
 
 

Vysokonapěťový AC/DC převodník 

VariTrans P 42000 TRMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AC vstup 10 V∼ až 3600 V∼ 
 

Výstup  0/4...20 mA nebo 0...10 V 
 

Pracovní napětí až 3600 Vac/dc 
 

Zkušební napětí až 15 kVac 
 

Bezpečná izolace dle EN 61140 
 

Mechanicky stabilní konstrukce pro 
použití v lodích a kolejových vozidlech 

 

Záruka 5 let 
 

POPIS 
Moduly VariTrans P40000 TRMS 
představují zcela novou třídu vysoko-
napěťových AC/DC převodníků 
s jedinečnou kombinací svých funkčních 
vlastností: 
- měření střídavých napětí od 60 mV∼ 

do 3600 V∼ a střídavých proudů od 
0,1 A∼ do 5 A∼, 

- výstupy 0/4...20 mA, 0...10 V, 
- pracovní napětí až 3600 Vac/dc, 
- ochrana před nebezpečným dotykem 

bezpečnou izolací až do 1800 Vac/dc, 
- zkušební napětí až 15 kVac, 
- výborné přenosové vlastnosti, 
- vysoká odolnost proti rušení, 
- vysoká flexibilita použití, díky 

univerzálnímu napájení VariPower 
20...253 Vac/dc, 
až 16 přepínatelných kombinací 
rozsahu vstupu a výstupu, 

- spolehlivá funkce i při nestabilním 
napájení, odolnost proti poškození 
při nesprávném napájecím napětí, 

- robustní konstrukce s vakuovým 
zatavením, mechanicky stabilní 
i pro použití v lodích a kolejových 
vozidlech, 

- doba záruky 5 let. 
 

 
AC/DC převodníky řady VariTrans 
P40000 TRMS transformují efektivní 
hodnotu ( True RMS) střídavého napětí 
nebo proudu na standardní stejnosměrný 
napěťový nebo proudový signál. 
Výstupní signál je bezpečně galvanicky 
oddělen od vstupu a napájení.  
 
Jednoduché AC/DC převodníky, které 
používají k převodu RMS hodnot 
techniky průměrů s činitelem tvaru 
sinusového signálu 1,11, jsou vhodné 
jen pro čistě sinusové signály. 
U nesinusových nebo zdeformovaných 
sinusových signálů u nich dochází 
k velkým chybám měření. 
Na rozdíl od těchto převodníků měří 
převodníky VariTrans P40000 TRMS 
pravou efektivní hodnotu (True RMS) 
jakéhokoli komplexního střídavého 
signálu. I silně deformované sinusové 
signály nebo impulsní signály jsou jimi 
změřeny správně (viz tabulka na násl. 
stránce). 
Rovněž stejnosměrné složky signálů 
nemají na měření vliv. 
 

 
Jednoduchým vyjádřením tvaru signálu 
je tzv. činitel zvlnění (crest factor). 
Je to poměr špičkové a efektivní 
hodnoty elektrického signálu. Sinusový 
signál má činitel zvlnění C = √2 = 1,414. 
Měřicí rozsah AC/DC převodníku je 
limitován tímto činitelem zvlnění a dále 
frekvencí měřeného signálu. 
Převodníky VariTrans P40000 TRMS 
lze měřit signály s činitelem zvlnění 
1...5 a použít je lze ve všech 
průmyslových silových obvodech 
(trakční systémy 16,7 Hz, elektrické 
systémy lodí a letadel 400 Hz, síťové 
frekvence 50 Hz a 60 Hz). 
 
Použití nové technologie TransSchield 
pro konstrukci rozměrově velmi malých 
vysokonapěťových transformátorů 
s malým svodem umožnilo umístění 
modulu do kompaktního krytu šířky 
pouhých 22,5 mm. 
Další podstatnou předností použité 
technologie je bezpečné potlačení 
vysokých přechodových přepětí 
(souhlasného rušení), které se ve 
výstupním signálu prakticky vůbec 
neprojeví. 
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Převodník může mít jeden dle zadání dle 
zadání zákazníka pro jím danou 
konkrétní aplikaci pevně nastavený 
rozsah, nebo může být vybaven čelním 
otočným přepínačem pro přepínání až 
šestnácti kalibrovaných rozsahů, 
stanovených rovněž dle zadání 
zákazníka. 
 
Vysokou flexibilitu převodníku zajišťuje 
i použitý širokopásmový zdroj. 
Umožňuje napájení modulu střídavým 
nebo stejnosměrným napětím v rozmezí 
20 až 253 Vac/dc. Modul je tedy možno 
použít v jakýchkoli systémech napájení 
a i při nestabilním napájení je zajištěna 
jeho plná funkčnost. 
 
Pomocí vakuového zapouzdření je 
dosaženo nejvyšší možné dlouhodobé 
odolnosti proti vlivům prostředí, rázům 
a chvění a zaručeno zachování izolační 
pevnosti, potřebné pro bezpečné použití 
až do pracovního napětí 3600Vac/dc. 
Izolace modulu splňuje požadavky 
norem EN 61010-1 a EN 50124-1 
(použití u drážních zařízení a vozidel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Parametry vstupu 

Vstup 
 

 

P 42000 D2 TRMS-nnnn  
 
P 42000 D3 TRMS-nnnn  
 
P 42100 D2 TRMS-nnnn 
P 42100 D3 TRMS-nnnn 

10 mV…1200 Vac; 1 až 16 přepínatelných kalibrovaných 
rozsahů dle zadání 
1200 V…2200 Vac; 1 až 16 přepínatelných kalibrovaných 
rozsahů dle zadání 
10 mV…1200 Vac; jeden pevný rozsah dle zadání 
1200 V…2200 Vac; jeden pevný rozsah dle zadání 

Jmenovitá frekvence 50/60 Hz 
Frekvenční rozsah 40...1000 Hz (frekvence ≤ 40 Hz na vyžádání) 
Vstupní odpor Rozsahy 10...100 Vac 

Rozsahy 100...500 Vac 
Rozsahy 500...1200 Vac 
Rozsahy 1200...3600 Vac 

cca 1 MΩ 
cca 3,6 MΩ 
cca 7,2 MΩ 
cca 14 MΩ 

Vstupní kapacita cca 1 nF 
Přetížitelnost Typy s krytem D2: 

Typy s krytem D3: 
20% z rozsahu (max. činitel zvlnění 8), max. napětí zvlnění ≤ 2000V 
20% z rozsahu n. < 3900 V(max. činitel zvlnění 8), max. napětí zvlnění 
≤ 5500V 

Parametry výstupu 

Výstup 
 

P 42000 Dx TRMS-nnnn 
 
P 42100 Dx TRMS-nnnn 
 

0...20 mA, 4...20 mA a/nebo 0...10 V, kalibrovaný 
a přepínatelný, dle zadání 
0...20 mA, 4...20 mA nebo 0...10 V, kalibrovaný 
a pevně nastavený, dle zadání 

Posun Až 100% 
Zátěž proudový výstup 

napěťový výstup 
≤ 12 V (600 Ω při 20 mA) 
≤ 10 mA (1000 Ω při 10 V) 

Zbytkové zvlnění ≤ 10 mVeff 
Parametry přenosu 

Chyba přenosu  < 0,5 % z rozsahu 
pro sinusové signály (činitel zvlnění √2) a rozsah frekvence 45...65 Hz 

Odezva T90 < 150 ms vzestup 
< 300 ms pokles 



3 
 
Přídavná chyba Frekvence 40...1000 Hz 

Činitel zvlnění 1...3 
(nesinusové signály) 
Činitel zvlnění > 3...5 

< 1% z měřené hodnoty (typ. 0,5%) 
< 0,5% z měřené hodnoty 
 
< 1% z měřené hodnoty 

Potlačení souhlasného napětí CMMR DC: cca 150 dB  
AC 50 Hz: cca 120 dB 

CMMR: Poměr potlačení souhlasného napětí = zesílení rozdílového napětí / zesílení souhlasného napětí 

Vliv teploty < 100 ppm/K z rozsahu; referenční teplota 23 °C 
Napájení 

Napájecí napětí 20…253 Vac/dc    AC 48…62 Hz, cca 2 VA; DC cca 1,2 W 
Izolace 

Galvanické oddělení Tříbodové mezi vstupem, výstupem a napájením 
Zkušební napětí S přepínatelnými rozsahy: 10 kVac vstup proti výstupu a napájení 

S pevným rozsahem: 15 kVac vstup proti výstupu a napájení 
Všechny typy: 4 kVac výstup proti napájení 

Pracovní napětí 
(základní izolace) 
dle EN 61010-1 

S přepínatelnými rozsahy: Až do 2200 Vac/dc pro kategorii přepětí III a stupeň znečištění 2 
mezi vstupem, výstupem a napájením (přechodové přepětí 13,5 kV) 
S pevným rozsahem: Až do 3600 Vac/dc pro kategorii přepětí III a stupeň znečištění 2 mezi 
vstupem, výstupem a napájením (přechodové přepětí 20 kV) 

Jmenovité izolační napětí 
dle EN 50124-1 

S přepínatelnými rozsahy: Až do 2200 Vac/dc mezi vstupem, výstupem a napájením  
pro kategorii přepětí III a stupeň znečištění 2 
S pevným rozsahem: Až do 3600 Vac/dc mezi vstupem, výstupem a napájením  
pro kategorii přepětí III a stupeň znečištění 2 

Ochrana před nebezpečným 
dotykem 

S přepínatelnými rozsahy: Bezpečné oddělení dle EN 61140 zesílenou izolací dle EN 61010-1. 
Pracovní napětí pro kategorii přepětí III a stupeň znečištění 2 až 1100 Vac/dc mezi vstupem a 
výstupem / napájením a 300 Vac/dc mezi výstupem a napájením. 
S pevným rozsahem: Bezpečné oddělení dle EN 61140 zesílenou izolací dle EN 61010-1. 
Pracovní napětí pro kategorii přepětí III a stupeň znečištění 2 až 1800 Vac/dc mezi vstupem a 
výstupem / napájením a 300 Vac/dc mezi výstupem a napájením. 
Při použití s vyšším pracovním napětím nutno dbát na dostatečný odstup resp. izolaci mezi 
sousedními přístroji. 

Certifikáty 

EMC Dle EN 61326; vyzařování třída B, odolnost průmyslové prostředí. 
Při silném rušení mírné odchylky signálu možné. 

Další parametry 

Teplota okolí 
Provoz : -10…+70 °C  
Rozšířený rozsah teploty okolí -25…+85°C na vyžádání 
Skladování a transport: -40…+85 °C 

Konstrukce Modul D2 šířka 22,5 mm, D3 šířka 67,5 mm, šroubovací svorky, další rozměry viz obrázek. 
Krytí Kryt IP 40, svorky IP 20 
Montáž Na DIN lištu 35 mm 
Hmotnost Typ D2 cca 350 g, typ D3 cca 500 g. 

 

Blokové schéma: 
 
 
 
 
 
 

Příklad použití: Přímé měření napájecího napětí: 
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Rozměry [mm] a zapojení: 

 

Typ D2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ D3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 
 

Modul AC vstup 
Výstup 

TRMS hodnota 
Pracovní a zkušební napětí Objednací číslo 

VariTrans 
P 42000 TRMS 
vstup a výstup 
nastavitelný 

10 V...1200 Vac 
1 až 16 rozsahů 
dle zadání (Max.rozsah / 
min. rozsah ≤ 10)1) 

0...20 mA, 
4...20 mA, a/nebo 
0...10 V 
1 až 16 rozsahů 
dle zadání1) 

Prac. napětí ≤ 2,2 kVac/dc 
Zkušební napětí 10 kVac 

P 42000 D2 TRMS-nnnn 

1200 V...2200 Vac 
1 až 16 rozsahů 
dle zadání (Max.rozsah / 
min. rozsah ≤ 10)1) 

0...20 mA, 
4...20 mA, a/nebo 
0...10 V 
1 až 16 rozsahů 
dle zadání1)) 

Prac. napětí ≤ 2,2 kVac/dc 
Zkušební napětí 10 kVac 

P 42000 D3 TRMS-nnnn 

VariTrans 
P 42100 TRMS 
vstup a výstup 
pevně nastavený 

10 V...1200 Vac 
dle zadání1) 

0...20 mA, 
4...20 mA, nebo 
0...10 V 
dle zadání1) 

Prac. napětí ≤ 3,6 kVac/dc 
Zkušební napětí 15 kVac 

P 42100 D2 TRMS-nnnn 

1200 V...3600 Vac 
dle zadání1) 

0...20 mA, 
4...20 mA, nebo 
0...10 V 
dle zadání1) 

Prac. napětí ≤ 3,6 kVac/dc 
Zkušební napětí 15 kVac 

P 42100 D3 TRMS-nnnn 

 

1) Požadované nastavení nutno zadat při objednávce. 
 
 
0610 Změna údajů vyhrazena 

Šroubovací svorky pro vodiče 
max. 1 x 4 mm2 pevný nebo  
1 x 2,5 mm2 ohebný, 
oba typy min. 0,5 mm2. 

11 Vstup 0 
15 Vstup AC napětí ≤ 1200Vac 
 

19 Napájení ac/dc 
20 Napájení ac/dc 
 

25 Výstup proud + 
26 Výstup napětí + 
27 Výstup proud - 
28 Výstup napětí - 
 

U modulů s nastavitelným 
převodem je nutno pro napěťový 
výstup propojit svorky 25 a 26. 
Pro proudový výstup propojku mezi 
svorkami 25, 26 odstraňte. 

15 Vstup 0 
23 Vstup AC napětí ≤ 3600Vac 
 

27 Napájení ac/dc 
28 Napájení ac/dc 
 

37 Výstup proud + 
38 Výstup napětí + 
39 Výstup proud - 
40 Výstup napětí - 
 

U modulů s nastavitelným 
převodem je nutno pro napěťový 
výstup propojit svorky 37 a 38. 
Pro proudový výstup propojku mezi 
svorkami 37, 38 odstraňte. ! 

! 


