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RFAF/USB | Servisní klíč
• Servisní klíč RFAF/USB (v spolupráci s SW RF_analyzer) je určen pro systémové partnery iNELS RF Control a slouží k:
- nastavení opakovače (zesilovače) signálu prostředníctvím prvků
iNELS RF Control označených jako RFIO2. Tato možnost Vám přináší komunikovat na delší vzdálenost (řádově 50 m) prostřednictvím
existujících prvků iNELS RF Control v instalaci (tím eliminujete použití opakovače RFRP-20.
- přehrání firmware v prvcích iNELS RF Control (označených RFIO2), v
případě nových verzích firmware vylepšujících funkčnost prvků na,
kterých neustále pracujeme.
- analyzátor sítě RF komunikací Vám spolehlivě analyzuje komunikaci mezi ovladačem (kde jej plánujete umístnit) a prvkem v instalaci.
Ukazuje sílu/kvaitu signálu a také možné frekvence, které můžou
rušit komunikaci.
- SW RF analyzer naleznete na inels.com/partners v sekci SW/FW RF
Control

CT50 | Proudový transformátor
Technické parametry

CT50

Proud:

50 A

Výstup:

50 A / 16.66 mA

Převodní poměr:
Přesnost:

3000:1
1%

Izolační pevnost, Feritové
jádro / sekundární vinutí:
Frekvence:

2000 V AC / 1 min
50 - 60 Hz

Další údaje

EAN kód
CT50: 8595188155908

• Proudový transformátor - CT50 má otevírací kleštičky, které je možné otevřít i zavřít. Toto konstrukční provedení umožňuje proudový transformátor
umístit na stávající vodič měřeného okruhu, nejčastěji na hlavní přívod u
elektroměru.

Pracovní teplota:

-15 .. 60 °C

Skladovací teplota:

-30 .. 90 °C

Třída hořlavosti:

UL 94 - V0

Max. průměr průchozího
vodiče:
Rozměry (š x v x h):
Hmotnost:

16 mm
31 x 46 x 32 mm
86 g

Technické parametry
Příkon:
Rozhraní:
Dosah:
prvek:
Indikace napájení:
Indikace RF komunikace:

LS (LED senzor):

EAN kód
LS: 8595188155762
MS: 8595188155779
WS: 8595188157940

Délka vodiče:
Krytí:

zelená LED
červená LED

MS

WS

-20 .. +50°C
max. 3.5 mm
1.5 m*
IP20

* standardně dodávanou délku 1.5 m lze na zakázku prodloužit až na 5 m.

Krytí:

0 až +55°C
- 20 až +70°C
IP30

• Je vhodný především pro elektroměry, které podporují snímání impulzů LED diody (LED na elektroměru je označena “imp”).

Instalace:

libovolně

Rozměry:

22 x 85 x 15 mm

MS (magnetický senzor):

LS

Skladovací teplota:
Stupeň znečištění:

• Senzor je zapojen na vnitřní svorce převodníku RFTM-1.

Průměr připojovacího vodiče:

1m
866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

• LED senzor snímá impulzy LED na měřidle, který blikáním indikuje spotřebu.

• Snímač senzoru je lepením připevněn nad LED diodu měřidla signalizujícího indikaci spotřeby.

Pracovní teplota:

100 m

Další údaje
Pracovní teplota:

Technické parametry

max. 1W
USB 1.1 a vyšší, plug. „A“

Min. vzdálenost RF TouchFrekvence:

LS, MS, WS | Senzory

RFAF/USB

• Magnetický senzor snímá pulz, který vytvoří každým otočením magnet umístěný na jednotkovém ciferníku.
• Je vhodný především pro plynoměry, které podporují magnetické snímání.
• Snímač senzoru je lepením připevněn nad poslední číslo jednotkového ciferníku měřila.
• Senzor je zapojen na vnitřní svorce převodníku RFTM-1.
WS (magnetický senzor pro vodoměr):
• Magnetický senzor snímá pulz, který vytvoří každým otočením magnet umístěný na jednotkovém ciferníku vodoměru.
• Je vhodný především pro vodoměry, které podporují magnetické snímání.
• Snímač senzoru je lepením připevněn nad kruhový jednotkový ciferník měřidla (snímací ciferník je odlišný od ostatních ukazatelů např.
bílé kolečko s šipkou).
• Senzor je zapojen na vnitřní svorce převodníku RFTM-1.

Pracovní plocha:

Hmotnost:
Související normy:

2
libovolná

20 g
EN 60950-1

