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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 

Bloc de rezistențe shunt tip SC-MAV8 pentru  
măsurare semnal 4-20 mA cu GL840 

 
 

     Blocul de rezistențe shunt cu 8 canale este 
destinat măsurării semnalului de 4 -20 mA 
provenit de la diverse transmittere, prin cuplarea 
pe intrarea fiecărui canal al data-loggerului 
GL840 a unei rezistențe de precizie de 250 Ω / 
0,1 %. 
     Rezistențele shunt sunt grupate într-o 
carcasă separată, care se cuplează la intrările de 
la data-logger prin două cabluri de legătură a 
câte 4 canale. Schema internă a circuitelor 
pentru fiecare canal este atașată la sfârșit. 
 

 

 

 

 Conform schemei anexate, rezistența de 250 Ω se cuplează în paralel cu intrarea canalului de 
măsură al data-loggerului. Semnalul de 4-20 mA aplicat pe aceasta este convertit în semnal de tensiune 
1-5 V și aplicat pe intrarea aparatului. Pentru măsurarea acestei tensiuni, intrarea acestui canal trebuie 
setată pe 1-5 V (recomandabil) sau 0-5 V sau 0-10 V etc. 
 

 

ATENȚIE: Intrările în blocul de rezistențe sunt pentru semnale provenite de la 
surse de curent cu intensitatea de maxim 30 mA. Este interzisă conectarea 
intrărilor la surse de tensiune mai mari de 5 V deoarece se poate produce 
deteriorarea iremediabilă a intrărilor! 

 
 

ATENȚIE: Aveți grijă la conectarea blocului de rezistențe shunt la aparat – nu încurcați 
conductoarele aferente unor canale adiacente. Respectați polaritatea semnalelor de intrare 4-20 
mA (indicație + și – pe conectori) și a cablurilor de semnal care leagă blocul de rezistențe SC-
MAV8 de intrările data-loggerului GL840 (conductorii notați 1+, 1-, 2+, 2- ... 8+, 8-). Semnificația 
culorilor conductorilor este identică cu cea din schema anexată.  

 
Aspectul general al blocului de rezistențe este dat în figura de mai jos. 
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 Pentru măsurarea/afișarea/memorarea valorilor provenite de la traductor direct în mărimea 
fizică măsurată, este necesară efectuarea unor setări în meniul aparatului GL840. 
 

 

 

 

Regulile generale de navigare în meniuri sunt 
următoarele (conform manualului de operare original al 
aparatului): 
 
- Pentru intrarea în meniu se apasă [MENU]; pentru 
ieșirea din meniu se apasă [QUIT]. 
 
- Cu ajutorul tastelor cu săgeți ▲▼◄►se navighează 
printer toate pozițiile din meniu. 
 
- Când se dorește modificarea unei valori, se 
poziționează cursorul pe aceasta, se dă click pe 
[ENTER], se modifică valoarea din tastele ▲ și ▼, se 
preia cu  [ENTER] și apoi se iese din valoarea 
respective apăsând tasta [QUIT]. 
 
- Validarea datelor din anumite submeniuri se face 
dând click pe tasta soft (pe display) [OK] iar ieșirea din 
acele submeniuri, fără modificarea valorilor se face cu 
tasta soft [CANCEL]. 
 

 

 Exemplul nr. 1. Măsurarea temperaturii cu un transmitter de temperatură pe canalul 1. 
Toate celelalte canale sunt închise. 
 Acestă procedură se folosește dacă nu se cuplează direct senzorul de temperatură (termocuplu 
sau termorezistență) pe intrarea data-loggerului. Presupunem că la intrare este cuplat un transmitter 
care convertește temperatura de pe domeniul 0-800 oC în semnal 4-20 mA. Aparatul trebuie setat sa 
măsoare, să afișeze și să memoreze direct valorile de temperatură între 0-800 oC prin accesarea 
meniurilor de configurare ale aparatului. 
 1.1 Se apasă pe tasta [MENU]. Pe displayul aparatului apare meniul principal, format din mai 
multe submeniuri de configurare, care pot fi accesate pe rând: 
 

 
 Submeniul WLAN nu este activ decât dacă pe aparat este instalată interfața de comunicare 
WiFi.  

1.2 Se selectează submeniul [AMP] care permite programarea parametrilor de intrare ale 
canalelor de măsură. Submeniul are două secțiuni: <Analog settings> și <Logic Pulse settings>. Pentru 
această aplicație se utilizează doar secțiunea <Analog settings>. Selectare uneia sau alteia dintre 
secțiuni se face prin selectarea câmpurilor active indicate în figura de mai jos: 
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1.3 Se selectează secțiunea <Analog settings> din submeniul [AMP]. Este disponibil ecranul 
de configurare de mai jos: 
 

 
 

Aparatul are 20 canale de intrare; sunt afișate câte 10 canale/ecran.  

 1.5 Canalele pot fi programate toate la fel (dacă se selectează [ALL] ) sau fiecare în parte. 

Dintre cele patru posibilități existente (OFF-canal închis, DC- măsurare tensiune cc, TEMP-măsurare 

temperatură, RH-măsurare umiditate relative) se alege DC pentru tipul intrării <Input> . presupunem că 

transmitterul este conectat pe canalul 1 deci se selectează DC la <Input> pentru acest canal. 

 1.6 Se alege scara de măsură pentru canalul 1: se dă click pe <Range> și se selectează 1-5 

V. Cu setările de până acum, aparatul va măsura/afișa/memora tensiunea echivalentă culeasă de la 

bornele rezistenței shunt, produsă de transmitter la o anumită temperatură. 

 1.7 Pentru afișarea direct în valori de temperatură, se activează comanda <EU> (se trece de 

pe Off pe On) - setarea scalei de măsură. Aceasta permite alegerea limitelor inferioară (0) și superioară 

(800) pentru domeniul de măsurare, corespunzătoare semnalului de 4 respectiv 20 mA (1 respectiv 5 

V pe intrarea data-loggerului). Următorul ecran devine activ și disponibil pentru introducerea valorilor. 

 

unde:  (1) - permite activarea/dezactivarea funcției de scalare (On/Off) 

 (2) – permit introducerea valorilor minimă (Lower) și maximă (Upper) ale tensiunii de intrare 

măsurate (Meas. Value): 1,000 V respectiv 5,000 V, 
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 (3) – permit introducerea valorilor minimă (Lower) și maximă (Upper) ale temperaturii măsurate 

de transmitter (EU Value): 0 respectiv 800 oC, 

 (4) – permite introducerea numărului de cifre zecimale dorit la afișarea temperaturii (EU Value) 

 (5) -  permite (Select) alegerea mărimii fizice care se măsoară – temperatura. (Sunt disponibile 

mai multe mărimi fizice conform indicațiilor de la pag. 3-27 din manualul de operare original), 

 (6) – permite alegerea unității de măsură (Unit) pentru mărimea fizică măsurată – oC în acest 

caz. Evident unitatea de măsură este în relație directă cu mărimea fizică aleasă. Dacă se dorește 

afișarea altei unități de măsură, particulare, se intră în submeniul pentru Arbitrary unit și se introduce 

denumirea unității dorite (pag. 3-27 din manualul original). 

 În situația concretă a aplicației cu transmitterul de temperatură pentru 0-800 oC, datele 

introduse la EU Value vor fi conform figurii de mai jos: 

 

 

 

1.8 După realizarea setărilor, se selectează OK apoi se apasă tasta [Quit] pentru a ieși din 

meniul de configurare. Aparatul va afișa și memora pe canalul 1 direct temperatura senzorului, 

exprimată în oC. 

1.9 Celelalte setări ale aparatului se fac conform manualului original de operare. 

Exemplul nr. 2. Adăugarea unui canal de măsurare a presiunii cu un transmitter de 
temperatură pe canalul 2. Toate celelalte canale rămân închise. 
 Acestă procedură se folosește dacă nu se cuplează direct senzorul de temperatură (termocuplu 
sau termorezistență) pe intrarea data-loggerului. Presupunem că la intrare este cuplat un transmitter 
care convertește presiunea de pe domeniul 0-20 kgf/cm2 în semnal 4-20 mA. Aparatul trebuie setat sa 
măsoare, să afișeze și să memoreze direct valorile de presiune între 0-20 kgf/cm2 cu o rezoluție de 
două zecimale. Se accesează meniurie de configurare ale aparatului. 
 2.1 Se apasă pe tasta [MENU]. Pe displayul aparatului apare meniul principal, format din mai 
multe submeniuri de configurare, care pot fi accesate pe rând: 
 

 
 

 Submeniul WLAN nu este activ decât dacă pe aparat este instalată interfața de comunicare 
WiFi.  

2.2 Se selectează submeniul [AMP] care permite programarea parametrilor de intrare ale 
canalelor de măsură. Submeniul are două secțiuni: <Analog settings> și <Logic Pulse settings>. Pentru 
această aplicație se utilizează doar secțiunea <Analog settings>. Selectare uneia sau alteia dintre 
secțiuni se face la fel ca la pct. 1.2 de la exemplul nr. 1. 
 

2.3 Se selectează secțiunea <Analog settings> din submeniul [AMP]. Este disponibil ecranul 
de configurare de mai jos: 
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Dintre cele 20 canale de intrare sunt afișate câte 10 canale/ecran, doar canalul 1 este activ (setat 

anterior pentru măsurarea temperaturii cu transmitterul de temperatură). 

 2.5 Se programează intrarea canalului 2. Dintre cele patru posibilități existente (OFF-canal 

închis, DC- măsurare tensiune cc, TEMP-măsurare temperatură, RH-măsurare umiditate relative) se 

alege DC pentru tipul intrării <Input> pentru acest canal. 

 2.6 Se alege scara de măsură pentru canalul 2: se dă click pe <Range> și se selectează 1-5 

V. Cu setările de până acum, aparatul va măsura/afișa/memora tensiunea echivalentă culeasă de la 

bornele rezistenței shunt, produsă de transmitter la o anumită valoare a presiunii. 

 2.7 Pentru afișarea direct în valori de presiune, se activează comanda <EU> (se trece de pe 

Off pe On) - setarea scalei de măsură. Aceasta permite alegerea limitelor inferioară (0,00) și superioară 

(20,00) pentru domeniul de măsurare, corespunzătoare semnalului de 4 respectiv 20 mA (1 respectiv 

5 V pe intrarea data-loggerului). Ecranul activ și disponibil pentru introducerea valorilor este cel conform 

pct. 1.7 din exemplul 1. 

 În situația concretă a aplicației cu transmitterul de presiune pentru 0-20 kgf/cm2, datele 

introduse la EU Value vor fi conform figurii de mai jos: 

 

 

2.8 După realizarea setărilor, se selectează OK apoi se apasă tasta [Quit] pentru a ieși din 

meniul de configurare. Aparatul va afișa și memora pe canalul 2 direct presiunea senzorului, exprimată 

în kgf/cm2. 

 2.9 Celelalte setări ale aparatului se fac conform manualului original de operare. 
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Schema electrică a blocului de rezistențe shunt tip SC-MAV8 


