
София 1202, ул. Малашевска 8, 
БЛЦ „София“, сграда С 

(+359 2) 974 62 36, (+359 2) 974 62 37 
delta@deltainst.com,  www.deltainst.com 

 

M e a s u r e m e n t  &  C o n t r o l  I n s t r u m e n t s  

 

 
 

ИЗОЛИРАН РАЗМНОЖИТЕЛ 1 КЪМ 4 НА ТОКОВ СИГНАЛ  

МОДЕЛ ICCMT-1 

 

Техническо описание и наръчник за ползване 
 
 

 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСТРОЙСТВОТО 

Характеристика Стойност(и) 

Входен сигнал в mA DC 1 х 0(4) до 20 mA DC, 2-проводно свързване 

Изходни сигнали в mA DC до 4 х 0(4) до 20 mA DC, 2-проводно свързване 

Поддържано изходно съпротивление RL = 0÷500Ω 

Максимален входен сигнал до 50 mA 

Максимално съпротивление на линията 700Ω при захранване 24VDC 

Коефициент на предаване 1 (повторител) 

Захранващо напрежение 18 до 36 V DC / 5W или 
90-250 VAC / 50-60 Hz (по заявка) 

Захранване по входа или изходите активно 24 VDC или пасивно 
(избор с мостчета) 

Галванично разделяне 3-странно вход <-> изходи <-> захранване 

Точност съгл. EN 60688 0.25% от обхвата 

Допълнителна температурна грешка 0.01% / °C 
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Монтаж на стандартна DIN шина 35 mm 

Защита на кутията IP40 корпус 
IP20 клеми 

Свързващи клеми завинтване с непряк натиск за проводници: 
≤ 4.0 mm2 едножилни или 2 × 2.5 mm2  

Размери и тегло 45 x 75 x 110 mm, 200 g 

Околни условия Работна температура: –20 до +60 °C  
Температура на съхранение: –40 до +70 °C  
Относителна влажност: ≤ 85% RH 
Надморска височина: 2000 m макс. 
Употреба само на закрито! 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ICCMT-1 е предназначен за галванично разделяне и мултиплициране на аналогови 
сигнали 0(4) ÷ 20 mA DC от 1 към до 4 в активен или пасивен режим на работа. Разполага с 
един аналогов вход и от два до четири галванично изолирани спрямо входа, помежду си и от 
захранването аналогови изхода. Схемното решение позволява токовият вход 0(4)-20 mA DC 
да бъде пасивен или активен (осигуряващ захранване за входната верига), както и всеки 
един от изходите да бъде пасивен източник на 0(4)-20 mA DC по двупроводна линия, или да 
бъде източник на активен 0(4)-20 mA DC сигнал. Конфигурацията на размножителя се 
осъществява чрез мостчета за настройка на режимите на работа – пасивен/активен вход и 
пасивни/активни изходи. 

Грешката при предаване е  < 0.25 %. 
Захранването на ICCMT-1 е  18 ÷ 36 VDC или 90-250VAC - по заявка на потребителя.  
Създаден е за монтаж на стандартна 35mm DIN шина на задния си панел, а клемите му 

са отгоре и отдолу близо до предния панел. 
Размножителят отговаря на всички важни изисквания и наредби за електромагнитна 

съвместимост EMC и безопасност (IEC 1010 съотв. EN 61010). 
Изолираният размножител е изключително подходящ за индустриални и енергийни 

системи за измерване, мониторинг и контрол, където има необходимост от мултиплициране 
на един и същи сигнал към няколко приемника. 
 
  



СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ 

 
 

Клема Предназначение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DC изход 0(4)-20 mA + / - 

9, 10 DC вход 0(4)-20 mA - / + 

14, 15 24 VDC захранване - / + 

или 14, 16 230 VAC захранване N / L 

 


