
 
 

Jiskrově bezpečný oddělovací zdroj 
pro dvouvodičové převodníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiskrově bezpečný zdroj pro napájení 
dvouvodičových převodníků 

včetně typů SMART 
 

Obousměrný přenos signálů 
komunikace HART 

 

Tříbodové galvanické oddělení 
vstup / výstup / napájení 

 

Certifikace PTB 01 ATEX 2059 
 

Bezpečná izolace dle EN 61140 
 

Montáž na DIN lištu, šířka 22,5 mm 
 

Záruční doba 5 let 
 

 

POPIS 
Zdroj WG 21 slouží k napájení jiskrově 

bezpečných dvouvodičových převodníků 

a přenosu galvanicky odděleného 

výstupního signálu. 
 

U převodníků typu SMART zajišťuje 

zdroj kromě analogového signálu i 

obousměrný přenos dat komunikace 

HART (volitelná výbava). 
 

WG 21 zajišťuje tříbodové galvanické 

oddělení a bezpečnou izolaci mezi 

vstupem, výstupem a napájením. 
 

Dostatečně vysoké napájecí napětí 

proudové smyčky umožňuje vést 

smyčku i na velkou vzdálenost. 
 

Díky použití nové techniky převodního 

transformátoru dosahuje WG 21 velké 

přesnosti přenosu signálu. 
 

Použitá konstrukce zapouzdření 

zajišťuje výbornou provozní bezpečnost 

a dlouhodobou životnost a stabilitu i 

v extrémních podmínkách prostředí. 

 
Blokové schéma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příklad použití 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Údaje pro objednávku Objednací číslo 
Oddělovací zdroj WG 21, napájení 90…253 Vac WG 21 A7 
 napájení 24 Vac/dc             336 
S komunikací HART (pro převodníky SMART)             470 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Parametry vstupu 

Proudová smyčka 
Jiskrově bezpečné napětí ≥ 18V, konstantní pro 0…22 mA, plovoucí, odolné proti trvalému 

zkratu, proudové omezení 30 mA, zbytkové zvlnění ≤ 10 mVšpšp 

Parametry výstupu 
Výstup 4…20 mA

1)
 

Zátěž ≤ 13 V 

Ofset <20 µA 

Zbytkové zvlnění ≤ 10 mVšpšp 

Parametry přenosu 
Chyba přenosu  0,2 % z měřené hodnoty 

Odezva < 10 ms 

Vliv teploty < 0,5 µA/K + 0,005%/K z rozsahu (ref. teplota 23 °C) 

Komunikace 

(výbava 470) 

Obousměrný přenos FSK signálů dle specifikace HART mezi proudovou smyčkou a výstupem 

Napájení 
Napájecí napětí 90…253 Vac, 48…62 Hz, cca 3 VA 

(výbava 336) 24 Vac/dc     AC: -15% +10%, 48…500 Hz, cca 3 VA 

                     DC: -15% +20%, cca 2 W 

Izolace 
Galvanické oddělení Tříbodové mezi vstupem, výstupem a napájením 

Zkušební napětí 4 kVac proudová smyčka proti výstupu a napájení 

3 kVac napájení proti výstupu 

Pracovní napětí 

(základní izolace) 

1000 Vac/dc proudová smyčka, vstup proti výstupu a napájení; 600 Vac/dc výstup proti 

napájení pro kategorii přepětí II a stupeň znečištění 2, dle EN 61010-1. 

Při použití s vyšším pracovním napětím nutno dbát na dostatečný odstup resp. izolaci mezi 

sousedními přístroji. Při použití v prostředí SNV je max. pracovní napětí 250 V. 

Ochrana před nebezpečným 

dotykem 

Bezpečné oddělení dle EN 61140 zesílenou izolací dle EN 61010-1. Pracovní napětí pro 

kategorii přepětí II a stupeň znečištění 2 až 600 Vac/dc mezi proudovou smyčkou, vstupem, 

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. 

Při použití v prostředí SNV je max. pracovní napětí 250 V. 

Certifikáty 
Jiskrová bezpečnost II(1)G[EEx ia] IIC proudová smyčka, vstup jiskrově bezpečný, PTB 01 ATEX 2059 

EMC
2)

 dle EMC předpisu 89/336/EEC, EN 61326, NAMUR NE 21 

Další parametry 

Teplota okolí 
Provoz : -10…+60 °C  

Skladování a transport: -30…+80 °C 

Konstrukce Modul šířka 22,5 mm, šroubovací svorky, další rozměry – viz obr. rozměry 

Krytí Kryt IP 40, svorky IP 20 

Montáž Na DIN lištu 35 mm 

Hmotnost cca 250 g 
 

1) Lineární charakteristika v rozsahu 3,6…22 mA 

2) Při silném rušení mírné odchylky signálu možné 

 
Rozměry  

 
 
Ü Proudová smyčka + 

* Proudová smyčka - 

 

¤ Výstup + 

< Výstup - 

 

> Napájení ≅ 

y Napájení ≅ 

 

 
 

 

 

 

 

1204 Změna údajů vyhrazena 


