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Zacznijmy od ustalenia nomen-
klatury, bowiem producent nazywa 
NEED’a „przekaźnikiem programowal-
nym” (co pewnie jest słuszne w od-
niesieniu do zaawansowanych aplika-
cji przemysłowych), ale my uważamy, 
że NEED zasługuje na miano „sterow-
nika logicznego” i takim określeniem 
będziemy się posługiwać w artykule.

Rynek, który próbuje podbijać 
NEED jest dość mocno obsadzony 
przez podobne funkcjonalnie wyro-
by wielu konkurencyjnych firm, stąd 
twórcy prezentowanego sterownika 
musieli dołożyć wielu starań, żeby 
opracować urządzenie o takim zesta-
wie cech, który odbiorcy uznają za 
atrakcyjny. Wyszło całkiem nieźle.

Możliwości NEED’a
NEED jest programowalnym ste-

rownikiem uniwersalnym, w wersji 
obecnie oferowanej przystosowanym 
do zasilania bezpośrednio z sieci 
energetycznej 230 VAC, są dostępne 
również wersje zasilane napięciami 
12 VDC i 24 VDC. Urządzenie jest 
przystosowane do zamontowania na 
standardowej 35–milimetrowej szy-
nie DIN (wymiary obudowy wynoszą 
72x90x55 mm), na frontowej części 
obudowy znajdują się sygnalizatory 
świetlne stanów wejść, wyjść i aktu-
alnego stanu pracy sterownika, a tak-
że zadajnik analogowy (dostępny za 
pomocą wkrętaka), przełącznik trybu 
pracy i złącze dla programatora lub 
zewnętrznej pamięci nieulotnej.

NEED’a wyposażono w 8 cyfrowych 
linii wejściowych przystosowanych do 
współpracy bezpośrednio z siecią ener-
getyczną (logicznemu „0” przypisano 
napięcia 0…40 VAC, logicznej „1” 
napięcia z przedziału 85...260 VAC; 

Innowacyjność polskich firm, 
także działających na rynku 

elektronicznym, jest słabo 
odczuwalna na codzień. 

Z tym większą przyjemnością 
anonsujemy wprowadzenie na 

rynek przez renomowanego 
producenta przekaźników 

– firmę Relpol – sterowników 
logicznych o nazwie NEED. 

dla wersji 24 VDC wartości napięć 
wynoszą –3...5 VDC dla logicznego 
„0” i 15...40 VDC dla logicznej „1”, 
a dla wersji 12 VDC – odpowied-
nio –1,5...4 VDC i 8...26 VDC). Dwie 
z linii wejściowych mogą pracować 
jako wejścia analogowe, co intere-
sujące przystosowane do pomiaru 
napięć z zakresu 0…250 VAC! oraz 
0...25,5 VDC. Od strony wyjściowej 
zastosowano 4 przekaźniki elektrome-
chaniczne o obciążalności do 10 AAC 
(przy 250 VAC). Zastosowano stosun-
kowo wolne elementy wykonawcze 
(okres cyklu pracy załączenie/rozłą-
czenie trwa co najmniej 10 ms), ale 
w zdecydowanej większości zastoso-
wań nie ma to żadnego znaczenia 
praktycznego. Z kolei niepodważalną 
zaletą przekaźników elektromechanicz-
nych w obwodach wyjściowych są: 
możliwość galwanicznego rozseparo-
wania obciążeń, dużą trwałość styków 
i odporność na przeciążenia.

Standardowym wyposażeniem NE-
ED’a są wirtualne (realizowane progra-
mowo) elementy funkcjonalne, które 
użytkownik może wykorzystać do bu-
dowania własnych aplikacji: 8 time-
rów, 8 liczników, 8 komparatorów, 16 
znaczników (z możliwością podtrzyma-
nia stanu po wyłączeniu zasilania) i 4 
zegary czasu rzeczywistego.

Sterowniki NEED są przystoso-
wane do pracy w szerokim zakresie 
temperatur (–20…+55oC), co pozwala 

stosować je także w trudnych warun-
kach nieogrzewanych hal przemysło-
wych. Należy pamiętać jedynie o ko-
nieczności zapewnienia sterownikowi 
ochrony przed zamoczeniem, zalaniem 
i udarami mechanicznymi – typowa 
(konstrukcyjnie) obudowa wykonana 
z tworzywa sztucznego nie jest szczel-
na w stopniu umożliwiającym samo-
dzielne stosowanie urządzenia na ze-
wnątrz pomieszczeń.

Oprogramowanie
Ponieważ NEED nie ma własnej 

klawiatury, do przygotowania pro-
gramu sterującego jego pracą ko-
nieczne jest zastosowanie specjalne-
go oprogramowania, które opracował 
i udostępnia producent. Dostępne są 
dwa, niestety niezbyt przyjazne dla 
elektroników, sposoby opisu projek-
tów: graficznie za pomocą symboli 
drabinkowych lub tekstowo (opis 
STL) – rys. 2. Przydałby się do-
datkowo (sugestia dla producenta!), 

Fot. 1. Wygląd sterownika NEED

Podstawowe cechy sterownika NEED:
• Wymiary: 72x90x55 mm (DIN)
• Liczba wejść cyfrowych: 8 dla 230 VAC, 

24 VDC
• Liczba wejść analogowych: 2 wejścia 

0…250 VAC, 0...25,5 VDC
• Liczba wyjść przekaźnikowych: 4 wyjścia 

230 VAC/10 A
• Pamięć zewnętrzna: 1 kB
• Programowanie: STL, LAD
• Certyfikaty: B, CE, UL, VDE
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zdecydowanie najbliższy pre-
ferencjom elektroników, opis 
za pomocą symboli klasycz-
nych funktorów logicznych. 
Program przygotowany za 
pomocą oprogramowania 
można załadować do nie-
ulotnej pamięci programu 
sterownika, do czego służy 
specjalny kabel interfejsowy 
dołączany do portu RS232.

Oprogramowanie podczas 
prowadzonych w redakcji 
prób spisywało się znakomi-
cie, jedyny (za to w redakcji 
powszechny) zgrzyt wywoła-
ła nazwa jednej z zakładek 
programu (rys. 3). Ponieważ 
czytanie dokumentacji zo-
stawiliśmy na koniec te-
stów, początkowo nie byli-
śmy w stanie stwierdzić jaka 
opcja została ukryta pod ha-
słem remanencja, tym bar-
dziej, że opis hasła w słow-
n iku  t echn icznym PWN 
dowodzi, że jednostką w ja-
kiej wyraża się remanencję 
(strumień resztkowy 
materiałów magne-
tycznych) jest Gauss, 
a nie sekunda... Z pro-
blemem sobie szczę-
śliwie poradziliśmy, 
ale sugerujemy zmia-
nę nazwy tej zakładki 
na bardziej zrozumia-
łą dla przeciętnych 
użytkowników.

Dodatki
Z  p o s i a d a n y c h 

przez nas informacji 
wynika, że Relpol zamierza roz-
wijać rodzinę sterowników NEED, 
wprowadzając przekaźnik o rozsze-
rzonych możliwościach sprzętowych 
(16 wejść i 8 wyjść). Obecnie, 
poza kablem do programowania, 
dostępny jest jeszcze jeden mo-
duł – zewnętrzna pamięć EEPROM 
o pojemności 1 kB (w postaci nie-
wielkiego modułu dołączanego do 
gniazda znajdującego się na płycie 
czołowej sterownika).

Podsumowanie
NEED jest interesującą alternaty-

wą dla podobnych rozwiązań ofero-
wanych przez innych producentów. 
Doskonała jakość wykonania obudo-
wy, jej oryginalny wygląd oraz prze-
myślany system sygnalizacji optycznej 

Rys. 2. Programy dla NEED'a można przygoto-
wać graficznie a) lub pisać w języku STL b)

a)

b)

powodują, że NEED może konkuro-
wać nie tylko na polu technicznym 
lecz także pod względem estetyki, co 
ma obecnie ogromne znaczenie mar-
ketingowe. Nie bez znaczenia jest 
także polska myśl techniczna, która 
– jak wykazały próby – doskonale 
się sprawdza podczas realizacji co-
dziennych zadań. Producent zadbał 
oczywiście o certyfikaty dla prezen-
towanego urządzenia, dzięki czemu 
użytkownicy mają gwarancję ich 
bezpiecznej eksploatacji i zgodności 
z obowiązującymi normami.
Andrzej Gawryluk

Dodatkowe informacje
Urządzenie udostępniła redakcji firma Relpol
S.A, www.relpol.com.pl, tel. 68–47–90–800, 

fax: 68–37–43–866.

Rys. 3. „Remanencja” jest niezbyt szczęśliwie dobra-
nym słowem


