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bÍdzie mia³ szerokoúÊ 49,6mm za-
miast 124mm jak ze starszymi mo-
du³ami.

Ze wzglÍdu na odstÍp wynosz¹-
cy zaledwie 1,2mm miedzy s¹sied-
nimi przekaünikami, powstaj¹ z†pun-
ktu widzenia uøytkownika dwa
problemy:
- utrudnione wyjmowanie i†wk³ada-
nie przekaünikÛw,

- wykonanie mostkÛw miÍdzy mo-
du³ami, moøe byÊ np. k³opotliwe
doprowadzenie zera do cewek
przekaünikÛw.
Wyjmowanie i†wk³adanie prze-

kaünika firma Finder rozwi¹za³a za
pomoc¹ specjalnego wyrzutnika, po-
woduj¹cego po naciúniÍciu düwigni
(widocznej na fot. 3) wypchniÍcie
przekaünika z†gniazda.

Interesuj¹cym rozwi¹zaniem kon-
strukcyjnym serii 38 jest mostkowa-
nie modu³Ûw. Montaøysta moøe zasto-
sowaÊ specjalny ³¹cznik 20-zaciskowy
(fot. 4), ktÛry skrÛcony na w³aúciw¹
d³ugoúÊ moøe zostaÊ wpiÍty w†gniaz-
do, w†specjalnie do tego celu skon-
struowane kontakty. £¹cznik bardzo
u³atwia montaø, zwiÍksza niezawod-
noúÊ uk³adu steruj¹cego oraz pozwala
zaoszczÍdziÊ wiele cennego czasu.

Kaøde gniazdo prezentowanej se-
rii jest wyposaøone w†niewymienial-
ny modu³ sygnalizacyjno-przeciwza-
k³Ûceniowy. Do sygnalizacji zgodnie
ze standardami úwiatowymi (kolor
zielony - system pracuje zgodnie
z†wymaganiami, kolor czerwony
oznacza stan awaryjny) uøyta jest zie-
lona dioda úwiec¹ca zapalana napiÍ-
ciem zasilania cewki przekaünika.
Dodatkowo, cewka przekaünika
zbocznikowana jest diod¹ prostowni-
cz¹ w³¹czon¹ zaporowo w†stosunku
do zasilania, ktÛrej zadaniem jest
zwieranie przepiÍÊ powstaj¹cych
w†momencie wy³¹czania przekaünika,
zwi¹zanych z†wy³¹czaniem pr¹du

Powszechnie stosowane s¹ poje-
dyncze lub wielokrotne modu³y se-
paracyjne (tzw. karty przekaünikowe)
z†wykorzystaniem przekaünikÛw
standardowych. Firma Finder posia-
da w†swym programie miÍdzy inny-
mi takøe modu³y pojedyncze - seria
49 (lub w†nowszej wersji - seria 48),
zbudowane w†oparciu o†powszechnie
znane i†niezawodne przekaüniki se-
rii 40. Te rozwi¹zania maj¹ jednak
istotn¹ wadÍ - duø¹ szerokoúÊ,
a†w†nastÍpstwie duøe wymiary.

Nowy, ìwyszczuplonyî modu³
przekaünikowy firmy Finder - serii
38 - zosta³ wymuszony úwiatowym
trendem do redukcji gabarytÛw apa-
ratÛw elektrycznych.

Nowy modu³ 38 sk³ada siÍ
z†przekaünika serii 34 oraz gniazda
serii 93. Pokazany na fot. 1 modu³
jest bardzo w¹ski, ma tylko 6,2mm
(rys. 2)! Oznacza to 2,5-krotne
zmniejszenie szerokoúci pakietu se-
paracyjnego. Oúmiowyjúciowy modu³

Fot. 1.

W†artykule prezentujemy miniaturowe przekaüniki

elektromagnetyczne, ktÛrych szczegÛln¹ cech¹ jest

niewielka gruboúÊ obudowy.

Separacyjne modu³y przekaünikowe znajduj¹ czÍsto

zastosowanie jako elementy izoluj¹ce galwanicznie wyjúcia

mikrosterownikÛw PLC. Dlatego s¹ budowane jako pakiety

kart o†wielokrotnoúci osiem. Tak wiÍc zmniejszenie

szerokoúci pojedynczego modu³u daje istotn¹ redukcjÍ

rozmiarÛw ca³ego podzespo³u.

Rys. 2.
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p³yn¹cego przez indukcyjnoúÊ cewki.
Dla zapobieøenia pomy³ce mog¹cej
powstaÊ przy montaøu (odwrotnej
biegunowoúci powoduj¹cej spalenie
diody przeciwzak³Ûceniowej), zastoso-
wano dodatkow¹ diodÍ w³¹czon¹ sze-
regowo z†zasilaniem (rys. 5).

Elementem wykonawczym modu-
³u jest mechanizm przekaünikowy
serii 34. Jego parametry elektryczne
okreúlaj¹ parametry ca³ego modu³u.
Styki przekaünikÛw wykonywane s¹
w†dwÛch wersjach: standardowej
(styki wykonane z†AgSnO2) oraz po-
z³acanej (AgSnO2 + 5µm Au). Daje
to dwie moøliwoúci zastosowaÒ:
przy standardowych stykach modu³
prze³¹cza elementy wykonawcze ob-
ci¹øaj¹ce do 6A (AC1), przy poz³a-
canych - ma³e sygna³y o†wartoúciach
minimalnych 1†do 2mA. Cewki wy-
konane s¹ na napiÍcia 12, 24, 48

i†60V napiÍcia sta³ego. Dla wersji
czu³ej stosuje siÍ cewkÍ o†ma³ym
poborze mocy wynosz¹cym tylko
0,17W, co daje np. dla 24V pr¹d za-
³¹czaj¹cy 7mA.

O†ile modu³y separuj¹ce firmy
Finder tworz¹ce seriÍ 38 zasilane
napiÍciem sta³ym DC znane s¹ juø
na polskim rynku od niespe³na ro-
ku, o†tyle do nowoúci naleøy zali-
czyÊ te same modu³y w†wykonaniu
z†zasilaniem uniwersalnym sta³o-
i†zmiennopr¹dowe (AC/DC). W†uk³a-
dach takich elementem wykonaw-
czym jest ten sam przekaünik sta³o-
pr¹dowy serii 34 opisany powyøej.
Istota zasilania uniwersalnego tkwi
w†gnieüdzie serii 93. DziÍki mostko-
wi prostowniczemu (rys. 6) jest
moøliwe zasilanie cewki napiÍciem
przemiennym, a†dodatkowo uk³ad
zabezpieczony jest przed odwrÛce-
niem polaryzacji. Dioda Zenera t³u-
mi przepiÍcia i†ogranicza napiÍcie
po od³¹czeniu od cewki. Do sygna-
lizacji obecnoúci napiÍcia na cewce
przekaünika wykorzystana jest po-
dobnie jak w†poprzednim uk³adzie
zielona dioda LED.

Modu³ separacyjny serii 38, pro-
dukowany przez firmÍ Finder, ze
wzglÍdu na niewielkie rozmiary (sze-
rokoúÊ tylko 6,2mm) oraz doskona³e
parametry elektryczne jest niezwykle
przydatny wszÍdzie tam, gdzie ma-
my zarÛwno ma³¹ lub bardzo duø¹
liczb¹ sygna³Ûw i†rÛwnoczeúnie zale-
øy nam na oszczÍdnoúci miejsca. Do-

Rys. 5.

Fot. 3.

Fot. 4.

Rys. 6.

datkowa, rÛwnie waøna oszczÍdnoúÊ
wynika z†faktu ma³ego poboru mocy,
co umoøliwia zastosowanie zasilacza
o†mniejszej mocy, to zaú skutkuje
mniejszymi rozmiarami urz¹dzenia
i†pozwala ograniczyÊ koszty.

Korzystna ìszczup³aî cena poje-
dynczego modu³u i†uniwersalne na-
piÍcie zasilania AC/DC pozwalaj¹ na
powszechne i†uniwersalne zastoso-
wania w†wielu aplikacjach zwi¹za-
nych ze sterowaniami uk³adÛw au-
tomatyki przemys³owej.
Waldemar Fedorowicz, Astat
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