EVODNÍKY ST ÍDAVÝCH VELI IN

PU121
EVODNÍKY ST EDNÍ HODNOTY NAP TÍ
- napájený po výstupní smy ce 4..20mA
- st ední hodnota signálu cejchovaná v efektivní hodnot pro sinus
- výstup 4-20mA napájený po výstupní smy ce
- m ení sinus nap tí do 600Vef
- usm
ovací metoda m ení
- odd lení vstup – výstup - 4000Vef
- m icí rozsah 0-120% jmenovité vstupní hodnoty
- p esnost p evodu < 0,5%
- montáž na lištu DIN 35
- nízká cena
evodníky p evádí st ední hodnotu m eného st ídavého signálu na unifikovaný stejnosm rný
proudový signál. Na vstupu p evodníku je d li nap tí. Po usm rn ní a vyfiltrování je signál p eveden na
sekundární stranu transformátorovou vazbou.Tím je dosaženo galvanického odd lení vstupního m icího
obvodu od výstupních obvod . Výstupní obvod je chrán n proti p ep tí tranzilem a proti p epólování diodou.
Výstup je cejchovaný v efektivní hodnot p i uvažování initele tvarového zkreslení 1,1107 (sinus).
evodník je možno použít v p ípad mén zkreslených pr
vstupního signálu. Jsou-li použity v regulaci
frekven ní m ni e nebo jiné nelineární regula ní prvky, je vhodn jší použít typ p evodníku m icí skute nou
efektivní hodnotu.
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájení:
- rozsah napájení:
- vstupní jmenovitý signál:

- p etížitelnost vstupu nap tí:
- vstupní proud:
- p enos:
- max. chyba p enosu:
- teplotní chyba:
- zvln ní výstupního signálu:
- zkušební nap tí:
- asová konstanta:
- hmotnost:
- stupe krytí sk / svorkovnice:
- prost edí: stupe zne ist ní

-25...+ 70°C
-40...+ 80°C
po výstupní smy ce 4-20mA
12…30V DC
57,7V,100V,110V,230V,380V,400V,500V
65V,115V,127V,265V,440V,460V,600V
jiný rozsah po dohod
2 Uijm - 1min
cca 0,5mA
lineární
< 0,5%
< 0,02%/°C
< 0,5%
4000Vef
< 0,3s
120g
IP40/IP10
2, kategorie p ep tí v instalaci III

Rozm rový ná rt:

ipojení:
Do svorek lze p ipojit vodi e do pr ezu 4mm2.
Doporu ujeme použít kabel s pr ezem žíly od 0,5mm2.
V zarušeném prost edí doporu ujeme stín ný kabel.
Typové zkoušky:
Základní typová zkouška:
EMC:
Bezpe nost:

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

Objednávání:
V objednávce je nutné uvést: - typ p evodníku
- vstupní rozsah
- po et kus
Význam jednotlivých svorek:
1,2...vstupní svorky
3,4…výstupní svorky ( 4 je + )

Objednávky:
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