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teria³u stykÛw (AgSnO i†AgNi) o†maksy-
malnej, pocz¹tkowej rezystancji 100 mΩ.
OprÛcz wersji o†typowo samochodo-

wych napiÍciach znamionowych 12
i†24†V, s¹ teø dostÍpne wykonania na na-
piÍcia 6, 9, 10 i†18 V. Przekaüniki s¹
montowane w†szczelnych obudowach
o†wymiarach 15,5 x†12,3, x†14 mm i†maj¹
wyprowadzenia przystosowane do monta-
øu na p³ytce drukowanej.

Przekaüniki serii HFKW-SH
Przekaüniki z†serii HFKW-SH charakte-

ryzuj¹ siÍ niewielkimi rozmiarami, po-
dwÛjnymi stykami NO, szczeln¹ obudow¹
z†tworzywa oraz szerokim zakresem tem-
peratur pracy (od -40 do +85oC). Styki
przekaünika wykonano ze stopu srebrnego
i†maj¹ rezystancjÍ nieprzekraczaj¹c¹ 100
mΩ (przy obci¹øeniu 1†A/6 VDC). Produ-
cent oferuje wykonania przekaünika o†rÛø-
nych napiÍciach znamionowych 6, 9, 10,
12 i†24 V. Przekaünik w†obudowie o†wy-
miarach 15,5 x†12,3 x†14 mm jest przy-
stosowany do montaøu bezpoúrednio na
p³ytce drukowanej.

Przekaüniki serii
HFKM/HFKS
Przekaünik samochodowy HFKM/HFKS

jest produkowany w†szeúciu wykonaniach
rÛøni¹cych siÍ uk³adem stykÛw wykona-
nych z†materia³u AgNi oraz pr¹dami:
maksymalnym pr¹dem rozruchowym (po-
dawanym dla obci¹øenia øarÛwk¹†samo-
chodow¹ bÍd¹c¹ w†stanie zimnym), mak-
symalnym pr¹dem prze³¹czanym oraz pr¹-
dem ci¹g³ym. Na przyk³ad wersja 1A
przekaünika charakteryzuje siÍ nastÍpuj¹-
cymi wartoúciami tych pr¹dÛw: 60, 20
i†15 A. Z†kolei wersja 1C ma styki typu
NO i†NC, ktÛrych pr¹dy znamionowe wy-
nosz¹ odpowiednio 60, 20, 16 A†i†12, 10,

10 A. Producent oferuje teø wykonania:
napiÍcia cewki o†wartoúci 6, 12 i†24 V,
z†jednym lub dwoma zestawami stykÛw
prze³¹czanych jednoczeúnie, w†obudowie
szczelnie zamkniÍtej (hermetycznej) lub
otwartej, a†takøe wersje o†dwÛch rÛønych
wymiarach stykÛw. Podobnie jak obudo-
wy przekaünikÛw przedstawionych po-
przednio, obudowa przekaünika HFKM/
HFKS predestynuje go do montaøu na
p³ytce drukowanej. Wymiary obudowy za-
mkniÍtej: 15 x†17,5 x†19,5 mm.

Przekaüniki serii HFKA
Przekaüniki tej serii charakteryzuj¹ siÍ

miniaturowymi rozmiarami szczelnie za-
mkniÍtej obudowy (14 x†7,2 x†13,5 mm).
Styki przekaünika s¹ wykonane z†materia-
³u AgSn i†mog¹ wytrzymaÊ pr¹d o†na-
tÍøeniu 25†A steruj¹cy si³ownikiem zamka
drzwiowego oraz pr¹d rozruchowy øarÛwek
samochodowych o†natÍøeniu do 30†A.
Przekaünik jest produkowany w†dwÛch
wersjach rÛøni¹cych siÍ rezystancj¹ cewki
o†napiÍciu znamionowym 12†V.
Przekaünik pracuje poprawnie w†zakre-

sie temperatur -40 do +85oC i†jest prze-
znaczony do montaøu wy³¹cznie na p³yt-
ce drukowanej.

Przekaüniki serii HFKC
Przekaüniki tej serii s¹ najmniejszymi

i†najløejszymi przekaünikami samochodo-
wymi produkowanymi przez firmÍ Hong-
fa. Miniaturowa obudowa tych przekaüni-
kÛw montowanych na p³ytce drukowanej
ma wymiary: 12 x†12,9 x†9,9 mm, a†masa
przekaünika nie przekracza 4†g. Przekaü-
niki HFKC s¹ produkowane w†trzech wer-

Za³oøona w†1984 roku chiÒska firma Hongfa specjalizuje siÍ w produkcji rÛønego rodzaju

przekaünikÛw. Obecnie firma ta, bÍd¹ca czÍúci¹ Hongfa Group - koncernu grupuj¹cego

fabryki g³Ûwnie z†branøy podzespo³Ûw i†komputerowej - produkuje ponad 14 000 wersji

przekaünikÛw. Niewiarygodne? A†jednak!

Hongfa zatrudnia obecnie 1700 praco-
wnikÛw. Jest to wiod¹cy producent prze-
kaünikÛw w†Chinach, od oúmiu lat znajdu-
je siÍ w†pierwszej setce najwiÍkszych firm
chiÒskich. Firma jest blisko zwi¹zana z†fir-
mami Matsushita (NAIS) oraz American
Zettler. WúrÛd przekaünikÛw produkowa-
nych przez firmÍ Hongfa, zgodnie z†wyma-
ganiami miÍdzynarodowych systemÛw za-
pewnienia jakoúci ISO9001 i†QS9000,
szczegÛlnym uznaniem ciesz¹ siÍ†przekaü-
niki przeznaczone do zastosowaÒ samocho-
dowych, oferowane w†wielu rÛønorodnych
wykonaniach dostosowanych do indywidu-
alnych wymagaÒ odbiorcÛw. Producent
oferuje przekaüniki z†obudow¹ otwart¹ lub
szczelnie zamkniÍt¹, odporn¹ na wnikanie
kurzu i†wilgoci, mieszcz¹c¹ jeden lub dwa
uk³ady prze³¹czaj¹ce. Przekaüniki zaleønie
od typu mog¹ pracowaÊ w†szerokim zakre-
sie temperatur, mog¹ mieÊ wyprowadzenia
przystosowane do montaøu†na p³ytce dru-
kowanej lub do nasuwanych konektorÛw,
rÛøn¹ liczbÍ stykÛw o†rÛønej obci¹øalnoúci
oraz cewki o†wielu napiÍciach znamiono-
wych i†rezystancji. Ze wzglÍdu na specyfi-
kÍ zastosowaÒ samochodowych, przekaüni-
ki s¹ odporne na wstrz¹sy mechaniczne
i†wibracje. Na uwagÍ zas³uguj¹ rÛwnieø
wersje charakteryzuj¹ce siÍ miniaturowymi
rozmiarami, niewielk¹ mas¹ i†bardzo cich¹
prac¹ uk³adu prze³¹czaj¹cego.

Przekaüniki serii HFKW
Subminiaturowe przekaüniki samocho-

dowe HFKW odznaczaj¹ siÍ:
- wysok¹ obci¹øalnoúci¹ pr¹dow¹ wyno-
sz¹c¹ 35 A†przez 10 minut lub 25
A†przez 1†godzinÍ,

- zwiÍkszon¹ odpornoúci¹ na podwyøszo-
n¹ temperaturÍ, wibracje i†wstrz¹sy,

- szerokim zakresem temperatur pracy (od
-40 do +85oC) oraz dwoma rodzajami ma-

Nowoczesne przekaźniki
samochodowe firmy Hongfa
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sjach rÛøni¹cych siÍ napiÍciem znamiono-
wym cewki i†poborem mocy: 12 V/0,55
W, 10†V/0,55 W†i†12 V/0,8 W. Styki prze-
kaünika s¹ wykonane ze stopu srebra
i†mog¹ prze³¹czaÊ pr¹d o†wartoúci
nieprzekraczaj¹cej 30 A. Przekaünik jest
przystosowany do pracy w†bardzo szero-
kim zakresie temperatur - od -40 aø do
+125oC.

Przekaüniki serii HFKP
Przekaünik samochodowy HFKP charak-

teryzuje siÍ maksymalnym prze³¹czanym
pr¹dem 60 A, w†tym pr¹dem rozrucho-
wym øarÛwek samochodowych 100 A†oraz
bardzo szerokim zakresem temperatur pra-
cy od -40 aø do +125oC. Jest on oferowa-
ny w†dwÛch wersjach: ze stykami typu
SPST-NO i†SPDT wykonanych z†materia³u
AgNi i†AgSnO, w†obudowie szczelnie za-
mkniÍtej lub otwartej open frame. Obudo-
wa europejskiej wersji przekaünika ma
wymiary 22 x 26,5 x 22,3 mm i†jest mon-
towana na p³ytce drukowanej, przy czym
s¹ dostÍpne dwie wersje uk³adu wyprowa-
dzeÒ.

Przekaüniki serii HFV4
Przekaünik HFV4 to typowy przekaünik

samochodowy o†rÛønych wersjach wypro-
wadzeÒ przystosowanych do standardo-

wych nasuwanych konektorÛw (wersja
QC) lub do montaøu na p³ytce drukowa-
nej (wersja PCB), ze wspornikiem mon-
taøowym wykonanym z†metalu lub z†two-
rzywa sztucznego. Maksymalny, ci¹g³y
pr¹d stykÛw przekaünika wykonanych
z†materia³u AgNi i†AgSnO wynosi 40 A
w†temperaturze 85oC (zakres temperatur
pracy od -40 do +85oC), a†napiÍcia zna-
mionowe jego cewki to 6, 12 i†24†V. Me-
talowa obudowa przekaünika jest odporna
na wnikanie kurzu.

Przekaüniki serii HFV7
Przekaüniki tej serii s¹ produkowa-

ne w†wykonaniach z†wyprowadzeniami
do montaøu na p³ytce drukowanej lub
do nasuwanych konektorÛw. Odbiorca
moøe zamÛwiÊ wers j Í z †obudow¹
szczelnie zamkniÍt¹ o†wymiarach 26,5
x†26,5 x†25,2 mm lub otwart¹, ze sty-
kami wykonanymi z†materia³u AgSnO
lub AGNi, a†takøe z†wbudowanym re-
zystorem przeciwzak³Ûceniowym lub
bez niego.
Cewki przekaünika s¹ dostÍpne

w†dwÛch wykonaniach o†standardowym
lub wysokim poborze mocy (rÛøne rezys-
tancje cewki). Niezaleønie od tego cewka
moøe mieÊ napiÍcie znamionowe 6, 12,
24 V. Na uwagÍ zas³uguje duøy pr¹d†prze-

³¹czania przekaünika (70 A) oraz szeroki
zakres temperatur pracy (od -40 do
+125oC).

Przekaüniki serii HFV8
Przekaüniki z†tej rodziny s¹ produkowa-

ne w†wersjach: z†wodoszczeln¹ obudow¹
lub obudow¹ zakryt¹, odporn¹ na wnika-
nie kurzu, bez rezystora t³umi¹cego zak³Û-
cenia, z†rezystorem lub teø z†diod¹ po³¹-
czon¹ z†nim rÛwnolegle. Styki przekaüni-
ka przystosowane do nasuwanych, minia-
turowych konektorÛw, wykonane z†mate-
ria³u AgSnO s¹ oferowane w†konfigura-
cjach SPST-NO i†SPDT i†mog¹ prze³¹czaÊ
pr¹d o†natÍøeniu do 40 A. Cewka prze-
kaünika moøe mieÊ napiÍcie znamionowe:
6, 12 i†24 V. Przekaünik charakteryzuje
siÍ rozszerzonym zakresem temperatur
pracy (od -40 do +125oC).

Przekaüniki serii JQC-24F
Przekaünik JQC-24F moøe pracowaÊ

w†szerokim zakresie temperatur: od -40
do +125oC. Plastikowa obudowa tego
przekaünika o†wymiarach 22,5 x†15 x†22,5
mm, rÛwnieø odporna na wnikanie kurzu,
ma wyprowadzenia typu QC standardu
2,8 mm przeznaczone do nasuwanych ko-
nektorÛw samochodowych. Pr¹d ci¹g³y
przekaünika nie przekracza 15 A†w†tempe-
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raturze 85oC. Przekaünik jest produkowa-
ny w†dwÛch wersjach 1C i†A†rÛøni¹cych
siÍ konfiguracj¹ stykÛw wykonanych
z†materia³u AgSnO. RÛwnolegle do cewki
przekaünika do³¹czono rezystor zaleøny
od napiÍcia znamionowego pracy (6, 12
lub 24†V).

Przekaüniki serii JQC-16F
Przekaünik JQC-16F jest produkowany

w†dwÛch wersjach: 1C - miniaturowej
slim - o†wymiarach 17,5 x†9,2 12,2 mm
oraz 2C - bliüniaczej twin - o†wymiarach
17, 5†x†16,8 x†13,2 mm, przy czym wersja
twin ma dwa oddzielne zestawy stykÛw
i†sterowania. DostÍpna jest takøe wersja
silent charakteryzuj¹ca siÍ cichym prze³¹-

czaniem. Styki przekaünika, wykonane za-
leønie od wersji z†materia³u AgSnO lub
AgNi, mog¹ przy obci¹øeniu rezystancyj-
nym przewodziÊ pr¹d prze³¹czaj¹cy 20
A†(przy napiÍciu 14 VDC). Przekaünik
przystosowany do pracy w†zakresie tem-
peratur od -40 do +85oC†jest dostÍpny wy-
³¹cznie z†cewk¹ na napiÍcie znamionowe
12 V.

Przekaünik serii JQC-16FV
Ostatni z†serii przekaünikÛw samocho-

dowych JQC-16FV jest rÛwnieø dostÍpny
w†wersji silent. Miniaturowa, szczelna
obudowa przekaünika o†wymiarach 22,8

Artyku³ powsta³ na bazie materia³ów
udostêpnionych przez firmê GAMMA Sp. z o.o.,
info@gamma.pl, tel.: (22)8627500, fax.: (22)
8627501.

Dodatkowe informacje

x†20,4 x†22,3 mm zawiera dwa bliüniacze
uk³ady prze³¹czaj¹ce ze stykami wykona-
nymi z†materia³u AgSnO lub AgNi. Po-
dobnie jak JQC-16F przekaünik JQC-16V
jest przystosowany do pracy w†zakresie
temperatur od -40 do +85oC i†ma cewkÍ
o†napiÍciu znamionowym 12 VDC.
AJ


