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Przekaźnik 5V sterowany napięciem
– komparator
Cena

38,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

BTE-920

Kod producenta

DVB01

Producent

mini moduły

Opis produktu
Przekaźnik 5V sterowany napięciem – komparator

Modu? przeka?nika 5V wyposa?ony jest w komparator (sterowanego napi?ciem), który porównuje napi?cie zasilania z napi?ciem na zaciskach
wej?ciowych modu?u. Uk?ad mo?e dzia?a? na zasadzie monitorowania ?adowania i roz?adowywania akumulatora. Urz?dzenie posiada 5
programów które mo?na dostosowa? do swoich potrzeb ustawiaj?c odpowiednie parametry przyciskami znajduj?cymi si? na panelu. U?ytkownik
mo?e ustawi? doln? oraz górn? warto?? napi?cia. Modu? umo?liwia tak?e ustawienie opó?nienia zadzia?anie oraz funkcj? od??czenia po
ustawionym czasie. Napi?cie zasilania dla tego modu?u wynosi 5V DC. Zakres pomiarowy wynosi od 0 do 100V.
Przeka?nik 5V sterowany napi?ciem – komparator. Modu? ?adowania i roz?adowywania

dane techniczne:
modu? przeka?nika DVB01 z komparatorem napi?cia
zakres pomiaru napi?cia: od 0V do 100V
dok?adno?? pomiaru: +/-0,1V
wy?wietlacz LED
przyciski steruj?ce
sterowanie mikroprocesorowe
u?ytkownik mo?e zdefiniowa? górn? i doln? warto?? napi?cia
parametry s? zapami?tywane przez modu? po utracie zasilania:
? 5 programów dzia?ania modu?u
? ustawienie opó?nienia zadzia?ania: 0 – 99,9s
? ustawienie czasu po którym przeka?nik ma si? otworzy?: 0 – 99,9s
automatyczna funkcja oszcz?dzania energii
z??cza ARK teminal block do przykr?cenia przewodów
bez konieczno?ci lutowania
przeka?nik Songle SRD-05VDC-SL-C - styki prze??czalne
maksymalne obci??enie styków przeka?nika: 10A/250V AC, 10A/30V DC?
dwa obwody wyj?ciowe przeka?nika (przeka?nik prze??czalny):
? NC - normal close - obwód normalnie zamkni?ty
? NO - normal open - obwód normalnie otwarty
w momencie pojawienia si? sygna?u wyzwalaj?cego nast?puje prze??czenie si? styków wyj?ciowych przeka?nika i tym samym zmiana
stanów.
Tym samym przeka?nik mo?e realizowa? funkcje w??czenia lub wy??czenia obwodu elektryczne (w zale?no?ci od sposobu
pod??czenia)
d?uga ?ywotno?? przeka?nika ok.100000 prze??cze?
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profesjonalnie wykonana p?ytka drukowana PCB:
? dwustronna z metalizacj? otworów
? czerwona solder-maska ochronna
otwory monta?owe do przykr?cenia p?ytki
monta? SMD i przewlekany elementów elektronicznych
wymiary: 67mm x 44mm x 20mm

Opis wyprowadze?:
DC+ ? napi?cie zasilania +
DC- ? napi?cie zasilania V+ ? pomiar: napi?cie mierzone +
V- ? pomiar: napi?cie mierzone NC – (Normal Closed ) styk normalnie zamkni?ty
NO – (Normal Open) styk normalnie otwarty
COM – wspólne z??cze przeka?nika
Opis ustawie?:
P0 – wybór funkcji
P1 – górne napi?cie graniczne
P2 – dolne napi?cie graniczne
P3 – kalibracja wy?wietlacza
P4 – ustawienie czasu opó?nienia (dolna granica) P2
P5 – ustawienie czasu opó?nienia (górna granica) P1
Opis funkcji przycisków:
SET- zmiana programu / zapisanie ustawionego parametru / podgl?d ustawionego parametru/ W??czenie wy??czenie pod?wietlenia
SWI – nast?pny parametr / w??czenie oszcz?dzania energii/ wybór ustawionego parametru do wy?wietlenia oraz potwierdzenie zmiany
„-” inkrementalna warto?ci
„+” dekrementacja warto?ci
Funkcja 1: Modu? b?dzie tylko wykonywa? pomiar napi?cia
Funkcja 2: Gdy zmierzone napi?cie jest ni?sze ni? dolna warto?? graniczna napi?cia przeka?nik zamkni?ty. Gdy napi?cie jest wy?sze ni? górna
warto?? graniczna napi?cia przeka?nik otwarty do osi?gni?cia dolnego napi?cia granicznego
Funkcja 3: Gdy napi?cie jest wy?sze ni? górna warto?? graniczna napi?cia przeka?nik zamkni?ty. Gdy napi?cie jest ni?sze ni? dolne napi?cie
graniczne przeka?nik otwarty
Funkcja 4: Gdy napi?cie jest wy?sze ni? górne napi?cie graniczne przeka?nik otwarty. Gdy napi?cie jest ni?sze ni? dolne napi?cie graniczne
przeka?nik otwarty. W granicach napi?cia przeka?nik otwarty.
Funkcja 5: Gdy napi?cie jest wy?sze ni? górne napi?cie graniczne przeka?nik zamkniety. Gdy napi?cie jest ni?sze ni? dolne napi?cie graniczne
przeka?nik zamkni?ty. W granicach napi?cia przeka?nik otwarty.

zdjęcia produktu:
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