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Styczniki pomocnicze 

Styczniki pomocnicze

Do realizacji zadań sterowania i regulacji wielo-
krotnie stosowane są styczniki pomocnicze. 
Stosuje się je w dużej liczbie do pośredniego 
sterowania silników, zaworów, sprzęgieł 
i urządzeń grzewczych.

Oprócz prostoty w projektowaniu, w budowie 
sterowania, uruchamianiu i w konserwacji za 
stosowaniem styczników pomocniczych prze-
mawia głównie wysoki poziom bezpie-
czeństwa.

Bezpieczeństwo
Zasadniczy aspekt bezpieczeństwa jest twor-
zony przez same styki styczników pomocni-
czych.  Przez zastosowanie odpowiednich środ-
ków konstrukcyjnych zagwarantowane jest gal-
waniczne rozdzielenie między obwodem stero-
wania i załączonym obwodem, a w stanie 

wyłączenia między wejściem i wyjściem styków. 
Wszystkie styczniki pomocnicze firmy Moeller 
mają zestyki z podwójną przerwą między sty-
kami.

Organizacje zawodowe wymagają od sterowa-
nia pras do obróbki metali, aby styki styczników
były prowadzone w sposób wymuszony. 
Wymuszenie występuje wtedy, gdy styki są ze 
sobą tak wzajemnie powiązane mechanicznie, 
że zestyki zwierne i rozwierne nie mogą być 
nigdy zamknięte jednocześnie. Przy tym musi 
być zapewnione, aby przez cały okres używal-
ności, również przy zakłóceniu (np. zespawanie 
styku), odstępy między stykami nie były mnie-
jsze od 0,5 mm. Wymaganie to spełniają stycz-
niki pomocnicze DILER i DILA.

Styczniki pomocnicze firmy Moeller 

Moeller oferuje dwa różne szeregi styczników 
pomocniczych o budowie modułowej:

• styczniki pomocnicze DILER,
• styczniki pomocnicze DILA.

Na następnych stronach znajduje się opis tych 
elementów.

System modułowy 

System modułowy oferuje wiele zalet dla 
użytkownika. Podstawą są aparaty bazowe; 
moduły o pomocniczych funkcjach uzupełniają 
aparaty bazowe. Aparaty bazowe są 
przyrządami zdolnymi do samodzielnego 
działania. Posiadają napęd prądu przemien-
nego lub stałego i cztery styki pomocnicze.

Moduły z funkcjami pomocniczymi 

Moduły łączników pomocniczych istnieją w 
dwóch wersjach: z 2 lub 4 stykami. Kombinacje 
zestyków zwiernych i rozwiernych odnoszą się 
do wytycznych EN 50011. Modułów łączników 
pomocniczych styczników mocy DILEM i DILM 
nie da się połączyć tak, aby uniknąć pod-
wójnych oznaczeń przyłączy, np. styk 21/22 
w aparacie bazowym i styk 21/22 w module 
łączników pomocniczych.
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System i norma 

Europejska norma EN 50011 określająca 
"oznakowania przyłączy, wyróżniki liczbowe 
i literowe dla określonych styczników pomoc-
niczych" wpływa bezpośrednio na posługiwa-
nie się systemem modułowym. W zależności 
od liczby i położenia zestyków zwiernych 
i rozwiernych w aparacie oraz oznakowań ich 
przyłączy dostępnych jest kilka wersji, które 
rozróżniane są w normie za pomocą 
wyróżników liczbowych i literowych.

Najbardziej pożądane są aparaty o wyróżnikach
literowych E. Aparaty bazowe DILA-40, 
DILA-31, DILA-22, jak również DILER-40, 
DILER-31 i DILER-22 odpowiadają wersji E.

W przypadku 6- i 8-biegunowych styczników 
pomocniczych wersja E oznacza, że na dolnej 
i górnej płaszczyźnie styków umieszczone są 4 
zestyki zwierne. Jeżeli zastosuje się 
przykładowo zalecane moduły łączników 
pomocniczych w DILA-22 i DILA-31, to powsta-
nie wyposażenie w styki o wyróżnikach lite-
rowych X i Y.

Poniżej można zobaczyć trzy przykłady stycz-
ników z czterema zestykami zwiernym i 4 zesty-
kami rozwiernymi o różnych oznaczeniach lite-
rowych. Wersja E powinna być preferowana.

Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3
DILA-XHI04 DILA-XHI13 DILA-XHI22

+
DILA-40

+
DILA-31

+
DILA-22
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Przyłącza cewek 

W celu ograniczenia przepięć na cewce stycz-
nika, do zacisków A1 u góry i A2 u dołu stycz-
ników DILER dołącza się następujące 
wyposażenie dodatkowe:

• człony tłumiące RC,
• człony tłumiące diodowe,

• człony tłumiące warystorowe.
Przy styczniku pomocniczym DILA znajdują się 
przyłącza cewek A1 u góry i A2 u dołu. Jako 
układy ochronne od czoła wtykane są:

• człony tłumiące RC,
• człony tłumiące warystorowe.

Styczniki DILER, sterowane prądem stałym, 
posiadają zintegrowane układy ochronne.

Połączenie ochronne 

Aparaty elektroniczne w kombinacji z klasycz-
nymi łącznikami, np. stycznikami, znajdują 
coraz szersze zastosowanie. Chodzi tu między 
innymi o układy sterowników swobodnie pro-
gramowalnych (PLC), przekaźniki czasowe 
i podzespoły sprzęgające. Połączenia wszyst-
kich elementów mogą powodować przenosze-
nie zakłóceń i ujemnie oddziaływać na aparaty 
elektroniczne.

Jednym z czynników zakłócających jest 
wyłączanie obciążeń indukcyjnych, np. cewek 
łączników elektromagnetycznych. Przy 
wyłączaniu takich aparatów mogą powstać 
wysokie przepięcia łączeniowe na indukcyjnoś-
ciach, które w pewnych warunkach mogą pro-
wadzić do zniszczenia sąsiednich urządzeń 
elektronicznych lub poprzez pojemnościowe 
mechanizmy sprzężeń mogą wytwarzać napię-

ciowe impulsy zakłócające, wywołując przez to 
zakłócenie działania.

.Ponieważ nie jest możliwe bezzakłóceniowe 
odłączanie bez użycia dodatkowego urządze-
nia, więc w zależności od zastosowania do 
cewek przyłączane są elementy przeciw-
zakłóceniowe. Zalety i wady poszczególnych 
układów ochronnych przedstawione zostały 
w tabeli.

DILER DILA

A1

A2

A1

A2
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Schemat układu Tłumie-
nie rów-
nież 
poniżej 
ULIMIT 

Zwięk-
szona moc 
obciążenia 
dzięki 
zastosowa-
niu

Uwagi

– – Zalety: wymiarowanie nie jest 
krytyczne, najmniejsze 
możliwe napięcie indu-
kowane, bardzo proste 
i niezawodne

Wada: duże opóźnienie przy 
odpadaniu

– – Zalety: bardzo małe opóźnie-
nie przy odpadaniu, 
wymiarowanie nie jest 
krytyczne, prosta 
budowa
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– – Zalety: wymiarowanie nie jest 
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UVDR
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nadaje się do napięcia 
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