3ěEVODNÍKY STěÍDAVÝCH VELIýIN

AC24, ACN24 a ACN230 SKUTEýNÉ RMS HODNOTY STěÍDAVÉHO PROUDU A NAPċTÍ
AC24/S, ACN24/S a ACN230/S STěEDNÍ HODNOTY STěÍDAVÉHO PROUDU A NAPċTÍ
AC24, AC24/S - napájení po výstupní smyþce 4-20mA
ACN24, ACN24/S - pomocné napájení 24V DC
ACN230, ACN230/S - pomocné napájení 230V AC

AC24
ACN24
ACN230

AC24/S
ACN24/S
ACN230/S

- skuteþná RMS hodnota
- zpracování signálu
s þinitelem výkyvu 5

- stĜední hodnota
- sinusového prĤEČhu

- frekvenþní rozsah 40 aå 1000Hz
- oddČlení vstup – výstup – napájení 4000Vef
- mČĜicí rozsah 0-120% jmenovité vstupní hodnoty
- pĜesnost pĜevodu < 0,5%
- malé rozmČry
- montáå na liãtu DIN 35
3Ĝevodník AC24, ACN24 a ACN230 SĜevádí skuteþnou RMS hodnotu mČĜeného stĜídavého signálu na unifikovaný
stejnosmČrný napČĢový nebo proudový signál. Na vstupu pĜevodníku proudu je mČĜicí transformátor. OddČluje galvanicky vstupní
PČĜený obvod a pĜevádí vstupní signál na napČtí vhodné pro dalãí zpracování. Po dvoucestném usmČrnČní, výpoþtu RMS hodnoty a
vyfiltrování signálu je na výstupu pĜevodníku vytvoĜen výstupní stejnosmČrný signál. Pro galvanické oddČlení napČĢového vstupu je
vyuåito optoþlenu. Výpoþet RMS hodnoty je proveden v monolitickém pĜevodníku fy Analog Devices. Vstupní i výstupní obvod je
chránČn proti pĜetíåení.
3Ĝevodník je vhodný i ke zpracování silnČ zkreslených prĤEČKĤ vstupního signálu. Je moåno ho pouåít i v pĜípadČ, jsou-li v
regulaci nasazeny frekvenþní mČniþe nebo jiné nelineární regulaþní prvky. Chyba pĜi mČĜení zkreslených prĤEČKĤ signálu pĜevodníky
stĜední hodnoty mĤåe dosahovat desítek procent. Následující tabulka ukazuje rozdíl mezi mČĜením stĜední hodnoty signálu a skuteþné
efektivní hodnoty pro rĤznČ zkreslené prĤEČhy.

Tvar signálu

ýinitel zkreslení
(Vmax / V RMS)

Skuteþná RMS
hodnota

StĜední hodnota
cejchovaná v efektivní
pro sinus

Chyba mČĜení stĜední
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%

GaussĤv ãum

3

0,333

0,295

-11,4%

Obdélníkové pulsy
UĤzné plnČní

2
10

0,5
0,1

0,278
0,011

-44%
-89%

3Ĝevodníky AC24S, ACN24/S a ACN230/S mČĜí stĜední hodnotu dvoucestnČ usmČrnČného vstupního signálu.
Cejchovány jsou v efektivní hodnotČ odpovídající sinusovému prĤEČhu vstupního signálu.
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Elektrické parametry pĜístroje:

- jiãWČní:
- vstupní jmenovitý signál:

- spotĜeba napČĢového vstupu:
- spotĜeba proudového vstupu:
- pĜetíåitelnost vstupu
napČtí:
proudu:
- standardní mČĜicí rozsah:
- výstupní signál:
- omezení výstupního proudu:
- max. zátČå proudového výstupu:
- max. zátČå napČĢového výstupu:
- pĜenos:
- max. chyba pĜenosu:
- chyba pĜi þiniteli výkyvu 5:
- teplotní chyba:
- zkuãební napČtí:
- doba ustálení signálu:
- hmotnost:
- stupeĖ krytí
skĜtĖ:
svorkovnice:
- prostĜedí:

-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
24V DC± 30%
230V ± 15%, 50 - 60Hz, max.2VA
jiné po domluvČ ( 80..300V DC, 60..250V AC )
vratnou teplotní pojistkou v primárním pĜívodu
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
0,5mA
<0,015VA
2 Ujm – 1s
2 Ijm - 1min, 20 Ijm - 1s
0…1,2Ijm ( Ujm ) jiný na objednávku
4-20mA, 0-20mA, 0-10V
typ. 28mA (elektronická pojistka)
15 / Ivýst (ohm)
10mA
lineární
< 0,5%
2,5%
< 0,02%/°C
4000Vef
300ms
120g
IP40
IP10
stupeĖ zneþistČní 2, kategorie pĜepČtí v instalaci III

Význam jednotlivých svorek:

RozmČrový náþrt:

22,5

AC24, AC24/S
1,2…vstup mČĜeného signálu
3,4…výstup 4-20mA ( napájení
výstupní smyþky 4 je + )

4

85

85

ACN24, ACN230,
ACN24/S, ACN230/S
1,2… vstup mČĜeného napČtí
3,4… výstupní svorky ( 4 je + )
5,6… napájecí svorky bez polarity

3

AC24

1

70

22,5

2

5

6

3

4

ACN24
ACN230

1

45

- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájecí napČtí:

2

44

3Ĝipojení:
Do svorek lze pĜipojit vodiþe do prĤĜezu 2,5mm2. Doporuþujeme pouåít kabel s prĤĜezem åíly od 0,5mm2,
V zaruãeném prostĜedí doporuþujeme stínČný kabel.

Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ pĜevodníku
- jmenovitý vstupní signál
- jmenovitý výstupní signál
- nestandardní poåadavky ( jiné napájení, mČĜicí rozsah, nastavovací frekvenci … )
- poþet kusĤ

Typové zkouãky:
Základní typová zkouãka:
EMC:
Bezpeþnost:

dle ýSN EN 60688
dle ýSN EN 61326-1
posouzena dle ýSN EN61010-1
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