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Valódi teljesítmény
Meddő teljesítmény

Választható kétirányú kimenet ● ● ● ●
Választható kétirányú kimenet RS485 interfésszel ● ●

MODBUS SLAVE RTU protokoll ● ●

4-vezetékes bekötés, külső táplálás.
A készülékek galvanikus elválasztással rendelkeznek a ki- és bemenetek között. és különböző

tápfeszültségről (230V, 400V) működtethetők, attól függően, hogy mely kivezetéseket használjuk.
Nyolc kimeneti paraméter (1-5-10 VDC és 1-5-10-20-4/20 mA DC) közül választható az előlapon

takaró fedél alá rejtett minidip kapcsolók segítségével.
Az alapváltozat beállításai:  100V, 5A = 1000 W (var); 230V, 5A = 2000 W (var); 400V, 5A = 4000 W

(var).

● RS485 soros kimenettel választható kétirányú (+/-) analóg
kimenetek

● MODBUS SLAVE RTU protokoll
● Bemeneti hullámforma: OS - OSD (séma D10, D2)
● Névleges kimeneti értékek:

feszültség: 1, 5, 10 és ±1, ±5, ±10 VDC, áram: 1, 5, 10, 20,
4/20 és ±1, ±5, ±10, ±20, 4/20 mA DC (kivezetésen és a
tokozás felső részébe épített minidip kapcsolóval
választható)

● Segéd- (táp-) feszültség: 230V / 400V AC standard
(kivezetésen választható)

● Névleges bemeneti értékek: 400 V standard, 5 A (1 A külön
rendelésre)

● Max. kimeneti terhelés: 700 Ohm
● Méréstartomány: 0… Pnévleges (0… Qnévleges)
● Standard kalibráció: 100 V, 5 A = 500 W (var), 230 V, 5 A =

2000 W (var) és 400 V, 5 A = 4000 W (var)

● Pontossági osztály: 0.5
● Működési frekvencia: 50 / 60 Hz
● Válaszidő: ≤300 ms
● Maradék hullámosság: ≤1%
● Túlterhelhetőség:

folyamatos: 2 * Inévleges / 1.2 * Unévleges,
rövid idejű: 10 * Inévleges / 2 * Unévleges, 1 s

● Terhelés: feszültség bemenetek: ≤1 VA, árambemenetek:
≤0.8 VA, táplálás: ≤4 VA

● Galvanikus elválasztás a be- és kimenetek között
szigetelési feszültség a bemenetek, kimenetek és a
tápfeszültség között: 2 kV, 50 Hz, 1 perc
szigetelési feszültség az összes áramkör és a föld között: 4
kV, 50 Hz, 0 perc

● Működési hőmérsékleti tartomány: 0… +55°C
● Méretek / súly: 58x85x105 (6 DIN modul széles) / 0,5 kg
● A készülék egyedi karakterisztikával is rendelhető

A kívánt kimeneti feszültség a minidip kapcsolóval a 13. és 15 kimeneti csatlakozáson, az áram a 13. és 14. kimeneti csatlakozáson
állítható be. A segéd- (táp-) feszültség egyik pontja minden esetben a 22-es csatlakozási pont, a 230 V-os tápfeszültség a 23-as
pontra, a 400 V-os tápfeszültség a 24-es csatlakozási pontra kötendő.
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