UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNA£OWY (SEPARATOR) SERII LUPS-11
UOpis
Przetwornik sygna³owy LUPS-11 jest zasilany osobn¹ lini¹
zasilania 24VDC. Umo¿liwia uzyskanie na wyjœciu sygna³u
standardowego
(pr¹dowego
lub
napiêciowego)
proporcjonalnego do wejœciowego sygna³u analogowego
(napiêcie lub pr¹d). Dostêpnych jest kilka wersji tego
separatora w obudowach o szerokoœci 12,5mm lub 6,2mm
oraz z ró¿n¹ gam¹ przetwarzanych sygna³ów analogowych.
Przetwornik charakteryzuje siê:
· pe³nym oddzieleniem galwanicznym (WE-WY, WE-ZAS,
WY-ZAS),
· zasilaniem z osobnego napiêcia 24VDC,
· mo¿liwoœci¹ wyboru (za pomoc¹ wbudowanych
prze³¹czników) sygna³u wejœciowego i wyjœciowego,
· mo¿liwoœci¹ zasilania od strony wejœcia przetwornika
dwuprzewodowego,
· zakresem temperatury pracy 5...60°C,
· obudow¹ do monta¿u na typowej listwie TS35, TS32.
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UDane Techniczne
Dane wejœciowe:
a) wersja LUPS-11ME lub ST:
- sygna³ wejœciowy* (do wyboru prze³¹cznikiem)

b) wersja LUPS-11MEU:
- sygna³ wejœciowy* (do wyboru prze³¹cznikiem)
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UWymiary obudowy
listwowa ME 12,5mm

-

rezystancja wejœciowa

- 0...20mA, 4...20mA
- dwuprzewodowy (4...20mA z zasilaniem
przetwornika dwuprzewodowego)
- 0..10V
- 0...5mA, 1...5mA, 0...20mA, 4...20mA,
0...10mA, ± 5mA, ± 10mA
- dwuprzewodowy (4...20mA z zasilaniem
przetwornika dwuprzewodowego)
- 0...5V, 1...5V, 0...10V, 2...10V, 0...20V,
± 10V, ± 5V, 0...100mV, 0...200mV,
0...400mV, ± 50mV, ± 100mV, ± 200mV
- 20 W (we. pr¹dowe)
- ³ 50 kW (we. napiêciowe)

Dane wyjœciowe:
a) wersja LUPS-11ME lub ST:
- sygna³ wyjœciowy* (do wyboru prze³¹cznikiem) wersja LUPS-11MEU:
- sygna³ wyjœciowy* (do wyboru prze³¹cznikiem) - rezystancja obci¹¿enia
Oddzielenie galwaniczne:
- odpornoœæ na przebicie (test)

0...20mA, 4...20mA
0...10V
4...20mA bierne (wykonanie specjalne)b)
0...5mA, 1...5mA, 0...20mA, 4...20mA
0...5V, 1...5V, 0...10V, 2...10V, 0...400mV
0...500W (wy. pr¹dowe)
³ 1kW (wy. napiêciowe)
optoelektroniczne
napiêcie 1,5kV AC 50Hz 1min

Zabezpieczenie przeciwprzepiêciowe:
- diody typu transil na wejœciu, wyjœciu i zasilaniu

listwowa ME MAX 6.2mm

Charakterystyka dynamiczna:
- pasmo przenoszenia
B³êdy przetwarzania:
- b³¹d podstawowy**
- wp³yw zmian temperatury
- wp³yw zmian rezystancji obci¹¿enia

-

USposób zamawiania
LUPS-11MEX-XX
LUPS-11ST -XX

-wersja w obudowie ME 12,5
-wersja w obudowie ME MAX 6.2
Wy: 0-0...20mA, 2-4...20mA, 4-0...10V
We: 0-0...20mA, 1-4...20mA(zas), 2-4...20mA, 4-0...10V

rodzaj ustawianych sygna³ów:
brak - sygna³y standardowe
U - wszystkie sygna³y
UWAGA: Standardowe wykonanie jest z prze³¹cznikami (bez okreœlenia
sygna³ów we,wy - gdy okreœlimy te sygna³y to urz¹dzenie bêdzie
wykonane bez prze³¹czników)

b³¹d dodatk. od zak³óceñ szeregowych 50Hz
b³¹d dodatk. od zak³óceñ równoleg³ych 220V
b³¹d dodatkowy od zmian nap. zasilaj¹cego
Zasilanie:
- napiêcie zasilania
- pr¹d zasilania
Warunki normalne u¿ytkowania:
- temperatura otoczenia
- wilgotnoœæ wzglêdna
Obudowa:
- typ

- 5 Hz (3dB)
-

£ ± 0,16%
£ ± 0,1%/10°C
£ ± 0,1%/100W (dla wyjœcia pr¹dowego)
£ ± 0,1% przy zmianie z 1k na 10k (wy. nap.)
£ ± 0,1%
£ ± 0,1%
£ ± 0,1%

- 24V± 20%
- £ 60mA
- 5°C...+60°C
- 30...80%
- listwowa ME-12.5mm, ME MAX 6.2mm

-

stopieñ ochrony
Masa:

- IP 20

-

- 0,1kg

* - na ¿yczenie sygna³y mog¹ byæ inne
**- przetwornik jest typowo strojony na zakresie 4...20mA / 4...20mA. Prze³¹czenie na inny zakres
mo¿e pogorszyæ klasê przetwornika do 0,25% (mo¿liwe jest dostrojenie dostêpnymi po otwarciu
obudowy trymerami)
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