
 

 

SEPARÁTOR 
impulsních obvodů měřicí soupravy 

 

Distributoři elektřiny odpovídají podle Energetického zákona za 
kvalitní měření dodávky elektřiny. V této souvislosti dbají na to, 
aby připojení jakéhokoliv zařízení nesnižovalo spolehlivost funkce 
soupravy pro měření elektřiny a proto vyžadují elektrické oddělení 
obvodů obou zařízení. Separátor impulsních obvodů slouží k 
přenosu měronosných a synchronizačních impulsů z měřicí 
soupravy do zařízení odběratele sloužící pro sledování registraci a 
řízení odběru elektřiny. Separátor zajišťuje úplné elektrické 
oddělení obvodů měřicí soupravy  od připojeného pomocného 
zařízení odběratele elektřiny.   
Separátor je tvořen z primárního obvodu, který je přímo připojen 
do obvodů měřicí soupravy a sekundárního obvodu, připojeného k 
zařízení odběratele elektřiny. Jednosměrný přenos impulsů z 
měřicí soupravy do pomocného zařízení odběratele je zajištěn 
pomocí optoelektrické vazby mezi primární a sekundární částí 

separátoru. Izolační odpor mezi oběma obvody, který je vyšší než 2 kV, je zárukou splnění požadavku na vzájemnou 
ochranu připojených zařízení. 
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Separátor přenáší impuls na výstup v původním tvaru, v jakém byl přiveden na vstup. Elektronický obvod separátoru je 

koncipován tak, aby byla zajištěna maximální spolehlivost přenosu. Výstupní impuls separátoru je realizován 
prostřednictvím vyvedení kolektoru a emitoru výstupního tranzistoru (výstup S0). 

Separátor lze připojit do obvodů měřicí soupravy dvěma základními způsoby, které odpovídají způsobu vyvedení impulsů 
z měřicích přístrojů: 

� kontaktní výstup (S1) 

� bezkontaktní výstup (S0 - podle DIN 43 864). 
Obvod separátoru je umístěn v pouzdru s jedenáctikolíkovou paticí, na níž jsou vyvedena připojovací místa obvodu. Připojení 
do obvodů měřicí soupravy a zařízení odběratele se provádí pomocí soklu, do něhož se separátor po montáži zasune. 
Pouzdro separátoru po zasunutí do patice zajišťuje zakrytí přívodních vodičů. 
Zapojení separátoru impulsních obvodů bylo od 1.11.1985 chráněno v České republice patentem číslo AO 255 060. 
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Technické údaje 
primární část 

� napájení (svorka 2 - 10) 
jmenovité napětí ....................................................................................................................... 80 - 231 V /50 Hz 
maximální odběr .......................................................................................................................................... 5 mA  

� spínací obvod (kanál A - svorka 1 - 11, kanál B - svorka 3 - 9) 
maximální napětí  (výstup  S0) .............................................................................................................  27 V  DC 
maximální spínací proud ........................................................................................................................... 10 mA 

  

sekundární část 

� výstup S0 (podle DIN 43 864) 
napětí výstupního impulsu 

jmenovité ................................................................................................................................... 24 V  DC 
maximální .................................................................................................................................. 75 V  DC 

proud výstupního impulsu 
jmenovitý ....................................................................................................................................... 20 mA 
maximální .................................................................................................................................... 100 mA 

výstupní impedance (kanál A - svorka 6 - 7, kanál B - svorka 5 - 4) 
log 0 ............................................................................................................................................ > 1 MΩ 

zatěžovací impedance proudové smyčky 20 mA 
pro Ucc = 24 V ................................................................................................................................ 1 kΩ 
pro Ucc = 12 V .............................................................................................................................. 470 Ω 

minimální izolační odolnost  

mezi primární a sekundární částí ................................................................................................................. 2 kV 
 

Příklady zapojení výstupu impulsů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obchodní podmínky 

Dodavatel:  Marie Krákorová - ELINK IČO – 612 56 951 
  Pod Javory 1416/38 DIČ – CZ 465325125 (není plátcem DPH) 
  148 00  P R A H A   4 tel/fax 244914684, mobil 602211994 
Název a cena:  

� Separátor impulsních obvodů měřicí soupravy SX.11  ..................................................................  1 700,- Kč/ks 
� Dvojitý separátor impulsních obvodů měřicí soupravy DX.21  .....................................................  3 000,- Kč/ks 
� Separátor impulsních obvodů měřicí soupravy se zdvojeným výstupem SX.21 .........................  3 000,- Kč/ks 
� Sokl pro osazení separátoru vč. příslušenství ...................................................................................  150,- Kč/ks 

Počet kusů: 
� pro každý přenášený impulsní kanál (kWh, 15 min., kVArh ind., kVArh kap.) je použit jeden separátor  SX.11 (SX.21-

zdvojený výstup) nebo 

� pro dvojice impulsů (kWh + 15 min a kVArh ind. + kVAr kap.) po jednom DX.21 pro každou dvojici. 

Na objednávku se doporučuje uvést typ měřicí soupravy a typ regulačního zařízení, se kterými bude separátor propojen. 
Dodací podmínky: 

Dodávka do 15 dnů po převzetí technicky vyjasněné  objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Dodané zařízení přechází do 
vlastnictví odběratele okamžikem připsání částky fakturované za dodávku na účet dodavatele.  
Způsob doručení – obchodní balík České pošty – na dobírku. 

Záruční podmínky: 
24 měsíců od předání dodávky. 
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