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Použití 

Vyhodnocovací elektronika INTECONT® Tersus se používá 
při vážení v kontinuálních procesech. 

Je koncipovaná k přesnému dávkování a zaznamenávání 
toku sypkého materiálu. 

Aplikace: 
 Pásových vah MULTIBELT® (také cejchované) 
 Průtokoměrů MULTISTREAM® 
 Coriolis průtokoměrů-měřicích přístrojů MULTCOR® 

Speciální verze jsou určeny pro aplikace v prostředí s 
nebezpečím výbuchu. 

Vyhodnocovací elektronika je navržena především pro ty 
případy, kdy provozovatel vyžaduje - nad rámec základních 
měřicích funkcí - komfortní a komplexní zobrazovací, 
obslužné a monitorovací funkce. 

Osvědčená průmyslová kvalita zaručuje dlouhou životnost a 
vysokou přesnost. 

Vybavení 

Elektronika je dodávána jako vestavný rozvaděčový přístroj 
nebo s nástěnnou skříní pro instalaci na místě. Ovládání 
probíhá pomocí ergonomických obslužných a servisních  

 
funkcí menu. Na barevném LCD displeji jsou naměřené 
hodnoty a informace o stavu přehledně k dispozici. 

INTECONT® Tersus vybavený příslušným komunikačním 
modulem se řadí prostřednictvím sběrnice Feldbus k 
automatizačním strukturám.  Připojení k síti Ethernet je 
součástí základního vybavení. 

Funkce 

Funkce INTECONT® Tersus jsou pro každý typ váhy jiné. 
Základní vybavení je však stále stejné: 

 přesnost zařízení pro úkoly vážení lepší než 0,05 % 
 manuální a/nebo automatické nulování 
 hrubé/jemné ovládání pro přesné dávkování 
 vysoká elektromagnetická kompatibilita 
 galvanicky izolované výstupy 
 impulsy dopravovaného množství 
 paměť pro ukládání dat bez výpadku napájení 
 integrované diagnostické a samo-testovací funkce 
 dialogový jazyk v němčině, angličtině, italštině, 

španělštině a francouzštině nebo v dalších jazycích, 
možno nahrát jiné jazyky včetně čínštiny nebo ruštiny 
(cyrilice) 

INTECONT® Tersus 
K měření toku hmoty 
 

 Nejvyšší spolehlivost 
 Ověřitelná přesnost 
 Automatizované uvedení do provozu a 

justáž 
 Cenově výhodný kompaktní systém 
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 tovární nastavení pro jednoduché, rychlé 
připojení 

 automatická kalibrace, samospouštěcí tárování 
 intervalový záznam údržby se signalizací 
 protokoly o stavu, událostech, nastavení a 

množství 
 simulační režim k testování a výukovým účelům 

Specifické funkce váhy 

Skutečný dopravní výkon je určen v souladu s 
mechanikou z: 

 zatížení pásu a rychlosti pásu u pásových vah 
 reakční síly u průtokoměrů 

 přímého měření hmotného proudu 
prostřednictvím odstředivé složené síly u 
průtokoměrů 

Kromě komplexního základního vybavení jsou 
implementovány následující specifické vlastnosti: 
 Pásové váhy 

o přesné měření rychlosti pásu 
o kompenzace vlivů pásu (BIC) 
o sledování prokluzu pásu a vychýlení pásu 
o posunutí vážení k místu shozu 
o cejchování (informujte se zvlášť) 

 průtokoměry 
o adaptace na různé charakteristiky skluzu 

 Coriolis průtokoměry 
o přesná detekce počtu otáček a točivého 

momentu 

Technické údaje 
  
 
 
 
 
 
  

Displej LCD grafický displej s nastavitelným jasem 

Klávesnice 22 tlačítek 

Napájecí napětí 24 VDC +50 % / -25 %, max. 20 VA 

Teplotní rozmezí 
Provozní teplota: 
Standardní přístroj:   -25 °C … +60 °C 
Ověřitelný a ATEX přístroj:  -20 °C … +40 °C 
Skladovací teplota (všechny přístroje): -40 °C … +80 °C 

Připojení váhy 
Napájecí napětí:  12 V střídavé napětí 
Impedance snímače zatížení: Rmin. 80 Ω 
Délka kabelu:  max. 1000 m 

Kryt Rozvodná deska IP54, opční držáky pro IP65 
Chraňte klávesnici a displej proti dlouhodobému, přímému slunečnímu záření. 

Binární vstupy 5 x optoelektronický spojovací člen 18 … 36 VDC, typ. 5 mA 
1 x NAMUR a 1 x NAMUR/napětí 0,04 … 3000 Hz 

Binární výstupy 8 x relé, max. 230 V, 8 A ohm./ 1 A induktiv. 

Impulsní výstup 1 x optoelektronický spojovací člen pro počítadlo dopravovaného množství 24 V, 0,1 A, max. 10 Hz 

Analogové výstupy 2 x 0(4) … 20 mA, zátěž max. 500 Ω, galvanicky oddělený 

Analogový vstup Proud 0(4) … 20 mA, vstupní impendance 100 Ω, galvanicky oddělený nebo napětí 0 … 10 V 

Sériová rozhraní Rozhraní 1: EasyServe / rozhraní 2: tiskárna / rozhraní 3: velký displej 

Napájecí zdroj VNT0650 
intern (alternativně) 85 … 264 VAC / 24 VDC 

Sběrnice (alternativně) Možnost volby z: Modbus-RTU, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus-TCP, EtherNet/IP, PROFINET IO 

Analogová signální karta 
(alternativně) VEA0451 

2 analogové výstupy 0(4) … 20 mA, zátěž max. 500 Ω, 
galvanicky oddělené, společný referenční potenciál 
2 analogové vstupy 0(4) … 20 mA, vstupní impendance 100 Ω, 
galvanicky oddělené, společný referenční potenciál 

ATEX Volitelné připuštění pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Zóna 22) přední strana 
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Vestavný rozvaděčový přístroj 

Vylomení rozvaděče 
282 +0,5 x 88 +0,5 
 

 

 
Nástěnný kryt s průhledítkem 
 

 

Kryt z ušlechtilé oceli (Ex-zóna 22) 
 

 

INTECONT  Tersus® schenckprocess
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Nástěnný kryt standard Nástěnný kryt pro příslušenství 
 

 

 

Typové označení 
ITE: aa. bb. cc. dd. ee. ff 

Název výrobku Software Kryt Sběrnice 
Feldbus 

Rozšíření 
vst/výst 

Napájecí 
zdroj Napájecí snímače přiblížení 

INTECONT® Tersus  

 

BW: Pásová váha 

BWLFT: Cejchovaná pásová váha 

MC: Coriolis průtokoměr 

IF: MULTISTREAM průtokoměr 

  
EG: Vestavné zařízení 

EG3D: Vestavné zařízení pro instalaci na přední straně v Ex-zóně 22 

   

0: Standardní Modbus-TCP 

SS: Modbus-RTU 

PB: PROFIBUS DP 

PN: PROFINET IO 

CB: DeviceNet 

EI: EtherNet/IP 

    
0: Žádné rozšíření 

EA: Rozšíření VEA0451 

     
0: Žádný interní napájecí zdroj 

NT: Interní napájecí zdroj VNT0650 

      
Chybějící údaj: Standard 

[3G] [3D] Ex-i: Ex-i-napájení pro snímače v 
Ex-zóně 2 nebo 22 

430
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Rozšíření, příslušenství 
Nástěnný kryt Nástěnný kryt IP65 včetně napájecího zdroje 85 … 264 VAC / 24 VDC 

volitelně s uzavíratelným otvorem před displejem a klávesnicí nebo v nerezovém provedení 

Adaptér, externí, stolní zařízení 85 … 264 VAC / 24 VDC 

Tiskárna událostí Tiskárna s rozhraním RS232 a systémovým kabelem 

Velkoplošné displeje 
Volitelné z: 
VLD 20100 (LED, 100 mm); 
VLZ 20045 (LCD, 45 mm); VLZ 20100 (LCD, 100 mm) 

Spínací skříně a přístrojový rám Spínací skříně a přístrojový rám k umístění několika INTECONT® Tersus s nebo bez napájení 

Příslušenství 
Označení Typ Číslo mat. 

Feldbus-Komunikační moduly   

Modbus-RTU VSS 28020 V081902.B01 

PROFIBUS DP (Slave) VPB 28020 V081901.B01 

DeviceNet VCB 28020 V081903.B01 

EtherNet/IP – volné spínání VET 20700 V040035.B01 

PROFINET IO (Slave) VPN 28020 V097103.B01 

Další opce   

Vestavný napájecí zdroj VNT0650 V082050.B01 

Analogová signální karta s 2 analogovými vstupy a s 2 analogovými výstupy VEA 20451 V054098.B01 

Vestavný rozváděčový přístroj na čelní stranu třída ochrany IP65  V082039.B01 

Servis - software   

EasyServe VPC 20150 E144541.01 

Velkoplošné displeje   

Velký displej 5-místný, LED, 100 mm výška číslic VLD 20100 V090252.B01 

Velký displej 6-místný, LCD, 45 mm výška číslic VLZ 20045 V067304.B01 

Velký displej 5-místný, LCD, 100 mm výška číslic VLZ 20100 V066611.B01 

 
 
 
 
 
 
 

Všechny údaje jsou nezávazné. Změny zůstávají vyhrazeny. © by Schenck Process Europe GmbH, 2017-06-01 
 


