PWM
MODUL ÍZENÍ VÝKONOVÝCH SOLID STATE RELÉ

Popis:
- ízení výkonového relé ší kovou modulací
- výstup PWM 0..12V/50mA
- jmenovitá frekvence výstupních puls 1Hz
- vstupní ídící signál 0-10V nebo potenciometr 10kOhm
- pomocné napájení v širokém rozsahu
- p esnost p evodu < 1%
- odd lení vstup – výstup – napájení 4000Vef
- malé rozm ry , - montáž na lištu DIN 35

Modul generuje ší kov modulovaný výstupní signál pro ovládání výkonových
polovodi ových relé. Výstupní izolovaný signál o nap ové úrovni 12V. Modulován je na
nosném kmito tu 1Hz. To umož uje regulaci výkonu nap íklad topných lánk . P i st íd
výstupních impuls 50:50% je výstupní zát ž p ipojena 25 period sí ového kmito tu a 25
period je odpojená. Výstupní st ída signálu je ízena stejnosm rným vstupním signálem
v rozsahu 0-10V. Hodnot 10V odpovídá 100% p ipojení zát že.
Na vstupní svorky lze p ipojit potenciometr, jako vstupní ídící signál. Tak lze nastavit zát ž
manuáln bez použití modulu v ídícím systému.
Elektrické parametry p ístroje:
- rozsah pracovních teplot:
- rozsah skladovacích teplot:
- napájecí nap tí:
- jišt ní:
- vstupní jmenovitý signál:
- vstupní odpor:
- p etížitelnost vstupu nap tí:
- zatížení zdroje 10V:
- výstupní signál:
- výstupní proud:
- výstupní nap tí:
- frekvence výstupu:
- p enos:
- max. chyba p enosu: <1% :
- zkušební nap tí:
- doba ustálení signálu:
- stupe krytí: pouzdro / svorkovnice:
- prost edí:

-25...+70°C
-40...+80°C
18..350V DC 80..250V AC, 50 - 60Hz, max.1,5VA
proudovou pojistkou v primárním p ívodu
0..10V DC
2MOhm
2 Ujm – 1s
max. 5mA
PWM 0..100%
50mA
12V
1Hz ± 20%
lineární
teplotní chyba: < 0,01%/°C
4000Vef
100ms
IP40 / IP10
stupe zne ist ní 2, kategorie p ep tí v instalaci III

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

dle SN EN 60688
dle SN EN 61326-1
posouzena dle SN EN 61010-1

ipojení svorek:
1....................potenciometr dle obr.
2,3.................vstup nap tí 0-10V svorka (3 je +)
4,5.................výstupní svorky, (5 je +)
6,7.................napájecí svorky
Do svorek lze p ipojit vodi e do pr ezu 2,5mm2.

Rozm ry p evodník :

Likvidaci po ukon ení životnosti provést odd leným sb rem.
EXIMUS CS, s.r.o. je lenem sdružení RETELA www.retela.cz
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