
Zeparex 570 dovoluje uživateli libovolně využít všech osm pozic
pro osazení vstupních i výstupních zásuvných modulů. Takto lze 
v maximální konfiguraci přístroje měřit a zaznamenávat až na 96
kanálech. Pro zvýšení spolehlivosti má přístroj dva systémy, 
hlavní a záložní. 

Zeparex 570 je vybaven digitálními ovládacími vstupy a výstupy,
linkou RS 485, Ethernetem 10/100, USB připojením, tak i 512 MB
vnitřní paměti pro ukládání naměřených dat.
Zeparex 570 je určen pro montáž do panelu nebo jako stolní 
a venkovní provedení při použití přenosných pouzder.

Modulový registrační přístroj s 8 pozicemi pro zásuvné moduly:

• analogové vstupy, max. 12 vstupů/modul

• digitální vstupy, max. 12 vstupů/modul

• analogové výstupy, max. 4 výstupů/modul

• digitální výstupy, max. 10 výstupů/modul

• datové výstupy

Základní vybavení přístroje:
• barevný TFT displej 5,7“ s kapacitním panelem

• hlavní a záložní systém

• digitální vstupy a výstupy

• záznam do interní paměti, SD kartu nebo USB Flash

• Ethernet 10/100B, RS 485 – Modbus

• USB, microUSB

• interní datová paměť 2x 512 MB

• zvukový modul

• RTC

• rozměr 150 x 150 mm

• krytí IP64

• napájení 80…250 V AC/DC

Moduly
Při vývoji přístroje byl kladen zvýšený důraz na  jeho technické
řešení a  univerzalitu. Provedení karet umožňuje jejich použití 
na libovolné pozici v přístroji ale i dodatečné osazení do volných
slotů.

Pokud se tedy v průběhu používání přístroje objeví nové požadavky
na zvýšení počtu vstupů či výstupů, tak stačí objednat další kartu
a jen ji zasunout do volného slotu, přístroj tak může „růst“
i s Vašimi požadavky.

Všechny analogové moduly jsou plně izolovány od interní sběrnice
a některé karty maji galvanické oddělení i mezi jednotlivými kanály.

Součástí základního provedení zapisovače je napájecí modul
a komunikační modul s Ethernetem 10/100, RS 485 (ASCII, MOD-
BUS), pěti digitálními vstupy a dvěma digitálními výstupy. 
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Zásuvné moduly - vstupy

• 3x univerzální - DC, PM, OHM, RTD, Ni, Cu, T/C, DU

• 12x DC - napěťový/proudový vstup

• 4x/5x RTD vstup - Pt xxx, Ni xxx, Cu xxx

• 4x T/C vstup - J/K/T/E/B/S/R/N/L

• 2x DMS - vstup pro tenzometry

• 3x DC - přesný napěťový i proudový vstup

• 2x AC/PWR - napěťí/proud/výkon/frekvence

• 12x digitální vstup 10…250 V AC/DC

• 12x vstup čítač/frekvence

• 2x vstup Up/DW čítač/frekvence/IRC

Zásuvné moduly - výstupy
• 4x relé s přepínacím kontaktem

• 8x relé s spínacím kontaktem

• 8x otevřený kolektor NPN

• 16x otevřený kolektor NPN

• 8x otevřený kolektor PNP

• 6x SSR

• 2x/4x analogový výstup

• 1x PROFIBUS

• 1x PROFINET


