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MĚŘIČ  DÉLKY    
           DEL2115P 

rozsah měření 0 až 9999,99m  
   předvolba a výstupní relé 
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1. Obecný popis měřiče délky 

 

Měřič délky DEL2115P je elektronické zařízení, které umožňuje 

měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu. 

Měřič se skládá  ze snímače a číslicové měřicí jednotky – měřicího 

čítače. Obě tyto části měřiče jsou umístěny v samostatných skříňkách 

propojených kabelem.  Ke snímání délky je určeno přesné kolo o obvodu 

500mm, které se odvaluje po povrchu odměřovaného materiálu. Měřicí 

kolo je upevněno na hřídeli, která prochází dvojicí ložisek 

namontovaných v kovovém ramenu. Skříňka měřiče je upevněna rovněž 

na ramenu a hřídel měřícího kola prochází do skříně měřiče, ve které je 

umístěn měřicí systém. Rameno je na svém druhém konci vybaveno 

otvorem o průměru 12mm, pro upevnění k výrobnímu zařízení. 

 Princip měřicího  systému je založen na bezkontaktním 

optoelektronickém snímání impulsů. Výstupní signály měřicího systému 

umožňují měření v jednom směru, tzn. pouze přičítání  měřených 

impulsů. 

Měřicí čítač je vestavěn do plastové skříňky určené k montáži do 

panelu. Čelní panel obsahuje červený LED displej se šesti znaky pro 

zobrazení měřené délky, tlačítko Nula pro nulování měřené hodnoty 

délky, šestimístný palcový přepínač pro předvolbu a tlačítko Alarm pro 

vypnutí alarmu. Rozlišení měřené délky je pevně nastaveno na cm, tzn. 

že rozsah měření je od 0 do 9999,99m.  

Na zadní stěně měřiče je umístěna připojovací svorkovnice. 

Napájení měřiče je pomocí síťového adaptéru 12V/500mA, který je 

součástí dodávky měřiče. 
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2.  Popis obsluhy měřiče délky 

 

Po zapnutí hlavního vypínače do polohy „I“ je na displeji délky 

zobrazen text „d2115P“. Po dvou sekundách je měřič vynulován a je 

zobrazena nulová hodnota délky. Další údaj na displeji závisí na hodnotě 

měřené délky, kterou lze kdykoli vynulovat stiskem tlačítka „Nula“. Na 

jednu otáčku  snímacího kola je k údaji displeje přičtena hodnota 50 

impulsů, která reprezentuje délku 0,5m.  

Pokud je v průběhu měření dosažena shoda mezi měřenou 

hodnotou délky a hodnotou předvolby, tak je sepnuto relé na dobu 1s a 

měřená hodnota délky je vynulována. Zároveň je zapnut alarm – siréna, 

kterou lze vypnout stiskem tlačítka „Alarm“.  

V případě, že je na předvolbě nastavena nulová hodnota, tak je 

aktivace výstupního blokováno a probíhá pouze měření délky. 

Pokud v průběhu zapnutí napájecího napětí přidržíme stisknuté 

tlačítko „Nula“, tak přejde měřič do režimu testování přepínače 

předvolby. Na displeji je přitom zobrazen aktuální stav přepínače 

předvolby. 

 

 

3.   Popis obvodového zapojení měřiče délky 

 

Napájení měřiče je pomocí síťového adaptéru 12V/500mA, který je 

součástí dodávky měřiče. Tento síťový adaptér vyhovuje bezpečnostním 

podmínkám normy ČSN 351330.  

Měřič délky je řízen jednočipovým mikropočítačem, který zajišťuje 

snímání impulsů z optického snímače, vysílá data na displej délky a 

obsluhuje výstupní relé. Napájecí zdroj měřiče obsahuje spínaný 

stabilizátor a odrušovací prvky pro zajištění elektromagnetické 

kompatibility měřiče.  
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4.  Bezpečnostní opatření 

Zařízení  je v  provedení třídy ochrany III, kde je ochrana před 

úrazem elektrickým proudem zajištěna bezpečným malým napětím.  

 

 

 

5.  Technické parametry měřiče délky 

Napájecí napětí:   12V DC  

Příkon:    6 VA 

Rozměry skříně:   145 x 145 x 80 mm (š x v x h) 

Rozměry montážního otvoru: 137 x 137 mm 

Krytí přístrojové skříně:  IP50 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: dvojitou izolací  

Pracovní prostředí:  normální podle ČSN 33 2000-4-41 

Třída el. předmětu:  třída III  

Provozní teplota:   0 až 40 °C 

Rozlišení délky:   0,01m 

Maximální rozsah:  0 až  9999,99m 

Maximální rychlost měření:  120m/min 

Kontakt výstupního relé:  230V/10A 

Doba sepnutí výstupního relé: 1 sec  

Houkačka (siréna):  KPW-583, 6-14V, 100dB 

 

 

 

                         Výroba a servis zařízení: 

     http://www.aterm.cz 
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