
Odd lovací modul  IsoTrans®  A 20400 
Pasivní galvanický odd lova

pro bezpe né odd lení 
standartních signál  0(4)…20 mA 
Jedno- nebo dvoukanálový modul 

na DIN lištu, ší ka jen 6 mm ! 
Bezpe né odd lení podle EN 61140 

až do 300 Vac/dc 
Chyba p enosu < 0,1 % 
Zkušební nap tí 2,5 kV 

Doba záruky 5 let 

POPIS
Odd lovací modul IsoTrans A 20400 je 
ur en pro bezpe né galvanické odd lení 
standartních analogových signál
0(4)…20 mA.. IsoTrans A 20400 
umož uje díky své kompaktní 
konstrukci dosáhnout extrémn  vysokou 
hustotu montáže; jedno- nebo 
dvoukanálový modul má ší ku jen 6,2 
mm, na 10 cm lišty lze tedy umístit až 
32 kanál .
IsoTrans A 20400 zajiš uje bezpe né 
odd lení potenciál  podle EN 61140 až 
do 300 Vac/dc a je vybaven i ochranou 
vlivu zát že (loadstop ), která brání 
zp tnému p sobení poruchy výstupní 
smy ky (p erušení nebo zm ny zát že)
na vstupní proudovou smy ku.

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Vstupní parametry A 20401 a A 20402 

(bez ochrany vlivu zát že) 
A 20411 a A 20412 

(s ochranou vlivu zát že) 
Vstup 0(4)…20 mA / max. 18 V 0(4)…20 mA / max. 3 V 
Proudový odb r <150 A
Úbytek nap tí cca 1,7 v p i 20 mA cca 1,5 v p i 20 mA 
P etížitelnost 40 mA, 18 V 50 mA, 3 V 
Výstupní parametry

Výstup 0(4)…20 mA / max. 12 V 
(zát ž 600  p i 20 mA) 

0(4)…20 mA / max. 1,2 V 
(zát ž 60  p i 20 mA) 

Zbytkové zvln ní <10 mVeff
Vlastnosti p enosu 
Chyba p enosu < 0,1 % 
Vliv zát že <0,05 % / 100 zanedbatelný
Doba odezvy (T99) cca 5 ms p i zát ži 500  cca 5 ms p i zát ži 60 
Vliv teploty 1) < 0,002%/K a zát ž 100 z < 0,002%/K 
Izolace 
Galvanické odd lení Odd lení vstupu a výstupu a všech ostatních obvod
Zkušební nap tí  2,5 kV, 50 Hz 
Pracovní nap tí 
(základní izolace) 

300 Vac/dc pro kategorii p ep tí II a stupe  zne išt ní 2 
mezi vstupem, výstupem a všemi ostatními obvody 

Ochrana p ed 
nebezpe ným 
dotykem 

Bezpe né odd lení dle EN 61140 zesílenou izolací dle EN 
61010-1. Pracovní nap tí 300 Vac/dc pro kategorii p ep tí
II a stupe  zne išt ní 2 mezi vstupem, výstupem a všemi 
ostatními obvody. P i použití s vyšším pracovním nap tím 
nutno dbát na dostate ný odstup resp. izolaci mezi 
sousedními p ístroji. 
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Údaje pro objednávku: 
Jednokanálový modul A 20401 P0
bez ochrany proti vlivu zát že
Dvoukanálový modul A 20402 P0
bez ochrany proti vlivu zát že
Jednokanálový modul A 20411 P0
s ochranou proti vlivu zát že
Dvoukanálový modul A 20412 P0
s ochranou proti vlivu zát že

Certifikáty A 20401 a A 20402 
(bez ochrany vlivu zát že) 

A 20411 a A 20412 
(s ochranou vlivu zát že) 

Elektromagnetická 
kompatibilita 2)

Dle EN 61326 
Vyza ování: T ída B 
Odolnost proti rušení: Pro pr myslové prost edí

cUL UL 508 a CAN/CSA 22.2 No. 14-95 
Ostatní údaje 
Frekvence rozmíta e cca 100 kHz 

Teplota okolí Provoz : -20…+65 C
Skladování a transport:-25…+85 C

Konstrukce Kompaktní modul; ší ka 6,2 mm 
Krytí IP 20 
Zp sob montáže Na DIN lištu 
Hmotnost cca 50 g 
1) St ední hodnota pro provozní rozsah teploty -20…+65 C
2) Platí pro 4…20 mA; p i rušení malé fluktuace možné 

 Rozm ry (mm) a zapojení: 


