
 
 

Oddělovací zdroj pro dvouvodičové převodníky 
IsoAmp® PWR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj pro napájení dvouvodičových 
převodníků s tříbodovým galvanickým 

oddělením vstup / výstup / napájení 
 

Výstup volitelný 4...20 mA, 0...20 mA 
nebo 0...10 V 

 

Obousměrný přenos FSK signálů 
komunikace HART (výstup 4...20 mA) 

 

Napájení 24 Vdc 
 

Chyba přenosu < 0,1 % 
 

Šířka modulu 6,1 mm, montáž na lištu 
 

 

 

 

POPIS 
IsoAmp

®
 PWR představuje díky své 

extrémně kompaktní konstrukci a velmi 

malému vlastnímu oteplení zcela novou 

kvalitu v oboru oddělovacích zdrojů. Až 

163 těchto 6,1 mm širokých modulů lze 

nainstalovat na jeden metr DIN lišty a 

vyřešit tak problémy s místem v 

prostorově omezených rozváděčích 

strojů a průmyslových systémů bez 

jakéhokoli omezení spolehlivosti a 

přesnosti měření. 

Oddělovací zdroje IsoAmp
®

 PWR mají 

chybu přenosu menší než 0,1% a 

umožňují obousměrnou komunikaci dle 

protokolu HART.  

Kromě galvanického oddělení 

analogového měřícího signálu a napájení 

připojeného dvouvodičového 

převodníku umožňuje typ IsoAmp
®

 

PWR A 20100 i volbu výstupního 

signálu. Rozsahy 4...20 mA, 0...20 mA a 

0...10 V lze volit DIP přepínačem na 

boku modulu.  

Typ IsoAmp
®

 PWR B 10116 má pevné 

nastavení přenosu 1:1 (4...20 mA / 4...20 

mA). 

 

 

 

 

 

Pomocí zásuvné propojky lze paralelně 

napájet až 41 modulů najednou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 
 

 Vstup Výstup Napájení Objednací číslo 
IsoAmp® 
PWR 
A 20100 

4...20 mA 4...20 mA 

0...20 mA 

0...10V 

volitelné 

přepínačem 

24 Vdc A 20100 F0 
 

IsoAmp® 
PWR 
B 10116 

4...20 mA 4...20 mA 24 Vdc B 10116 F0 

Propojka 
Zásuvná propojka pro paralelní 

napájení až 41 modulů, lze rozdělit. 

ZU 0542 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Vstupní parametry IsoAmp® PWR A 20100 IsoAmp® PWR B 10116 
Vstup (proudová smyčka) Napájecí napětí 16,5 V, konstantní pro 3...22 mA, 

proudové omezení 25 mA max. 

Výstupní parametry   
Výstup 0…20 mA, 4…20 mA nebo 0…10 V 

(volitelné kalibrované rozsahy) 

4…20 mA 

Výstup při zkratu na vstupu 22...25 mA 

nebo 11...12,5 V 

22...25 mA 

Výstup při rozpojeném vstupu <3mA nebo 0 u výstupů 0...20mA a 0...10V <3mA 

Zátěž (proudový výstup 

Zátěž (napěťový výstup) 
≤10V (≤500Ω při 20 mA) 

≤ 1mA (≥10kΩ při 10V) 

≤10V (≤500Ω při 20 mA) 

Ofset (proudový výstup)
1)

 

Ofset (napěťový výstup) 
<30 µA 

<30 mV 

<30 µA 

 

Parametry přenosu   
Chyba přenosu  < 0,1 % z měřené hodnoty, 

napěťový výstup: <0,2% z měřené hodnoty 

< 0,1 % z měřené hodnoty, 

 

Teplotní koeficient < 0,005%/K z měřené hodnoty (průměr, referenční teplota 23°C) 

Komunikace Obousměrný přenos signálů FSK 

komunikace HART (při výstupu 4...20 mA) 

- 

Izolace   
Galvanická izolace Tříbodová mezi vstupem, výstupem a napájením 

Zkušební napětí  2,5 kVac proudová smyčka proti výstupu / napájení 

510 Vac výstup proti napájení 

Pracovní napětí 

(základní izolace) 

600 Vac/dc pro kategorii přepětí II a stupeň 

znečištění 2 mezi proudovou smyčkou a 

výstupem / napájením; 100 Vac/dc mezi 

výstupem a napájením pro kategorii II / 

stupeň 2 

300 Vac/dc pro kategorii přepětí II a stupeň 

znečištění 2 mezi proudovou smyčkou a 

výstupem / napájením; 100 Vac/dc mezi 

výstupem a napájením pro kategorii II / 

stupeň 2 

Ochrana proti elektrickému rázu Ochranné oddělení dle DIN EN 61140 

(VDE 0140 část 1) zesílenou izolací dle 

DIN EN 61010-1 )VDE 0411 část 1) 300 V 

pro kategorii přepětí II a stupeň znečištění 2 

mezi proudovou smyčkou a výstupem / 

napájením 

- 

Ostatní údaje   
Elektromagnetická kompatibilita Vyhovuje DIN EN 61326 

Teplota okolí Provoz : 0…+55 °C, skladování a transport: -25…+85 °C 

Napájení 24 V DC (±15%), cca 1 W, paralelní napájení možné 

Konstrukce Modul šířka 6,1 mm, krytí IP 20, váha cca 50 g 
*) 

Přídavná chyba 30 µA pro výstup 0...20 mA 
 

ROZMĚRY (mm): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0703 Změna údajů vyhrazena 


