
 napięcie przemienne / 420 mA
 klasa dokładności 0.2
 izolacja  2 kV 
 zasilanie z wyjściowej pętli prądowej
 uniwersalna obudowa nalistwowa

Przetwornik T995U jest przeznaczony do pomiarów napięcia przemiennego
w układach automatyki wymagających oddzielenia galwanicznego obwodów wejściowych.
Współpracuje  z  przekładnikami  napięciowymi.  Przetwornik  mierzy  wartość  średnią
wyprostowanego  sygnału  wejściowego,  przy  czym  jest  wyskalowany  w wartości
skutecznej,  zatem  dla  nieodkształconych  przebiegów  sinusoidalnych  znormalizowany
sygnał  wyjściowy  4÷20mA  jest  proporcjonalny  do  wartości  skutecznej  napięcia
wejściowego. Błąd przetwarzania jest nie przekracza 0.2%. Napięcie probiercze izolacji
galwanicznej  wynosi  2kV.  Przetwornik  jest  zasilany  z  wyjściowej  pętli  prądowej
wymuszając w niej przepływ prądu proporcjonalny do sygnału wejściowego.

Estetyczna obudowa z samogasnącego sztucznego tworzywa jest przystosowana
do mocowania na standardowych szynach o szerokości 35 lub 15mm. 

Poniżej  przedstawiono  schemat  blokowy  przetwornika.  Sygnał  wejściowy
doprowadzony do zacisków 1 i 3, po przejściu przez układ zabezpieczeń, jest prostowany
i uśredniany.  Następnie filtrowany,  skalowany do wartości  skutecznej  i wzmacniany.  Za
elementem optoelektronicznym  następuje  wzmocnienie  sygnału,  odfiltrowanie  zakłóceń
i przetworzenie  na  prąd  wyjściowy.  Układ  zabezpieczeń  chroni  moduł  przed
przekroczeniem  maksymalnego  napięcia  zasilania  oraz  zmianą  jego  polaryzacji.  Prąd
wyjściowy jest ograniczany wewnętrznie do ok. 25 mA. Część wejściowa przetwornika jest
zasilana poprzez przetwornicę prądu stałego.
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Sposób podłączenia przetwornika :

Parametry techniczne:

Wejście: sygnał wejściowy (024..250V~) podany na obudowie
rezystancja wejściowa podana na obudowie

Wyjście: prąd wyjściowy 420 mA
spadek napięcia na wyjściu 15÷36 V

Klasa dokładności: 0.2
Napięcie probiercze izolacji: 2 kV

Ogólne parametry techniczne:

zawartość szumów < 20 A
nieliniowość przetwarzania typ. 0.1 %
współczynnik temperaturowy 0.05 %/C 
czas nagrzewania 15 min
zakres temperatur pracy 050 C
zakres temperatur przechowywania -4080 C
wilgotność względna otoczenia 3070 %
ciśnienie atmosferyczne 1000200 hPa
zewnętrzne pole magnetyczne 0400 A/m
pozycja pracy dowolna
zapylenie nieznaczne
wymiary obudowy 22.57985.5mm
stopień ochrony IP 40

Maksymalne wartości parametrów:

sygnał wejściowy 500Vss
prąd wyjściowy (ograniczenie wewnętrzne) 25 mA
napięcie na zaciskach wyjściowych 100 V
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