napêdy i sterowanie

Przekaniki interfejsowe PI6
 nowe wersje
PAWE£ PIECHOTA
Ju¿ od ponad roku w ofercie firmy RELPOL SA znajduj¹ siê przekaniki interfejsowe serii PI6. W ostatnim czasie rodzina przekaników PI6 powiêkszy³a siê o nowe wykonania, opracowane w odpowiedzi na specyficzne wymagania pewnej grupy
klientów.

J

edna z tych odmian to wykonania ze
stykami z³oconymi dedykowane do
sterowania sygna³ami ma³ej mocy
wszêdzie tam, gdzie wymagane jest prze³¹czanie sygna³ów z zakresu: 250 mA/
30 VAC/36 VDC, np. przy separacji wejæ
sterowników PLC, oraz wszêdzie tam,
gdzie mamy do czynienia z prze³¹czaniem
bardzo ma³ych pr¹dów; wejcia uk³adów
logicznych, sygnalizacyjnych, czujników,
itp. W przypadku tego wykonania istotn¹

mocy musz¹ byæ u³o¿one w pobli¿u linii
steruj¹cych.
Wersja ta jest zaopatrzona w filtr zbudowany na bazie odpowiednio dobranych
uk³adów RC i diody zenera, co gwarantuje
uodpornienie uk³adu na niepo¿¹dane zadzia³anie przy braku sygna³u steruj¹cego
(samowzbudzanie) oraz na pojawianie siê
wy¿szych harmonicznych napiêcia steruj¹cego w przypadku pracy w aplikacjach,
w których s¹ zastosowane falowniki lub
sterowniki fazowe. Oczywicie napiêcie
zadzia³ania i odpadu ustawione jest tu na

wy¿szym poziomie ni¿ w wersjach standardowych [0,8/0,6 Un = 230 VAC].
Niniejsze rozwi¹zanie z cewk¹ 230 VAC
(wersja: PI6-1P-230 VAC/DC-10) znajduje szerokie zastosowanie na wiêkszych
obiektach przemys³owych, gdzie sterowniki s¹ istotnie oddalone od uk³adów wykonawczych (struktura obiektu rozproszona/wyspowa), takich jak kopalnie, huty,
elektrociep³ownie i inne.
Mechanika przekaników oraz podstawowe parametry wszystkich przekaników
tej serii takie, jak trwa³oæ ³¹czeniowa, separacja I/O, s¹ oczywicie zachowane.
Podczas ostatnich Targów ENERGETAB 2003 w Bielsku-Bia³ej Relpol zaprezentowa³ równie¿ now¹ rodzinê przekaników pó³przewodnikowych w obudowach
do druku lub gniazd GZT-80. S¹ to elektryczne odpowiedniki przekaników PI6-OC i PI6-1T, czyli wersja tranzystorowa i triakowa osadzona w obudowie, która
z kolei jest odpowiednikiem mechanicznym obudowy przekanika RM83.
Nowe przekaniki o symbolach: POC-70D05 i P1T-400D1 mo¿na stosowaæ za-

P1T-400D1

informacj¹ jest maksymalny pr¹d znamionowy, ograniczony tu do 50 mA @
max. 30 V. Tym samym maksymalna moc
³¹czeniowa ograniczona jest do 1,5 W.
Ograniczenie wartoci pr¹du spowodowane jest koniecznoci¹ ochrony pow³oki z³ota na stykach przekanika przed jej
wypaleniem. Nie zaleca siê zmiany obci¹¿enia styków przekanika na mniejsze
(250 mA), gdy wczeniej styki tego przekanika pracowa³y z obci¹¿eniem powy¿ej
50 mA, poniewa¿ nie gwarantuje siê poprawnej ich pracy po takiej zmianie. Przekaniki w tym wykonaniu oferowane s¹
standardowo dla napiêæ steruj¹cych: 24
VDC i 230 VAC/DC [wykonania: PI6-1P-24 VDC-01 i PI6-1P-223VAC/DC-01].
Druga z odmian to wykonanie z uk³adem przeciwzak³óceniowym (z tzw. filtrem) odpornym na pojawianie siê napiêæ
indukowanych w d³ugich odcinkach przewodów steruj¹cych. Jest to szczególnie
istotne w aplikacjach, gdzie elementy steruj¹ce prac¹ przekanika s¹ od nich istotnie oddalone oraz gdy linie przewodów

TRIAK
Napiêcie
Maksymalne napiêcie obci¹¿enia AC
Minimalne napiêcie obci¹¿enia AC
Pr¹d
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia AC1
Minimalny pr¹d za³¹czania
Max. niepowtarzalny pr¹d chwilowy
Obci¹¿alnoæ pr¹dowa trwa³a
I2t dla bezpiecznika
dI/dt
dV/dt
Rezystancja termiczna z³¹czeotoczenie
OBWÓD WEJCIOWY  STERUJ¥CY
Napiêcie
Napiêcie znamionowe
Gwarantowane napiêcie wy³¹czenia
Znamionowy pobór mocy
IZOLACJA
Wymagania izolacyjne
Napiêcie
Znamionowe napiêcie izolacji
Separacja galwaniczna I/O
POZOSTA£E DANE
Czas zadzia³ania
Czas powrotu (max.)
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura otoczenia
Temp. sk³adowania/pracy
Stopieñ ochrony
Sposób mocowania
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400 VAC
20 VAC
1,2 A/400 VAC
8 mA
30 A t = 20 ms
1,2 A
5,1 A2s t = 110 ms
50 A/ms
40 V/ms
70°C/W

5032 VDC
DC: ³ 0,1 Un
0,3 W 532 VDC przy 24 V
C250
600 VAC
4000 VAC
10 ms max. (za³¹czanie w zerze)
10 ms
28 x 12,5 x 26 mm
30 g
40+70°C/40+55°C
IP20
do obwodów drukowanych,
do gniazd wtykowych GZT80

napêdy i sterowanie
miennie jako elementy wykonawcze/porednicz¹ce w regulatorach temperatury,
sterownikach, innych urz¹dzeniach elektronicznych wykorzystuj¹cych wyjcia
binarne. Mog¹ one równie¿ znaleæ zastosowanie jako przekaniki interfejsowe,
uzupe³niaj¹c ofertê przekaników w osadzanych w gniazdach GZT-80 (seria: PI84
i PI85), jak równie¿ wspó³pracuj¹c w dobrze znanych modu³ach przekanikowych serii PMI8. Kompatybilnoæ mechaniczna tych przekaników z przekanikami: RM63, RM64, RM83, RM84,
RM85, RM94 jest niew¹tpliwie ich podstawow¹ zalet¹. Rozwi¹zanie to daje projektantom/producentom du¿¹ swobodê
w dostosowaniu swoich produktów do
okrelonych potrzeb klienta, co zwiêksza
elastycznoæ rozwi¹zania.

Atutem przekaników POC-70D05
i P1T-400D1 jest równie¿ ich uniwersalne wejcie steruj¹ce akceptuj¹ce sygna³y
z przedzia³u 532 VDC, co pokrywa w znakomitej czêci zapotrzebowanie na sterowanie tego typu elementami w aplikacjach
stricte elektronicznych, jak i automatyki
przemys³owej.
Przekanik P1T-400D1 jest jednoamperowym przekanikiem z wyjciem triakowym z maksymalnym napiêciem obci¹¿enia 400 VAC. Natomiast przekanik POC-70D05, podobnie jak jego odpowiednik
na szynê DIN: PI6-OC-532 VDC  ma obci¹¿alnoæ 500 mA @ 70VDC.
Umieszczaj¹c przekanik w gniedzie
GZT-80, mo¿na go doposa¿yæ w modu³
z diod¹ LED M41R(G), a dla napiêæ ster.
Powy¿ej 24 V  M42R(G).
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POC-70D05
TRANZYSTOR
Napiêcie
Maksymalne napiêcie obci¹¿enia DC
Minimalne napiêcie obci¹¿enia DC
Pr¹d
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia DC
Minimalny pr¹d za³¹czania
OBWÓD WEJCIOWY  STERUJ¥CY
Napiêcie
Napiêcie znamionowe
Gwarantowane napiêcie wy³¹czenia
Znamionowy pobór mocy
IZOLACJA
Wymagania izolacyjne
Napiêcie
Znamionowe napiêcie izolacji
Separacja galwaniczna I/O
POZOSTA£E DANE
Maksymalna czêstotliwoæ za³¹czania
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura otoczenia
Temp. sk³adowania/pracy
Stopieñ ochrony
Sposób mocowania

70 VDC
5 VDC
0,5 A/70 VDC
1 mA

532 VDC
DC: ³ 0,1 Un
0,3 W 532 VDC przy 24 V
C250
600 VAC
3000 VAC
10 kHz 532 VDC (dla napiêcia
obci¹¿enia do 24 VDC  15 kHz)
28 x 12,5 x 26 mm
30 g
40+70°C/40+55°C
IP20
do obwodów drukowanych,
do gniazd wtykowych GZT80
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