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 MODULY GALVANICKÉHO 
ODD LENÍ

Modul galvanického odd lení bez pomocného napájení 
s p enosem energie pro dvouvodi ový p evodník

GX200
- p enos signálu 0/4-20mA v pom ru  1:1 
- p enos energie pro napájení dvouvodi ového p evodníku 
- nízký úbytek nap tí na modulu typ. 3,5V 
- vstupní pracovní nap tí v rozsahu 3,5 až 30V 
- zkušební nap tí 4000V 
- p esnost p evodu < 0,2% 

Modul slouží ke galvanickému odd lení standardních proudových signál  0-20mA, 4-20mA. 
Energii pro vlastní napájení odebírá ze vstupního m icího signálu. Modul je možno použít pro odd lení
dvouvodi ového p evodníku napájeného po signálu 4-20mA. V p ípad  odd lení signálu v rozsahu 
0-20mA musí být zát ž p evodníku odporová. Galvanického odd lení je dosaženo transformátorem. 
Vstupní stejnosm rný signál je modulován na st ídavý, a po p enosu transformátorem je demodulován 
op t na stejnosm rný signál. Vstupní obvod je chrán n proti rušivým nap tím a proti p epólování. Proti 
proudovému p etížení je p evodník chrán n vratnou teplotní pojistkou.

Úbytek nap tí na modulu je závislý na velikosti 
transformovaného nap tí a na procházejícím proudu. Závislost p i
proudu 20mA lze vyjád it vztahem : 

U = 2,6 + 0,07 Uout [V] 
Závislost velikosti nap ového úbytku na modulu jako 

funkce vstupního nap tí p i proudu 20mA je znázorn na na 
následujícím grafu.  

Elektrické parametry p ístroje: 

- rozsah pracovních teplot:  -25...+ 80°C 
- rozsah skladovacích teplot:  -40...+ 80°C 
- mezní napájecí nap tí:  36V 
- mezní pracovní proud:   30mA (ochrana teplotní vratnou  PTC pojistkou na 200mA) 
- vstupní signál:    0/4-20mA 
- p evodní pom r:   1:1 
- max. chyba p enosu:   < 0,2% 
- teplotní chyba:   < 0,002%/°C 
- zkušební nap tí:   4000Vef 
- asová konstanta:    < 0,1s 
- hmotnost:    120g 
- montáž:    lišta DIN 35 mm 
- rozm ry:    viz. ná rt



Varianty použití odd lovacího modulu: 

Montáž p evodníku: 

 Aplika ní zapojení p evodníku pro p enos proudové smy ky je znázorn no na obrázku. V p ípad
odd lení proudové smy ky 0-20mA je nutné, aby zát ž p evodníku byla odporová, tj. nesmí mít charakter 
zenerovy diody. Použitá svorkovnice umož uje p ipojení vodi  do pr ezu 3,5 mm2. Doporu ujeme 
použít kabel s pr ezem žíly 1,5 až 2,5 mm2 podle požadovaného odporu vinutí. Ve svorkovnicích jsou 
šrouby M3. 

Mechanicky se p evodník montuje na lištu DIN 35 mm. Po nasazení horního okraje se 
šroubovákem uvolní západka upev ovacího mechanismu a p ístroj se spodní ástí zatla í sm rem k 
lišt . Po zaaretování pérového mechanismu je montáž u konce. Demontáž se provádí opa ným
zp sobem op t za pomoci šroubováku. 

Význam jednotlivých svorek:     Rozm rový ná rt:

1,2.................... vstupní svorky (2 je +) 
3,4.................... výstupní svorky (4 je +) 

Objednávání:
V objednávce uve te typ p evodníku, po et kus

P íklady: GX200   10ks 

Typové zkoušky: 
Základní typová zkouška dle SN EN 770 
EMC:  -posouzena dle SN EN 61326-1 
Bezpe nost: -posouzena dle SN EN 61010-1 

44

45

70
22,5

85

1 2

3 4

GX200

4+

3-
GX200

+2

-1

Napájecí
zdroj

1) Galvanické odd lení dvouvodi ového p evodníku

Dvouvodi ový p evodník
+

- M ená
veli ina

4-20mA

RS

M ená
veli ina 4-20mA

0-20mA

RS

4+

3-

+2

-1

2) Galvanické odd lení proudové smy ky 0-20mA

+

-

GX200

Napájecí
zdroj

A.P.O. - ELMOS v.o.s.
Lomnická 111
509 01 Nová Paka

Tel./fax: 493 721 414, 493 721 515
E-mail: apo@apoelmos.cz
Internet: http://www.apoelmos.cz
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