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mi wymiarami zewnÍtrznymi i†moøli-
woúci¹ montaøu powierzchniowego. Za-
³oøenia te spe³niaj¹ przekaüniki RM83/
84/5/7 (niektÛre wersje przystosowane
do montaøu powierzchniowego) oraz
RMB631/2 i†RMB641/2. Ze wzglÍdu na
specyfikÍ zastosowaÒ ich cewki s¹
przystosowane do zasilania napiÍciem
sta³ym (zazwyczaj z†przedzia³u†3...110
VDC), w†niektÛrych przypadkach s¹ do-
stÍpne wersje z†cewk¹ zasilan¹ napiÍ-
ciem zmiennym (12...240 VAC).

Poniewaø styki przewodz¹ce s¹ wy-
konywane z†metali lub ich zwi¹zkÛw,
s¹ one naraøone na korozjÍ wywo³an¹
przez substancje chemiczne znajduj¹ce
siÍ w†otoczeniu pracuj¹cego przekaüni-
ka. Mog¹ byÊ one naraøone takøe na

Jednym z†najwiÍkszych producen-
tÛw przekaünikÛw w†ìnaszejî czÍúci
Europy jest firma Relpol z†Øar. Histo-
ria firmy siÍga 1958 roku, kiedy to
w†Øarach powsta³ oddzia³ Zak³adÛw
WytwÛrczych PrzekaünikÛw REFA.
RÛøne koleje losu i†historycznych
zmian spowodowa³y powstanie w†roku
1991 SpÛ³ki Akcyjnej, ktÛra - wyko-
rzystuj¹c ogromn¹ rynkow¹ lukÍ - bar-
dzo szybko poszerzy³a i†unowoczeúni-
³a swoj¹ ofertÍ, a†dziú jest bez w¹tpie-
nia technologicznym liderem na rynku.

Dla elektronikÛw...
Przekaüniki elektromechaniczne,

g³Ûwnie ze wzglÍdu na swoj¹ wzglÍd-
nie prost¹ budowÍ, s¹ czÍsto lekcewa-
øone przez konstruktorÛw urz¹dzeÒ
elektronicznych. Takie podejúcie owo-
cuje zazwyczaj szeregiem k³opotÛw,
poniewaø w³aúciwy dobÛr parametrÛw
przekaünika do wymogÛw aplikacji jest
rÛwnie istotny jak prawid³owy dobÛr
parametrÛw tranzystorÛw lub innych
elementÛw pÛ³przewodnikowych.

Przekaünik realizuje dwa podstawo-
we zadania:
- separuje galwaniczne obwÛd steruj¹-
cy od obci¹øenia (napiÍcie przebicia
izolacji przekaünikÛw opisanych
w†dalszej czÍúci artyku³u wynosi
4...5 kV),

- pozwala prze³¹czaÊ ìduøeî (tzn. za-
silane wysokim napiÍciem lub pobie-
raj¹cym pr¹d o†duøym natÍøeniu) ob-
ci¹øenia za pomoc¹ niewielkiej
(0,3...0,5 W) mocy zasilaj¹cej cewkÍ
przekaünika.
Przekaüniki stosowane we wspÛ³-

czesnych urz¹dzeniach elektronicznych
powinny charakteryzowaÊ siÍ niewielki-

Pomimo tego, øe pÛ³przewodniki mog¹ ìwszystkoî,
popularnoúÊ przekaünikÛw elektromechanicznych nie

maleje. W†znacznym stopniu jest to zas³uga producentÛw
przekaünikÛw, ktÛrzy miniaturyzuj¹ swoje wyroby,
jednoczeúnie poprawiaj¹c ich parametry elektryczne
i†mechaniczne (w tym trwa³oúÊ i†niezawodnoúÊ).

PrzekaŸniki wspó³czesnego
elektronika
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Półprzewodnikowa konkurencja
Oprócz przekaźników elektromechanicznych Relpol oferuje
także przekaźniki półprzewodnikowe (SSR − Solid State

Relay). Zaletą przekaźników SSR jest brak drgania „styków”
i krótkie czasy przełączania. Przekaźniki SSR nadają się

przede wszystkim do zastosowań, w których jest konieczna
wysoka częstotliwość przełączania bez zużycia styków.
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zabrudzenia kurzem i†zachla-
panie cieczami. Z†tego po-
wodu wiÍkszoúÊ produkowa-
nych przekaünikÛw ma obu-
dowy zapewniaj¹ce stopieÒ
szcze lnoúc i co na jmnie j
IP40, a†dostÍpne s¹ takøe
wersje (niektÛrych modeli)
zapewniaj¹ce stopieÒ ochro-
ny IP67.

W†zaleønoúci od modelu
przekaünika, maksymalna
dopuszczalna czÍstoúÊ ³¹czeÒ
wynosi od 600 cykli/h (ob-
ci¹øenie kategorii AC1, prze-
kaüniki RM84, RM85,
RM96), do 3600 cykli/h (ob-
ci¹øenie kategorii AC1, prze-
kaüniki RMB631, RMB961).
Typowy czas zadzia³ania nie
przekracza 7†(RM84, RM85,
RM87) lub 10 ms (RMB631,
RMB641, RM96), natomiast
czas powrotu (odpowiednio)
3†lub 5†ms.

DoúÊ czÍsto, zw³aszcza
w†sprzÍcie audio i†telekomu-
nikacyjnym, s¹ stosowane
ultraminiaturowe przekaüniki
sygna³owe, ktÛrych styki wy-
konano ze specjalnych mate-
ria³Ûw przystosowanych do
przesy³ania sygna³Ûw†o†nie-
wielkich napiÍciach/pr¹dach.
Ze wzglÍdu na niewielkie
prze³¹czane moce, wymiary
stykÛw przekaünikÛw sygna-
³owych s¹ takøe niewielkie,
dziÍki czemu ich wymiary
ca³kowite s¹ mniejsze niø
przekaünikÛw ìklasycznychî.

W†ofercie Relpolu znaj-
duje siÍ kilka typÛw prze-
kaünikÛw sygna³owych:
- AZ850 - maj¹ wyprowa-
dzenia umieszczone w†ras-
t rze zgodnym z†DIL10,
przekaüniki wykonywane
w†wers jach: bistabi lnej
i†monostabilnej, cewki po-
laryzowane, obudowa
uszczelniona (IP67),

- AZ954Y - subminiaturowy
przekaünik sygna³owy,
przystosowany takøe do
sterowania obci¹øeniami
o†wiÍkszej mocy (1 A/
30†V), dostÍpny w†wersji
monostabilnej, wyprowa-

Artyku³ powsta³ na bazie
materia³ów udostêpnionych przez
firmê Relpol, www.relpol.com.pl,
tel. (68) 47-90-830.

Dodatkowe informacje
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dzenia w†rastrze 2,54 mm,
obudowa uszczelniona
(IP67),

- AZ822 - przekaüniki
w†niskoprofilowych obudo-
wach zbliøonych wymiara-
mi do DIL16, obudowa
uszczelniona (IP67), nie-
wielkie pojemnoúci paso-
øytnicze,

- AZ957 - przekaüniki przy-
stosowane do montaøu
bezpoúrednio na p³ytce
drukowanej, cewka moøe
byÊ zasilana napiÍciem od
1,5 V, obudowa uszczel-
niona (IP67),

- AZ832 i†AZ832P - prze-
kaüniki dostÍpne w†wers-
jach bi- i†monostabilnej,
charakteryzuj¹ siÍ duø¹
trwa³oúci¹ (do 20 mln za-
dzia³aÒ), duø¹ czu³oúci¹
(moc zasilaj¹ca cewkÍ nie
przekracza 96 mW), obu-
dowa uszczelniona, zbliøo-
na wymiarami do DIL16,
duøa odpornoúÊ na udary
(do 50g).
Przekaüniki produkowa-

ne przez Relpol s¹ testowa-
ne na zgodnoúÊ z†miÍdzyna-
rodowymi normami bezpie-
czeÒstwa (FCC68.302 1500†V,
FCC68.304 1000 V, UL-
E43203 i†inne), niektÛre ty-
py posiadaj¹ takøe certyfika-
ty SEP uprawnia j¹ce do
znaku B.

...lecz nie tylko
W†ofercie firmy Relpol -

oprÛcz przekaünikÛw o†budo-
wie i†parametrach zoptymali-
zowanych pod k¹tem stoso-
wania w†urz¹dzeniach elekt-
ronicznych - znajduje siÍ tak-
øe wiele innych typÛw prze-
kaünikÛw (w tym czasowe
i†termiczne), stycznikÛw,
prze³¹cznikÛw i†wiele rÛøne-
go rodzaju akcesoriÛw u³at-
wiaj¹cych stosowanie prze-
kaünikÛw w†rÛønych aplika-
cjach. CzÍúÊ z†oferowanych
elementÛw moøe znaleüÊ za-
stosowania w†energoelektroni-
ce, w†tym do sterowania pra-
c¹ silnikÛw elektrycznych
(np. soft-starty). PoúwiÍcimy
im osobny artyku³.
Micha³ Andrus


