
 

HD2601V.1 VISUALITZADOR CONFIGURABLE PER TRANSMISSORS DE LA SERIE HD 2004T 

La fi g. 2 descriu les connexions elèctriques del visualitzador 
HD2601V.1. 
Vcc representa la font d'alimentació contínua. 
RL, RL1 i RL2 són els dispositius introduïts en el loop de corrent 
(PLC, registrador, ...). 
 Rd representa la càrrega connectada a la sortida digital 
amb el col lector obert. 
NOTA de fi g. 2: si es controla la bobina d'un relé, cal muntar un 
díode de protecció 
La numeració 1, 2 i 3 es correspon amb la que s'indica en el 
connector de l'instrument 

 
nota                                         Fig. 2 Fig. 1 

INDICADORS DE PRESSIÓ 

El HD2601V.1 és un visualitzador per a transmissors passius 4 ... 20mA amb presa DIN43650, el model. El visualitzador es col loca entre el 
transmissor i el connector, l'alimentació s'obté del llaç de corrent 4 ... 20mA. 
És possible configurar fent dos botons dels factors d'escala, la posició del punt decimal, el temps d'actualització del visualitzador, la 
visualització dels valors màxim, mitjà i mínim, el temps transcorregut des del encesa de l'instrument i els paràmetres relatius a la sortida digital 
amb el col lector obert. 
Els paràmetres programables es memoritzen en una memòria permanent i no s'eliminen si es talla l'alimentació. 
Totes les funcions del dispositiu es monitoritzen contínuament mitjançant un sistema de diagnòstic integral. 
Al HD2601V.1, la sortida digital amb el col lector obert pot controlar un dispositiu digital o la bobina d'un relé. 
El visualitzador de l'instrument pot girar 90 ° o es pot invertir per s'adaptés a les diverses condicions d'instal lació. 

INSTAL LACIÓ I CONNEXIONS 
La fi g. 1 descriu la configuració típica: el visualitzador es troba situat entre el transmissor (8) 
i el connector solt femella DIN43650 (1). 
El visualitzador disposa de dues tecles: la que és accessible des de l'exterior (5) que serveix 
per a la visualització de les dades: mesura actual, valors màxim, mitjà i mínim, timer, la tecla 
interna (9), accessible només després d'haver tret la cobertura del visualitzador, s'utilitza per 
a la programació juntament amb la tecla externa. 
A l'espai (3), obtingut sobre de la finestra del visualitzador, és possible aplicar l'etiqueta de la 
unitat de mesura. 
La placa que sosté el visualitzador i la seva corresponent cobertura es poden girar de 90 ° 
en 90 ° Descargoleu els 4 cargols situats a les vores de l'visualitzador. 
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