3ěEVODNÍKY STěÍDAVÝCH VELIýIN

PI121 a PI121P
3ěEVODNÍKY STěEDNÍ HODNOTY PROUDU
svorkový PI121
prĤvlekový PI121P
- stĜední hodnota signálu cejchovaná v efektivní hodnotČ pro sinus
- výstup 0-20mA je napájen z mČĜeného signálu
- výstup 4-20mA nutno napájet z výstupní smyþky
- pĜímé zpracování proudu do 100A (PI121P)
- usmČUĖovací metoda mČĜení
- oddČlení vstup – výstup – 4kVef
- mČĜicí rozsah 0-120% jmenovité vstupní hodnoty
- pĜesnost pĜevodu < 0,5%
- malé rozmČry
- montáå na liãtu DIN 35
- nízká cena
3Ĝevodníky pĜevádí stĜední hodnotu mČĜeného stĜídavého signálu na
unifikovaný stejnosmČrný proudový signál. Na vstupu pĜevodníku je proudový mČĜicí
transformátor, který je
u pĜevodníku PI121 závitový a u pĜevodníku PI121P prĤvlekový. Ten oddČluje
galvanicky vstupní mČĜený obvod a napájí výstupní proudovou smyþku. Výstupní
signál je dvoucestnČ usmČrnČn a vyfiltrován. Vstupní i výstupní obvod je chránČn
proti pĜetíåení.
Výstup je cejchovaný v efektivní hodnotČ pĜi uvaåování þinitele tvarového
zkreslení 1,1107 (sinus). PĜevodník je moåno pouåít v pĜípadČ ménČ zkreslených
prĤEČKĤ vstupního signálu. Jsou-li pouåity v regulaci frekvenþní mČniþe nebo jiné
nelineární regulaþní prvky, je vhodnČMãí pouåít typ pĜevodníku mČĜicí skuteþnou
efektivní hodnotu.
RozmČrový náþrt:

85

-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
ze vstupní mČĜené proudové smyþky
výstup 4-20mA po výstupní smyþce
- vstupní signál
PI121:
1A, 2,5A, 5A AC
PI121P: 50A, 75A a 100A na jeden prĤvlek
jiný rozsah po dohodČ
- spotĜeba proudového vstupu:
typ. 0,5VA
- pĜetíåitelnost vstupu proudu:
2 Ijm - 1min, 20 Ijm - 1s
- výstupní signál:
0-20mA, 4-20mA
- omezení výstupního proudu:
typ. 35mA (elektronická pojistka)
- max. zátČå výstupu:
500ohm
- pĜenos:
lineární
- max. chyba pĜenosu:
< 0,5%
- teplotní chyba:
< 0,02%/°C
- zvlnČní výstupního signálu:
< 0,5%
- zkuãební napČtí:
4000Vef
- þasová konstanta:
< 0,3s
- hmotnost:
120g
- stupeĖ krytí
skĜtĖ:
IP40
svorkovnice:
IP10
- prostĜedí:
stupeĖ zneþistČní 2, kategorie pĜepČtí v instalaci III
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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Elektrické parametry pĜístroje:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájení:

OTVOR POUZE
PRO PI121P
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Význam jednotlivých svorek:
1,2...vstupní svorky
3,4…výstupní svorky ( 4 je + )
nemá vstupní svorky ( prĤvlek )
3,4... výstupní svorky ( 4 je + )

Objednávání:
V objednávce je nutné uvést: - typ pĜevodníku
- vstupní rozsah
- výstupní rozsah
- poþet kusĤ
Likvidaci po ukonþení åivotnosti provést oddČleným sbČrem.
EXIMUS CS, s.r.o. je þlenem sdruåení RETELA www.retela.cz

Objednávky:
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