
q Om vand lar Pt-100 gi va rens re sis tans
till en ut sig nal  4…20 mA

q  Tem pe ra tur lin jär ut sig nal

q 2- el ler 3-tråds an slut ning av gi va ren

q 4 stan dard mä tom rå den (and ra på be -
gä ran)

q Två ut fö ran de, med el ler utan in byggt
mat nings don

q Ka lib re rbar noll punkt och om rå de ger 
hög nog grann het

q Hög kapslingsgrad (IP65) för mon ta -
ge i svå ra mil jö er

q Om giv nings tem pe ra tu rom rå de
-30...+60°C

AN VÄND NING:
Mätvär de som vand lar na är av sed da att om -
vand la Pt-100 gi va rens re sis tans till en be last -
nings o be ro en de utsig nal 4…20 mA.

Om vand lar na är avsedda för lo kalt mon ta ge
nära gi va ren där för att mA-sig na len är be tyd ligt 
min dre stör känslig vid över fö ring av mät sig nal
till kon troll rum el ler ap pa ratskåp.

Ex em pel på lämp li ga an vänd nings om rå den är
vid t.ex. ut e tem pe ra tur mät ning med ut sig nal till
ap pa ra ter såsom MICATRONE tem pe ra tur re -
gu la tor MTR-3000 och ef fektvä lja re MVP-3000
el ler vid tem pe ra tur mät ning som skall över fö -
ras till da tor via MICATRONE da ta kom mu ni ka -
tion sen het MQD-55, samt ett fler tal and ra om -
rå den.

UT FÖ RAN DE:
MO-3000/2T är en om vand la re för två-le dar
sys tem. Mat ning en till om vand la ren och sig na -
len går i sam ma ka bel. Mat ning en kom mer från
mot ta gan de ap pa rat el ler se pa rat spän nings -
mat nings don.

MO-3000/4T har ett spän nings mat nings don in -
byggt i om vand la ren som an slu tes till 230 VAC.

För att kun na mon te ra om vand la ren lo kalt i
många gång er då lig mil jö är den kapslad i en
hög klas sig ABS plast kapsling med skydds -
klass IP65 en ligt EN60529.

Vid ka be lav brott, gi varb rott el ler gi var kort slut -
ning kom mer ut sig na len att gå ut an för sitt ar -
bets om rå de så att in di ke ring el ler alarm kan er -
hål las för en onor mal si tu a tion.

Mätvärdesomvandlare för temperatur-
givare Pt-100 (Temperaturtransmitter)

MO-3000
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TEK NIS KA DATA:
In gång:
Pt-100 gi va re i 2- el ler 3-tråd sanslut ning.

Mä tom rå de: -50…+50°C
(stan dard) 0…+200°C

0…+400°C
0…+600°C

Gi var ström:  0,8 mA

Ut gång: (och spän nings mat ning)
Ut sig nal: 4...20 mA
Min.ut sig nal: 2,2 mA
Max ut sig nal: 27 mA

Spän nings mat ning: 
MO-3000/2T: 8…32 VDC 

max 36 VDC
Max be last ning:

R  b
matningsspänning 8V

0,02A
= − Ω

Po la ri tets skydd: inbyggt till max 36 VDC

Spän nings mat ning:
MO-3000/4T: 230 VAC +/- 15%
Max be last ning: 1000 ohm

Mätfel:  (alla vär den Fsd, max sig nal)
Ka lib re rings fel: < 0,1% el ler < 0,3°C
Lin jä ri tets fel: < 0,15%
Tem pe ra tur drift: (noll punkt och mä tom rå de)   

< 0,005% / °K

IN KOP PLING:

Led nings be ro en de:
Gi va re-om vand la re < 0,1% för ka bel 

upp till 25ohm
< 0,2% för ka bel
upp till 100 ohm

Ut gång ens last
be ro en de: < 0,01% för 1…1000 ohm
Mat nings spän nings-
be ro en de:
Se pa rat mat ning < 0,01% för  ∆ 10 VDC
In byggd mat ning ing en på ver kan för

230 VAC +/-15%
Be räk nat max i malt
mätfel: < 0,3%
Be räk nad lång tids 
drift: < 0,2%/år

Fe lin di ke ring:
Kort slu ten gi va re: Iut < 2,6 mA
Av brott i gi va ren: Iut > 25 mA
Av brott i le da re till 
plint 3: Iut > 25 mA
Av brott i le da re 
till plin tar 4 & 5: Iut < 2,6 mA

Om giv ning:
Tem pe ra tur: -30°C…+60°C
Skydds klass: IP65
EMC: EN50081-1 & EN50082-2

Di men sio ner:
H x B x D: 120 x 122 x 57 mm
Fäs thål H x B: 110 x 90 mm
Ka bel ge nom fö ring:  3 x Pg 9
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AP PLI KA TION SEX EM PEL:
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1. Ut e tem pe ra tur mät ning för tem pe ra tur-
re gu la tor MTR-3000

3. Ut e tem pe ra tur mät ning för 
ef fektvä lja re MVP-3000

2. Hög tem pe ra tur mät ning för tem pe ra tur-
re gu la tor MTR-3000

4. Tem pe ra tur mät ning över förd till 
da tor via MQD-55
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AB MICATRONE REGULATOR Tele fon: 08-470 25 00
Dal vä gen 8 Fax: 08-83 27 80
169 56 SOLNA Inter net: www.mi ca tro ne.se
SVERIGE  E-mail: info@mi ca tro ne.se

5. Spän nings mat ning till fle ra om vand la re
från ett spänningsmatningsdon

6. Me del vär de av fle ra mätningar

7. Dif feren stem pe ra tur


