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MJK
A U T O M A T I O N

MJK 532, en liten, digital display med tydliga siffror för 
indikering av mätvärden.

MJK 532 är konstruerad för 4-20 mA signal och 
”loop-matning”, ansluts direkt till mA-signalen.

Displayen strömmatas direkt från mA-signalen 
och har ett spänningsfall på max 3,5 V.

Inställning av önskad visning görs enkelt med 
hjälp av inbyggd simulatorfunktion och separat 
inställning av nollpunkt och mätspan.

Inställning, skalning kan ske oavsett vilken signal-
nivå som är inkopplad.

Decimalkommats placering kan valfritt väljas.

• LCD-display med tydliga siffror

• Valbar visning och antal decimaler (0,000-3999)

• Enkel skalning med inbyggd ”simulator”

• Inkopplas direkt till en mA-signal utan matningsspänning, ”loopmatad”

• Litet inbyggnadsdjup

Tekniska data
Montagesätt panel

Kapsling IP22

Frontmått 96 × 48 mm

Inbyggnadsdjup 55 mm

Matning/signal 4—20 mA

Spänningsfall max 3,5 V

Display typ LCD

Sifferhöjd 10 mm

Visning 3 ½ siffra, 3999

Nollpunkt (4 mA) -1000 … 0 … +1000

Decimal valfri placering

Temperatur -20 — +50°C

Linjaritet ± 1 %

CE EN 50081-1/EN 50082-1
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Inkoppling

Dimensioner

Omkopplarfunktioner (placerade på baksidan, vid inkopplingsplinten)

Skalering av visning (ingen insignal behöver simuleras) 
Decimalkomma väljs med omkopplare 4, 5, 6.

Displayvisning vid 4 mA 
Ställ omkopplare nr 1 i läge OFF. Ställ omkopplare nr 2 i länge ON, justera potentiometer 4 mA till önskad 
visning (t ex 0.0). Ställ omkopplare 2 i läge OFF och omkopplare nr 1 i läge ON.

Displayvisning vid 20 mA 
Ställ omkopplare nr 1 i läge OFF. Ställ omkopplare nr 3 i läge ON, justera potentiometer 20 mA till önskad 
visning (t ex 100,0) Ställ omkopplare nr 3 i läge OFF och omkopplare nr 1 i läge ON.

Håltagning för panelmontage


