O2 (volitelná výbava)
Pro m ení koncentrace O2 lze použít 
vysokoimpedan ní mV rozsahy vstupu 
INP1 pro p ipojení 
- topené sondy s konstantní teplotou 

(zadává se jako parametr) 
- netopené sondy s m enou teplotou 

(vstup INP2) 

UNIVERZÁLNÍ VSTUP INP2 
(Volitelná výbava) 
Rozlišení:  15 bit
Digitální filtr: Nastavitelný 0,0...999.9 s 
Cyklus vzorkování: 140 ms 
Linearizace: jako u INP1 
Korekce m ené hodnoty: Ve dvou 
bodech nebo posunem nuly 

Termo lánky  -viz Tabulka 1
Kompenzace studeného konce:  
 Interní 
P ídavná chyba:  

typ.: ± 0,5 K 
max.: ± 2,5 K 

 Externí 
Nastavitelná v rozmezí 0…100°C 

Ostatní technické údaje jako u INP1 

Odporové teplom ry -viz Tabulka 2
Zapojení:  3-vodi ové 
Ostatní technické údaje jako u INP1 

Nap ové a proudové signály 
viz Tabulka 3 
Technické údaje jako u INP1, krom
- rozsahy –10…0…10V a –5…0…5V 

nejsou 
- u mV rozsah  je trvale aktivováno 

hlídání na p erušení  

BINÁRNÍ VSTUP DI1 
Provedení jako: 
a) kontakt 
Pro p ipojení bezpotenciálového 
kontaktu. 
Spínané nap tí: 5V 
Spínaný proud: 1 mA 

b) opto len (voliteln )
Nap tí: 24 Vdc externí 
Log. „0“: -3…5V 
Log. „1“: 15…30V 
Odb r proudu: max. 6 mA 

ídící vstup 
Konfigurovatelný jako spína
nebo tla ítko! 
Funkce: Zámek ovládání, kvitování 
alarm ; nulování pam tí minima, 
maxima, integrátoru; aktivace funkcí 
tara, pam ; p epínání vstup .

Schéma zapojení CI45: 

Vstup íta (volitelná výbava) 
íta  impuls , dop edný nebo zp tný, 

bez pam ti
Aktivní hrana: Volitelná 
Ší ka registru: 31 bit
Rozsah zobrazení: Volitelný, 
osmimístný, rozd lený na dva údaje 
D li ka íta e: Nastavitelná, 0.1…9999 
Po áte ní hodnota: Nastavitelná 
Koncová hodnota: Nastavitelná, se 
signalizací dosažení konce 
Vyhodnocení íta e: Každých 100 ms 
(p i použití INP2 každých 140 ms) 
Nulování íta e: Tla ítky nebo 
dosažením nastavené meze 

Vstup íta  ve verzi kontakt 
Max. frekvence: 5 Hz, obdélník 1:1 
Min. délka pulsu: 100 ms 

Vstup íta  ve verzi opto len
Max. frekvence: 100 kHz, obdélník 1:1 
Min. délka pulsu: 5 s
(M že dojít k ovlivn ní vstup  INP1, 
INP2) 

Vstup frekvence (volitelná výbava) 
Vstup jen p es opto len 
Rozsah frekvence: 0…100 kHz, 
obdélník 1:1 

asové okno: Nastavitelné , 0.1…20s 
P epo et m ené hodnoty: Volitelný 
(M že dojít k ovlivn ní vstup  INP1, 
INP2) 

VÝSTUPY 

P ehled výstup
Výstup Použit pro 

OUT1 
OUT2 
(relé)

Meze, alarmy, 
konec íta e,
stavová hlášení 

OUT3 
(logický) 

jako OUT1 a OUT2 

OUT3 
(spojitý) 

Výstup m ené veli iny, 
INP1, INP2, výstup íta e / 
frekvence, zdroj 13V/22mA 

OUT3 
(U) 

Frekven ní výstup 
(volitelná výbava) 

 všechny logické signály lze se íst!
  (funkce OR) 
Hodnoty výstup  lze po komunika ní 
lince i vnutit (forcing). 

RELÉOVÉ VÝSTUPY  
OUT1, OUT2 (voliteln )
Kontakty: 2 spínací kontakty 
se spole ným pólem 
Max. zatížení: 500VA, 250Vac, 2A 
p i 48...62 Hz, odporová zát ž. 
Min. zatížení: 6V, 1 mA dc 
Životnost p i I = 1-2A:  800.000 
spínacích cykl  (500 000 p i 250V a 
ohmické zát ži)

Pozn.: Pokud reléové výstupy ovládají 
externí spínací za ízení (nap . styka e),
musí být chrán ny proti p ep ovým 
ráz m p i vypínání pomocí RC 
ochranných obvod .
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OUT3 jako UNIVERZÁLNÍ 
VÝSTUP
Paralelní proudový/nap ový výstup 
se spole ným mínusem (kombinované 
použití jen v galvanicky izolovaných 
obvodech).  
P evod voln  konfigurovatelný. 
Rozlišení: 14 bit
Dynamická odezva (na skokovou zm nu
vstupního signálu) T90:  540 ms 
Chyba sledování I/U:  2% 
Zbytkové zvln ní: 1% z koncové 
hodnoty rozsahu, 0…130 kHz 

Proudový výstup
0/4...20 mA, volitelný, zkratuvzdorný 
Dynamický rozsah: -0,5...23 mA 
Zát ž:  700
Vliv zát že:  0,02% 
Rozlišení:  1,5 A
Chyba:   0,1% 

Nap ový výstup
0/2...10 V, volitelný, 
neodolný na trvalý zkrat 
Dynamický rozsah: -0,15...11,5 V 
Zát ž:  2 k
Vliv zát že:  0,06% 
Rozlišení:   0,75 mV 
Chyba:  0,1% 
P ídavná chyba p i sou asném použití 
proudového výstupu:  0,09% 

OUT3 jako zdroj
Výstup: 22 mA/  13 V 

OUT3 jako logický výstup
Zát ž:  700     0/  23mA 
Zát ž:  500     0/  13 V 

OUT3 jako frekven ní výstup
Výstup jako nap ový 
Frekven ní rozsah: 0,025…1000 Hz, 
obdélník 
P epo et: Volitelný 
Úrove : 0 /11,5 V 

OUT3 jako impulsní výstup
Integrátor s automatickým nulováním. 
Frekven ní rozsah: 
0…5 Hz; max. 5 impuls /s
Délka impuls : 100 ms (m ení INP1) 
140 ms (m ení INP1 + INP2) 

Galvanické odd lení:

RS 485 

Napájení

Vstup INP1 
Vstup INP2 
elní BluePort 

di1 (kontakt) 
di1 (opto len – 

volitelná výbava) Relé OUT1 
Relé OUT2 

Výstup OUT3 
 bezpe né odd lení 
 funk ní odd lení 

Obvody vstup , výstup  a napájení jsou 
navzájem galvanicky odd leny.

Zkušební nap tí:
Napájení proti vstup m a výstup m: 
2,3 kVac, 1 min. 
Vstupy proti výstup m: 500 Vac, 1 min. 
Max. p ípustné nap tí mezi vstupy, 
výstupy a zemí:  33 Vac 

FUNKCE

M ená hodnota 
 Standardní (X1) 

S volitelnou výbavou: 
 Diference (X1-X2) 
 Max., min. hodnota z X1 , X2 
 St ední hodnota z X1, X2 
 P epínání mezi X1 a X2 
 M ení O2 topenou nebo netopenou 
Lambda sondou (p esný výpo et
koncentrace O2 dle Nernstovy 
rovnice) 

íta  / m ení frekvence 
 Termo lánek na INP1, teplota 
studeného konce na INP2 

Zpracování signál
Zvolený vstupní signál je p eveden na 
analogový výstupní signál a/nebo jeho 
hodnota je p ístupná po komunikaci. 
V závislosti na zvoleném typu idla lze 
použít následující funkce: 
 Korekce m ené hodnoty (ve dvou 
bodech nebo posunem nuly) 

 P epo et na fyzikální veli inu 
 Filtr prvního ádu s volitelnými 
parametry (ší ka pásma, viz dále) 

 Linearizace na 31 segment
x , kde platí 0x

 x2

 Integrátor 

Chování p i poruše idla 
(p erušení/zkrat) 
 Odezva analogového výstupu je 
volitelná (p es nebo pod rozsah) 

 P ednastavená náhradní hodnota 
vstupního signálu 

Pam  m ené hodnoty (volitelná 
výbava) 
Odm ení a uchování hodnoty, nap .
krátkodobého signálu 

Funkce tara (volitelná výbava) 
P i aktivaci je okamžitá hodnota 
vynulována a další m ení probíhá 
s posunem od této okamžité hodnoty. 

Zobrazení minima / maxima 
Minimální a maximální hodnoty 
vstupního signálu jsou ukládány do 
pam ti a mohou být zobrazeny pomocí 
tla ítek  (minimum) a  (maximum). 
Hodnoty lze resetovat (vynulovat). 

Zobrazení fyzikálních jednotek 
Fyzikální jednotku m ené veli iny je 
možné bu  vybrat z p eddefinovaného 
seznamu standardních jednotek, nebo 
m že být zadána uživatelem (pomocí 
BlueControl). Fyzikální jednotka je 
zobrazována na druhém ádku displeje. 

VSTUPNÍ FILTR
Do každého vstupního obvodu 
p evodníku je za azen matematický filtr 
1. ádu s nastavitelnou asovou 
konstantou a ší kou pásma. Ší kou 
pásma se rozumí tolerance m ené 
hodnoty, v níž je filtr aktivní. Zm ny 
m ené hodnoty p esahující toleran ní 
pole filtrovány nejsou a nezkreslené se 
p enáší na výstup. 
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FUNKCE LIMITNÍCH HODNOT 

Hlídání Min, Max nebo Max/Min 
s nastavitelnou hysterezí. Použít lze až 
t i meze. 

Signály, které lze monitorovat 

 Zpracovaný vstupní signál 
 Vstup INP1 
 Vstup INP2 
 Hodnota íta e / frekvence 

Funkce: 
 Hlídání vstupního signálu 
 Hlídání vstupního signálu s pam tí
 Rychlost zm ny signálu ve fyz.jedn. / 
min 

 Rychlost zm ny signálu ve fyz.jedn. / 
min s pam tí

 Reset alarmu tla ítkem elního panelu 
nebo binárním vstupem 

 Zpožd ní alarmu nastavitelné 
v rozmezí 0…9999 sekund 

 Limitní a alarmové signály lze logicky 
se íst (funkce OR) do jediného 
výstupního signálu. 

 Limitní signály lze použít jako ídící 
signály. 

ALARMY 

P erušení idla / zkrat 
V závislosti na zvoleném typu idla je 
vstupní obvod monitorován na 
p erušení, zkrat nebo obrácenou 
polaritu. 

MANAŽER ÚDRŽBY 

Indikace poruchových signál , alarmy a 
p ekro ení mezí uloženy do seznamu. 
Signály lze z pam tí resetovat. 
Do seznamu signál  se ukládají: 
 P erušení idla, zkrat, obrácená 
polarita 

 Signály p ekro ení mezí s pam tí
 Výzva k preventivní kalibraci (po 
p ekro ení p ednastaveného limitu 
provozních hodin) 

 Výzva k preventivní údržb  spínacích 
prvk  (po p ekro ení p ednastaveného 
po tu spínacích cykl )

 Interní poruchy (RAM, EEPROM,...) 

Rozm ry CI 45: 

DISPLEJ A OVLÁDÁNÍ 

LCD Displej 
Dvou ádkový v etn  dalších 
informa ních znak
Horní ádek:
4 znaky, 7-segmentový LCD 
 m ená veli ina 

Spodní ádek:
5 znak , 14-segmentový LCD; 
konfigurovatelný obsah 
(pomocí BlueControl) 
 fyzikální jednotka 
 parametry 
 rozší ená úrove  operátora 

Další informa ní znaky: 
4 znaky – obdélní ky ve spodní ásti
displeje, ozna ené 1, 2, F, E 
 Znaky 1 a 2: výstup OUT1 / OUT2 
aktivní, nebo INP1 / INP2 aktivní 

 Znak F: funkce aktivní (plánováno) 
 Znak E: záznam v seznamu poruch 

Dvoubarevný LED indikátor: 
Zelená: Normální provozní stav 
Zelená bliká: Není komunikace (pouze u 
volitelné výbavy - systémové 
komunikace 

ervená: Aktivní Lim1 
ervená bliká: Vnit ní chyba 

Ovládací funkce: 

Pomocí t í tla ítek na elním panelu je 
možné nastavovat ovládací úrovn ,
parametry a konfiguraci. Veškeré 
nastavení m že být rovn ž provedeno 
pomocí programu BlueControl. 

NAPÁJENÍ 

Podle objednávky: 

ST ÍDAVÉ NAPÁJENÍ 
Nap tí: 90…260 Vac 
Frekvence: 48...62 Hz 
Spot eba: cca 7 VA max. 

UNIVERZÁLNÍ NAPÁJENÍ 24Vuc* 
St ídavé napájení: 18...30 V 
Frekvence: 48...62 Hz 
Stejnosm rné napájení: 18...31 V 
Spot eba: cca 3 VA (W) max. 

*U p ístroj  se systémovou komunikací 
je napájení vedeno po sb rnici p es
komunika ní nebo zdrojový modul. 

CHOVÁNÍ P I ZTÁT  NAPÁJENÍ 
Konfigurace, parametry: 
Bez ztráty dat (trvale v EEPROM) 



6

Inženýrský software, verze a funkce: 
Funkce Mini Basic Expert 
Konfigurace a parametry ano ano ano 
Nahrání konfigurace do p evodníku ano ano ano 
On-line režim a vizualizace jen SIM ano ano 
Zadání uživatelských linearizace ano ano ano 
Konfigurace rozší ené úrovn  ovládání ano ano ano 
Nahrání konfigurace z p evodníku  jen SIM ano ano 
Základní diagnostické funkce ne ne ano 
Ukládání soubor  s konfigurací  ne ano ano 
Tisk soubor  konfigurace ne ano ano 
On-line dokumentace, nápov da ano ano ano 
Korekce m ené veli iny (kalibrace) ano ano ano 
Sb r dat a funkce trendu jen SIM ano ano 
Sí ová verze a multilicence ne ne ano 
Funkce asistenta ano ano ano 

ELNÍ KOMUNIKA NÍ
BluePort (Standardní výbava) 

P ipojení z elního panelu pomocí PC 
adapteru (viz p íslušenství), pomocí 
programu BlueControl lze p ístroj 
konfigurovat, parametrizovat a ovládat. 

KOMUNIKA NÍ LINKA 
(Volitelná výbava) 

RS 485 
P ipojení pomocí konektoru na lišt .
Nutno použít stín né kabely. 
Galvanicky odd lená RS 485. 
Rychlost: 2400, 4800, 9600, 19200, 
38400 bit  / sec 
Adresy: 1...247 
Po et p evodník  na lince: 32 
Komunika ní protokol: Modbus RTU 

Systémová komunikace 
P ipojení na pr myslovou sb rnici 
pomocí komunika ního modulu,  
technické údaje – viz samostatný 
katalogový list. 

OKOLNÍ PODMÍNKY 

T ída krytí
elní panel: IP 20 

Kryt: IP 20 
Svorky: IP 20 

Teplota okolí 
Pro jmenovitou p esnost: -10...55 C
Doba náb hu:  20 min. 
Teplotní vliv:   0,05% / 10 K 
P ídavný vliv na kompenzaci studeného 
konce:   0,5K / 10 K 
Provozní limit: -20...60 C
Pro skladování: -30...70 C

Vlhkost 
Max. 95%, 75% ro ní pr m r,
nekondenzující. 

Rázy a chv ní
Vibra ní test PC (DIN EN 60068-2-6): 
Frekvence: 10...150 Hz 
1 g nebo 0,075mm pro provoz 
2g nebo 0,15mm mimo provoz 
Rázový test Ba (DIN EN 60068-2-27): 
15g po dobu 11ms 

Elektromagnetická kompatibilita 
Vyhovuje EN 61326-1 
(pro trvalý bezobslužný provoz). 
Vyza ování: Vyhovuje emisním 
požadavk m dle t ídy B pro obydlené 
oblasti. 
Odolnost: Vyhovuje požadavk m pro 
provoz v pr myslovém prost edí.
Omezení:  
 Rušení výbojem má z etelný vliv, 
který op t odezní 

 Silné rušení výbojem do napájecích 
vodi  p i napájení 24Vac m že
zp sobit deset p ístroje 

 P i OF rušení m že dojít k ovlivn ní 
m eného signálu až o 50 V

VŠEOBECN

Kryt ela
Materiál: Polyamid PA 6.6 
T ída ho ení: V0 (UL 94) 

P ipojovací svorky 
Materiál: Polyamid PA 
T ída ho ení: 
V2 (UL 94) pro šroubovací svorky 
V0 (UL 94) pro pružinové svorky a 
konektor sb rnice

Elektrická bezpe nost
Odpovídá EN 61010-1: 
P ep ová kategorie: II 
Stupe  zne ist ní: 2 
T ída krytí: II 

Elektrické p ipojení (viz údaje pro boj.) 
Zásuvné konektory se svorkami 
pro vodi e 0,2…2,5mm2 . Lze zvolit 
šroubovací nebo pružinové svorky. 

Montáž 
Zaklapnutím na lištu (35 mm lišta dle 
EN 50 022). Kovové západky jsou 
sou ástí t lesa p ístroje. 
Montáž t sn  vedle sebe možná. 
Montážní poloha vertikální. 

Váha: 0,18kg 

S p ístrojem dodávané p íslušenství
Návod k použití. 
P ístroj s komunikací Modbus: Konektor 
sb rnice pro uchycení na lištu. 
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VOLITELNÉ P ÍSLUŠENSTVÍ 

BlueControl software 
Umož uje rychlou a snadnou 
konfiguraci, nastavení parametr
a uvedení p evodníku do provozu. 
Nastavení p evodníku lze uložit do 
pam ti, p ípadn  vytisknout. Program 
obsahuje i simulátor p evodníku a 
rozsáhlou diagnostiku v etn  zobrazení 
on-line trend .

Funkce skrytí zvolených funkcí 
Program BlueControl umož uje skrýt 
kterýkoli parametr nebo konfigura ní 
nastavení. Tím je zajišt no, že pomocí 
tla ítek na ele p evodníku lze m nit jen 
povolené parametry, ostatní se z d vodu 
bezpe nosti provozu v bec nezobrazují 

Funkce Import 
Nastavení p evodníku Uniflex CI//CB, 
vytvo ené pomocí inženýrského 
softwaru ET/Uniflex m že být na teno 
ze souboru a p etransformováno 
na nastavení CI45. 

Požadavky na software: 
Windows 95/98/NT/2000/XP.  
Pro p ipojení p evodníku k PC 
je nezbytné použít PC adapter 
(viz p íslušenství). 

Úkony, které lze provést pouze pomocí 
BlueControl (nikoli tla ítky elního 
panelu): 
 Zákaznickou linearizaci idel 
 Vnucení vstup  a výstup  (forcing) 
 Nastavení limit  provozních hodin a 
spínacích cykl

 P epnutí na frekvenci napájecího 
nap tí 60 Hz 

 Blokování úrovní a definice hesla 
 Zadání vlastní fyzikální veli iny 

BlueContol Mini je k dispozici na 
www.pma-online.de v etn  jeho 
aktualizací.

Komunika ní parametry skryté, krom
adresy: 

P ÍSLUŠENSTVÍ - KONEKTORY 

Popis Objednací íslo 

1  Sada konektor  se šroubovacími svorkami 4 kusy 9407-998-07101
2  Sada konektor  s pružinovými svorkami 4 kusy 9407-998-07111
3  Konektor pro komunika ní sb rnici na lištu 1 kus 9407-998-07121
4  Zásuvka pro kom. sb rnici, p ipojení vlevo 
 kabel p ipojen horizontáln  1 kus 9407-998-07131
5  Zásuvka pro kom. sb rnici, p ipojení vpravo 
 kabel p ipojen vertikáln  1 kus 9407-998-07141

PC adapter pro p ipojení PC k elnímu komunika nímu portu 9407 998 00001 

Inženýrský software MINI www.pma-online.de 
Inženýrský software BASIC 9407 999 12001 
Inženýrský software EXPERT 9407 999 12011 
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ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 

Univerzální p evodník CI 45 

1 univerzální vstup, ídicí vstup,  
s displejem a s elním komunika ním portem pro BlueControl

Bez sady konektor  (jako náhradní díl) 0
Se šroubovacími zasouvacími konektory 1
Napájení 90...260Vac; výstupy mA/V/log.+ 1 relé 2
Napájení 18…30Vac/18...31Vdc; výstupy mA/V/log.+ 1 relé 3
Napájení 90...260Vac; výstupy mA/V/log.+ 2 relé 4
Napájení 18…30Vac/18...31Vdc; výstupy mA/V/log.+ 2 relé 5
Bez volitelné výbavy 0
RS485 / Modbus protokol 1
Systémová komunikace (jen u napájení 24 V) 2
Volitelná výbava: Žádná 0
Volitelná výbava 1 (vstup INP2, m ení O2, vstup íta e, 1
funkce tara, pam  hodnoty, integrátor) 
Volitelná výbava 2: Jako výbava 1 a navíc di1 jako optovstup 2
vstup a výstup frekvence 
Standardní konfigurace 0
Konfigurace dle zadání 9
Standardní p evodník (CE – certifikát) 0
Certifikát UL/cUL U

Systémové komponenty 

Komunika ní modul PROFIBUS-DP RL40-112-00000-000 
Komunika ní modul PROFIBUS-DP RL40-112-00000-U00 
s certifikátem UL/cUL 
Napájecí modul RL40-119-00000-000 
Napájecí modul RL40-119-00000-000 
s certifikátem UL/cUL 

0305 Zm ny technických údaj  vyhrazeny 

C I 4 5 - 1 - 0 0 - 00 


