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INDICADOR DIGITAL
MOD. 72X72 3 ½ DÍGITOS
com CHAVE TEMPORIZADA
Descrição
Para este produto é utilizado um conversor A/D da linha
CMOS, e seu funcionamento baseia-se na medição de
integração por rampa dupla, com tempo de integração que
pode ser de 333 ms, proporcionando assim 3 medições por
segundo.
A indicação pode ser feita por led's, vermelhos, de 14,2 mm
de altura com 7 segmentos de 3 ½ dígitos, ou através de
display LCD de 14,2 mm de altura.
Este indicador possui em seu painel frontal uma chave ligadesliga para desligamento automático depois de 1 minuto do
acionamento manual, tornando-o mais resistente às
descargas atmosféricas.

Especificações

Aplicações
O indicador digital mod. IDY é usado para medição e
indicação de tensão e corrente (alternada ou contínua), de
freqüência, sinais elétricos de grandezas físicas ou químicas
convertidas em elétricas, através de transdutores, etc...
No caso de transdutores, transmissores, tacogeradores
etc..., os sinais de entrada podem ser de: 4...20mA, 0...10Vcc
ou outros.
Os Voltímetros AC e os frequencímetros podem ser auto
alimentados conforme as necessidades do usuário.
Na medição de temperatura através de termopares, o
indicador é fornecido com circuito interno de compensação da
junta fria (referência) 25o C.

Medição:
- Tensão Alternada: 0....10V até 600V
- Corrente Alternada: 0....1,999mA até 5 A
- Tensão Contínua: 0...._+19,99mV até _+750V
- Corrente Contínua: 0...._+199,9 uA até 5 A
- Temperatura: sensores; J,K,S e Pt 100
- Freqüência: 40....... 99,9 Hz
OBS: Os amperímetros podem ser fornecidos com bornes
especiais para correntes maiores que 5 A, e os Voltímetros
podem ser fornecidos com escalas em KV, sob consulta.

Condições Ambientais

Alimentação Auxiliar
Alternada
- Tensão: 90/260V Automática (-15%...+20%)
- Freqüência: 45...65Hz
- Consumo: 1,5VA

- Temperatura Ambiente: 0....+55°C
- Umidade Relativa: < 85%
Unidades : V, A, KA, KV, Hz, W, MW, COS, MPM, m/s, FPM,
ou outras à consultar.

Contínua
- Tensão: 12 , 24 , 48 , 125 VDC (-15%...+20%)
- Consumo: 4,0 W

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

CORTE DO PAINEL

72mm

Exatidão
- Tensão Alternada: 2,0% -+2 dígitos
- Corrente Alternada: 2,5% -+2 dígitos
- Tensão Contínua: 1,5% -+1 dígito
- Corrente Contínua: 1,5% -+1 dígito
- Freqüência: 0,5% -+2 dígitos
- Temperatura: -+0,5% -+1 dígito

72 mm

68mm
86 mm

A Yanashi se reserva no direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.
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