
Mobil és flexibilis ‐  JUMO Wtrans p nyomástávadó rádiós jeltovábbítással 

 

Becsavaroz‐ összekapcsol‐ működésre kész!  Ilyen egyszerű és gyors a JUMO új rádiós‐ 
nyomástávadójának, a Wtrans p‐nek a telepítése, és üzembe helyezése.  

Akár egy fix berendezés, vagy egy mobil rendszer; akár egy nehéz helyre való beszerelés, vagy forgó 
alkatrészek, a JUMO Wtrans p használata csökkenti a költségeket, nem csak egy új gép 
megalkotásakor, hanem egy meglévő mérőcella kiváltása esetén is. Ezen kívül sok kábelt is 
megspórol, valamint olyan helyeken is lehetővé teszi a mérést, ahol technikailag nem megvalósítható 
a kábelezés, vagy kábel beszerelése túl költséges lenne. 

 Az IP 67‐es védettséggel  rendelkező nyomástávadó  250mbar‐tól egészen 600 bar‐ig képes relatív‐ 
és abszolút nyomásértéket mérni.  A készülék hatósugara 300 méter, így az adatok a hatótávolságon 
belül elhelyezkedő JUMO vevőegységhez küldhetőek. Az adatok a 868,4 MHz‐es frekvencián kerülnek 
továbbításra, amely az ISM által jóváhagyott  rádiósáv. Az adatok küldésének intervalluma az 500ms‐
os értéktől a 3600s‐os értékek között választható. A készülék akkumulátora az előre beállított küldési 
intervallumtól függően, akár egy évig is üzemelhet. 

A vevő egység a kimenete vagy négy analóg kimenet  [0(4)...20 mA, 0...10 V DC] , vagy két 
analógkimenet két szilárdtest relé, továbbá rendelkezésre áll Modbus protokollal rendelkező RS485 
csatoló is .  A Pro vevőegység akár 16 jeladó adatait fogadni tudja,  olyan adatokat is, mint a 
hőmérséklet, ellenállás, vagy akár a feszültség.  

A szabadon programozható nyomás távadó konfigurációja egy könnyen használható programon 
keresztül, laptoppal történik, amely egy Mini‐USB kábelen keresztül csatlakozik az eszközhöz.  A 
legelső beállítás után, a paramétereket egyszerűen át lehet vinni más eszközökre is.   

A vevő‐központú linearizációnak köszönhetően, a speciális feladatok is megoldhatóak.  40 megadható 
értékpár alapján lehetőség nyílik rá, hogy az adatokból lineáris approximációt végezzünk, vagy az 
adatokra egy 4. rendű polinómot illesszünk.  Alternatívaként a polinóm függvény értékei  közvetlenül  
is megadhatóak.  Ezen kívül egy úgynevezett Online Chart is létrejön, amely a beállítást tartalmazza. 
Az adatok grafikus ellenőrzése és dokumentálása az üzembe helyezést segítik.  

A kompakt rádiós‐nyomástávadó  rezgéstűrése rendkívül magas. A jeladó ‐35 °C‐tól egészen +85 °C‐ig 
képes üzemelni. Más menetes csatlakozások mellett a JUMO PEKA adapterrel is elérhető, amely 
rendelkezik az EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group) jóváhagyásával is, így olyan 
higiénikus folyamatok során is használható, mint például az élelmiszer‐, és italgyártás. Az EHEDG 
szabvány megfelel a FAD (Food and Drug Administration) követelményeinek.  

További információért kérjük látogassa meg honlapunkat:  www.jumo.hu  

http://www.jumo.hu/

