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olejeniu lub wysokotemperaturo-
wych.

Omron jest jednym z†najbar-
dziej wytrwa³ych producentÛw
tych ma³o efektownych, lecz czÍs-
to niezast¹pionych elementÛw, po-
niewaø oprÛcz bardzo szerokiej ga-
my wy³¹cznikÛw kraÒcowych oraz
wy³¹cznikÛw bezpieczeÒstwa ofe-
ruje takøe nad wyraz bogat¹ gamÍ
elementÛw u³atwiaj¹cych ich sto-
sowanie, przede wszystkim g³owi-
ce czujnikowe (aktywatory) rÛøne-
go typu.

W†artykule sku-
pimy siÍ na prze-
g l¹dzie dwÛch
najwaøniejszych
dla automatykÛw
grup wy³¹cznikÛw
oferowanych przez
firmÍ Omron:

wy³¹cznikach kraÒcowych i†bezpie-
czeÒstwa.

RÛønica...
. . . pomiÍdzy wy³¹czn ikami

kraÒcowymi i†wy³¹cznikami bez-
p i eczeÒs twa po lega przede
wszystkim na rodzaju wykorzys-
tywanych g³owic czujnikowych
oraz - czÍsto stosowane w†wy-
³¹cznikach bezpieczeÒstwa - sys-
temami podtrzymania blokady,
ktÛre wymagaj¹ rÍcznej ingeren-
cji operatora po wyst¹pieniu sy-
tuacji alarmowej.

Na fot. 1 jest widoczny wy³¹cz-
nik bezpieczeÒstwa D4BL, w†ktÛ-
rego wnÍtrzu jest ukryty dodatko-
wy mechanizm podtrzymuj¹cy
z†elektromagnesem, sterowany za

WydawaÊ by siÍ mog³o, øe nie ma podzespo³u bardziej

banalnego od wy³¹cznika. Myúli tak wiÍkszoúÊ elektronikÛw, ale

i†automatykom ten pogl¹d nie jest obcy. To przecieø tylko

styk, kawa³ek sprÍøyny, zaciski doprowadzaj¹ce pr¹d...

O†tym, øe dobrze wykonany wy³¹cznik jest dzie³em sztuki

inøynierskiej staramy siÍ przekonaÊ CzytelnikÛw w†artykule.

W†systemach automatyki wy-
³¹czniki mechaniczne s¹ stopnio-
wo wypierane przez coraz bar-
dziej zelektronizowane pojemnoú-
ciowe i†indukcyjne czujniki zbli-
øeniowe. Nadal jednak wystÍpuj¹
aplikacje, w†ktÛrych zast¹pienie
klasycznego styku mechanicznego
przez urz¹dzenie elektroniczne
jest niemoøliwe lub zbyt kosztow-
ne, dotyczy to przede wszystkim
úrodowisk o†silnym zapyleniu, za-

Rys. 1.



pomoc¹ zamka z†kluczem. Na rys.
1 znajduje siÍ przyk³ad aplikacji
w³¹cznika z†wsuwanym czujni-
kiem.

Nieco inn¹ konstrukcjÍ maja
wy³¹czniki bezpieczeÒstwa serii
D4DH (fot. 2), wyposaøane w†rÛø-
nego typu g³owice czujnikowe
sprzÍgane z†nadzorowanym obiek-
tem. Konstrukcja tych wy³¹czni-
kÛw predestynuje je do stosowa-
nia np. w†ruchomych czÍúciach
obudÛw maszyn pracuj¹cych w†ka-
binach zamkniÍtych ze wzglÍdÛw
bezpieczeÒstwa (rys. 2).

Do jeszcze innych zastosowaÒ
s¹ przystosowane wy³¹czniki se-
rii A22E (fot. 3). S¹ one wyko-
rzystywane w†panelach operator-
skich maszyn i†napÍdÛw, jako
wy³¹czniki awaryjne lub alarmo-
we o†duøej niezawodnoúci. W†tej
rodzinie wy³¹cznikÛw s¹ dostÍp-
ne wersje z†dodatkow¹ blokad¹
mechaniczn¹, uruchamian¹ za po-
moc¹ klucza.

Wy³¹cznikÛw bezpieczeÒstwa,
podobnych do prezentowanych,
Omron produkuje znacznie wiÍcej,
úciúle je dopasowuj¹c do poten-
cjalnych wymagaÒ uøytkownikÛw.
Bardzo waøn¹ cech¹ oferty Omro-
na jest to, øe producent dostarcza
bardzo szerok¹ gamÍ g³owic czuj-
nikowych do kaødej rodziny wy-
³¹cznikÛw.

Wy³¹czniki kraÒcowe s¹ wy-
korzystywane w†rÛønego rodzaju

systemach úledzenia po³oøenia
elementÛw maszyn i†mechaniz-
mÛw. O†ile konstrukcja ich me-
chanizmÛw stykowych jest zbli-
øona do wy³¹cznikÛw bezpie-
czeÒstwa, to g³owice czujnikowe
maj¹ radykalnie odmienn¹ kon-
strukcjÍ. Wy³¹czniki kraÒcowe
serii D4DN (fot. 4) s¹ w†niektÛ-
rych wersjach wyposaøane w†sty-
ki dzia³a j¹ce z†opÛünieniem,
dziÍki czemu lokalnie s¹ likwi-
dowane potencjalne zak³Ûcenia
wywo³ywane np. silnymi drga-
niami. Na fot. 4†widoczna jest
gama dostÍpnych g³owic czujni-
kowych zamontowanych na iden-

tycznych modu³ach w³¹cznikÛw.
Z†kolei na fot. 5 s¹ widoczne
rÛøne wersje w³¹cznikÛw kraÒco-
wych z†rodziny D4DR zintegro-
wanych z†systemem rÍcznego ka-
sowania stanu alarmowego oraz
szeregiem g³owic czujnikowych
rÛønego typu.

Jak dobraÊ...
...odpowiedni wy³¹cznik do ap-

likacji? Najwaøniejszym paramet-
rem jest jakoúÊ úrodowiska, w†ja-
kim ma on pracowaÊ. Jeøeli w†oto-
czeniu bÍd¹ wystÍpowaÊ pary sub-
stancji ³atwopalnych lub wybucho-
wych, naleøy wybraÊ wy³¹cznik
w†obudowie hermetycznej, np.
WLF6. Jeøeli wy³¹cznik jest mon-
towany na maszynie okresowo sil-
nie drgaj¹cej, warto zainwestowaÊ
w†wy³¹cznik z†opÛünionymi styka-
mi. W†zaleønoúci od si³ dzia³aj¹-

Rys. 2.

Fot. 1.

Fot. 2.
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cych na wy³¹cznik trzeba dobraÊ
materia³, z†jakiego wykonano jego
obudowÍ - dostÍpne s¹ obudowy
z†tworzywa sztucznego, metalu
a†nawet odlewÛw.

Kolejnym bardzo istotnym pa-
rametrem doboru wy³¹cznikÛw jest
obci¹øalnoúÊ ich stykÛw, ktÛra do-

chodzi nawet do 20A przy napiÍ-
ciu 250VAC, co umoøliwia bezpo-
úrednie sterowanie przez wy³¹cz-
nik duøych obci¹øeÒ.

Takøe dobÛr g³owicy czujniko-
wej moøe mieÊ ogromny wp³yw na
jakoúÊ dzia³ania ca³ego systemu.
DziÍki niezwykle szerokiej gamie

Fot. 3.

Fot. 5.

Fot. 4.

oferowanych przez firmÍ Omron
wersji g³owic czujnikowych jej do-
bÛr zaleøy tylko od dociekliwoúci
uøytkownikÛw, poniewaø produ-
cent opracowa³ i†wdroøy³ do pro-
dukcji praktycznie wszystkie moø-
liwe ich wersje.

To nie wszystko...
...co Omron ma do powiedze-

nia w†dziedzinie wy³¹cznikÛw.
OprÛcz rÛønorodnych wy³¹czni-
kÛw do systemÛw automatyki pro-
ducent oferuje bardzo wiele rÛø-
norodnych wy³¹cznikÛw, impulsa-
torÛw, nastawnikÛw obrotowych
i†DIP-switchy, ktÛre s¹ chÍtnie
stosowane przez elektronikÛw.
Dlatego do tematu wkrÛtce wrÛci-
my.
Tomasz Paszkiewicz

Artyku³ powsta³ w†oparciu
o†materia³y firmy Omron, tel. (0-
22) 645-78-60.

Katalog podzespo³Ûw firmy
Omron znajduje siÍ na p³ycie CD-
EP10/2000 w†katalogu \Omron.


