
A DT2014 négycsatornás tápegység elsősorban 4–20 mA-es, kétvezetékes távadók tápellátására szolgál. 
A tápegység 4 db 22 VDC feszültségű stabilizált kimenettel rendelkezik, a kimenetek túláramvédettek, terhelhetőségük: 25 mA.
A túláramvédelem határoló karakterisztikájú. 
A kimenetek egymástól galvanikusan elválasztottak.
A 12,5 mm széles sorkapocsdoboz nagy telepítési sűrűséget tesz lehetővé.

•	4 db 22 VDC, 25 mA stabilizált kimenet
•	a kimenetek egymástól galvanikusan függetlenek
•	 túláramvédelem, határoló karakterisztikával
•	190–250 VAC / 90–250 VDC tápellátás
•	12,5 mm széles, TS-35 sínre pattintható 

sorkapocsdoboz
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A készülék kimeneti csatlakozó pontjai és a tápfeszültség csatlakozási pontjai egymástól elválasztottak, az elválasztás eleget tesz 
az MSZ EN 61010-1 előírásainak az alábbiak figyelembevételével.
Szennyezettségi fokozat: 2
Mérési kategória: II
Vizsgálati feszültség a kimenetek között: 1 kV DC
Telepítési túláramvédelem: 4 A
Kimeneti jellemzők:
Kimeneti csatornák száma: 4
Kimeneti feszültség: 22 VDC @ 4 × 25 mA

22,5 VDC @ 4 × 20 mA
~25 VDC @ terheletlenül

Kimeneti áram: 25 mA (névleges)
Kimeneti ellenállás: 10 ohm @ 2–25 mA
Kimeneti zajfeszültség: 50 mV p-p (20 MHz sávszélesség)
Túláramvédelem: 28–32 mA, határoló karakterisztika
Túlterhelési idő, ami nem jár meghibásodással: 48 óra (valamennyi kimenet túlterhelve)
Tápfeszültségfüggés: 2% (a teljes tápfeszültség-tartományban)
Indikátorok:
Indikátorok: 4 zöld LED a kimenetek üzemállapotának jelzésére
Tápellátás:
Tápfeszültség: 190–250 VAC / 90–250 VDC
Teljesítményfelvétel: 4,2 VA (teljes terhelésnél)

1,2 VA (üresjáratban)
Környezeti feltételek:
Működési hőmérséklet-tartomány: 0–50 °C
Relatív légnedvesség: 90% (max., nem lecsapódó)
Telepítés helye: műszerszekrény
Telepítés: függőlegesen (vízszintes sínre szerelve)
Elektromágneses kompatibilitás (EMC) 
MSZ EN 61326 szerint:
Zavartűrés: ipari környezet
Zavarkibocsátás: 1. csoport, B osztály
Általános adatok:
Kivitel: TS-35 sínre pattintható sorkapocsdoboz, anyaga: poliamid PA6.6
Csatlakozás: csavarszorításos kötés
Csatlakozó vezeték keresztmetszete: 0,25–2,5 mm2 (max.)
Méret: 12,5 × 105 × 114 mm (szélesség × magasság × mélység)
Tömeg: 0,11 kg
Védettség: IP 20

További műszaki adatok a kezelési útmutatóban. A gyártó egyes műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja!
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