3ěEVODNÍKY STEJNOSMċRNÉHO PROUDU A NAPċTÍ

PX24, PXN24, PXN230
3ěEVODNÍK STEJNOSMċRNÉHO PROUDU A NAPċTÍ S GALVANICKÝM ODDċLENÍM
- PX24
- PXN24
- PXN230

napájen po výstupní smyþce ( nahrazuje GU 204)
napájení 24VDC
napájení 230VAC

- mČĜí a oddČluje vstupní stejnosmČrný proudový nebo napČĢový signál
- umoåĖuje oboupolaritní vstupní i výstupní signál
- oddČlení 4000Vef vstup – výstup – napájení
- pomocné napájení 24V DC nebo 230V AC
- provedení na liãtu DIN 35
- pĜesnost pĜevodu < 0,2%
- þasová konstanta typ.1ms
Modul slouåí k mČĜení stejnosmČrných proudových nebo napČĢových signálĤ. Vstupní signál
SĜevádí na galvanicky oddČlený unifikovaný výstupní signál 0-20mA,
4-20mA a 0-10V .Je schopen zpracovat stejnosmČrné signály v rozsahu napČtí 10mV aå 500V a
v rozsahu proudĤ 100uA aå 500mA. Typické je pouåití modulu pro mČĜení signálĤ z boþníkĤ a z dČliþĤ
vysokého napČtí. Na výstupu z pĜevodníku je aktivní signál galvanicky oddČlený od vstupu i od
pomocného napájecího zdroje. PĜevodník je vhodný pro prostĜedí s vČWãím elektromagnetickým ruãením.
Elektrické parametry pĜístroje:

RozmČrový náþrt:

- rozsah pracovních teplot:
-25...+ 70°C
- rozsah skladovacích teplot:
-40...+ 80°C
- napájecí napČtí:
PX24:
12..30V DC
- pomocné napájení:
PXN24:
24V DC ± 30%
PXN230:
230V 50Hz ± 15%
jiné, po domluvČ (80..300VDC,80..250VAC)
- pĜíkon:
max. 2VA
- vstupní signál:
DC v rozsahu
10mV aå 500V
100uA aå 500mA
i oboupolaritní signál
- výstupní signál:
PX24:
4-20mA
PXN24,
PXN230:
0-20mA, 4-20mA, 0-10V
i oboupolaritní signál
- rozkmit výstupní smyþky:
min. 15V (Rz – 750ohm) pĜi 20mA
- zatíåení napČĢového výstupu:
max. 10mA
- vstupní odpor napČĢového vstupu:
typ. 100kohm / V
- úbytek napČtí proudového vstupu:
< 0,54V
- omezení výstupního proudu:
typ. 30mA (elektronická pojistka)
- max. chyba pĜenosu:
< 0,2%
- chyba linearity:
< 0,1%
- teplotní chyba:
< 0,01%/°C
- kapacita vstup-výstup:
20pf
- þasová konstanta:
typ. 1ms
- stupeĖ krytí
skĜtĖ/ svorkovnice:
IP40 / IP10
- hmotnost:
90g
- prostĜedí:
stupeĖ zneþistČní 2
kategorie pĜepČtí v instalaci III

Typové zkouãky:
Základní typová zkouãka:
EMC:
Bezpeþnost:

dle ýSN EN 60770-1
dle ýSN EN 61326-1
posouzena dle ýSN EN61010-1

Význam jednotlivých svorek:
1,3…vstupní signál (3 je +)
4,5..výstupní signál ( 5 je + )
6,7..pomocné napájení pĜevodníku ( pro 24VDC je 7+ )
nebo 230VAC dle typu
pro PX24 nejsou osazeny, napájení je ve výstupu
Varianty pouåití modulĤ:

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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