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Alkalmazás 

Az INTECONT® Tersus kiértékelő elektronikát főleg 
mérlegtechnikai feladatok végrehajtásához használják 
folyamatos technológiákban. 

Ömlesztettanyag-áramok nagy pontosságú méréséhez 
készült. 

Alkalmazások: 
 MULTIBELT® szállítószalag-mérlegek (hiteles kivitelben 

is) 
 MULTISTREAM® átfolyásmérők 
 Coriolis-elven működő MULTICOR® tömegárammérők 

Egyedi kivitelek alkalmazásokat kezelnek Ex-övezetben. 

A kiértékelő elektronikát elsősorban olyan esetekre 
fejlesztettük ki, amikor az üzemeltető - a méréstechnikai 
alapfunkciókon túl - kényelmes és komplex kijelzési, kezelési 
és felügyeleti funkciókat igényel magán az elektronikán. 

A bevált ipari minőség hosszú élettartamot és nagy 
pontosságot garantál. 

Kiépítettség 

A kiértékelő elektronikát kapcsolótáblába beépíthetõ 
készülékként vagy fali felszerelésre alkalmas házzal szállítjuk 

 

helyszíni telepítéshez. A kezelés ergonómiai szempontok 
szerint kialakított – kezelési és szervizfunkciók szerint tagolt 
– menükkel történik. A színes LCD kijelző áttekinthetően 
prezentálja a mért értékeket és állapotinformációkat. 

A megfelelő kommunikációs modullal felszerelve az 
INTECONT® Tersus terepi buszok segítségével optimálisan 
illeszkedik az adott automatizálási struktúrákba. Az 
Ethernetes hálózati kapcsolat része az alapkiépítettségnek. 

Funkció 

Az INTECONT® Tersus funkciói minden mérlegtípusnál 
különbözőek. Az alapkiépítettség azonban mindig ugyanaz: 

 0,05 %-nál jobb készülékpontosság mérlegelésnél 
 kézi és/vagy automatikus nullaállítás 
 durva-/finomvezérlés pontos adagoláshoz 
 nagyfokú elektromágneses kompatibilitás 
 galvanikusan leválasztott kimenetek 
 szállított mennyiség-impulzusok 
 feszültségkimaradás esetén is működő adattároló 
 integrált diagnosztikai és öntesztelő funkció 
 Német, angol, olasz, spanyol és francia párbeszédnyelv 

vagy utólag betölthető további nyelvek, a kínai vagy 
orosz (kiril) nyelvet is beleértve 

INTECONT® Tersus 
Tömegáramméréshez 
 

 Legnagyobb megbízhatóság 
 Hiteles pontosság 
 Automatizált üzembe helyezés és 

beszabályozás 
 Kedvező árú kompakt rendszer 
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 gyári előbeállítások egyszerű, gyors 
csatlakoztatáshoz 

 automatikus beszabályozó programok, 
önműködően induló tárázás 

 karbantartási időköz beadása jelzéssel 
 állapot-, esemény-, beszabályozási és 

mennyiségnaplók 
 szimulációs üzemmód tesztelési és oktatási 

célra lehetséges 

Mérlegspecifikus funkciók 

A mért szállítóteljesítményt az alkalmazott 
mechanikától függően állapítja meg a következő 
értékekből: 

 szalagterhelés és szalagsebesség 
szalagmérlegeknél 

 reakcióerő átfolyásmérőknél 
 közvetlen tömegáramméréssel a Coriolis-erő 

elvén tömegárammérőknél 
Az átfogó alapfelszereltség mellett a következő 
mérlegspecifikus tulajdonságokat valósítottuk meg: 
 szalagmérlegek 

o a szalagsebesség precíz mérése 
o szalagbefolyás-kompenzáció (BIC) 
o a szalagcsúszás és félrefutás figyelése 
o a mérlegelés eltolása az anyagleadási 

pontra 
o hiteles kivitel (kérjük külön megjelölni az 

ajánlatkérésben) 
 átfolyásmérők 

o illesztés különböző mérősurrantó-
jelleggörbékhez 

 Coriolis tömegárammérők 
o fordulatszám és nyomaték precíz mérése 

Műszaki adatok 
  
 
 
 
 
 
  

  

Kijelző Grafikus LCD kijelző, állítható fényerő 

Billentyűzet 22 gombos 

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

Hőmérséklet-tartomány 
Működési hőmérséklet: 
Alapkivitelű készülék:   -25 °C … +60 °C 
Hiteles és ATEX készülék:  -20 °C … +40 °C 
Raktározási hőmérséklet (minden készülék): -40 °C … +80 °C 

Mérlegcsatlakozás 
Tápfeszültség:  12 V váltófeszültség 
Mérlegcella-impedancia: Rmin. 80 Ω 
Kábelhossz:  max. 1000 m 

Ház Kapcsolótáblába beépíthető készülék IP54, opcionális rögzítőelemek IP65 védettséghez 
A billentyűzetet és a kijelzőt védeni kell hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzástól. 

Bináris bemenetek 5 x opto-csatoló 18 … 36 VDC, tip. 5 mA 
1 x NAMUR és 1 x NAMUR/feszültség 0,04 … 3000 Hz 

Bináris kimenetek 8 x relé, max. 230 V, 8 A ohm. / 1 A induktív 

Impulzuskimenet 1 x opto-csatoló összegző számlálóhoz 24 V, 0,1 A, max. 10 Hz 

Analóg kimenetek 2 x 0(4) … 20 mA, terhelő ellenállás max. 500 Ω, galvanikusan leválasztva 

Analóg bemenet áram 0(4) … 20 mA, bemeneti impedancia 100 Ω, galvanikusan leválasztva vagy feszültség 0 … 10 V 

Soros portok 1. interfész: EasyServe / 2. interfész: nyomtató / 3. interfész: nagyszámjelző 

VNT0650 tápegység belső 
(opció) 85 … 264 VAC / 24 VDC 

Terepi busz (opció) Választható: Modbus-RTU, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus-TCP, EtherNet/IP, PROFINET IO 

VEA0451 analóg jelkártya 
(opció) 

2 analóg kimenet 0(4) … 20 mA, terhelő ellenállás max. 500 Ω, 
galvanikusan leválasztva, közös potenciálszint 
2 analóg bemenet 0(4) … 20 mA, bemeneti impedancia 100 Ω, 
galvanikusan leválasztva, közös potenciálszint 

ATEX Opcionális engedély robbanóképes légkörben történő alkalmazáshoz (22-es zóna), a homlokoldalon 
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Kapcsolótáblába beépíthető készülék 

kapcsolótábla-kivágás 
282 +0,5 x 88 +0,5 

 

 

 
Fali ház nézőablakkal 
 

 

Nemesacél ház (22-es Ex-zóna) 
 

 

INTECONT  Tersus® schenckprocess
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Alapkivitelű fali ház Fali ház bővítésekhez 
 

 

 

Típuskulcs 
ITE: aa. bb. cc. dd. ee. ff 

Terméknév Szoftver Ház Ipari busz Be-/kimeneti 
bővítőmodul Tápegység Közelítésérzékelők táplálása 

INTECONT® Tersus  

 

BW: Szállítószalag-mérleg 

BWLFT: Hiteles szállítószalag-mérleg 

MC: Coriolis tömegárammérő 

IF: MULTISTREAM átfolyásmérő 

  
EG: Beépíthető készülék 

EG3D: Beépíthető készülék homlokoldali szereléshez 22-es Ex-zónában 

   

0: Alapkivitelű Modbus-TCP 

SS: Modbus-RTU 

PB: PROFIBUS DP 

PN: PROFINET IO 

CB: DeviceNet 

EI: EtherNet/IP 

    
0: Bővítőegység nélkül 

EA: VEA0451 bővítőegység 

     
0: Belső tápegység nélkül 

NT: VNT0650 belső tápegység 

      
Hiányzó adat: alapkivitel 

[3G] [3D] Ex-i: Ex-i táplálás érzékelőkhöz 2-es 
vagy 22-es Ex-övezetben 
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Bővítések, tartozékok 
Fali ház Fali ház IP65, 85 … 264 VAC / 24 VDC tápegységgel 

Opcióként zárható ablakkal a kijelző és a billentyűzet előtt vagy nemesacél kivitelben 

Tápegység, külső, asztali 
készülék 85 … 264 VAC / 24 VDC 

Eseménynyomtató Nyomtató RS232 soros interfésszel és rendszerkábellel 

Nagyszámjelzők 
Választható: 
VLD 20100 (LED, 100 mm); 
VLZ 20045 (LCD, 45 mm); VLZ 20100 (LCD, 100 mm) 

Kapcsolószekrények és 
készülékkeretek Kapcsolószekrények és készülékkeretek több INTECONT® Tersus befogadására táplálással vagy anélkül 

Tartozékok 
Megnevezés Típus Anyagszám 

Terepi busz kommunikációs modulok   

Modbus-RTU VSS 28020 V081902.B01 

PROFIBUS DP (slave) VPB 28020 V081901.B01 

DeviceNet VCB 28020 V081903.B01 

EtherNet/IP – aktiválás VET 20700 V040035.B01 

PROFINET IO (slave) VPN 28020 V097103.B01 

További opciók   

Beépíthető tápegység VNT0650 V082050.B01 

Analóg jelkártya 2 analóg bemenettel és 2 analóg kimenettel VEA 20451 V054098.B01 

Kapcsolótábla-beépítési csomag homlokoldali szereléshez, védettség IP65  V082039.B01 

Szervizszoftver   

EasyServe VPC 20150 E144541.01 

Nagyszámjelzők   

Nagyszámjelző 5-jegyű, LED, 100 mm számmagasság VLD 20100 V090252.B01 

Nagyszámjelző 6-jegyű, LCD, 45 mm számmagasság VLZ 20045 V067304.B01 

Nagyszámjelző 5-jegyű, LCD, 100 mm számmagasság VLZ 20100 V066611.B01 

 
 

Az adatok tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk. © by Schenck Process Europe GmbH, 2017-06-01 


