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MJK
A U T O M A T I O N

Loop-matad (4-20 mA) display för lokal indikering och 
kopplingslåda till givare

mjk 531 en digital display med stora tydliga siffror 
för lokal indikering av mätvärden. Den används ofta 
tillsammans med nivågivare, tryckgivare, temperatur-
givare etc.

Den kan även användas för inkoppling på en standard 
mA-strömslinga.

Displayenheten försörjs av mA-signalen, 4-20 mA, och 
den kan fritt skaleras till önskad visning

Vid skalering ska displayen vara ansluten till mA-signalen, det har 
ingen betydelse vad den aktuella signalnivån är.

Med en inbyggd simulatorfunktion ställs displayens visning in vid 4 mA och vid 20 mA.

Tekniska data
Kapsling IP65, lokalt väggmontage

Dimension (h × b × d) 80 × 120 × 56 mm

Display 3 ½ siffra, max 1999

Nollpunkt -1000…..0…..+1000

Sifferhöjd 17 mm, LCD

Signal 4-20 mA

Temperaturområde -20 - +50 °C
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Justering 20 mA

Justering 4 mA
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Två-trådskoppling
24 V DC / 4-20 mA

Två-trådsgivare
24 V DC / 4-20 mA
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4-20 mA byglas

In

Inkopplingsexempel vid olika användningar.

Som lokal display på aktiv mA-signal

Alt. 1 Alt. 2

Vid användning som skarv till givaranslutning

Val av visning (skalering)

På displayenhetens baksida finns inställning för önskad 
displayvisning motsvarande 4-20mA.

mA-signalen ska vara inkopplad, det spelar ingen 
roll vad signalens värde är, displayen har en inbyggd 
simulator.

Först ställs decimalkommats placering, en av brytarna 
1-3 ställs i ”ON”.

Sedan ställs vad displayen ska visa vid 4 mA och vid 
20 mA.

Brytare
Beskrivning

OFF ON

1 decimalplacering X.XXX

2 decimalplacering XX.XX

3 decimalplacering XXX.X

4 justering mätning

5 mätning justering 4 mA

6 mätning justering 20 mA

Om displaylocket tas bort, 
bygla plinten display


