Zastosowanie

Miernik serii SMI-20W jest przeznaczony do pomiaru pr¹du w pêtli pr¹dowej.
Urz¹dzenie posiada czytelny wyœwietlacz LCD pokazuj¹cy aktualn¹ wartoœæ pomiaru.
Energia potrzebna do zasilania miernika jest pobierana z obwodu mierzonego.
SMI-20W umo¿liwia skalowanie wyœwietlanego wyniku, sygnalizacjê na wyœwietlaczu przekroczenia
zdefiniowanych progów oraz posiada wiele funkcji dodatkowych.
Miernik jest przeznaczony do pracy w œrodowisku przemys³owym.
Nie zaleca siê u¿ycia miernika w innych celach ni¿ wy¿ej wymienione.

Dane

Wszystkie dane techniczne znajduj¹ siê na karcie katalogowej dostarczonej razem z wyrobem.
W razie jej braku mo¿na j¹ znaleŸæ na stronie internetowej www.ssa.pl.

Montaz

INSTRUKCJA OBS£UGI
Miernik linii SMI-20W

Miernik SMI-20W jest przewidziany do mocowania na œcianie.

Pod³aczenie

2

Do pod³¹czenia mo¿na u¿ywaæ przewodów o przekroju do 1,5 mm .
Instalacji i pod³¹czeñ miernika powinna dokonaæ wykwalifikowana osoba.
Przed w³¹czeniem miernika sprawdziæ prawid³owoœæ po³¹czeñ.
Przewody pod³¹czeniowe nale¿y prowadziæ z dala od Ÿróde³ zak³ócaj¹cych i ich przewodów
zasilaj¹cych (styczniki, silniki, itd.).
Sposób pod³¹czenia znajduje siê na karcie katalogowej i nalepce wewn¹trz miernika.
Nale¿y go bezwzglêdnie przestrzegaæ.
SMI-20W
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Wersja : PL1V01

Pêtla pr¹dowa 4...20 mA

AUTOMATYKA
I ELEKTRONIKA PRZEMYS£OWA
SSA ul. Stargardzka 8A, 54-156 Wroc³aw

tel. (+71) 349 40 25, fax (+71) 349 23 39

http://www.ssa.pl

e-mail : ssa@ssa.pl

Naprawa

Urz¹dzenie nie jest przewidziane do naprawy przez u¿ytkownika. Czynnoœæ t¹ nale¿y zleciæ
producentowi.

Programowanie

Programowanie miernika SMI-20W realizowane jest za pomoc¹ wewnêtrznej klawiatury.
Wybór funkcji opisany jest w instrukcji programowania dostêpnej na stronie internetowej www.ssa.pl.

SSA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian.

Konserwacja

Miernik nie wymaga czynnoœci konserwacyjnych.
Podczas okresowego sprawdzania instalacji do której jest pod³¹czony, mo¿na sprawdziæ jego
parametry i jeœli nie s¹ zachowane dane katalogowe odes³aæ do producenta celem sprawdzenia.
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