3ěEVODNÍKY STěÍDAVÝCH VELIýIN

P1S
3ěEVODNÍK ýINNÉHO VÝKONU
P1S jednosystémový pro jednofázovou síĢ
- þinný výkon ve stĜídavé síti
- napájení 24V DC nebo 230V AC
- 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 pĜevádí þinný výkon mČĜeného stĜídavého signálu na unifikovaný stejnosmČrný
napČĢový nebo proudový signál. Na vstupu pĜevodníku jsou mČĜicí proudové transformátory a
napČĢové dČliþe. PĜizpĤsobují úroveĖ vstupních signálĤ pro zpracování v analogové násobiþce.
Výstupní signál úmČrný okamåitému výkonu na vstupu je po filtraci a galvanickém oddČlení pĜiveden na
výstupní zesilovaþ. Výstupní zesilovaþ generuje stejnosmČrný proudový nebo napČĢový signál vhodný
k dalãímu zpracování v Ĝídícím systému a k vyhodnocení. Proudový signál je moåno vést na vČWãí
vzdálenosti i v prostĜedí s vyããí úrovní ruãení. Vstupní i výstupní obvod je chránČn proti pĜetíåení.
3Ĝevodník zpracovává ãiroký rozsah frekvencí a je ho moåno pouåít i v pĜípadČ zkreslených
prĤEČKĤ vstupního signálu. PĜi mČĜení v síti 50Hz zpracovává i signály dvacáté harmonické základního
signálu.

Elektrické parametry pĜístroje:
- vstupní jmenovitý signál:

- napájecí napČtí:

- jiãWČní:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- spotĜeba napČĢového vstupu:
- spotĜeba proudového vstupu:
- pĜetíåitelnost vstupu
napČtí:
proudu:
- výstupní signál:
- omezení výstupního proudu:
- max. zátČå proudového výstupu:
- max. zátČå napČĢového výstupu:
- teplotní chyba:
- prostĜedí:

1A, 2,5A, 5A AC
- max. chyba pĜenosu:
57,7V, 100V, 110V, 220V, 230V,
- pĜenos:
380V, 400V, 500V AC
- doba ustálení signálu:
24V DC± 30%
- teplotní chyba:
230V ± 15%, 50 - 60Hz, max.2VA
- zkuãební napČtí:
jiné po domluvČ ( 80..300V DC, 80..250V AC )
- hmotnost:
vratnou teplotní pojistkou v primárním pĜívodu
- stupeĖ krytí
skĜtĖ:
-25...+ 70°C
svorkovnice:
-40...+ 80°C
0,5mA
typ. 0,015VA
2 Ujm – 1s
2 Ijm - 1min, 20 Ijm - 1s
4-20mA, 0-20mA, 0-10V
typ. 28mA (elektronická pojistka)
15 / Ivýst (ohm)
10mA
< 0,02%/°C
stupeĖ zneþistČní 2, kategorie pĜepČtí v instalaci III

< 0,5%
lineární
300ms
< 0,02%/°C
4000Vef
240g
IP40
IP10

Varianty pĜipojení pĜevodníku:
RozmČrový náþrt:
Jednofázová síĢ

Popis svorek:

1,2…vstup mČĜeného proudu
3,4…vstup mČĜeného napČtí
5,6…výstupní signál ( 6 je + )
7,8…pomocné napájení AC, pro DC je 8+

Objednávky:
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Výkon pĜevodníku: P = U . I . cos ĳ
U,I – fázová hodnota proudu a napČtí
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7Ĝífázová þtyĜvodiþové vyváåená síĢ

Popis svorek:

1,2…vstup mČĜeného fázového proudu
3,4…vstup mČĜeného fázového napČtí
5,6…výstupní signál ( 6 je + )
7,8…pomocné napájení AC, pro DC je 8+

Výkon pĜevodníku: P = 3 . Uf . If . cos ĳ
Uf – fázové napČtí
If – fázový proud

7Ĝífázová tĜívodiþová asymetrická vyváåená síĢ ( umČlé zapojení )

Popis svorek:

1,2…..vstup mČĜeného fázového proudu
3,4,5...vstup mČĜeného sdruåeného napČtí
6,7….. výstupní signál ( 7 je + )
8,9….. pomocné napájení AC, pro DC je 9+

Výkon pĜevodníku: P = ¥3 . Us . If . cos ĳ
Us – sdruåené napČtí
If – fázový proud

Typové zkouãky:
Základní typová zkouãka:
EMC:
Bezpeþnost:

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

Objednávání:
V objednávce je nutné uvést:
- typ pĜevodníku
- pomocné napájecí napČtí
- jmenovité vstupní napČtí
- jmenovitý vstupní proud
- mČĜicí rozsah ( výkonu )
Je moåno zadat výkon odliãný od jmenovitého výkonu v rozsahu cca ± 30%.
K tomu je nutné uvést pĜevody pĜedĜazených transformátorĤ proudu a napČtí a poåadovaný rozsah výkonu
- výstupní rozsah
- poþet kusĤ

Likvidaci po ukonþení åivotnosti provést oddČleným sbČrem.
EXIMUS CS, s.r.o. je þlenem sdruåení RETELA www.retela.cz
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