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Snímaèe teploty EL2270, EL2271
Pøedpis instalace a údrby

Popis

Snímaèe EL2270 jsou navreny pro umístìní
pøímo do potrubí. Vlastní èidla i jímka jsou
zhotoveny z nerez oceli 316. Pro správnou
instalaci dodrte nasledující pravidla:

Instalace

 Èidlo musí být umístìno v proudu média.
 Je-li èidlo instalováno do jímky, doporuèujeme
naplnit jímku teplotnì vodivou vazelínou pro
zajitìní tepelné vodivosti.
 Snímaè typ EL2271 nebo pøevodník EL2810
musí být instalovány v místech s nií teplotou,
ne je maximální povolená teplota okolí. Viz
technická data.
 Pøi parních instalacích doporuèujeme umístìní
èidla ve vodorovné poloze do potrubí z dùvodù
sníení vlivu pùsobení tepla na kryt èidla a
elektroniku.

Správné umístìní èidla

✓

Místo bez proudìní

Nesprávné umístìní

✖

Jímka pro snímaè

Doporuèená instalace do parních potrubí
Ménì vhodná
instalace
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Elektrické pøipojení

U vech typù je pøístup ke svorkám po odroubování vrchního krytu.
Snímaèe EL2270 a EL2271 jsou pro zajitìní poadovaného krytí dodávány s kabelovou prùchodkou.

Schéma propojení
zdroj
zátì
Snímaè teploty
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(regulátor)
EL2271 (Pt100
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vestavìn) nebo
pøevodník EL2810
(Pt100 souèást
+
EL2270)
-

Snímaè teploty EL2270
(Pt100 vestavìn)
Pt100
èervená
+

bílá
-

kompenzaèní
vodiè
+
èervená

zátì
(regulátor)

Pt100

svorkovnice snímaèe

svorkovnice snímaèe

Volba kabelu

Pro ochranu snímaných signálù pøed ruením je doporuèeno pouít stínìný kabel.
EL2270
Pouijte 3-vodièový stínìný kabel (jádro vodièe 7 x 0.2 mm).
Maximální délka kabelu závisí na pøipojeném zaøízení.
Poznámka: Délka kabelu mezi EL2270 a EL2810 nesmí být více ne 3 m.
EL2271 a EL2810
Pouijte 2-vodièový stínìný kabel (jádro vodièe 7 x 0.2 mm).
Maximální délka kabelu závisí na velikosti napájecího napìtí a odporu kabelu.
Pro délku kabelu vìtí nì 200 m kontaktujte pracovníky Spirax Sarco.

Technické údaje
Krytí
Maximální teplota
okolí
Výstup
Výstup pøi porue èidla
Napájení
Maxi. zatìovací odpor
Pøesnost
Výbuné prostøedí
El.mag.kompatibilita
El.mag.kompatibilita

EL2270
IP65

EL2271
IP65

EL2810
IP65

70°C

55°C

70°C

odporový,Pt100
EN 6075,1996
tøída B

pasivní proudová
smyèka 4 - 20 mA

pasivní proudová
smyèka 4 - 20 mA

-

23.5 mA
30 mA
10 a 30 Vdc
10 a 32 Vdc
700 Ohm pøi 24 Vdc
700 Ohm pøi 24 Vdc
± (0.2°C + 0.2 % z mìø.hod.)± (0.1°C + 0.1 % z mìø.hod.)
EEX ia. IIC. T5
EN 50081 - 1
EN 50081 - 1
EN 50081 - 2
EN 50081 - 2
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