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EVODNÍKY ST ÍDAVÝCH VELI IN

AC24, ACN24 a ACN230  SKUTE NÉ RMS HODNOTY ST ÍDAVÉHO PROUDU A NAP TÍ

AC24/S, ACN24/S a ACN230/S  ST EDNÍ HODNOTY ST ÍDAVÉHO PROUDU A NAP TÍ

AC24, AC24/S -  napájení po výstupní smy ce 4-20mA
ACN24, ACN24/S -  pomocné napájení 24V DC
ACN230, ACN230/S - pomocné napájení 230V AC

AC24 AC24/S
ACN24 ACN24/S
ACN230 ACN230/S

- skute ná RMS hodnota - st ední hodnota
- zpracování signálu - sinusového pr hu
  s initelem výkyvu 5

- frekven ní rozsah 40 a  1000Hz
- odd lení  vstup – výstup – napájení 4000Vef
- m icí rozsah 0-120% jmenovité vstupní hodnoty
- p esnost p evodu < 0,5%
- malé rozm ry
- montá  na li tu DIN 35

evodník AC24, ACN24 a ACN230 evádí skute nou RMS hodnotu m eného st ídavého signálu na unifikovaný
stejnosm rný nap ový nebo proudový signál. Na vstupu p evodníku proudu je m icí transformátor. Odd luje galvanicky vstupní

ený obvod a p evádí vstupní signál na nap tí vhodné pro dal í zpracování. Po dvoucestném usm rn ní, výpo tu RMS hodnoty a
vyfiltrování signálu je na výstupu p evodníku vytvo en výstupní stejnosm rný signál. Pro galvanické odd lení nap ového vstupu je
vyu ito opto lenu. Výpo et RMS hodnoty je proveden v monolitickém p evodníku fy Analog Devices. Vstupní i výstupní obvod je
chrán n proti p etí ení.

evodník je vhodný i ke zpracování siln  zkreslených pr  vstupního signálu. Je mo no ho pou ít i v p ípad , jsou-li v
regulaci nasazeny frekven ní m ni e nebo jiné nelineární regula ní prvky. Chyba p i m ení zkreslených pr  signálu p evodníky
st ední hodnoty m e dosahovat desítek procent. Následující tabulka ukazuje rozdíl mezi m ením st ední hodnoty signálu a skute né
efektivní hodnoty pro r zn  zkreslené pr hy.

Tvar signálu
initel zkreslení

(Vmax / V RMS)
Skute ná RMS

hodnota

St ední hodnota
cejchovaná v efektivní

pro sinus

Chyba m ení st ední
hodnotou

Sinus 1,414 0,707 0,707 0%

Symetrický obdélník 1,00 1,00 1,11 +11,0%

Trojúhelník 1,73 0,577 0,555 -3,8%

Gauss v um 3 0,333 0,295 -11,4%

Obdélníkové pulsy
zné pln ní

2
10

0,5
0,1

0,278
0,011

-44%
-89%

evodníky AC24S, ACN24/S a ACN230/S m í st ední hodnotu dvoucestn  usm rn ného vstupního signálu.
Cejchovány jsou v efektivní hodnot odpovídající sinusovému pr hu vstupního signálu.
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Elektrické parametry p ístroje:

- rozsah pracovních teplot: -25...+ 70°C
- rozsah skladovacích teplot: -40...+ 80°C
- napájecí nap tí: 24V  DC± 30%

230V ± 15%, 50 - 60Hz, max.2VA
jiné po domluv  ( 80..300V DC, 60..250V AC )

- ji ní: vratnou teplotní pojistkou v primárním p ívodu
- vstupní jmenovitý signál: 1A, 2,5A, 5A  AC

57,7V,100V,110V,230V,380V,400V,500V AC
65V,115V,127V,265V,440V,460V,600V AC, jiný na objednávku

- spot eba nap ového vstupu: 0,5mA
- spot eba proudového vstupu: <0,015VA
- p etí itelnost vstupu nap tí: 2 Ujm – 1s

proudu: 2 Ijm - 1min,  20 Ijm - 1s
- standardní m icí rozsah: 0…1,2Ijm ( Ujm ) jiný na objednávku
- výstupní signál: 4-20mA,  0-20mA,  0-10V
- omezení výstupního proudu: typ. 28mA (elektronická pojistka)
- max. zát  proudového výstupu: 15 / Ivýst (ohm)
- max. zát  nap ového výstupu: 10mA
- p enos: lineární
- max. chyba p enosu: < 0,5%
- chyba p i initeli výkyvu 5: 2,5%
- teplotní chyba: < 0,02%/°C
- zku ební nap tí: 4000Vef
- doba ustálení signálu: 300ms
- hmotnost: 120g
- stupe  krytí sk : IP40

svorkovnice: IP10
- prost edí: stupe  zne ist ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III

Význam jednotlivých svorek: Rozm rový ná rt:

AC24, AC24/S
1,2…vstup m eného signálu
3,4…výstup 4-20mA ( napájení
výstupní smy ky 4 je + )

ACN24, ACN230,
ACN24/S, ACN230/S
1,2… vstup m eného nap tí
3,4… výstupní svorky ( 4 je + )
5,6… napájecí svorky bez polarity

ipojení:
Do svorek lze p ipojit vodi e do pr ezu 2,5mm2. Doporu ujeme pou ít kabel s pr ezem íly od 0,5mm2,
V zaru eném prost edí doporu ujeme stín ný kabel.

Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:

- typ p evodníku
- jmenovitý vstupní signál
- jmenovitý výstupní signál
- nestandardní po adavky ( jiné napájení, m icí rozsah, nastavovací frekvenci … )
- po et kus

Typové zkou ky:
Základní typová zkou ka: dle SN EN 60688
EMC: dle SN EN 61326-1 Likvidaci po ukon ení ivotnosti provést odd leným sb rem.

Bezpe nost: posouzena dle SN EN61010-1 EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdru ení RETELA www.retela.cz
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