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PrzekaŸniki bistabilne
firmy Relpol
Matecki Mariusz
Podczas projektowania uk≥adÛw automatyki przemys≥owej czÍstym problemem jest unikniÍcie
ich nadmiernej rozbudowy, a co za tym idzie, zbytniej komplikacji budowanego uk≥adu. Uk≥ady
oparte na przekaünikach elektromagnetycznych pozwalajπ czasem na realizacjÍ prostszych
i taÒszych rozwiπzaÒ.
d niedawna firma Relpol posiada
w swojej ofercie subminiaturowe
przekaüniki bistabilne typu RMB961
i RMB962. Przekaüniki te sπ produkowane
w wersji prze≥πczanej i zwiernej w szerokiej gamie napiÍÊ i materia≥Ûw stykowych.
Na szczegÛlnπ uwagÍ zas≥uguje czas zadzia≥ania, ktÛry w zaleønoúci od wykonania wynosi 10 ms lub 18 ms.
Przedstawione na rysunkach 2 i 3 schematy ilustrujπ sposÛb pod≥πczeÒ, jaki naleøy wykonaÊ, aby zapewniÊ przekaünikom w≥aúciwe warunki pracy.
RÛønicÍ miÍdzy tymi dwoma wykonaniami widaÊ na pierwszy rzut oka. Przekaünik RMB961 (rys. 2) wyposaøony jest
w jednπ cewkÍ, aby wiÍc uzyskaÊ zmianÍ
po≥oøenia zestykÛw naleøy odwrÛciÊ bieguny jej zasilania.
Przekaünik RMB962 (rys. 3) wyposaøony jest natomiast w dwie cewki, na ktÛre
w zaleønoúci od wymaganego po≥oøenia
zestykÛw podaje siÍ napiÍcie zasilajπce
wed≥ug klucza: wyprowadzenia nr 1(A1)
za≥πczenie, a wyprowadzenie nr 3(A3) roz≥πczenie zestykÛw NO (normalnie otwartych).
Przekaünik bistabilne mogπ znaleüÊ szerokie zastosowanie we wszystkich uk≥adach, w ktÛrych potrzebne jest uzyskanie
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Rys. 1. Przekaünik bistabilny RMB961(z lewej)
oraz przekaünik bistabilny RMB962
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Rys. 2.
Schemat
ilustrujπcy
sposÛb
sterowania
cewkπ RMB961

Rys. 3.
Schemat
ilustrujπcy
sposÛb
sterowania
cewkami
przekaünika RMB962

prze≥πczenia na skutek krÛtkiego impulsu
elektrycznego oraz utrzymanie tego stanu
bez potrzeby ciπg≥ego zasilania cewki
przekaünika.
Poniøej przedstawiono bardzo prostπ
aplikacjÍ, ktÛra prezentuje zalety stosowania tych przekaünikÛw w uk≥adach sterowania.

Zabezpieczenie maszyny
i obs≥ugi
CzÍsto podczas modernizacji maszyn
oraz budowy prostych urzπdzeÒ wspomagajπcych pracÍ wystÍpuje problem wykonania skutecznego i niezawodnego zabezpieczenia. Zabezpieczenie to ma za zadanie przede wszystkim chroniÊ øycie i zdrowie osÛb obs≥ugujπcych maszynÍ, ale powinno rÛwnieø zabezpieczaÊ samo urzπdzenie przed uszkodzeniem.

Poniøsza aplikacja pozwoli, przy zastosowaniu przekaünika bistabilnego RMB962
wyposaøonego w dwucewkowy elektromagnes, w prosty sposÛb zabezpieczyÊ przed
wypadkiem zarÛwno osobÍ obs≥ugujπcπ,
a takøe samπ maszynÍ przed uszkodzeniem.
Do zabezpieczenia os≥ony maszyny lub
drzwiczek szafy sterowniczej przed otwarciem w czasie pracy moøna uøyÊ np. kraÒcowego wy≥πcznika mechanicznego. Do
zabezpieczenia otwartej przestrzeni pracy
w celu wykrycia np. nie wycofanej na czas
rÍki operatora, czujnika optycznego. W celu zabezpieczenia samej maszyny np. poprzez wykrycie üle podanego detalu czy
materia≥u do dyspozycji sπ wszelkie konfiguracje pod≥πczeÒ czujnikÛw magnetycznych. Ca≥oúÊ naleøy uzupe≥niÊ nieodzownym wy≥πcznikiem awaryjnym. Przyk≥adowy schemat po≥πczeÒ przedstawia rysunek 4.
wrzesieÒ 2003
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Rys. 4. Schemat po≥πczeÒ

W prezentowanej aplikacji zosta≥ uøyty przekaünik RMB9621011-35-1024, wyposaøony w zestaw stykÛw prze≥πcznych.
Uøyty w nim materia≥ stykowy to AgCdO, napiÍcie znamionowe
24VDC, a wytrzyma≥oúÊ prπdowa stykÛw 8A / 250 VAC.
Sygna≥ nadchodzπcy z ktÛregokolwiek czujnika doprowadzony
jest do cewki za≥πczajπcej przekaünika (wyprowadzenie nr 3)
powodujπc jego zadzia≥anie i od≥πczenie napiÍcia sterujπcego
maszyny. DziÍki w≥aúciwoúciom przekaünika bistabilnego uk≥ad
pozostanie od≥πczony nawet po wielokrotnym w≥πczaniu i wy≥πczaniu zasilania g≥Ûwnego. Jedynym sposobem odblokowania
zabezpieczenia jest podanie napiÍcia na drugπ cewkÍ przekaünika (wyprowadzenie nr 1). S≥uøy do tego przycisk RESET, ktÛrego
naciúniÍcie powoduje powrÛt zestykÛw przekaünika do stanu pierwotnego.
Podczas budowania uk≥adu naleøy pamiÍtaÊ, øe maksymalny
czas wzbudzenia cewek nie powinien przekroczyÊ 5s, w zwiπzku
z tym poøπdane by≥oby automatyczne od≥πczenie zasilania uk≥adu
po zadzia≥aniu zabezpieczenia.
Na tym prostym przyk≥adzie moøna siÍ zorientowaÊ w mnogoúci zastosowaÒ przekaünikÛw bistabilnych. DziÍki wysokiej
jakoúci produkcji, duøej grupie wykonaÒ napiÍciowych, oraz moøliwoúci wykonania oprÛcz standardowego 3,2 mm / 5,0 mm w czterech innych rodzajach rozstawÛw wyprowadzeÒ (3,5 mm;
5,0 mm; 2,5 mm), przekaüniki serii RMB961 i RMB962 sπ doskona≥ym wype≥nieniem luki pomiÍdzy standardowymi przekaünikami elektromagnetycznym, a elektronicznymi uk≥adami sterowania.
Matecki Mariusz
Autor jest pracownikiem firmy
Relpol S.A.

37

