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Separatory - przetworniki RMS

SGT-22

Przetwornik typu SGT-22 służy do pomiaru prądów lub napięć AC i DC a następnie 
przetworzenia na standardowy sygnał wyjściowy. Przetwarzanie sygnałów 
przemiennych (AC) lub przemiennych ze składową stałą (AC+DC) oraz 
stałoprądowych DC zarówno napięciowych, jak i prądowych dokonywane jest za 
pomocą algorytmu wartości skutecznej:

Max. dopuszczalny prąd w stanie ustalonym przepływający przez wewnętrzny 
bocznik wynosi do 5A. Do pomiaru większych prądów należy stosować przekładnik 
prądowy lub zamontować zewnętrzny bocznik. Max. chwilowa przeciążalność 
wynosi 25A przez 1 sek. Analogicznie przy pomiarach napięć większych niż 750V AC 
należy stosować przekładnik napięciowy. Wszystkie obwody (wejściowy, wyjściowy 
oraz zasilania) są odseparowane galwanicznie od siebie. Dla wyspecjalizowanej 
obsługi dostępna jest również procedura kalibracji przetwornika.

inteligentny przetwornik RMS dużych prądów lub napięć AC/DC

bardzo szeroki zakres napięć zasilania 18 ÷ 350VDC/18 ÷ 230VAC

separacja galwaniczna obwodów wejścia, wyjścia, zasilania

montaż na szynę DIN (TS-35)

wysoka dokładność, linearyzacja cyfrowa
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DANE TECHNICZNE

Zasilanie
Pobór prądu

18V ÷ 350V DC; 18V ÷ 230V AC
dla zasilania DC: 1,5 W, dla zasilania AC: 1,5 VA

Sygnał wejściowy prądowy RMS: max. zakres 0 ÷ 5A; rezystancja ~ 0,02Ω / 5A

napięciowy RMS: max. zakres 0 ÷ 750V; rezyst. ≥2 MΩ / 230V
przeciążalność chwilowa wewnętrznego bocznika: max 25 A / 1s
współczynnik szczytu: dwukrotna przekroczenie zakresu pomiar.

Kształt sygnału wej. dowolny zmienny (DC+AC)

Częstość próbkowania 100 kHz

Pasmo pomiarowe 3 Hz ÷ 10 kHz (dla sygnału wejściowego)

Rezystancja obciążenia dla 0/4 ÷ 20 mA: max. 750 Ω; dla 0 ÷ 10V: ≥2kΩ
błąd od zmian rezystancji obciążenia ±0,05% / FS

Sygnał wyjściowy prądowy: 0 ÷ 5 mA, 0 ÷ 20 mA, 4 ÷ 20 mA
napięciowy: 0 ÷ 5V, 0 ÷ 10V, 1 ÷ 5 lub inny

Separacja galwaniczna 2 kV  lub równoważne, pomiędzy wszystkimi obwodami, 50 Hz

Klasa dokładności 0,2%

Nieliniowość 0,025%

Błąd temperaturowy 0,006% / °C

Stała czasowa  standardowo 1s, inna na zapytanie

Temperatura pracy 0°C ÷ +55°C

Stopień ochrony IP 20

Wymiary (WxHxD) 22,5 x 99 x 114,5 mm

Montaż na szynę DIN TS-35

KALIBRACJA PRZETWORNIKA

UWAGA: Przetwornik jest skalibrowany fabrycznie, a 
nieumiejętne przeprowadzenie procedury kalibracji może 
spowodować jego błędną pracę.
Na elewacji przetwornika dostępne są potencjometry do 
kalibracji początku i końca zakresu pomiarowego (0% i 100%). 
W przypadku sygnałów zmiennoprądowych (analiza RMS) 
zaleca się dodatkowo korzystanie z przycisku do 
automatycznej kalibracji napięcia odniesienia. Dla sygnałów 
zmiennych RMS kalibrację należy rozpocząć od ustawienia 
napięcia odniesienia. W tym celu należy zewrzeć zaciski 
wejściowe, wcisnąć i przytrzymać przez 6 sek. klawisz „Uodn” 
aż zacznie migać dioda LED. Przez kolejne 4 sek. przetwornik 
jest kalibrowany (miga dioda LED). Po zakończeniu procesu 
kalibracji przetwornik przechodzi do trybu normalnej pracy. 
W następnej kolejności można, zadając precyzyjny sygnał na 
wejście przetwornika, dokalibrować początek i koniec zakresu 
potencjometrami „0%” i „100%”.

TYPOWE PODŁĄCZENIE

SPOSÓB ZAMAWIANIA

SGT-22-Y-X-2-3-001

zakres pomiaru wej.:
max. 0..5 A
max. 0..750 V

wyjście:
1 : 0 - 5 mA
2 : 0 - 20 mA
3 : 4 - 20 mA
4 : 0 - 5 V
5 : 0 - 10 V
6 : 1 - 5 V

TRG
line

Przykłady zamówienia:

Separator/przetwornik, wej.: 0-3A, wyj.: 0-10V
SGT-22-0..3A-5-2-3-001

WYMIARY OBUDOWY
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