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Upozornenie
Dôležité
Prečítajte si túto príručku pred tým, než začnete pracovať s jednotkou Trex. Aby sa zaistila bezpečnosť
osôb a systému a optimálny výkon produktu, musíte detailne pochopiť jej obsah pred tým, ako začnete
tento produkt používať alebo vykonávať jeho servis.
Ohľadom potrieb vykonať servis vybavenia kontaktujte najbližšieho zástupcu pre produkt.

Dôležité
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma
podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) musí byť schopné tolerovať všetky
rušenia, ktorým je vystavené, vrátane tých, ktoré môžu mať nežiaduce účinky na prevádzku zariadenia.

VAROVANIE!
Ak sa jednotka Trex nepoužíva spôsobom určeným spoločnosťou Emerson Process Management, môže
dôjsť k oslabeniu ochrany poskytovanej vybavením.

VAROVANIE!
Porty alebo terminály na jednotke Trex priamo nepripájajte k žiadnemu napätiu hlavného vedenia.

VAROVANIE!
UPOZORNENIE - POTENCIÁLNE NEBEZPEČENSTVO ELEKTROSTATICKÉHO NÁBOJA - POZRITE SI
POKYNY.
AVERTISSEMENT - DANGER POTENTIEL DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES - VOIR INSTRUCTIONS
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Prehľad prístroja Trex Device Communicator
Jednotka Trex podporuje zariadenia HART® a FOUNDATION™ fieldbus, takže
v teréne môžete konfigurovať alebo riešiť problémy. Jazyk na elektronický
popis prístrojov EDDL (Electronic Device Description Language) umožňuje
použitie jednotky Trex na komunikáciu s rôznymi zariadeniami nezávisle od
ich výrobcu.
V závislosti od pripojeného komunikačného modulu vám jednotka Trex
umožňuje:
• Nakonfigurovať zariadenia podporujúce HART a FOUNDATION fieldbus.
• Napájať jedno zariadenie podporujúce HART alebo FOUNDATION
fieldbus.
• Merať prúd a napätie.
• Vykonať diagnostiku pomocou prúdovej slučky 4 – 20 mA alebo
segmentu FOUNDATION fieldbus.
Jednotka Trex obsahuje farebný dotykový displej LCD, lítium-iónový napájací
modul (sada batérií), procesor, pamäťové prvky a voliteľné komunikačné
moduly.

UPOZORNENIE!
Pri komunikácií jednotky Trex so zariadeniami dodržujte všetky normy
a postupy požadované pre príslušnú lokalitu. Ich nedodržanie môže viesť
k poškodeniu vybavenia a/alebo zraneniu osôb. Prečítajte si všetky časti tejto
príručky a riaďte sa nimi.

Bezpečnostné opatrenia pre jednotku Trex
Pred prevádzkou jednotky Trex zaistite nasledovné:
• Jednotka Trex nie je poškodená.
• Napájací modul je bezpečne pripojený.
• Všetky skrutky sú dostatočne utiahnuté.
• V otvore komunikačného konektora sa nenachádzajú nečistoty ani cudzie
častice.
• Komunikačný modul je bezpečne pripojený.

UPOZORNENIE!
Na jednotke Trex so schválením IS nepoužívajte ochranu displeja.

Príručka so stručným návodom
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Pohľad spredu na jednotku Trex
Obrázok 1: Pohľad spredu

A.
B.
C.
D.
E.
F.

microUSB port (horná strana).
Vypínač (bočná strana).
Úchytky na remienok (bočná strana).
Dotykový displej.
Klávesnica.
Port na pripojenie sieťového adaptéra (bočná strana).

Bezpečnostné opatrenia pre napájací modul a AC adaptér
Pred použitím napájacieho modulu alebo AC adaptéra sa zoznámte s nižšie
uvedenými bezpečnostnými opatreniami a riaďte sa nimi.
• Pri preprave lítium-iónového napájacieho modulu dodržiavajte všetky
príslušné nariadenia.
• Zaistite dostatočné uzemnenie. Zaistite, aby personál, pracovné povrchy
a balenie boli dostatočne uzemnené počas zaobchádzania s časťami
citlivými na statickú elektrinu.
• Nedotýkajte sa kolíkov na konektoroch či súčastiach. Energia výboja
môže ovplyvniť napájacie moduly.
4
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• Napájací modul a AC adaptér chráňte pred vlhkosťou a dodržujte
povolené teploty pre ich prevádzku a skladovanie uvedené v
používateľskej príručke prístroja Trex Device Communicator. AC adaptér je
určený len pre použitie v interiéri.
• Napájací modul alebo AC adaptér počas nabíjania nezakrývajte.
Nevystavujte ich dlhodobejšiemu priamemu slnečnému žiareniu ani ich
neumiestňujte na materiály citlivé na teplo alebo do ich blízkosti.
• Napájací modul nabíjajte len pomocou dodaného AC adaptéra. AC
adaptér by sa nemal používať pre iné výrobky. Nedodržanie týchto
pokynov môže spôsobiť trvalé poškodenie jednotky Trex a zapríčiniť
zánik platnosti certifikátu o iskrovej bezpečnosti a záruky.
• Napájací modul alebo AC adaptér neotvárajte ani neupravujte. Vo vnútri
sa nenachádzajú žiadne súčasti alebo bezpečnostné prvky, ktorých servis
by mohol vykonávať používateľ. Ich otvorením alebo úpravou zaniká
záruka a môže dôjsť k zraneniu osôb.
• V prípade potreby vyčistite AC adaptér tak, že vyčistíte nečistoty a cudzie
častice z konektora.
• Ak sa AC adaptér nepoužíva spôsobom určeným spoločnosťou Emerson
Process Management, môže to ovplyvniť jeho zabezpečenie.
• AC adaptér sa dodáva v komplete so zameniteľnými hlavami zásuviek pre
Spojené kráľovstvo, USA, EÚ a Austráliu.
• Maximálna prevádzková nadmorská výška AC adaptéra je 2 000 metrov.

Nabíjanie napájacieho modulu
Pred použitím napájacieho modulu v teréne ho plne nabite. Jednotka Trex je
počas nabíjania napájacieho modulu plne funkčná. Pri ponechaní pripojeného
AC adaptéra po dokončení nabíjania nedôjde k prebitiu. Napájací modul
môžete nabíjať, keď je pripojený alebo odpojený od jednotky Trex.
Na zachovanie výkonnosti je potrebné napájací modul často nabíjať,
optimálne po každom použití. Ak je to možné, obmedzte úplné vybitia.
Ak nastanú problémy s komunikáciou počas práce so zariadením, odpojte AC
adaptér z jednotky Trex.

VAROVANIE!
Lítium-iónový (Li-Ion) napájací modul sa nesmiete inštalovať, odoberať alebo
nabíjať v oblastiach s nebezpečným prostredím.
1. Zapojte AC adaptér do elektrickej zásuvky.
2. Zapojte konektor AC adaptéra do bočnej strany jednotky Trex.
Plné nabitie trvá približne tri až štyri hodiny.
Príručka so stručným návodom
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Komunikačné moduly
Jednotka Trex má dva komunikačné moduly.
Komunikačný modul zariadenia Device Communicator
Komunikačný modul zariadenia Device Communicator sa dokáže pripojiť k
zariadeniam zbernice HART a FOUNDATION a komunikovať s nimi na externe
napájanom HART okruhu alebo zbernicovom segmente. Komunikačný
modul zariadenia Device Communicator má rozdielne svorky pre zariadenia
so zbernicou HART aj FOUNDATION.
Obrázok 2: Komunikačný modul zariadenia Device Communicator

A. Pripojte k externe napájaným zariadenia na zbernici FOUNDATION.
B. Pripojte k externe napájaným zariadeniam HART.
Komunikačný modul zariadenia Device Communicator Plus
Komunikačný modul zariadenia Device Communicator Plus sa dokáže pripojiť
k zariadeniam na zbernici HART a FOUNDATION, merať prúd a napätie a
napájať zariadenie.
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Obrázok 3: Komunikačný modul zariadenia Device Communicator Plus

A. Napájanie pre zariadenie so zbernicou FOUNDATION. Napájaciu zástrčku
zbernice FOUNDATION musíte pripojiť k FF pwr a kladným FF svorkám.
B. Pripojte k zariadeniu na zbernici FOUNDATION, ktoré je externe napájané
alebo napájané jednotkou Trex.
C. Meria prúd v prúdovej slučke 4 – 20 mA.
D. Napájanie a pripojenie k HART zariadeniu. Svorky HART+pwr dokážu merať
prúdový výstup pripojeného vysielača alebo ovládať prúdový vstup do
pripojeného polohovača Svorky majú aj slučkový rezistor pre komunikáciu
zariadenia.
E. Pripojte k externe napájaného zariadeniu HART. Svorky HART majú aj
voliteľný slučkový rezistor na umožnenie HART komunikácie na 4-20 prúdovej
slučke a voliteľnú reguláciu prúdu na pohyb polohovača.

Príručka so stručným návodom
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UPOZORNENIE!
• Zaistite, aby bola jednotka Trex vypnutá pred vložením alebo odobratím
komunikačného modulu.
• Zaistite dostatočné uzemnenie. Zaistite, aby personál, pracovné povrchy
a balenie boli dostatočne uzemnené počas zaobchádzania s časťami
citlivými na statickú elektrinu.
• Nedotýkajte sa kolíkov na konektoroch či súčastiach. Výboj energie môže
ovplyvniť moduly.
• Pri vkladaní/pripájaní komunikačného modulu do jednotky Trex
nedoťahujte nadmerne skrutky. Použite maximálny uťahovací moment
0,5 Nm.
• Pred pripojením k zariadeniu odpojte z jednotky Trex kábel USB.

VAROVANIE!
• Jednotka Trex nedokáže napájať 4-vodičové zariadenie. Jednotku Trex
nepripájajte k napájacím svorkám 4-vodičového zariadenia. To môže
spôsobiť vypálenie poistky v jednotke Trex. Opravu/výmenu bude musieť
vykonať autorizované servisné centrum.
• Nepripájajte vodiče k terminálom HART a HART + pwr súčasne. Ak sú
vodiče pripojené k zariadeniam, zvyšuje to pravdepodobnosť chýb pri
zapojení a mohlo by to spôsobiť skrat v slučke HART.
• Nepridávajte žiadne externé napájanie k zariadeniu, ak toto zariadenie
napája jednotka Trex. To môže spôsobiť vypálenie poistky v jednotke
Trex. Opravu/výmenu bude musieť vykonať autorizované servisné
centrum. Zaistite, aby bolo zariadenie odpojené od obvodu/segmentu a k
zariadeniu neboli pripojené žiadne iné vodiče pred tým, ako ho začnete
napájať z jednotky Trex.
• Nepoužívajte jednotku Trex na napájanie WirelessHART zariadenio.
Napájanie WirelessHART zariadenio môže poškodiť zariadenie.
• Nepripájajte terminály mA (ampérmeter) paralelne s prúdovou slučkou
s prúdom 4 – 20 mA. Ampérmetre majú malý odpor. To môže narušiť
slučku a spôsobiť, že zariadenia budú hlásiť nesprávne hodnoty alebo sa
neočakávanie pohnú nastavovacie regulátory.
• Nepripájajte terminály mA na jednotke Trex k napájaniu, ktoré nemá
obmedzený prúd na 250 mA. To môže spôsobiť vypálenie poistky
v jednotke Trex. Opravu/výmenu bude musieť vykonať autorizované
servisné centrum.
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Zapnutie alebo vypnutie
1. Jednotku Trex zapnete stlačením a podržaním vypínača v hornej ľavej
bočnej časti jednotky Trex po dobu jednej sekundy.
2. Vypnutie vykonáte jedným z nasledujúcich spôsobov:
• Rýchlym stlačením vypínača, a následne ťuknutím na možnosťTurn Off.
• Ťuknutím na možnosťSettings alebo stavovú lištu v hornej časti
displeja a ťuknutím na možnosť More > Power Management > Turn off.

Pripojenia zariadenia
Na komunikáciu so zariadením používajte dodanú súpravu káblov a aplikáciu
Field Communicator. Požaduje sa tiež príslušný popis zariadenia. Ak jednotka
Trex nemá revíziu popisu zariadenia HART, zobrazí sa zariadenie vo
všeobecnom režime. V tomto režime sa nezobrazujú všetky funkcie
zariadenia. Ak jednotka Trex nemá popis pripojiteľného zariadenia, toto
zariadenie nie je možné nakonfigurovať. Pozrite si schémy zapojenia v
používateľskej príručke prístroja Trex Device Communicator ohľadom ďalších
informácií.

UPOZORNENIE!
Jednotka Trex odoberá približne 12 mA zo segmentu fieldbus, keď je online.
(Jednotka Trex odoberá 0 mA, keď je offline.) Zaistite, aby napájanie alebo
bariéra v segmente fieldbus mali kapacitu poskytnúť tento dodatočný prúd,
keď bude jednotka Trex online. Ak je odber prúdu vo veľmi vyťaženom
segmente fieldbus blízko kapacity napájacieho zdroja tohto segmentu, môže
pripojenie jednotky Trex spôsobiť výpadok komunikácie.

Údržba a oprava
Akúkoľvek údržbu, opravu alebo výmenu súčastí, ktoré nie sú uvedené nižšie,
musí vykonať špeciálne vyškolený pracovník v autorizovanom servisnom
centre. Môžete vykonávať nižšie uvedené postupy bežnej údržby:
• Vyčistenie zvonka. Používajte len suchú, nebavlnenú handričku alebo
vlhkú handričku s jemným mydlom a vodným roztokom.
• Vyčistenie dotykového displeja.
• Nabitie, vloženie alebo vybratie modulu napájania.
• Odmontovanie a výmena stojana.
• Dbajte na to, aby boli všetky vonkajšie skrutky dostatočne dotiahnuté.
• Dbajte na to, aby sa v otvore komunikačného konektora nenachádzali
nečistoty a cudzie častice.
Príručka so stručným návodom
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• Vloženie a odobratie komunikačného modulu.

Technická podpora
Ohľadom informácií o technickej podpore kontaktujte svojho miestneho
zástupcu alebo navštívte internetové stránky pre Trex Device Communicator.

Certifikácie výrobku
Najnovšie certifikáty, vyhlásenie o zhode a informácie o schváleniach nájdete
na webových stránkach zariadenia Trex Device Communicator.
Schválená výrobná lokalita
R. STAHL HMI Systems GmbH – Kolín n./Rýnom, Nemecko
Štítky
Každá jednotka Trex má hlavný štítok jednotky. Iskrovo bezpečná jednotka
Trex (voliteľné KL) má ďalší štítok na bočnej strane. Ak jednotka Trex nemá
tento štítok, považuje sa za jednotku bez schválenia iskrovej bezpečnosti.
Certifikáty a schválenia
Informácie o smerniciach EÚ – zhoda CE
ATEX
(2014/34/EU)

Toto zariadenie je v zhode so smernicou ATEX. Príslušné normy sú EN
60079-0:2012/A11:2013 a EN 60079-11:2012
Č. certifikátu: SIRA 16ATEX2171
II 2 G (1GD) Ex ia [ia Ga] [ia Da IIC] IIC T4 Gb (Ta = -20 °C < Ta < +50 °C)
0158

Elektromagnetic
ká kompatibilita
(EMC)
2014/30/EU

Testované podľa špecifikácie normy EN 61326-1:2013-07 a ETSI EN
301489-17:2012-09

Nízke napätie
2014/35/EU

Testované podľa špecifikácie IEC 61010-1:2010.

Medzinárodné certifikáty
IECEx

Č. certfikátu: SIR 16.0057
Ex ia [ia Ga] [ia Da IIC] IIC T4 Gb (Ta = -20 °C < Ta < +50 °C)
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Osvedčenia pre Severnú Ameriku
Canadian
Standards
Association cCSAus

Trieda I, divízia 1, skupiny A, B, C, D, T4. Trieda 1, zóna 1 AEx ia [ia Ga] [ia Da
IIC] IIC T4 Gb.

CSA

Ex ia [ia Ga] [ia Da IIC] IIC T4 Gb

Schválenia pre rozsah bezdrôtových sietí
FCC a IC

Informácie o expozícii rádiofrekvenčnej radiácii: Toto zariadenie bolo
testované pri nosení na tele počas aplikácie a spĺňa smernice pre RF expozíciu
FCC.
POZNÁMKA: Testovanie tohto prístroja preukázalo, že spĺňa obmedzenia pre
digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú
určené na zabezpečenie primeranej ochrany proti škodlivým interferenciám pri
použití v obytných priestoroch. Tento prístroj vytvára, používa a môže
vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a v prípade, že nie je inštalovaný alebo sa
nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu v
rádiokomunikačných zariadeniach. Nemožno však zaručiť, že v niektorých
konkrétnych prípadoch interferencia nevznikne. Ak tento prístroj spôsobí
škodlivú interferenciu v príjme rozhlasového alebo televízneho signálu, čo je
možné určiť vypnutím a zapnutím prístroja, odporúčame používateľom, aby sa
pokúsili interferenciu obmedziť niektorým z nasledujúcich opatrení:
• Pootočte alebo premiestnite prijímaciu anténu,
• Prístroj vzdiaľte od prijímača,
• Zariadenie zapojte do zásuvky, ktorá je súčasťou iného elektrického obvodu
ako zásuvka, ku ktorej je pripojený prijímač.
• Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym
technikom, ktorý vám poskytne pomoc.
POZNÁMKA:
Toto zariadenie dosahuje súlad s 15. časťou Pravidiel FCC a RSS štandardmi
Industry Canada, na ktoré sa uplatňuje licenčná výluka.
Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
(2) toto zariadenie musí pripúšťať všetky rušenia vrátane tých, které môžu mať
nežiaduce účinky na chod zariadenia.
POZNÁMKA:
Zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré neboli výslovne
schválené spoločnosťou R. Stahl HMI Systems, môžu spôsobiť stratu platnosti
oprávnenia od FCC na prevádzkovanie tohto zariadenia.
POZNÁMKA : Tento digitálny prístroj triedy B spĺňa kanadskú normu ICES-003.

RED
(2014/53/EÚ)

Toto zariadenie je v zhode so smernicou pre rádiové zariadenia (RED) a
normami ETSI EN 300328: 2015-02 a IEC 62209-2: 2010-01.

Príručka so stručným návodom
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Štítok OEEZ

Popis
Výrobky označené týmto štítkom spĺňajú požiadavky smernice o odpadoch
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, ktorá platí len
v členských štátoch Európskej únie (EÚ).
Tento štítok znamená, že príslušný výrobok by sa mal recyklovať a nie likvidovať
ako odpad z domácnosti. Zákazníci v členských štátoch EÚ by mali kontaktovať
svojho miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Emerson ohľadom
informácií o likvidácii akejkoľvek časti produktu.
Zákazníci v ostatných oblastiach sveta musia pri potrebe likvidácie akýchkoľvek
častí produktu dodržiavať miestne platné predpisy na likvidáciu odpadu.

Štítok ONL

Pb
RoHS

Popis
Výrobky označené týmto štítkom neobsahujú olovo a spĺňajú požiadavky
smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a
elektronických zariadeniach (ONL) 2011/65/EÚ, ktorá platí len v členských
štátoch Európskej únie (EÚ). Príslušnou normou je EN 50581: 2012.
Účelom tejto smernice je obmedziť používanie olova, kadmia, ortuti,
šesťmocného chrómu, polybrómovaného bifenylu (PBB), polybrómovaného
bifenyléteru (PBDE), ktoré spomaľujú horenie v elektronických zariadeniach.

Nebezpečné oblasti
Jednotku Trex, ktorá spĺňa požiadavky iskrovej bezpečnosti (so schválením
I/S), je možné používať v lokalitách v zóne 1 alebo zóne 2, v prípade skupiny
IIC a triede I, divízii 1 a divízii 2, skupinách A, B, C a D.
Jednotku Trex, ktorá spĺňa požiadavky iskrovej bezpečnosti, je možné pripojiť
ku slučkám alebo segmentom nachádzajúcich sa v lokalitách v zóne 0,
zóne 1, zóne 2, v prípade skupiny IIC, v zóne 20, zóne 21, zóne 22 a triede I,
divízii 1 a divízii 2, skupinách A, B, C a D.
Jednotku Trex so schválením IS je možné objednať s opciou KL. Jednotka Trex
má štítok, ktorý uvádza schválenia.

UPOZORNENIE!
Na jednotke Trex so schválením IS nepoužívajte ochranu displeja.

VAROVANIE!
Lítium-iónový (Li-Ion) napájací modul sa nesmiete inštalovať, odoberať alebo
nabíjať v oblastiach s nebezpečným prostredím.
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VAROVANIE!
Výbuchy môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.
Používanie vo výbušnom prostredí musí zodpovedať príslušným miestnym,
štátnym a medzinárodným normám, kódexom a zvyklostiam. Pozrite si časti
Technické údaje a Certifikáty produktu používateľskej príručky prístroja Trex
Device Communicator ohľadom akýchkoľvek obmedzení súvisiacich
s bezpečným používaním.
Zásah elektrickým prúdom môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.

Elektrotechnické parametre pre iskrovú bezpečnosť
Tabuľka 1: Komunikačný modul zariadenia Device Communicator
Zbernica FOUNDATION™

Zbernica FOUNDATION™

(nie FISCO)

(FISCO)

HART®
HART + a -

FF + a -

FF + a -

Ui

30 Vdc

30 Vdc

30 Vdc

Ii

380 mA

215 mA (IIC) 380 mA (IIB)

200 mA

Pi

1.3 W

1.9 W (IIC) 5.3 W (IIB)

1.0 W

Ci

0

0

0

Li

0

0

0

Uo

1.89 V

1.89 V

1.89 V

Io

32 µA

32 µA

32 µA

Po

61 µW

61 µW

61 µW

Co

14.3 µF

14,3 µF

14,3 µF

Lo

100 mH

100 mH

100 mH

Tabuľka 2: Komunikačný modul zariadenia Device Communicator Plus
Zbernica
FOUNDATION™

Rozhrani
e mA

Zbernica FOUNDATION™
HART®

(nie FISCO)

mA
Ui

30 Vdc

17,5 Vdc

30 Vdc

30 Vdc

30 Vdc

17,5 Vdc

30 Vdc

Ii

200 mA

380 mA

380 mA

200 mA

200 mA

380 mA

215 mA (IIC)
380 mA (IIB)

Pi

1,0 W

1,3 W

1,3 W

1,0 W

1,0 W

1.3 W

1,9 W (IIC)
5,3 W (IIB)

Ci

0

231 nF

0

0

0

231 nF

0

Príručka so stručným návodom

FF + a -

HART +
pwr

(FISCO)

FF pwr a
F-

HART + a
-

FF pwr a F
-

FF + a -
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Zbernica
FOUNDATION™

Rozhrani
e mA

Zbernica FOUNDATION™
HART®

(nie FISCO)

(FISCO)

mA

FF pwr a
F-

FF + a -

HART +
pwr

HART + a
-

FF pwr a F
-

Li

0

0

0

0

0

0

0

U
o

0

17,31 V

1,89 V

25,69 V

1,89 V

17,31 V

1,89 V

Io

0

199 mA

32 µA

105 mA

1,9 mA

199 mA

32 µA

P
o

0

0,94 W

61 µW

668 mW

3,6 mW

0,94 W

61 µW

C
o

-

Pozrite si
tabuľku 3

14,3 µF

Pozrite si
tabuľku 4

14,3 µF,

Pozrite si
tabuľku 3

14,3 µF

L
o

-

Pozrite si
tabuľku 3

100 mH

Pozrite si
tabuľku 4

100 mH

Pozrite si
tabuľku 3

100 mH

FF + a -

Tabuľka 3: Co a Lo hodnoty pre FF pwr a FCo [nf]

19

69

115

Lo [µF]

100

50

30

Tabuľka 4: Co a Lo hodnoty pre HART + pwr
Co [nf]

57

64

75

102

Lo [µF]

1000

750

500

100

Technické údaje AC adaptéra
Elektrotechnické údaje
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Rozsah vstupného AC napätia

90 – 264 VAC

Frekvencia

47 – 63 Hz

Vstupný prúd

Max. 1,6 A pri nízkom vstupe linky a plnom zaťažení výstupu

Zapínací prúd

Max. 60 A pri vstupnom prúde 230 V AC a teplote okolia 25
°C

Zvodový prúd

<0,25 mA

Ochrana príkonu

Poistka 1,6 A 250 V AC

Spotreba energie bez zaťaženia

Max. <0,5 W pri nominálnom príkone a žiadnom výstupnom
zaťažení

Výstupné napätie

15 V

Výstupný prúd

4,33 A

Zvlnenie a šum

1 % výstupného napätia

Čas oneskorenia

10 ms pri nominálnom príkone a plnom výstupnom zaťažení

Príručka so stručným návodom

Elektrotechnické údaje
Prevádzka bez záťaže

Áno, na ochranu napájacieho zdroja a systému pred
poškodením

Ochrana pred skratom

Automatická obnova, nemôže prekročiť 8 A po 1 minúte na
nominálnom vstupnom vedení.

Prúdová ochrana

150 – 200 %, prúdové obmedzenie, automatická obnova

Prepäťová ochrana

110 – 140 %, obmedzenie napätia, obnova napájania

Rozsah prevádzkovej teploty

0 °C až + 50 °C

Prevádzková vlhkosť

8 – 90 % rel. vlhkosti, bez kondenzácie

Prevádzková nadmorská výška

Maximálne 2 000 metrov

Rozsah teploty skladovania

-20 °C až +70 °C

Vlhkosť pri skladovaní

5 –95 % rel. vlhkosti, bez kondenzácie

Chladenie

Voľné prúdenie vzduchu

Rozmery

119 x 54 x 36 mm

Hmotnosť

0,33 kg

Odolnosť voči napätiu:

I/P-O/P (FG): 3 kV AC/10 mA/1 minúta

EMI

EN55022: 2006 trieda B, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:
1995+A1: 2001+A2:2005 EN55024:1998+A1: 2001+A2:
2003, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6+A1:2004, -8, -11

Bezpečnosť

CB (IEC60950-1: 2001), TUV GS (EN60950-1: 2005 +A1 +
A2), cUL, CE, VCCI

Schválenia
cUL Severná Amerika, TUV GS Európa, japonské PSE, IRAM Argentína, ruské
EAC, kazachstanské EAC, juhoafrické SANS IEC 60 950, kórejské EK, čínske
CCC.
WEEE 2012/19/EÚ, RoHS (2011/65/EÚ)

Príručka so stručným návodom
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