______________________Technické parametry ______ __________________
Napá jení
Napě tí
Spotřeba
Jiště ní
Indikace

__ __
_______________ Ná

_

80 až 250 VAC 50 Hz
2 VA
vnitřnípojistka F 160 mA / 250 V
č ervená LED označ ená PW

Vstup stř
í
davý AC
Poč et
1 označ ený IN A
Připojení
:
proti svorce N(L) (nulovému vodič i)
Napě tí
80 až 250 VAC (spojený se sí
tí
)
Vstupníodpor:
110 kΩ
Délka impulsu
min. 100 ms
Pří
vodnívodič
max. 3 m
Upozorně ní
, AC IN A nepouží
vat souč asně s DC IN1 !

GALVANICKÝ ODDĚ LOVAČ GOU 6
Prodej a vý roba:
DK-ELVIS s.r.o., ul. 28. října 249/886, 709 00 Ostrava – Mar. Hory
Tel.: +420 596 624 415 Fax: +420 596 625 785

Vstupy stejnosměrné DC
Poč et vstupů
6 označ ené IN1 až IN6 se společ ným pólem COM
Napě tí/ proud
5 VDC / max. 5 mA - proti COM (napá jeny z vnitřního zdroje GOU 6)
Délka impulsu
min. 100 ms pro IN1, min. 10 ms pro IN2 až IN6
Pří
vodnívodič
max. 3 m
Upozorně ní
, DC IN 1 nepouží
vat souč asně s AC IN A !

obchod@dk-elvis.cz nebo mar@dk-elvis.cz www.dk-elvis.eu

Vý stupy stejnosměrné DC
Poč et výstupů
6 označ ené OUT1 až OUT6
Indikace
1x žlutá LED pro OUT1
5x zelená LED pro OUT2 až OUT6
Typ výstupu
otevřený kolektor tranzistoru NPN
Připojení
dvoupólové, vzá jemně izolované
Izolač nípevnost
3 kV proti vstupům a napá jení
Napě tí
5 až 30 VDC
Proud
max. 30 mA
Délka impulsu
pro OUT1
kopí
ruje / invertuje vstup IN1 nebo IN A (DIP 3)
pro OUT2 až OUT6
volitelná 50, 100, 200, 720 ms (DIP 1 a 2)
Dě licípomě r
pro OUT1
nedě lí
pro OUT2 až OUT6
:1, :4, :8, :16 vstupní
ch impulsů (DIP 5, 6 a DIP 7, 8)

Na GOU 6 je vydá n certifiká t o shodě s požadavky na bezpečnost dle ČSN EN 61010-1,
na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) odolnost pro prů myslové prostředídle
ČSN EN 61000-6-2 a emise dle ČSN EN 61000-6-4.

Svorka 1 a 2 - Napájení80 až 250 VAC

Svorka 4 - Nezapojená
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Štítek č elní
Š títek výrobní

LED PW - Signalizace napájení

GOU 6
Programmable Digital Isolated Interface
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DIP Přepínač 1 - 8

LED 1 až 6 - Signalizace stavů výstupů

Š títek výstupnísvorkovnice

ON
OFF

Svorky 13 až 24 - Výstupy stejnosmě rné DC

12345678

Vý robce poskytuje na vý robek zá ruku v dé lce 24 měsí
ců od data prodeje.

Svorky 5 až 12 - Vstupy stejnosmě rné DC

Š títek vstupnísvorkovnice

Galvanický oddělovač typ GOU 6 použí
vejte vždy k oddělenípouze jednoho elektroměru!

STRANA VÝ STUPŮ

GOU 6 je jednosměrný šesti-kaná lový přístroj, vyvinut jako speciá lní interface určený k
jednosměrnému oddělení vý stupů velkoodběratelský ch měřicích souprav resp.
elektroměrů energetický ch zá vodů, které jeho použití schvá lily (před použitím se
informujte u místníenergetiky, zda tento oddělovač je v místě instalace schvá lený ).
1ks
1ks
1ks
1ks

GOU 6 je řízen mikroprocesorem, který umožňuje pomocíosmi přepínačů DIP (umístěn
pod krytkou svorek vý stupů) jeho přizpůsobenípožadavkům mnoha typů elektroměrů.

!
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STRANA VSTUPŮ

Svorka 3 - Vstup střídavý AC

Provoznípodmí
nky
Prostředí
normá lnídle ČSN 33 2000-3
Provoz
nepřetržitý
Krabič ka
MODULBOX 4M-H53 pro montá ž na lištu DIN 35
Rozmě ry
90x71x58 mm (v-š-hloubka)
Hmotnost
0,35 kg
Krytí
IP20

Kompletace dodá vky – př
í
slušenství
:
Galvanický oddě lovač typ GOU6 s krytí
m IP20
Plast. skří
ň ka plombovatelná s krytí
m IP40, rozmě r 140x87x62 (v-š-h) pro montá ž na panel
Ná vod k použití
Papí
rový kartón

vod k použití________ _____

Prá ce na el. zařízenímohou prová dě t dle vyhl. 50/1978 Sb. pouze osoby splň ujícímin. § 6 .
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1. Vně jší
připojení
Horní řada 12 šroubový ch svorek (pro vodiče do průřezu 1,5 mm2) je určena pro
připojenísíťového napá jení, 1 vstup AC (IN A) a 6 vstupů DC (IN1 až IN6).
Dolnířada 12 šroubový ch svorek (pro vodiče do průřezu 1 mm2) je určena pro připojení6
vý stupů DC (OUT1 až OUT6).
Všechny připojované vodiče musí bý t provedeny dle ČSN 73 6005 a norem
souvisejících!
2. Napá jení
Síťové napá jení v rozmezí 80 až 250 VAC se prová dí přívodem na vstup L (sv.1) a N(L)
(sv. 2). Lze tedy univerzá lně použít napětí100 VAC u primá rního měřeníi napětí230 VAC
u sekundá rního měření. U napětí 100 VAC se druhá fá ze zapojí do vstupu N(L) (sv. 2).
Vnitřní tavná pojistka F160 mA/250 V jistí transformá tor. Na jeho sekundá rní straně je
vnitřní stabil. zdroj 5 VDC společný pro mikroprocesor a 6 vstupních obvodů DC.
Přítomnost nap. napětíje na čelním panelu indikovaná červenou LED označenou PW.
3. Vstupy
Střídavý vstup AC - IN A (sv. 3) je jednopó lový , tzn., že spínaná fá ze síťového napětí(80
až 250 VAC) je vnitřně připojena přes optočlen s omezovacími prvky proti nulové svorce
(sv. 2). Vnitřníodpor vstupu je 110 kΩ .
Stejnosměrné vstupy DC - IN1 až IN6 (sv. 6 až 11) jsou rovněž jednopó lové a připojujíse
proti společnému zá pornému pó lu COM (sv. 5 nebo 12 - vnitřně propojeny) a jsou
napá jeny z vnitřního zdroje GOU 6 o napětí 5 VDC. Impulsy na vstupech mohou bý t
generová ny beznapěťový mi reléový mi kontakty, tranzistorový mi spínače s otevřený m
kolektorem typu NPN nebo PNP.

4.3 Popis vý stupů k přepí
načům DIP
Vý stupy lze rozdělit do třískupin a nastavit pomocípřepínačů DIP ná sledovně:
OUT1:
(náleží k IN1 nebo IN A) - stejný průběh vý stupního impulsu jako na vstupu
nebo jeho inverze nastavením DIP3 do ON.
OUT2-OUT3:

OUT4-OUT5-OUT6:

(náleží k IN2-IN3)

(náleží k IN4-IN5-IN6)

- při DIP4 OFF* lze u vý stupního impulsu nastavit:
• šířku na 50, 100, 200 nebo 720 ms nastavením
DIP1 a DIP2.
• děličku :1, :4, :8 nebo :16 nastavením DIP5 a
DIP6.
- při DIP4 ON je šířka vý stupního impulsu stejná jako
na vstupu a nelze použít děličku (kopíruje vstup).
- šířku vý stupního impulsu je možno volit 50, 100,
200 nebo 720 ms nastavením DIP1 a DIP2.
- vý stupníimpulsy je možno dělit :1, :4, :8 nebo :16
nastavením DIP7 a DIP8.

*Pozn.: Při DIP4 OFF, jsou přepínače DIP 1 a 2 (nastavení š ířky vý stupních impulsů) společné pro vý stupy OUT2 ažOUT6!
Schéma zapojení
:

4.1 Vý stupy
Stejnosměrné vý stupy DC OUT1 až OUT6 jsou vyvedeny dvoupó lově na svorky 13 / 14 až
23 / 24. Vý stupy jsou izolová ny a galvanicky odděleny optočleny od vstupních obvodů a
síťového napá jení(zkušebnínapětí3 kV) a nemajízdroj proudu (musítedy bý t napá jeny
z připojeného zařízení) - to však umožňuje univerzá lnívyužití, neboť mohou bý t zapojeny
se společný m kladný m nebo zá porný m pó lem.
Vlastní spíná ní prová dí nezá vislé tranzistorové spínače NPN s otevřený m kolektorem svorky jsou označeny C (kolektor - pro kladné napětí) a E (emitor - pro zá porné napětí).
Dovolené zatíženívý stupu je max. 30 mA při max. 30 VDC. Min. spínané napětíje 5 VDC.
Stavy vý stupů jsou na čelním panelu indiková ny LED s označením pro typické použití:
1.
2.

MP
IN/T1

žlutá
zelená

OUT1
OUT2

3.

A-/T2

zelená

OUT3

4.
5.
6.

A+
RR+

zelená
zelená
zelená

OUT4
OUT5
OUT6

měřícíperioda:
nespecifikovaný :
povelový impuls T1:
energie dodaná :
povelový impuls T2:
energie odebraná :
energie jalová kapacitní:
energie jalová induktivní:

1/4 hod.impulsy (15´ )
impulsy ±kWh nebo
Tarif 1 (při DIP4 = ON)
impulsy –kWh nebo
Tarif 2 (při DIP4 = ON)
impulsy +kWh
impulsy -kvarh
impulsy +kvarh

4.2 Funkce přepí
načů DIP
Funkcí přepínačů DIP je možné dle požadavků invertovat MP impuls, dělit impulsy a
upravovat jejich šířku. Pro předpoklá dané použití s různý mi typy elektroměrů je tato
funkce modifiková na nastavením 8 přepínači DIP (1 až 8):
4 Nastavení volby OUT 2,3 5 6 Dě lič ka IN / OUT 2,3 ** 7 8 Dě lič ka IN / OUT 4,5,6
1 2 Délka výstupního im pulsu 3 Nastavení OUT1
100 ms *
50 ms
200ms
720 ms
Poloha přepínač ů DIP:

Kopíruje I N1 / IN A *
Invert uje IN1 / IN A

Pulsní* (d le DIP 1,2)
Pov elový (kopír uje IN 2,3)

1 /1 *
1 /4
1/ 8
1 / 16

**jen p ři DIP 4 OFF

- OFF *

1 /1 *
1 /4
1/8
1 / 16
* D efa ult (všechny DIPv pol oze OFF)

- ON
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