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silacze o†mocy do 300 W†s¹ prak-
tycznie bezobs³ugowe, poniewaø
s¹ ch³odzone grawitacyjnie. Mode-
le o†mocy 600 W†wyposaøono
w†wentylatory zwiÍkszaj¹ce sku-
tecznoúÊ ch³odzenia, co wymusza
ich okresow¹ obs³ugÍ. Wszystkie
zasilacze wyposaøono w†zabezpie-
czenia zapobiegaj¹ce chwilowym
przetÍøeniom (z ìpodciÍt¹î cha-
rakterystyk¹ zadzia³ania) oraz za-
bezpieczenie przed przepiÍciami
na wejúciach. Wersje o†mocy 600
W†wyposaøono takøe w†zabezpie-
czenie termiczne, ktÛre zapobiega
zbytniemu wzrostowi temperatury
we wnÍtrzu zasilacza.

S8TS
S¹ to zasilacze o†mocy wyjúcio-

wej od 60 do 240 W†o†doúÊ nie-
zwyk³ej budowie, pozwalaj¹cej za
pomoc¹ zaledwie trzech modeli
osi¹gn¹Ê szerok¹ gamÍ napiÍÊ
i†mocy wyjúciowych. Jest to moø-
liwe dziÍki zastosowaniu w†zasila-
czach specjalnych z³¹cz, za pomo-
c¹ ktÛrych zasilacze s¹ ze sob¹ ³¹-
czone elektrycznie po zamontowa-
niu na szynie DIN (fot. 1). W†za-
leønoúci od sposobu po³¹czenia

W†ofercie firmy Omron znajdu-
je siÍ rodzina zasilaczy impulso-
wych o†mocy wyjúciowej
5...960†W, ktÛrych budowa i†para-
metry zosta³y úciúle dostosowane
do wymagaÒ stawianych przez
systemy automatycznej regulacji,
nadzoru i†sterowania. Producent
pogrupowa³ je w†rodziny, ktÛrych
krÛtkie charakterystyki przedsta-
wiamy poniøej.

Wszystkie prezentowane rodzi-
ny zasilaczy spe³niaj¹ ostre wyma-
gania norm EMC/EMI, a†takøe
norm bezpieczeÒstwa.

S8PS
Jest to rodzina zasilaczy o†mo-

cy wyjúciowej od 50 do 600 W,
przystosowanych do zasilania na-
piÍciem zmiennym z†przedzia³u
85...240 VAC. Ich sprawnoúÊ ener-
getyczna wynosi (w zaleønoúci od
modelu) od 75 do 87%, a†napiÍ-
cia wyjúciowe mog¹ mieÊ jedn¹
z†nastÍpuj¹cych wartoúci: 5†V,
12†V†lub 24 V. Zasilacze s¹ do-
starczane w†obudowach typu open
frame oraz zamkniÍtych, zaopat-
rzonych w zatrzaski do montaøu
bezpoúrednio na szynie DIN. Za-

Nowoczesne zasilacze
do układów automatyki

Zasilanie urz¹dzeÒ jest
zagadnieniem doúÊ czÍsto
lekcewaøonym, zw³aszcza

przez mniej doúwiadczonych
automatykÛw. Zamiast zbieraÊ

- czÍsto bolesne
- doúwiadczenia, moøna po

prostu zastosowaÊ
w†projektowanym systemie
dobrej jakoúci specjalizowane
zasilacze, ktÛre rozwi¹zuj¹
wiÍkszoúÊ problemÛw na

jakie automatycy napotykaj¹
ìw terenieî.

zasilaczy s¹ stosowane z³¹cza rÛø-
nych typÛw (fot. 2). Budowa zasi-
laczy S8TS pozwala na rÛwnoleg-
³e ³¹czenie ze sob¹ ich wyjúÊ
(maksimum piÍÊ), moøna takøe
w†prosty sposÛb tworzyÊ systemy
bezpiecznego zasilania (tzw. zasi-
lanie redundantne) - uszkodzony
zasilacz sygnalizuje awariÍ zapale-
niem czerwonej diody LED (fot.
3). Standardowym wyposaøeniem
prezentowanych zasilaczy s¹ za-
bezpieczenia przed przepiÍciem
na wejúciu, przetÍøeniem na wyj-
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Dodatkowe informacje

úciu, a†zbyt niskie napiÍcie wej-
úciowe jest sygnalizowane zmian¹
stanu na specjalnym wyjúciu. Za-
lecany przez producenta zakres
napiÍcia wejúciowego mieúci siÍ
w†przedziale 85...246 VAC.

Do pracy ìgrupowejî w†rodzi-
nie S8TS nie s¹ przystosowane
zasilacze o†napiÍciu wyjúciowym
5†V, pozosta³e wersje (napiÍcia
wyjúciowe 12 i†24 VDC) s¹ do-
stÍpne w†dwÛch wariantach.

S8VS
TÍ rodzinÍ zasilaczy charaktery-

zuje moc wyjúciowa od 60 do 240
W, przy napiÍciu wyjúciowym rÛw-
nym zawsze 24 VDC. NapiÍcie wej-
úciowe, podobnie jak w†przypadku
wczeúniej opisanych zasilaczy, po-
winno siÍ mieúciÊ w†zakresie
85...246 VAC. W†ramach rodziny
S8VS s¹ dostÍpne zarÛwno modele
o†wygl¹dzie ìklasycznymî jak i†wy-
posaøone w†3-cyfrowy wyúwietlacz
LED oraz 1- lub 3-przyciskow¹ kla-
wiaturÍ (fot. 4). Za pomoc¹ diod
úwiec¹cych jest sygnalizowany tryb
pracy wyúwietlacza, na ktÛrym
moøna odczytaÊ wartoúÊ napiÍcia
wyjúciowego, natÍøenie pr¹du p³y-
n¹cego przez obci¹øenie, maksymal-
ny pr¹d p³yn¹cy przez obci¹øenie,
przewidywany czas pracy zasilacza
do niezbÍdnego przegl¹du, zliczany
i†wyúwietlany jest takøe ca³kowity
czas pracy. Ponadto, na wyúwietla-
czu s¹ sygnalizowane rÛøne (takøe
predefiniowane przez uøytkownika)
alarmy, w†tym wykrycie zbyt nis-
kiego napiÍcia na wejúciu, czy zbyt
wysoka temperatura wewn¹trz zasi-
lacza. NiektÛre modele wyposaøono
w†wyjúcia alarmowe, natomiast

wszystkie maj¹ wyjúcia zabezpie-
czone przed przetÍøeniem i†wbudo-
wane zabezpieczenia przeciwprze-
piÍciowe na wejúciach.

S82K
W†ramach tej rodziny s¹ do-

stÍpne zasilacze o†mocach wyjúcio-
wych od 3†aø do 240 W. S¹ one
przystosowane do montaøu na szy-
nach DIN, a†ich standardowym
wyposaøeniem jest wyjúcie sygna-
lizacji zbyt niskiego napiÍcia na
wyjúciu, niektÛre maj¹ takøe na
panelu czo³owym wskaünik spad-
ku napiÍcia. Wszystkie zasilacze
mog¹ byÊ zasilane napiÍciem
zmiennym o†wartoúci 85...264
VAC, a†modele o†mocach 3†W, 7,5

Fot. 3

W†i†15 W†takøe napiÍciem sta³ym
o†wartoúci 90...350 V. Za wyj¹t-
kiem niektÛrych zasilaczy o†mocy
7,5 W, wszystkie pozosta³e maj¹
pojedyncze wyjúcie, na ktÛrym wy-
stÍpuje napiÍcie 5, 12 lub 24 VDC.
W†przypadku wyjúcia symetryczne-
go moøliwe s¹ dwa napiÍcia: ±12
VDC lub ±15 VDC. Obwody wyj-
úciowe niektÛrych zasilaczy przy-
stosowano do ³¹czenia rÛwnoleg³e-
go (wzrasta wydajnoúÊ pr¹dowa)
lub szeregowego (zwiÍksza siÍ na-
piÍcie wyjúciowe). Producent ofe-
ruje w†ramach prezentowanej ro-
dziny zasilacze wyposaøone w†ak-
tywny korektor wspÛ³czynnika mo-
cy, a†takøe pozbawione go, co
prawdopodobnie ma istotny wp³yw
na ich cenÍ. Wszystkie zasilacze
wyposaøono natomiast w†filtr,
dziÍki ktÛremu spe³niaj¹ one
wszelkie typowe normy zwi¹zane
z†zak³Ûceniami i†kompatybilnoúci¹
elektromagnetyczn¹.
Andrzej Gawryluk, AVT

Fot. 4


