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Galvanický  oddeľovač GO 5 . 
 
Univerzá lny oddeľovač obsahuje 5 nezá vislý ch vstupov s odpovedajú cimi vý stupmi. Vý stupy sú  galvanicky 
oddelené optočlenom od vstupov a sú  aj navzá jom galvanicky oddelené. 
 
Mož nosti zapojenia vstupov oddeľovača (obr.1) : 
 
Obr. 1a                             InX  +8V             Obr. 1b                        InX  +8V    Obr. 1c                   InX  +8V  
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otvorený  kolektor PNP               otvorený  kolektor NPN    kontakt relé, spínača 

Vý stup oddeľovača:   
                                                                       
Obr. 2                                           OutX                                   
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    GO 5                                                        

(obr. 2): Out 1- Out 5 spínací kontakt  

MOSFET tranzistora          

Kaž dý  vý stup je indikovaný  zelenou LED diodou. Dĺž ka vý stupného impulzu sleduje dĺž ku vstupu. Vý stupy sú  
navzá jom galvanicky oddelené. 

Zapojenie oddeľovača GO 5:  
Svorky:     L  - napá janie 90 – 230 V AC            N - nulový  vodič 
                  InX - vstup 1 - 5 ( obr.1) OutX - vý stup 1 – 5 ( obr.2) 
                  InXs - vstup 1s – 5s ( obr.1) Vý stup OutX je bezpotencialový  vý stup   
 
Technické  parametre : 
Napá janie    90 – 230 V AC / 2VA 
Vstupy 1 – 5    polovodičový  alebo releový  spínač 8V / 3mA podľa obrá zku 1 
Vý stupy 1 – 5    max 350V / 120 mA (AC/DC) 
Dĺž ka vý st. impulzu   sleduje dľž ku vstupného impulzu 
Spínacia rý chlosť   TON   3ms  doba ná behu 
     TOFF  3ms  doba odpadu 
Odpor v zopnutom stave  RON 35 Ohm 
Izolačná  pevnosť opto oddeľovačov  min. 3,75 kV 
Krytie     IP20 
Skrinka     š 83 mm x v 158 mm x h 68 mm 
 
Zariadenie doporuč ujeme istiť v napájacej č asti 1A istič om. 
Zariadenie GO 5 je ponú kaný  ako kompletný  vý robok  s blombovateľnou krabicou, kde vý stupné svorky sú  
prístupné konečnému už ívateľovi, vstupné svorky sú  pod blombovateľný m krytom. 
 
Záručné  podmienky : Na vý robok je poskytovaná  zá ruka 24 mesiacov od dá tumu  jeho predaja, ktorý  musí 
byť potvrdený  na tomto doklade. Zá ruka sa vzťahuje len na vý robné vady a vady funkčnosti zariadenia. 
Nepatria sem vady ktoré vznikli nesprá vnym pripojením zariadenia do sú stavy alebo nesprá vnym 
prevá dzkovaním zariadenia. 
 
Vý robné  č íslo: .................... 
 
Dá tum predaja :  .................   Peč iatka predajcu :… … … … … … … … … … .. 
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