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CT50 |

LS, MS, WS |

CT50: 8595188155908

LS:   8595188155762

MS: 8595188155779

WS: 8595188157940 

RFAF/USB

RFAF/USB |

* Szállítva standard, 1.5 m hosszú vezetékkel, egyedileg rendelhető hossz max. 5 m.

Áramváltó transzformátor

Szenzorok

LS (LED érzékelő):

• A LED-érzékelő fi gyeli a mérőn lévő LED impulzusait, amelyik villogással jelzi 

a fogyasztást.

• Az érzékelő szkenner a mérő fogyasztást jelző LED diódája főlé ragasztással 

rögzíthető.

• Az érzékelőt az RFTM -1 konverter sorkapocsába kell bekötni.

MS (Mágneses érzékelő):

• A mágneses érzékelő fi gyeli a szám mozgását, amelyre egy állandó mágnes van 

elhelyezve.

• Az érzékelő szkennert ragasztással lehet rögzíteni a mérő tárcsája fölé.

• Az érzékelőt az RFTM -1 konverter sorkapocsába kell bekötni.

WS (mágneses szenzor vízmérőkhöz):

• A mágneses érzékelő észleli az impulzust, melyet a mérő tárcsájára elhelyezett 

mágnes hoz létre minden egyes fordulatnál.

• Az érzékelő szenzor ragasztással van rögzítve a mérőóra tárcsája felett.

• Az érzékelő az RFTM-1 konverter sorkapcsához csatlakozik az egységen belül.

Technikai paraméterek

Technikai paraméterek

Áram:

Kimenet:

Konverziós arány:

Pontosság:

Átütési szilárdság, Ferrit ma-

gok / szekunder tekercs:

Frekvencia:

Egyéb információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Éghetőségi osztály:

A primer vezeték max. 

átmérője:

Méretek (H x SZ x M):

Tömeg:

Működési hőmérséklet:

Bekötő vezeték keresztmetszete:

Vezeték hossza:

Védettség:

• Áramváltó - a CT50 kábel átvezető nyílása nyitható és csukható, mely lehetővé teszi a 

meglévő vezetékre - jellemzően fő áramkörbe - történő elhelyezését a vezeték csat-

lakozásának megbontása nélkül.

50 A

50 A / 16.66 mA

3000:1

1 %

2000 V AC / 1 min

50 - 60 Hz

-15 .. 60 °C

-30 .. 90 °C

UL 94 - V
0

16 mm

31 x 46 x 32 mm

86 g

-20.. +50°C

max. 3.5 mm

1.5 m*

IP20

EAN kód

EAN kód

Kiegészítők Servisní klíč

• Servisní klíč RFAF/USB (v spolupráci s SW RF_analyzer) je určen pro sys-

témové partnery iNELS RF Control a slouží k:

- nastavení opakovače (zesilovače) signálu prostředníctvím prvků 

iNELS RF Control označených jako RFIO2. Tato možnost Vám přiná-

ší komunikovat na delší vzdálenost (řádově 50 m) prostřednictvím 

existujících prvků iNELS RF Control v instalaci (tím eliminujete pou-

žití opakovače RFRP-20.

- přehrání fi rmware v prvcích iNELS RF Control (označených RFIO2), v 

případě nových verzích fi rmware vylepšujících funkčnost prvků na, 

kterých neustále pracujeme.

- analyzátor sítě RF komunikací Vám spolehlivě analyzuje komunika-

ci 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

Technikai paraméterek

max. 1W

USB 1.1 a vyšší, plug. „A“

100 m

1m

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

zöld LED

piros LED

0 .. +55°C

- 20 .. +70°C

IP30

2

tetszőleges

tetszőleges

22 x 85 x 15 mm

20 g

EN 60950-1

Teljesítményfelvétel:

Interfész:

Dosah:

Min. vzdálenost RF Touch-

prvek:

Frekvencia:

Tápfeszültség kijelzése:

Indikace RF komunikace:

Egyéb információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Védettség:

Szennyezettségi fok:

Pracovní plocha:

Telepítés:

Méretek:

Tömeg:

Kapcsolódó szabvány:


