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MODUL GALVANICKÉHO ODD LENÍ PROUDOVÉ SMY KY
BEZ POMOCNÉHO NAPÁJENÍ S P ENOSEM ENERGIE

ZODOLN NÉ PROVEDENÍ
- odd lení 4000Vef vstup - výstup
- p enos energie pro napájení dvouvodi ového p evodníku
- nízký úbytek nap tí na modulu typ. 3,5V
- pouze 7,5mm na jeden kanál odd lení
- provedení na lištu DIN 35
- p esnost p evodu < 0,1%
Zodoln né provedení v ochran proti blesku.Modul obsahuje navíc ochranu blekojistkami a drátovými
rezistory v p ívodech. Vhodné do venkovního prost edí.
Modul slouží ke galvanickému odd lení standardních proudových signál 0-20mA, 4-20mA. Energii pro
vlastní napájení odebírá ze vstupního m icího signálu. Modul je možno použít pro odd lení dvouvodi ového
evodníku napájeného po signálu 4-20mA. Galvanického odd lení je dosaženo transformátorem. Vstupní
stejnosm rný signál je modulován na st ídavý, a po p enosu transformátorem je demodulován op t na
stejnosm rný signál. Vstupní obvod je chrán n proti rušivým nap tím a proti p epólování. Z principu se jedná o
stejnosm rný p esný transformátor proudu. Z toho d vodu je nutné uzav ení sekundárního obvodu pro pr chod
proudu obvodem primárním.

Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájecí nap tí:
- vstupní signál:
- p evodní pom r:
- max. chyba p enosu:
- teplotní chyba:
- chyba od zát že
- proud rozb hnutí odd lova e:
- zkušební nap tí vstup - výstup
- asová konstanta:
- hmotnost:
- prost edí:

Typové zkoušky:
Základní typová zkouška:
EMC:
Bezpe nost:

Rozm rový ná rt:
-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
2,5 až 30V
0/4-20mA
1:1
< 0,1% (zát ž 250ohm)
< 20ppm / °C
<0,02 % na 100 ohm
< 30uA
4000Vef
cca 1ms p i impedanci
proudové smy ky 250 ohm
90g
stupe zne ist ní 2
kategorie p ep tí v instalaci III

Význam jednotlivých svorek:
vstup
výstup
1A, 2A
3A, 4A

dle SN EN 60770-1 ed.2
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN 61010-1

Varianty použití odd lovacího modulu:
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Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ p evodníku
- po et kus
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Likvidaci po ukon ení životnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdružení RETELA www.retela.cz

Objednávky:
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