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P O D Z E S P O Ł Y

Bezpieczne przekaźniki
firmy NAIS Matsushita

Coraz wyøsze wymagania
stawiane wspÛ³czeúnie

konstruowanym urz¹dzeniom
elektronicznym, elektrycznym

i†energetycznym powoduj¹, øe ich
twÛrcy siÍgaj¹ po coraz
doskonalsze podzespo³y.

ìDoskonalszeî oznacza przede
wszystkim bardziej niezawodne

i†bardziej bezpieczne.
Jednym z†najnowszych osi¹gniÍÊ
w†podnoszeniu bezpieczeÒstwa
i†niezawodnoúci wspÛ³czesnych

przekaünikÛw
elektromechanicznych jest seria
SF produkowana przez firmÍ

NAIS Matsushita.
O†ich moøliwoúciach i†zaletach

dowiecie siÍ z†artyku³u.

Przekaünik SF4 jest sztandarowym prze-
kaünikiem serii z†wymuszonym prze³¹cza-
niem stykÛw. Jest to nowoczesny, spolaryzo-
wany przekaünik monostabilny. CzÍúÊ komu-
tacyjna (rys. 1) sk³ada siÍ z†oúmiu par sprÍ-
øystych zestykÛw, po cztery wewnÍtrzne (5-
6, 7-8, 9-10 i†11-12) i†cztery zewnÍtrzne (13-
14, 15-16, 17-18 i†19-20), obrotowej kotwicy
(oznaczona liter¹ ìCî) oraz czterech elemen-
tÛw (oznaczonych liter¹ ìDî) wymuszaj¹cych
ruch wszystkich par zestykÛw. Kotwica s³uøy
jako napÍd dla elementÛw uruchamiaj¹cych,
ktÛre otaczaj¹ zestyki i†parami je uruchamia-
j¹. Elementy te nie s¹ po³¹czone z†kotwic¹
na sztywno.
Kaøda para stykÛw sk³ada siÍ z†jednego ze-

styku roboczego (zwiernego) i†jednego spoczyn-
kowego (rozwiernego), ktÛre s¹ wzajemnie od
siebie uzaleønione w†sposÛb mechaniczny.
Jak wynika z†praktyki, najbardziej nieza-

wodnym prze³¹czaniem przymusowym jest
pojedynczy zestyk prze³¹czny. W†razie jakiej-
kolwiek usterki wystÍpuje tylko jedno lub
drugie po³oøenie styku. Wykorzystuj¹c te do-
úwiadczenia w†firmie NAIS Matsushita opra-
cowano uk³ad zestykÛw przekaünika SF.
Para zestykÛw (na przyk³ad 11-12, 19-20,

rys. 2) jest wzajemnie od siebie uzaleøniona,
przy pomocy wspÛlnego elementu urucha-
miaj¹cego, a†kaøda sprÍøyna (stanowi¹ca jed-
noczeúnie styk) znajduje siÍ w†oddzielnej,
izolowanej komorze. DziÍki temu, w†razie
pÍkniÍcia sprÍøyny, unika siÍ zwarcia oby-
dwu zestykÛw. Prze³¹czane obwody (najczÍú-
ciej obwÛd zabezpieczaj¹cy i†obwÛd kontrol-
ny) s¹ wiÍc w†pewny sposÛb izolowane gal-
wanicznie. PowrÛt stykÛw do pozycji spo-
czynkowej zapewnia magnes sta³y przyci¹ga-
j¹cy kotwicÍ.

Prze³¹czanie przymusowe
zewnÍtrznych zestykÛw
Przeúledümy prosty przyk³ad obrazuj¹cy za-

sadÍ dzia³ania przekaünika SF4. W†razie skle-
jenia siÍ zewnÍtrznego zestyku zwiernego 19-
20 rozwarty pozostaje wewnÍtrzny zestyk 11-
12 uruchamiany w†parze przez element urucha-
miaj¹cy ìDî. Pozosta³e zestyki prze³¹czaj¹, to
znaczy spe³niaj¹ swoj¹ funkcjÍ ³¹czenia lub roz-
³¹czania obwodÛw. Gdy tÍ w³aúciwoúÊ przekaü-
nika SF4 odpowiednio wykorzysta siÍ podczas
opracowywania aplikacji, znacznie wzrasta bez-
pieczeÒstwo pracy prze³¹czanych obwodÛw.
Przyk³adowo w†przypadku jednokana³owe-

go wyjúcia moøna po³¹czyÊ szeregowo zestyki
19-20 i†13-14 (rys. 3). W†razie zgrzania siÍ
pary stykÛw 19-20 wy³¹czenie awaryjne za-
pewnia zestyk 13-14. Usterka jest rejestrowa-
na przez rozwarty w†takim przypadku zestyk
kontrolny 11-12 lub 5-6.
Przekaünik zachowuje siÍ podobnie, gdy

w†uk³adzie o†naprzemiennym wysterowywa-
niu dwÛch przekaünikÛw bezpieczeÒstwa ze-
wnÍtrzne zestyki rozwierne 17-18 i†15-16 zna-
jduj¹ siÍ w†jednym obwodzie roboczym. Tak-

øe wÛwczas sklejenie siÍ jednego z†tych ze-
stykÛw nie blokuje kotwicy obrotowej, to
znaczy pozosta³e pary zestykÛw powracaj¹ do
bezpiecznego stanu (bezpiecznym stanem jest
w†tym przypadku w³¹czony przekaünik).
Usterka jest rozpoznawana przez jeden z†we-
wnÍtrznych, parami prze³¹czanych przymu-
sowo zestykÛw (9-10 lub 7-8).

Przymusowe prze³¹czanie
wewnÍtrznych zestykÛw
W†razie sklejenia siÍ wewnÍtrznego zesty-

ku spoczynkowego (rozwiernego) 11-12 lub
zestyku spoczynkowego 5-6, opadniÍta kot-
wica ìCî zostaje zablokowana w†tym po³o-
øeniu i†wszystkie rozwarte zestyki 7-8, 9-10,
13-14 i†19-20 pozostaj¹ rozwarte. Podobnie
zachowuje siÍ przekaünik w³¹czony. W†tym
przypadku w†razie sklejenia siÍ zestykÛw
zwiernych 7-8 lub 9-10 zestyki 5-6, 11-12,
15-16 i†17-18 pozostaj¹ rozwarte. Zachowanie
to odpowiada nieprzyci¹gniÍciu lub nieopad-
niÍciu kotwicy zwyk³ych przekaünikÛw z†ze-
stykami prze³¹czanymi przymusowo.
DziÍki zastosowaniu tak prostego sposobu

prze³¹czania stykÛw uzyskano duø¹ nieza-
wodnoúÊ przekaünikÛw SF4 oraz gwarancjÍ
bezpiecznego dla uøytkownika jego funkcjo-
nowania. Potwierdzeniem tych walorÛw jest
szereg úwiadectw bezpieczeÒstwa i†atestÛw,
jakimi uhonorowano przekaüniki serii SF. S¹
to m.in. niemieckie atesty specjalistyczne opi-
suj¹ce elementy stosowane w†nastÍpuj¹cych
aplikacjach:
- Elektryczne wyposaøenie palenisk wed³ug
VDE 0116/3.79,

- Elektryczne wyposaøenie maszyn produk-
cyjnych i†wytwÛrczych wed³ug VDE 0113/
12.73,

- Instalacje sygnalizacyjne dla zapewnienia
bezpieczeÒstwa ruchu drogowego wed³ug
VDE 0832/7.81,

- BezpieczeÒstwo aparatÛw elektromedycz-
nych wed³ug VDE 0750/5.82,

- Regu³y techniczne odnosz¹ce siÍ do düwi-
gÛw, wind osobowych i†towarowych we-
d³ug TRA200,

- Ustalone przez zwi¹zek zawodowy regu³y
bezpieczeÒstwa odnosz¹ce siÍ do uk³adÛw
sterowania pras wed³ug ZH1/281, ZH1/456,
ZH1/457 i†ZH1/508.

Horst Kreile, NAIS Matsushita

Podstawowe właściwości przekaźników
serii SF.
✓ zestyki przełączane przymusowo;
✓ gwarantowany poziom ochrony − IP67;
✓ płaska konstrukcja i wyprowadzenia do montażu na

płytce drukowanej;
✓ spolaryzowany, oszczędny pod względem poboru

energii (poniżej 500mW);
✓ oddzielne komory dla każdej sprężyny stykowej i tym

samym niezawodne oddzielenie galwaniczne obwodu
prądowego nawet w razie pęknięcia sprężyny;
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