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PLM 309
Programovatelná komunikační jednotka
PLM 309 je programovatelná komunikační jednotka určená pro zobrazování výšky hladiny a indikaci mezních
stavů hladin v nádržích.
Jednotka sbírá údaje z měřících sond, sama je dále vyhodnocuje, zobrazuje a výsledné hodnoty přenáší do
nadřízených systémů. Jako měřící sondy lze připojit inteligentní zařízení přes komunikaci RS485, dále sondy
s aktivním nebo pasivním proudovým výstupem 4-20 mA popř. bezpotenciálové kontakty.
Přenos do nadřízených systémů umožňuje druhá komunikační linka RS485 s protokolem MISS nebo EasyCALL.
Dalším výstupem muže být proudová smyčka 4-20mA, která se s úspěchem využívá v průmyslovém a silně
zarušeném prostředí.
Jednotka PLM 309 je vybavena třemi výstupními programovatelnými bezpotenciálovými silovými kontakty
pro signalizaci mezních úrovní hladin. Tyto úrovně jsou rovněž signalizovány opticky, diodami LED na čelním
panelu jednotky.
Zobrazování naměřených a vypočtených údajů se provádí pomocí LCD zobrazovače. K programování
a ovládání jednotky slouží čtyři tlačítka. Jednotka PLM 309 obsahuje i obvody přesného reálného času a paměť
pro litrovací tabulku nádrže. Při své činnosti průběžně ukládá historii hladin, kterou je možné kdykoli prohlížet.

Hlavní výhoda
PLM 309 umožňuje integraci naměřených údajů a hodnot z různých měřicích systémů a sond (nádrže, úkapy,
meziplášť, záchytné jímky) a jejich následný přenos do nadřazených řídících a informačních systémů.

Technické údaje:
Plášť

• plast, určeno pro zabudování do panelu

Rozměry

• výška - 66 mm, šířka - 134 mm, hloubka - 160 mm

Hmotnost

• 1 kg

Krytí

• čelní panel IP40, ostatní části IP20

Napájení

• 230V/50Hz, 10VA

Pracovní podmínky

• od +5 °C do +60 °C, relativní vlhkost max. 95%

Vstupy

• proudová smyčka 4-20mA
• 4x bezpotenciálové kontakty
• RS485 galvanicky oddělená, magnetostrikční sondy USTD II

Výstupy

• 3x relé 230V/5A pro identifikaci mezních stavů
• proudová smyčka 4-20mA
• RS485 galvanicky oddělená, protokoly EasyCALL, MISS

Zobrazení

• LCD displej 2x16 znaků, indikace mezních stavů diodami LED

Režim provozu

• s řídicím počítačem (např. software WinMISS) i bez počítače

