
 
 

MIERNIK CL 361F1  
DO POMIARU AMPLITUD I CZASÓW TRWANIA  

PROCESÓW SZYBKOZMIENNYCH  
KONTROLOWANYCH CZUJNIKAMI TENSOMETRYCZNYMI 

 
•  pomiar sygnałów szybkozmiennych ciśnienia 
•  do czterech banków pamięci parametrów 
•  przyrząd w obudowie wolno stojącej lub tablicowy 
•  komunikacja z komputerem lub sterownikiem przez 

 łącze RS 485 lub RS 232 (opcjonalnie przez  
 konwerter RS/USB) – protokół MODBUS RTU                                                                           

•  wyświetlacz z dużymi zielonymi diodami LED  
  
 
PRZEZNACZENIE 
 
Cyfrowy miernik CL 361F1 jest przeznaczony do precyzyjnego pomiaru ciśnienia oraz pomiaru czasu 
spadku ciśnienia. Do miernika dołączany jest bezpośrednio czujnik ciśnienia z mostkiem tensometrycznym. 
 
Miernik jest dostępny w dwóch wersjach: jedna w obudowie przenośnej z wbudowanym zasilaczem 
sieciowym i tylko jednym możliwym łączu RS z opcją wyboru RS232 lub RS485 (standardowo jest to 
RS232) a druga, w formie panelu do zabudowy tablicowej, z możliwymi dwoma łączami RS.  
Zarówno w przypadku miernika tablicowego jak i miernika w obudowie wolno stojącej możliwy jest 
dodatkowo zakup konwertera RS do łącza typu USB. 
 
 
FUNKCJE UKŁADÓW MIERNIKA 
 
Pracą miernika steruje program, którego parametry mogą być modyfikowane przez Użytkownika. Parametry 
te są zapisywane w nieulotnej pamięci typu EEPROM – wyłączenie napięcia zasilania nie powoduje utraty 
tych danych. Program umożliwia cykliczny pomiar wartości wielkości sygnałów przyłączonych do wejścia 
miernika i prezentację tych wielkości na 6-cyfrowym wyświetlaczu LED. 
Ustalone przez Użytkownika parametry konwersji dla zmierzonego sygnału pozwalają na wskazywanie 
rzeczywistych wartości mierzonych wielkości fizycznych. Programowe procedury analizujące zmierzone 
wielkości pozwalają na pomiar czas spadku ciśnienia od chwili podania na odpowiednie wejście miernika 
napięcia, do spadku mierzonego ciśnienia o wartość określoną w parametrach miernika. Dodatkowo możliwe 
jest zarejestrowanie mierzonego przebiegu w pamięci rejestracji (nieulotnej) i późniejszy odczyt przez łącze 
szeregowe. 
Miernik wyposażony jest w szeregowe łącza komunikacyjne typu RS232 z izolacją optyczną, pozwalające na 
przesyłanie wyników pomiarów do urządzeń i systemów komputerowych komunikujących się w standardzie 
MODBUS-RTU.  
Dodatkowe wejścia cyfrowe mogą być wykorzystane do przełączania czterech banków pamięci parametrów 
miernika – każdy bank może być inaczej zaprogramowany przez Użytkownika. 

 
 
Podstawowe parametry techniczne: 
Liczba kanałów pomiarowych 1 
Rozdzielczość przetwornika A/C min. 10000 działek + znak 
Nieliniowość przetwornika A/C < 0,0015% 
Zakresy pomiarowe przetwornika A/C ±20mV, ±40mV, ±80mV, ±160mV, ±320mV, ±640mV, ±1,28V 
Nieliniowość układów wejściowych < 0,01% 
Błąd temperaturowy pomiaru < 0,15% / 10K (w stosunku do pełnej skali) 
Błąd długoterminowy pomiaru < 0,1% / 1000h (w stosunku do pełnej skali) 
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Częstotliwość próbkowania 2400Hz 
Czas reakcji na skok sygnału 1,25ms 
Funkcje dodatkowe tarowanie, korekcja nieliniowości czujnika 
Tarowanie 0÷100% wartości nominalnej 
Pomiar czasu od chwili podania na odpowiednie wejście miernika napięcia,  

do spadku mierzonego ciśnienia o wartość określoną  
w parametrach miernika 

Zakres pomiaru czasu 0,0 ÷ 700,0ms 
Rozdzielczość pomiaru czasu 0,1ms 
Błąd pomiaru czasu < 0,8 ms 
Wyświetlacz LED 6 cyfr + 2 cyfry – numer funkcji, 4 diody informacyjne, pole do 

podświetlenia jednostek 
Minimalne wskazanie -199999 
Maksymalne wskazanie 999999 
Wysokość cyfr 13mm (wynik pomiaru), 8mm (numer funkcji) 
Kolor cyfr zielony 
Pamięć rejestracji 
Rodzaj FRAM (nieulotna) 
Liczba pamiętanych przebiegów 1 
Liczba próbek w przebiegu maks. 1720 
Częstotliwość rejestracji sygnału 2400Hz 
Zakres wartości pamiętanych próbek -32767÷32767 działek wyniku 
Wejście analogowe 
– rezystancja mostka tensometrycznego 300 ÷ 4300Ω 
– zasilanie mostka tensometrycznego  10Vdc 
– dopuszczalny zakres napięć sygnałów  3,80V ÷ 6,20V względem minusa 

wejściowych dla czujników zasilania czujników 
Napięcie izolacji dla wejść analogowych > 150V 
Wyjście komunikacyjne RS232 
– protokół MODBUS RTU – slave 
– parametry transmisji 19200 / 9600 / 4800 / 2400 / 1200 bps, 8 bitów danych, 1 lub 2 bity 

stopu, parzystość: brak, odd lub even 
Napięcie izolacji dla łącza szeregowego > 150V 
Wejście do startu pomiaru czasu 
– typ napięciowe dc 
– dopuszczalny zakres napięć 0 ÷ 40Vdc 
– stan nieaktywny 0 ÷ 2Vdc 
– stan aktywny 10 ÷ 40Vdc 
– rezystancja wejściowa 3,3kΩ 
Napięcie izolacji dla wejścia do startu  

pomiaru czasu > 150V 
Wejścia dodatkowe TTL 9 szt. (wewnętrzny rezystor podciągający 1kΩ do +4V) 
Zakres temperatur pracy 253 ÷ 323K 
Wilgotność względna 20 ÷ 80% 
Wymiary wersji wolno stojącej 195 × 85 × 240 mm (szer. × wys. × głęb.) 
Wymiary wersji tablicowej 96 x 48 x 190 mm (szer. × wys. × głęb.) 
Napięcie zasilające miernik  230VAC/50Hz, max. 0,1A (wersja wolno stojąca) 
Napięcie zasilające miernik 10 ÷ 30 Vdc (wersja tablicowa) 
 
Wyposażenie 
 
W skład standardowego wyposażenia fabrycznego CL361F1 wchodzą: 
1. Miernik serii CL361F1 w obudowie wolno stojącej lub w wersji tablicowej      szt. 1 
2. Instrukcja obsługi      szt. 1 
3. Karta gwarancyjna      szt. 1 
4. Płyta CD z programem CL361F1_SERWIS.exe      szt. 1 
 


