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Ze wzglÍdu na parametry elekt-
ryczne, przekaüniki pÛ³przewodniko-
we s¹ elementami przeznaczonymi
do w³¹czania obci¹øeÒ rezystancyj-
nych, a†wiÍc przede wszystkim rÛø-
nego typu grza³ek. Szybki rozwÛj
technologii stosowanych w†procesach
przemys³owych oraz koniecznoúÊ
sprostania coraz wiÍkszym wymogom
dotycz¹cym m.in. sterowania proce-
sami cieplnymi zmuszaj¹ konstrukto-

zaniach klasycznych opartych na
przekaünikach stykowych. Trwa³oúÊ
przekaünikÛw pÛ³przewodnikowych
jest wynikiem przede wszystkim bra-
ku mechanicznego elementu ³¹czenio-
wego. Ponadto cechuj¹ siÍ duø¹
szybkoúci¹ dzia³ania i odpornoúci¹
na wibracje. Niebagatelne znaczenie
ma takøe szczelnoúÊ obudowy, dziÍ-
ki ktÛrej przekaüniki s¹ odporne na
dzia³anie agresywnego úrodowiska
chemicznego gazÛw i†py³Ûw. Przekaü-
niki pÛ³przewodnikowe s¹ wiÍc
elementami nadaj¹cymi siÍ szczegÛl-
nie do systemÛw, w†ktÛrych proces
regulacji polega na kluczowaniu ob-
ci¹øenia rezystancyjnego z†doúÊ duø¹
czÍstotliwoúci¹, np. podczas sterowa-
nia z†zastosowaniem regulacji impul-
sowej.

Na naszym rynku s¹ dostÍpne
nowe przekaüniki zintegrowane ze
sterownikiem. Wejúciowym sygna³em
steruj¹cym prac¹ tych elementÛw
jes t l in iowy sygna ³ pr¹dowy
(4..20mA) lub sygna³ napiÍciowy
o†poziomach 0..10VDC. W tym dru-
gim przypadku konieczne jest zasi-
lenie uk³adu elektronicznego sterow-
nika z†dodatkowego ürÛd³a napiÍcia
sta³ego o†wartoúci 24V. Ze wzglÍdu
na charakterystykÍ interfejsu wej-
úciowego, przekaüniki te doskonale
nadaj¹ siÍ do wspÛ³pracy z†regula-
torami temperatury wyposaøonymi
w†wyjúcie analogowe (pr¹dowe lub

Znany krajowy producent przekaünikÛw

elektromechanicznych wprowadzi³ do swojej

oferty przekaüniki pÛ³przewodnikowe duøej

mocy, co niniejszym skrupulatnie

odnotowujemy w†artykule.

rÛw regulatorÛw temperatury do szu-
kania coraz doskonalszych rozwi¹zaÒ,
ktÛre zapewni¹ odpowiednio duø¹
trwa³oúÊ i†niezawodnoúÊ obwodÛw
wykonawczych.

W rozwi¹zaniu wiÍkszoúci typo-
wych problemÛw pomocne s¹ prze-
kaüniki pÛ³przewodnikowe SSR (ang.
Solid State Relay), ktÛre charaktery-
zuj¹ siÍ bardzo duø¹ øywotnoúci¹,
niemoøliw¹ do osi¹gniÍcia w†rozwi¹-
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Przekaźniki półprzewodnikowe
zintegrowane ze sterownikiem

Fot. 1.
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napiÍciowe) lub sterownikami PLC.
Mog¹ teø znaleüÊ zastosowanie
w†aplikacji z†zadajnikiem potencjo-
metrycznym, co moøna ³atwo zreali-
zowaÊ stosuj¹c urz¹dzenie w†wersji
z†wejúciem napiÍciowym (0..10VDC).

Na rys. 1 przedstawiono przebiegi
czasowe ilustruj¹ce dzia³anie stero-
wanie grupowe oraz sterowanie pe³-
nookresowe zrealizowane za pomoc¹
przekaünika SSR. Wykresy z gÛrnej
i†dolnej czÍúci rysunku rÛøni¹ siÍ
wartoúciami poziomÛw wysterowania
sygna³em wejúciowym. £atwo zauwa-
øyÊ, øe g³Ûwn¹ rÛønic¹ pomiÍdzy
tymi sposobami sterowania jest pro-
porcjonalne roz³oøenie w†czasie okre-
sÛw napiÍcia sieci podawanego na
obci¹øenie, a†tym samym zmniejsze-
nie histerezy zmian temperatury na
elemencie grzejnym.

Sterowanie liniowym sygna³em
analogowym pozwala osi¹gn¹Ê duø¹
dok³adnoúÊ w†ustalaniu temperatury
obiektÛw. Z†kolei zastosowanie za³¹-
czania przekaünika w†îzerzeî napiÍ-
cia sieci powoduje zmniejszenie szu-

Rys. 2. Schemat blokowy RN1F.

Rys. 1. Przebiegi czasowe ilustrujące sterowanie grupowe i pełnookresowe.

Fot. 2.

mÛw i†zak³ÛceÒ elektromag-
netycznych emitowanych
przez przekaünik do oto-
czenia i†przed³uøa takøe
øywotnoúÊ grzejnych elementÛw wy-
konawczych.

Przekaüniki rodziny SOLITRON
RNxF s¹ dostÍpne w wersji 1- i 3-
fazowej (czyli w wersji 1- i 2-polo-
wej). Na rys. 2 pokazano schemat
blokowy przekaünika RN1F. Ze
wzglÍdu na zastosowanie jako ele-
mentÛw wykonawczych dwÛch tyrys-
torÛw, obudowa przekaünikÛw jest
zintegrowana z†radiatorem. DziÍki od-
powiedniej konstrukcji mechanicznej
przekaüniki moøna montowaÊ bezpo-
úrednio na szynie DIN 35mm.

W†zaleønoúci od obci¹øalnoúci
pr¹dowej przekaünika, radiator wy-
stÍpuje w†dwÛch rozmiarach (szero-
koúciach): 90mm (fot. 1) i†45mm
(fot. 2). DziÍki temu nie musimy
borykaÊ siÍ z†dobieraniem i†monta-
øem odpowiedniego radiatora. Ele-
menty mocy zastosowane w†przekaü-
nikach s¹ odseparowane galwanicz-

Podstawowe parametry przekaźników RN1F
Typ Prąd Znamionowe Rodzaj Zakres

przekaźnika obciążenia napięcie sterowania parametru
[A] pracy [VAC] sterującego

RN1F12I30 30 120 Prądowe 4..20mA
RN1F12I50 50 120 Prądowe 4..20mA
RN1F12V30 30 120 Napięciowe 0..10VDC
RN1F12V50 50 120 Napięciowe 0..10VDC
RN1F23I30 30 230 Prądowe 4..20mA
RN1F23I50 50 230 Prądowe 4..20mA
RN1F23V30 30 230 Napięciowe 0..10VDC
RN1F23V50 50 230 Napięciowe 0..10VDC
RN1F48I30 30 480 Prądowe 4..20mA
RN1F48I50 50 480 Prądowe 4..20mA
RN1F48V30 30 480 Napięciowe 0..10VDC
RN1F48V50 50 480 Napięciowe 0..10VDC

Podstawowe parametry przekaźników RN2F
Typ Prąd Znamionowe Rodzaj Zakres

przekaźnika obciążenia napięcie sterowania parametru
[A] pracy [VAC] sterującego

RN2F12I30 30 120 Prądowe 4..20mA
RN2F12I50 50 120 Prądowe 4..20mA
RN2F12V30 30 120 Napięciowe 0..10VDC
RN2F12V50 50 120 Napięciowe 0..10VDC
RN2F23I30 30 230 Prądowe 4..20mA
RN2F23I50 50 230 Prądowe 4..20mA
RN2F23V30 30 230 Napięciowe 0..10VDC
RN2F23V50 50 230 Napięciowe 0..10VDC
RN2F48I30 30 480 Prądowe 4..20mA
RN2F48I50 50 480 Prądowe 4..20mA
RN2F48V30 30 480 Napięciowe 0..10VDC
RN2F48V50 50 480 Napięciowe 0..10VDC

nie od radiatora materia³em cera-
micznym zapewniaj¹cym odpornoúÊ
na przebicie napiÍciem o†wartoúci
nie mniejszej niø 4kV.
Pawe³ Piechota, Relpol S.A.

Wszelkie dane potrzebne do reali-
zacji aplikacji oraz u³atwiaj¹ce dobÛr
przekaünikÛw i†akcesoriÛw moøna zna-
leüÊ na stronie internetowej http://
www.relpol.com.pl/produkty/polprzewod-
niki/przekazniki_polprzewodnikowe.pdf.

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†ma-
teria³y firmy Relpol, tel.: (68) 374-30-
21 w. 308, fax: (68) 374-38-66.


