
A DT1600 … váltakozóáram-távadók, váltakozófeszültség-távadók a bemeneti jel átlagértékével (F) vagy effektív értékével 
(R) arányos kimeneti jelet állítanak elő. Az (R) jelű változat nemszinuszos jelek mérése esetén ajánlott. 
Valamennyi típusnál a bemenet, a kimenet és a tápellátás egymástól galvanikusan elválasztott. A készülékek jellemzőit – a fenti 
táblázat alapján – megrendeléskor kell definiálni.
Áramtávadó (Ix) esetén, a bemeneti áramtartomány 0–5 AAC vagy 0–1 AAC. 5 AAC-nél nagyobb áramméréshez áramváltót 
kell használni. 
Feszültségtávadó (Ux) esetén a bemeneti feszültségtartomány 0–125 VAC, 0–250 VAC vagy 0–450 VAC.  
A távadók kimenete lehet aktív (A) vagy passzív (P) áram, illetve feszültség. A kimeneti jeltartományok: 0–20 mA, 4–20 mA, 
illetve 0–10 V. Külön rendelésre a fentiektől eltérő be-, kimeneti jeltartományok is szállíthatók. 
Kétféle tápellátással rendelhetők a készülékek: a DT1600 ... típusok, 24 VDC ±10%, a DT1600 ... PS típusok 230 V AC/DC ±10% 
tápfeszültséggel üzemeltethetők. 
A távadók teljes egészében megfelelnek az MSZ EN 60688 szabvány előírásainak. 

•	0–1 AAC / 0–5 AAC mérési tartományok
•	0–125 VAC / 0–250 VAC / 0–450 VAC 

feszültségmérési tartományok
•	átlagérték / valódi effektív érték mérése
•	CAT III mérési kategória
•	0,2% pontosság
•	0–20 mA / 4–20 mA / 0–10 V kimenetek
•	24 VDC ±10% / 230 V AC/DC ±10% 

tápellátású változatok
•	22,5 mm széles, 

TS-35 sínre pattintható kivitel
•	megfelel az MSZ EN 60688 előírásainak
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A fentiektől eltérő mérési tartományok is rendelhetők.
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k Biztonsági adatok:
A távadók bemeneti, kimeneti 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: CAT III
Bemeneti jellemzők:
Bemeneti feszültség: lásd az első oldali táblázatot
Bemeneti áram: lásd az első oldali táblázatot
Tartós túlvezérelhetőség: 2 × I, 2 × U, 500 V (max.)
Rövid idejű (1 sec.) túlvezérelhetőség: 20 × I, 100 A (max.)
Bemenetek fogyasztása: 0,5 VA (max.)
Frekvenciatartomány: 40–400 Hz
Kimeneti jellemzők:
Kimeneti feszültség: lásd az első oldali táblázatot
Terhelőellenállás: 500 kohm (min.)
Kimeneti áram: lásd az első oldali táblázatot
Lezáróellenállás: 500 ohm (max.)
Túlfeszültségvédelem: 18 V (határoló)
Túláramvédelem: 40 mA (határoló)
Szűretlenség: 0,2% cs-cs (max., a végkitérésre vonatkoztatva)
Beállási idő: 50 ms (max.)
Kimeneti jel hibája: 0,2% (max.)
Hőmérsékletfüggés: 50 ppm / °C (tipikusan)
Frekvenciafüggés: 0,5% (max., 40–400 Hz)
Tápfeszültségfüggés: elhanyagolható
Terhelésfüggés: elhanyagolható
Átalakítási jellemző: valódi effektí vérték (R), illetve átlagérték (F) egyenirányítás
Nemszinuszos jelek mérésénél fellépő járulékos hiba: 0,5% (max., R változat, F csúcstényező < 3)
Tápellátás:
Tápfeszültség: 24 VDC ±10% (DT1600 ...) 

230 V AC/DC ±10% (DT1600 ... PS)
Fogyasztás: 1,2 W (DT1600 ...) 

0,9 VA (DT1600 ... PS)
Környezeti feltételek:
Működési hőmérséklet-tartomány: 0–60 °C, kérésre -20 – +60 °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
Villamos csatlakozás: csavarszorításos csatlakozó
Csatlakozó vezeték keresztmetszete: 0,25–2,5 mm2 
Méret: 22,5 × 99 × 115 mm (szélesség × magasság × mélység)
Tömeg: 0,15 kg
Védettség: IP 20

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


