
Pfievodník RI-FD  Frekvenãní vstup (50 aÏ 500 Hz)

Pfievodník RI-FD je urãen k pfievodu frekvenãního
signálu 50 aÏ 500 Hz na normalizovan˘ v˘stupní
signál 4 aÏ 20 mA. V˘stupní signál je lineárnû ú-
mûrn˘ vstupnímu signálu. Vstup a v˘stup nejsou
galvanicky oddûleny. Pfievodník lze napájet
stejnosmûrn˘m napájením 24 V. Krytím IP40 (svor-
kovnice IP20) a moÏností uchycení na DIN li‰tu
TS35 jsou urãeny pfiedev‰ím k montáÏi do rozvod-
n˘ch skfiíní.
Pfievodník je pouÏiteln˘ napfiíklad pro fiídící systé-
my firmy AMiT.

Pfievodník se pfiipevní pomocí drÏáku na DIN li‰tu
TS 35. Nejprve nasadíme horní trn drÏáku krabiãky
na horní hranu li‰ty a pomocí ‰roubováku povy-
suneme páãením zámek dolního aretaãního tr-
nu. Dotlaãíme spodní ãást krabiãky na li‰tu 
a zámek uvolníme. Tím je krabiãka uchycena na
li‰tu. Do pfiíslu‰n˘ch  svorek se zapojí vstup, v˘stup
a napájecí napûtí. Doporuãujeme pfiívodní kabel
o prÛfiezu od 0,35 do 2 mm2 , pro aktivní signály stí-
nûn˘.

Základní technické parametry

ZpÛsob objednání

Schéma pfiipojení

MontáÏ a uvedení do provozu

Typ pfievodníku RI-FD
Napájecí napûtí 18 aÏ 30 VDC
V˘stup 4 aÏ 20 mA
Vstup 50 aÏ 500 Hz
Chyba mûfiení < 0,8 %
ZatûÏovací odpor Rz < (Ucc-11)x50 [Ω]
Krytí IP40 (svorkovnice - IP20)
Pfieru‰ení ãidla Iz < 24 mA
Zkrat ãidla Iz < 3 mA
Teplota okolí -30 aÏ 80 °C
Relativní vlhkost < 80 %

V objednávce se uvádí poãet  kusÛ  a typ pfievodníku .
Pfiíklad objednávky :  5 ks pfievodníku RI-FD
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Proudová smyãka:
1 - kladn˘ pól
2 - záporn˘ pól

Napájecí napûtí:  
4 - kladn˘ pól
5 - GND

Vstup:
7 - vstup
8 - GND

Pozn.:
svorky 1 a 4 jsou galvanicky spojeny
svorky 5 a 8 jsou galvanicky spojeny
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