Katalogový list
Model 13.4 - dělič napětí
Použití
Typ 13.4 je určen pro snížení vstupního napětí na úroveň vhodnou pro další zpracování – 0 až 10 V.
Je určen pro slaboproudé aplikace v měřicích a regulačních obvodech. Například snížení napětí ze
snímače (tachodynama) na úroveň 0 – 10 V, tj. normalizovaná úroveň pro PLC a další přístroje.
Typ 13.4 není určen pro připojení na silnoproudé napájecí a pracovní okruhy, kde mohou vznikat
rázové vlny a přepětí při zkratech, spínání a komutaci strojů. Také není určen pro připojení na silové
obvody s indukčnostmi, kde vznikají napěťové špičky při přechodových jevech (rozpínání, komutace,
atd.) anebo jsou napájeny frekvenčními měniči.

Popis modulu
Modul nemá vlastní napájení a není galvanicky oddělen.
Může zpracovat DC napětí obou polarit nebo AC signál. Upozornění – pro vyšší frekvence není
kapacitně kompenzován.
Dělič napětí model 13.4 je určen k zabudování do rozvaděče, upevnění na DIN lištu 35 mm.
Tabulka rezistorů pro různé dělicí poměry
U1
U2
Dělicí
R11 =
R21
poměr
R12
20 V
60 V
100 V
120 V
180 V
214 V

10 V
10 V
10 V
10 V
10 V
10 V

2:1
6:1
10 : 1
12 : 1
18 : 1
21,4 : 1

10 kΩ
10 kΩ
10 kΩ
10 kΩ
10 kΩ
10 kΩ

2 kΩ
12 kΩ
22 kΩ
22 kΩ
43 kΩ
51 kΩ

R22
3 kΩ
13 kΩ
24 kΩ
33 kΩ
43 kΩ
51 kΩ

Maximální dovolené
vstupní napětí U1
65 V
140 V
190 V
200 V
250 V
250 V

Rezistor R23 není osazen. Jsou pro něj připraveny dva pájecí piny. Jeho vložením může být dělicí
poměr přesně nastaven dle potřeby. Dělicí poměr uvedený v tabulce je teoretický – neuvažuje vstupní
odpor připojeného zařízení (např. PLC). V praxi je odchylka dělicího poměru od vypočteného
nepatrná, protože paralelní kombinace rezistorů R11 a R12 je 5 kΩ, což je mnohem méně než bývá
vstupní odpor připojeného zařízení.
Paralelní kombinace rezistorů R11 a R12 je použita z důvodu ochrany připojeného zařízení před
přepětím v případě přerušení jednoho z rezistorů.
Dle požadovaného dělicího poměru lze vypočíst nové hodnoty rezistorů:
R21 + R22 =

Parametry
Výstupní napětí U2 = vstupní napětí U1 / dělicí poměr.
Připojovací svorky šroubové pro průřez 1,0 až 2,5 mm2.
Elektrické krytí ……………………….. IP00

Mezní parametry
Maximální vstupní napětí U1 ……….. viz tabulka.
Maximální výstupní napětí U2 ……… 32.5 V
Maximální výstupní napětí U2 ……… U1 / dělicí poměr.
Toto napětí může být nižší, má-li připojená zátěž
ochranu proti přepětí. V tomto případě proud do zátěže
nepřekročí hodnotu 9 mA.
Rozsah provozních teplot …………….. -20oC až +50 oC
Rozměry š x v x h
26 x 81 x 45 mm

Upozornění
Tento katalogový list slouží jako průvodní dokumentace
k modulu Dělič napětí model 13.4.
Firma Václav Paleček nepřebírá zodpovědnost za
chybné použití. Technické údaje a naznačené zapojení
vyjadřují hlavní smysl modulu. Uživatel musí posoudit
použití modulu zvlášť v každém jednotlivém případě.
Tento modul není stroj nebo přístroj schopný přímého
upotřebení nebo zapojení, ale jedná se o komponent.
Teprve včleněním tohoto komponentu do konstrukce
uživatele je stanovena jeho konečná funkce.
Soulad konstrukce uživatele s platnými právními
předpisy leží v oblasti odpovědnosti uživatele.
Modul nemá ochranu před úrazem elektrickým proudem, tu musí zajistit uživatel správným projektem
a provedením konstrukce uživatele.
Tyto pokyny si nečiní nároky na úplnost a bezchybnost. V případě nejasností se obraťte na výrobce.

Objednávání
Při objednávání uveďte prosím typ Dělič napětí model 13.4 a požadovaný dělicí poměr.
Výrobce:

Václav Paleček
Pod Kovárnou 126
251 64 Mnichovice

E-mail:

vapalecek@atlas.cz

web:

palecek-elektro.cz

IČO:

158 34 999

V Mnichovicích dne 22.2.2014

Václav Paleček

