
Obr. 1. Zjednodušené schéma vnit ních signálových obvod .

Ze schématu je patrné, že …

• analogový vstup lze vybavit proudovým bo níkem, p ípadn  snížit vstupní
impedanci vým nou R1 (z výroby osazen rezistor 1 MOhm s tolerancí 1%);

• vstupní zesilova  je vybaven pozicemi pro dva d li e; první je rezervován pro
uživatele a z výroby je nastaveno zesílení 1x (tzn. na pozici R5 je propojka a
pozice R6 je neosazena), druhý je z výroby osazen d li em pro zesílení 10x
(rezistory 18K a 2K s tolerancí 0,1%);

• po zm n  rozsahu (tzn. p emíst ní propojky) je vhodné znovu kompenzovat
nesymetrii trimrem P2 a zkalibrovat zesílení trimrem P1.

Upozorn ní: Výrobce nenese odpov dnost za poškození desky ani jiné škody
vzniklé dodate nou instalací sou ástek.
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Základní popis
Desky OPT-1020 a OPT-1120 jsou ur eny pro izola ní odd lení analogových
vstupních signál  multifunk ních PC karet od potenciálu po íta e a v obou
p ípadech obsahují izola ní zesilova  ve dvou provedeních odlišujících se vzájemn
ší kou pásma a izola ním nap tím.

Vstupy desek OPT-1x20 jsou vybaveny šroubovými svorkami, verze OPT-1x20B
mají namísto svorek osazeny BNC konektory.

Napájení desek je ešeno z multifunk ní PC karty (p ipojeny mohou být nejvýše dv
desky) nebo externího zdroje.

Sestava desek je propojována plochým kabelem s nalisovanými konektory PFL26
(po et konektor  odpovídá po tu desek OPT-1x20) zakon eným jedním konektorem
D-Sub 25 zásuvka; kabel je dodáván pod ozna ením CAB-260xC (x p edstavuje
po et desek OPT-1x20). V p ípad  napájení z externího zdroje je pot eba navíc
analogický kabel s nalisovanými konektory PFL10 a D-Sub 9 zásuvka (dodáván pod
ozna ením CAB-100xC).

Podmínky použití
Desky OPT-1x20 mohou být použity pouze v souladu s doporu eními výrobce,
obecn  platnými normami i standardy a pouze takovým zp sobem, aby selháním
zavin ným jakoukoliv p í inou se nemohly stát nebezpe né osobám nebo majetku.

Instalace
Desky OPT-1x20 jsou ur eny pro upevn ní pomocí ty  montážních sloupk
(v rozích desky jsou otvory pro šrouby M3). Provozovány mohou být v pracovním
prost edí -10~60 °C s relativní vlhkostí do 90% bez kondenzace a b žnou prašností.

Technické parametry
vstupní nap tí (pro lineární p enos): ±11 V max.

maximální vstupní nap tí: ±24 V

vstupní  impedance: 1 MOhm (tolerance ±1%)

zesílení zesilova e: 1x, 10x (volitelné propojkou)

ší ka pásma (-3 dB, signál 7 VAC): 0÷20 kHz typ. (OPT-1020/1020B)
0÷120 kHz typ. (OPT-1120/1120B)

nelinearita p enosu: ±0,05% max. (±0,025 typ.)

izola ní nap tí: 2,5 kVAC / 3,5 kVDC (OPT-1020/1020B)
1,5 kVAC / 2 kVDC (OPT-1120/1120B)

napájecí nap tí: 12 VDC (+5%, -10%)

proudový odb r: 240 mA max.

doporu ená délka vodi : 2 m max.

rozm ry desky: 102 x 49 mm 

rozte  montážních otvor : 94 x 42 mm

pr m r montážních otvor : 3,5 mm

Poznámka: Index "AC" ozna uje efektivní hodnotu harmonického st ídavého

signálu, v p ípad  izola ního nap tí s frekvencí 50 Hz.

Význam konfigura ních prvk

JP1 propojka pro konfiguraci rozsahu, resp. zesílení vstupního zesilova e

JP2 propojka pro konfiguraci propojení výstupního signálu OPT-1x20 se vstupem
PC karty (na PC vstup karty m že být p ipojena jen jedna deska OPT-1x20)

JP3/4 propojky pro volbu napájecího zdroje

P1 trimr pro nastavení zesílení výstupního zesilova e (nomináln  1x nebo 10x)

P2 trimr pro kompenzaci nesymetrie výstupního zesilova e

Zapojení konektoru PFL26 (J3), resp. propojovacího kabelu k PC kart

PFL26 D-Sub 25 signál PFL26 D-Sub 25 signál

1 - - - AGND 2 13 AGND

3 25 AIN0 4 12 AGND

5 24 AIN1 6 11 AGND

7 23 AIN2 8 10 AGND

9 22 AIN3 10 9 AGND

11 21 AIN4 12 8 AGND

13 20 AIN5 14 7 AGND

15 19 AIN6 16 6 AGND

17 18 AIN7 18 5 AGND

19 17 - - - 20 4 - - -

21 16 - - - 22 3 - - -

23 15 GND (napájení) 24 2 GND (napájení)

25 14 +12V (z PC karty) 26 1 - - -

Zapojení konektoru PFL10 (J4)

PFL10 signál

1, 2, 3, 4 kladný pól napájecího zdroje 12V (+5%, -10%)

5, 6 nezapojeno

7, 8, 9, 10 záporný pól napájecího zdroje 12V (+5%, -10%)

Poznámka: P ed zapojením externího zdroje je nutné vyjmout propojky JP3 a JP4.
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