
Książka układów połączeń elektrycznych Moeller 02/05

Styczniki i przekaźniki
5

Strona

Styczniki pomocnicze  5-2

Przekaźniki czasowe i specjalne  5-8

Przekaźnik programowalny „easy”,
wielofunkcyjny wyświetlacz MFD-Titan®  5-12

Styczniki mocy DIL, przekaźniki
przeciążeniowe Z  5-58

Styczniki mocy DIL  5-60

Przekaźniki przeciążeniowe Z  5-64

Elektroniczny system zabezpieczenia
silników ZEV  5-67

Termistorowe zabezpieczenie maszyn EMT6  5-74

Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa  5-77

Przekaźniki pomiarowe i kontrolne EMR4  5-78
5-1



Książka układów połączeń elektrycznych Moeller 02/05

5

Styczniki i przekaźniki
Styczniki pomocnicze 
Styczniki pomocnicze

Do rozwiązywania zadań sterowania i regulacji są 
wielokrotnie stosowane styczniki pomocnicze. 
Stosuje się je w dużej liczbie do pośredniego 
sterowania silników, zaworów, sprzęgieł i 
urządzeń grzewczych.
Oprócz prostoty w projektowaniu, w budowie
sterowania, uruchomieniu i w konserwacji za 
stosowaniem styczników pomocniczych 
przemawia głównie wysoki poziom 
bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo
Zasadniczy aspekt bezpieczeństwa jest tworzony 
przez same styki styczników pomocniczych. Przez 
zastosowanie odpowiednich środków 
konstrukcyjnych zagwarantowany jest 
galwaniczny rozdział między obwodem 

sterowania i załączonym obwodem a w stanie 
wyłączenia między wejściem stykowym i wyjściem 
stykowym. Wszystkie styczniki pomocnicze 
Moeller mają zestyki z dwiema przerwami.

Związki zawodowe wymagają od sterowania 
obróbki metali na prasach, aby styki styczników 
były prowadzone w sposób wymuszony. 
Wymuszenie występuje wtedy, gdy styki są 
wzajemnie mechanicznie tak ze sobą powiązane, 
że zestyki zwierny i rozwierny nie mogą być nigdy 
zamknięte jednocześnie. Przy tym musi być 
zapewnione, aby przez cały okres używalności 
również przy zakłóceniu (np. zespawanie styku) 
odstępy między stykami nie były mniejsze od 0,5 
mm. Wymaganie to spełniają styczniki pomoc-
nicze DILER i DILA.

Styki pomocnicze firmy Moeller 

Moeller oferuje dwa szeregi budowy styczników 
pomocniczych w systemie modułowym:
• styczniki pomocnicze DILER,
• styczniki pomocnicze DILA.

Na następnych stronach przedstawiony zostanie 
obrazowo opis modułów.

System modułowy 
System modułowy oferuje wiele zalet dla 
użytkownika. Podstawą są aparaty bazowe; 
moduły z funkcjami pomocniczymi uzupełniają 
aparaty bazowe. Aparaty bazowe są przyrządami 
zdolnymi do samodzielnego działania. Posiadają 
one napęd prądu przemiennego 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 podwójnych 
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 
pomocniczych" wpływa bezpośrednio na
posługiwanie się systemem modułowym.
W zależności od liczby i położenia zestyków 
zwiernych i rozwiernych w aparacie i ich 
oznakowań 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 stykowej uporządkowane są 4 
zestyki zwierające. Jeżeli zastosuje się 
przykładowo zalecane moduły łączników
pomocniczych w DILA-22 i DILA-31, to powstaną 
uzupełnienia styków o wyróżnikach literowych X i 
Y.

Poniżej mogą Państwo zobaczyć trzy przykłady 
styczników z czterema zestykami zwiernym i 4 
zestykami rozwiernymi z różniących się 
wyróżnikach literowych.
Wersja E powinna być wersją najbardziej 
pożądaną.

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

+
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+
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+
DILA-22
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Przyłącza cewek 

W celu ograniczenia skoków napięcia cewki 
stycznika, przy styczniku DILER do dwóch górnych 
zacisków A1-A2 dołącza się następujące 
wyposażenie dodatkowe:
• człony tłumięce RC
• człony tłumięce diodowe

• człony tłumięce warystorowe.
Przy styczniku pomocniczym DILA znajdują się 
przyłącza cewek A1 u góry i A2 u dołu. Jako 
połączenia ochronne wtykane są od strony 
czołowej:
• człony tłumięce RC
• człony tłumięce warystorowe.

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

Połączenie ochronne 

W kombinacji z klasycznymi łącznikami, jak np. 
styczniki, elektroniczne aparaty znajdują coraz 
szersze zastosowanie. Należą tu między innymi 
układy sterowników swobodnie programowal-
nych (PLC), przekaźniki czasowe i podzespoły 
sprzęgające. Przez zakłócenia we współpracy 
wszystkich elementów składowych może 
następować ujemne oddziaływanie na
elektroniczne aparaty.

Jednym z czynników zakłócających jest wyłączanie 
indukcyjnych obciążeń, jak np. cewek, łączników 
elektromagnetycznych. Przy wyłączaniu takich 
aparatów mogą powstać wysokie przepięcia 
łączeniowe na indukcyjnościach, które w pewnych 
warunkach mogą prowadzić do zniszczenia 
sąsiednich urządzeń elektronicznych lub poprzez 
pojemnościowe mechanizmy sprzężeń mogą 
wytwarzać napięciowe impulsy zakłócające, 
wywołując przez to zakłócenie działania.

Ponieważ nie jest możliwe bezzakłóceniowe 
odłączanie bez użycia dodatkowego urządzenia, 

więc w zależności od zastosowania do cewek 
przyłączane są elementy przeciwzakłóceniowe.
Zalety i wady poszczególnych układów 
ochronnych przedstawione zostały w tabeli.

DILER DILA

A1

A1

A2

A2
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Połączenie Przebieg prądu i
napięcia na obciążeniu

Odporne 
na zmianę 
biegunów 
lub
również 
dla prądu 
przemien-
nego

Dodat-
kowe 
opóźnie-
nie przy 
odpada-
niu

Zdefinio-
wane ogra-
niczenie 
napięcia na 
induk-
cyjności

– bardzo 
duże

1 V

– średnie UZD

tak małe UVDR

tak małe –

D

+

–

D

+

–
0

i I0

u U
0

0

U

t1 t2

t0 t

t

D

+

–

ZD
u

0

i

t1 t2

t0

I0

U
0

U

0
t

t

VDR
u
0

i
0

U

t1 t2

I0

U0

t

t

R

C
0

t0
0

T1

I0i

u U
0

t

t

5-6



Styczniki i przekaźniki
Przekaźnik programowalny „easy”, wielofunkcyjny wyświetlacz MFD-Titan®

Książka układów połączeń elektrycznych Moeller 02/05
5

Połączenie Tłumienie 
również 
poniżej 
ULIMIT 

Zwiększo- 
ne 
parame-
try

Uwagi

– – Zalety: wymiarowanie nie jest 
krytyczne, małe napięcie 
na indukcyjności, bardzo 
proste i niezawodne

Wada: duże opóźnienie przy 
odpadaniu

– – Zalety: bardzo małe opóźnienie 
przy odpadaniu, 
wymiarowanie nie jest 
krytyczne, prosta 
budowa

Wada: brak tłumienia poniżej 
UZD 

– – Zalety: wymiarowanie nie jest 
krytyczne, duża absorp-
cja energii, bardzo pro-
sta budowa

Wada: brak tłumienia poniżej 
UVDR

tak tak Zalety: tłumienie wysokich
częstotliwości poprzez 
magazynowanie energii, 
natychmiastowe
ograniczenia odłączenia, 
bardzo dobrze nadaje się 
do prądu przemiennego

Wada: wymagane dokładne 
wymiarowanie
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Styczniki i przekaźniki
Przekaźniki czasowe i specjalne 
Elektroniczne przekaźniki czasowe stosowane są 
w układach sterowania stycznikowego tam, gdzie 
wymagane są małe czasy powrotu, dobra
powtarzalność, duża częstość łączeń i duża 
trwałość. Do wyboru można wybierać i łatwo
ustawiać czasy pomiędzy 0,05 s i 100 h.

Zdolność łączeniowa elektronicznych
przekaźników czasowych odpowiada kategoriom 
użytkowania AC-15 i DC-13.

W zależności od napięcia wzbudzania rozróżnia 
się 2 warianty przekaźników czasowych:
• Wariant A (DILET... i ETR4)

Aparaty uniwersalne:
na napięcie stałe 24 do 240 V,
na napięcie przemienne 24 do 240 V, 50/60 Hz

• Wariant B (DILET... i ETR4)
Aparaty na prąd przemienny:
napięcie przemienne 346 do 440 V, 50/60 Hz

• ETR2... (jako aparat do zabudowy modułowej 
zgodnie z DIN 43880)
Aparaty uniwersalne:
na napięcie stałe 24 do 48 V,
na napięcie przemienne 24 do 240 V, 50/60 Hz

Odpowiedniemu przekaźnikowi czasowemu
przypisane są następujące funkcje:
• DILET11, ETR4-11, ETR2-11

Funkcja 11 (opóźnione zadziałanie)
• ETR2-12

Funkcja 12 (opóźnione odpadanie)
• ETR2-21

Funkcja 21 (załączanie impulsowe)
• ETR2-42

Funkcja 42 (miganie)

• ETR2-44
Funkcja 44 (miganie, dwa czasy;
zapoczątkowanie na czoło impulsu lub przerwy)

• Przekaźnik wielofunkcyjny DILET70, ETR 
4-69/70
Funkcja 11 (opóźnione zadziałanie)
Funkcja 12 (opóźnione odpadanie)
Funkcja 16 (opóźnione zadziałanie i
odpadanie)
Funkcja 21 (załączanie impulsowe)
Funkcja 22 (wyłączanie impulsowe)
Funkcja 42 (miganie, zapoczątk. czołem imp.)
Funkcja 81 (wytworzenie impulsu)
Funkcja 82 (formowanie impulsu) ,ZAŁ WYŁ

• Przekaźnik wielofunkcyjny ETR2-69
Funkcja 11 (opóźnione zadziałanie)
Funkcja 12 (opóźnione odpadanie)
Funkcja 21 (załączanie impulsowe)
Funkcja 22 (wyłączanie impulsowe)
Funkcja 42 (miganie, zapoczątk. czołem imp.)
Funkcja 43 (miganie, zapoczątk. czołem 
przerwy)
Funkcja 82 (formowanie impulsu) ,ZAŁ WYŁ

• Przekaźnik czasowy gwiazda-trójkąt ETR4-51
Funkcja 51 (gwiazda - trójkąt)

Przekaźniki DILET70 i ETR4-70 posiadają 
przyłącza dla potencjometru zewnętrznego. Oba 
przekaźniki czasowe samoczynnie rozpoznają 
podłączony potencjometr.

Przekaźnik ETR4-70 odznacza się szczególną 
cechą. Wyposażony w 2 zestyki przełączne daje 
się przezbroić na 2 styki czasowe 15-18 i 25-28 
(A2-X1 zmostkowane) lub na 1 styk czasowy 
15-18 i 1 styk natychmiastowy 21-24 (A2-X1 nie 
zmostkowany). Jeżeli mostek A2-X1 jest usunięty, 
to styk czasowy 15-18 posiada niżej opisane
funkcje.
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Funkcja 11 
opóźnione zadziałanie

Napięcie uruchamiające Us jest przykładane do 
zacisków A1 i A2 poprzez styk wysterowujący.

Po nastawialnym czasie zwłoki zestyk przełączany 
przekaźnika wyjściowego przechodzi do pozycji 
15-18 (25-28).

Funkcja 12 
opóźnione odpadanie

Po przyłożeniu napięcia zasilającego do zacisków 
A1 i A2 zestyk przełączony przekaźnika
wyjściowego pozostaje w pozycji wyjściowej 
15-16 (25-26). Jeżeli przy DILET70 zostaną
zmostkowane zaciski Y1 i Y2 przez oddzielony 
galwanicznie zestyk zwierny lub przy ETR4-69/70 
doprowadzony potencjał do B1, to zestyk 
przełączny przechodzi bez zwłoki do pozycji 15-18 
(25-28).
Jeśli tylko zostanie przerwane połączenie
zacisków Y1-Y2 lub zdjęty potencjał z B1, to po 
upływie nastawionego czasu zestyk przełączny 
powraca do położenia wyjściowego 15-16 
(25-26).

Funkcja 16 
opóźnione zadziałanie i odpadanie

Napięcie zasilające Us zostaje przyłożone
bezpośrednio do zacisków A1 i A2. Jeżeli przy 
DILET70 zostaną zmostkowane zaciski Y1 i Y2 
przez oddzielony galwanicznie zestyk zwierny lub 
przy ETR4-69/70 doprowadzony potencjał do B1, 
to zestyk przełączny przechodzi po nastawionym 
czasie do pozycji 15-18 (25-28).

Jeżeli zostanie teraz otwarte połączenie Y1-Y2 lub 
B1 odłączony od potencjału, to zestyk przełączny 
przechodzi po takim samym czasie do pozycji 
wyjściowej 15-16 (25-26).

Funkcja 21 
załączanie impulsowe

Po przyłożeniu napięcia Us do A1 i A2 zestyk 
przełączny przekaźnika wyjściowego przechodzi 
do pozycji 15-18 (25-28) i pozostaje pobudzony 
odpowiednio do nastawionego czasu przelotu. W 
funkcji tej napięcie podane na A1 i A2 tworzy
zdefiniowany impuls przelotowy (zaciski 15-18, 
25-28).

t

A1-A2
15-18

A1-A2

B1
15-18
(25-28)

Y1-Y2

t

A1-A2

B1
15-18
(25-28)

Y1-Y2

t t

A1-A2

15-18
(25-28)t
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Funkcja 82 
formowanie impulsu

Po przyłożeniu napięcia zasilającego do  A1 i A2 
zestyk przełączny przekaźnika wyjściowego 
pozostaje w pozycji spoczynkowej 15-16 (25-26), 
Jeżeli przy DILET70 zmostkowane zostaną zaciski 
Y1 i Y2 przez oddzielony galwanicznie zestyk 
zwierny lub przy ETR4-69/70 lub ETR2-69 
doprowadzony potencjał do B1, to zestyk 
przełączny przechodzi bez zwłoki do pozycji 15-18 
(25-26). Jeżeli teraz zostanie ponownie otwarte 
połączenie Y1-Y2 lub B1 odłączony od potencjału 
do zestyk przełączny zostaje tak długo pobudzony, 
aż zostanie odliczony nastawiony czas. Jeżeli 
natomiast Y1-Y2 pozostają dłużej połączone lub 
B1 dołączony do potencjału to przekaźnik
wyjściowy po nastawionym czasie wraca również 
do swojej pozycji wyjściowej.
Przy funkcji tworzącej impuls jest generowany 
zawsze czasowo dokładnie zdefiniowany impuls 
wyjściowy, niezależnie od tego, czy impuls
wejściowy poprzez Y1-Y2 lub B1 jest krótszy lub 
dłuższy od nastawionego czasu.

Funkcja 81 
wytworzenie impulsu

Napięcie uruchamiające jest przykładane do
zacisków A1 i A2 poprzez wysterowujący styk. Po 
nastawionym czasie zwłoki zestyk przełączny 
przekaźnika wyjściowego przechodzi do pozycji 
15-18 (25-28) i po 0,5 s opada z powrotem do 
pozycji wyjściowej 15-16 (25-28). 

Funkcja 22 
wyłączanie impulsowe

Napięcie zasilające Us jest przyłożone
bezpośrednio do A1 i A2. Jeżeli w DILET70 zaciski 
Y1 i Y2, zwarte poprzednio w dowolnym
momencie (DILET70; bezpotencjałowo), zostaną 
rozwarte lub w ETR4-69/70 lub ETR2-69 styk B1 
odłączony od potencjału, to zestyk 15-18 (25-28) 
zamyka się na okres nastawionego czasu.

Funkcja 42 
miganie, zapoczątkowane czołem impulsu

Po przyłożeniu napięcia Us do A1 i A2 zestyk 
przełączny przekaźnika wyjściowego przechodzi 
do pozycji 15-18 (25-28) i zostaje pobudzony 
odpowiednio do nastawionego czasu migania. 
Następujący czas przerwy jest równy czasowi 
migania.

A1-A2

B1
15-18
(25-28)

Y1-Y2

t

A1-A2

15-18
(25-28)0.5 st

B1

A1-A2

15-18
(25-28)

Y1-Y2

t

t t t t

A1-A2

15-18
(25-28)
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Funkcja 43 
miganie, zapoczątkowane czołem przerwy

Po przyłożeniu napięcia Us do A1 i A2 zestyk 
przełączny przekaźnika wyjściowego pozostaje w 
pozycji 15-16 odpowiednio do nastawionego 
czasu migania, a po upłynięciu tego czasu 
przechodzi do pozycji 15-18 (cykl rozpoczyna się 
czołem przerwy). 

Funkcja 44 
miganie, dwa czasy

Po przyłożeniu napięcia Us do A1 i A2 zestyk 
przełączny przekaźnika wyjściowego przechodzi 
do pozycji 15-18 (rozpoczęcie na czoło impulsu). 
Za pomocą mostka pomiędzy stykami A1 i Y1 
przekaźnik ten może być przełączony na
rozpoczynanie czołem przerwy. Czasy t1 i t2 mogą 
być różnie ustawione.

Funkcja 51
gwiazda-trójkąt (czas ustawiony na stałe)

Jeżeli napięcie uruchamiające Us zostanie 
przyłożone do A1 i A2, to zestyk natychmiastowy 
przechodzi do pozycji 17-18. Po upływie
nastawionego czasu otwiera się zestyk
natychmiastowy: zestyk czasowy 17-28 zamyka 
się po czasie przełączenia tu wynoszącym 50 ms.

Funkcja ZAŁ - WYŁ

Za pomocą funkcji ZAŁ - WYŁ można testować 
działanie sterowania. Jest to środek pomocniczy, 
ewentualnie przy uruchamianiu. Za pomocą
funkcji WYŁ można dołączyć przekaźnik
wyjściowy; nie reaguje on więcej na przebieg 
funkcji. Przy funkcji ZAŁ przekaźnik wyjściowy 
zostaje załączony. Funkcja ta zakłada, że do
zacisków A1-A2 jest przyłożone napięcie 
zasilające. Dioda świecąca LED określa stan pracy.

LED

ttt t

A1-A2

15-18

t

A1-Y1

A1-A2

Rel LED

A1-Y1

Rel LED

ttt t
15-18

t t1 2 1 2 1 2

15-18
ttt t t t1 2 1 2 1 2

tu

A1-A2

17-18
17-28

t

A1-A2

15-18
(25-28)
LED

OFF OFFON
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Styczniki i przekaźniki
Przekaźnik programowalny „easy”, wielofunkcyjny wyświetlacz MFD-Titan® 
Przekaźnik programowalny „easy”
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1 Aparat podstawowy easy512
2 Aparaty podstawowe, rozszerzalny easy719,

easy721
3 Aparaty podstawowe, rozszerzalny easy819,

easy820, easy821, easy822
4 Wielofunkcyjny wyświetlacz MFD-Titan,

rozszerzalny
5 Moduły rozszerzeń easy618, easy620
6 Moduły rozszerzeń easy202
7 Aparat sprzęgający easy200 do

zdecentralizowanego modułu rozszerzeń
8 Moduł sieci PROFIBUS-DP;

EASY204-DP
9 Moduł sieci AS-Interface;

EASY 205-ASI
10 Moduł sieci CANopen; EASY 221-CO
11 Moduł sieci DeviceNet; EASY 222-DN
12 Wtyczka EASY-LINK-DS
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1 Aparat podstawowy easy512
2 Aparaty podstawowe, rozszerzalny easy719,

easy721
3 Aparaty podstawowe, rozszerzalny easy819,

easy820, easy821, easy822
4 Wielofunkcyjny wyświetlacz MFD-Titan
5 Moduł komunikacyjny

MFD-CP4-800
6 Moduł komunikacyjny

MFD-CP4-500
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Połączenie zamiast okablowania 

Schematy elektryczne tworzą bazę dla wszystkich 
aplikacji elektrotechnicznych. W przełożeniu na 
praktykę stytki zostają ze sobą oprzewodowane. 
Za pomocą przekaźnika programowalnego 
„easy” odbywa się to teraz w prosty poprzez
przyciśnięcie klawisza, względnie przy użyciu 
komfortowego easy-soft... w PC. Prosta obsługa 
menu w języku polskim ułatwia programowa-
nie. Oznacza to oszczędność czasu, a przez to 
kosztów. 

„Wydzielony” wyświetlacz tekstowy dla 
easy500, easy700, easy800 o stopniu
ochrony IP65 

Wyświetlacz MFD-80... można podłączyć do 
„easy” poprzez moduł komunikacyjny MFD-CP4 . 
MFD-CP4... posiada, przewód połączeniowy o 
długości 5 m. Zaletą jest to, że nie potrzebują 
Państwo do podłączenia żadnego oprogramowa-
nia czy sterowników. Oprzewodowanie wejść i 
wyjść ma miejsce w „easy”. MFD-80.. montowany 
jest w dwóch 22,5 mm otworach. Wyświetlacz 
wykonany w stopniu ochrony IP65 ma podświetle-
nie tła i jest bardzo czytelny. Możliwe jest 
zamówienie wyświetlacza z logiem klienta.

S1 K1

K1 K2 K3

S4

K3 K3

S5

S6
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Przekaźnik programowalny easy500
i easy700  

Przekaźniki easy500 i easy700 nie różnią się od 
siebie pod względem funkcjonalności. easy 700 
oferuje więcej wejść/wyjść, można go rozbudowy-
wać i może być on podłączany do standardowych 
magistrali sieciowych. Szeregowe i równoległe 
podłączanie styków i cewek odbywa się przez 128 
linii programowych. Trzy styki i jedna cewka w 
szeregu. W trakcie wyświetlania 16 komunikatów 
tekstowych można edytować zmienne użyte w 
programie.

Główne funkcje to:
• wielofunkcyjny przekaźnik czasowy,

- liczniki w przód i wstecz
- szybkie liczniki,
- liczniki częstotliwości,
- liczniki godzin pracy,

• komparatory sygnałów analogowych,
• zegary sterujące tygodniowe i roczne,
• automatyczne przełączanie na czas letni,
• remanentne (pamiętane po zaniku Uzas) 

wartości bieżące takich modułów jak np. liczniki 
czy przekaźniki czasowe

MFD-Titan i easy800  

MFD...CP8...  i easy800 są tak samo funkcjonalne. 
MFD-80... w IP65 umożliwia zastosowanie w 
cięższych warunkach przemysłowych. W celu
rozbudowy lub podłączenia do standardowych 
systemów magistrali istnieje dodatkowo, poprzez 
"easyNet", możliwość podłączenia w sieć ośmiu 
easy800 lub MFD-Titan. Szeregowe i równoległe 
podłączanie styków i cewek odbywa się poprzez 
256 linii programowych. 4 styki i 1 cewka w
szeregu. W trakcie wyświetlania 32 komunikatów 
tekstowych można edytować zmienne użyte w 
programie.

W uzupełnieniu do funkcji easy700 przekaźnik 
easy800 i MFD-Titan oferuje jeszcze:
• regulator PID, funkcje PWM
• bloki arytmetyczne, rejestry przesuwne
• skalowanie wartości, multiplexery danych
• sterowanie silnikami krokowymi i wiele innych.

Możliwe jest indywidualne opisanie wyświetlacza 
MFD-80.. .
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Podłączanie zasilania 

w aparatach AC w aparatach DC

Aparaty podstawowe
EASY512-AB-…
EASY719-AB-

24 V AC
24 V AC

Aparaty podstawowe
EASY512-DA-…
EASY719-DA-…

12 V DC
12 V DC

EASY512-AC-… 
EASY719-AC-…
EASY811-AC-…

115/230 V AC
115/230 V AC
115/230 V AC

EASY512-DC-… 
EASY719-DC-…
ASY819-DC-…
EASY82.-DC-…

24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC

MFD-AC-CP8-… 115/230 V AC MFD-CP8-… 24 V DC

Moduły rozszerzeń
EASY618-AC… 115/230 V AC

Moduły rozszerzeń
EASY618-DC…
EASY620-DC…

24 V DC
24 V DC

L

L.1

N

L N N

> 1A

+

+.1

—

+...V 0 0

> 1A
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Podłączanie wejść aparatów AC 

a Sygnał wejściowy poprzez styk stycznika, 
np. DILER

b Sygnał wejściowy poprzez przycisk RMQ-Titan

c Sygnał wejściowy poprzez łącznik krańcowy,
np. LS-Titan

d Długości przewodów 40 do 100 m przy
wejściach bez obwodu dodatkowego (np. 
easy700 I7, I8 posiadają już obwód dodatko- 
wy, możliwa długość przewodu 100 m)

e Podwyższenie prądu wejściowego

f Ograniczenie prądu wejściowego

g Podwyższenie prądu wejściowego za pomocą 
EASY256-HCI

h EASY256-HCI

Uwaga
• Oprzewodowanie wejściowe wydłuża czas 

odpadania wejścia.
• Długości przewodów przy wejściach bez

dodatkowego obwodu F40 m, z dodatkowym 
obwodem F100 m.

1 kO

N

L.1

1 N

1N4007
100 nF

/275 V h

100 nF

/275 V h

a b c d e g hf
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Podłączanie wejść aparatów DC 

a Sygnał wejściowy poprzez styk stycznika, 
np. DILER

b Sygnał wejściowy poprzez przycisk RMQ-Titan

c Sygnał wejściowy poprzez łącznik krańcowy,
np. LS-Titan

d Łącznik zbliżeniowy, 3-kablowy 

e Łącznik zbliżeniowy, 4-kablowy

Uwaga
• Przy określaniu długości przewodu należy

uwzględnić spadek napięcia.
• Z powodu wysokiego prądu szczątkowego nie 

należy stosować 2-kablowych łączników 
zbliżeniowych.

–

+.1

a b c d e

p p
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Wejścia analogowe 

W zależności od typu aparatu dostępne są dwa 
albo cztery wejścia analogowe od 0 do 10 V. 
Rozdzielczość wynosi 10 Bit = 0 do 1023.
Obowiązujące jest:

Uwaga!
Sygnały analogowe są mniej odporne na 
zakłócenia od sygnałów cyfrowych, dlatego też 
przewody sygnałowe powinny być położone i 
podłączone w sposób bardziej staranny. 
Niewłaściwe przyłącze prowadzić może do 
niepożądanych stanów łączeniowych.
• W celu uniknięcia sprzężeń zakłóceniowych na 

sygnały analogowe należy stosować osłonięte, 
skręcone w parach przewody.

• Osłona przewodów powinna być uziemiona 
przy małych długościach przewodu obustronnie 
i na całej powierzchni. Powyżej około 30 
metrów długości przewodu obustronne
uziemienie może prowadzić do prądów
wyrównawczych pomiędzy oboma miejscami 
uziemienia, a przez to do zakłócenia sygnałów 
analogowych. W takim wypadku przewód 
należy uziemiać tylko jednostronnie.

• Przewodów sygnałowych nie należy układać 
równolegle do przewodów silnoprądowych.

• Obciążenia indukcyjne, które załączane są 
poprzez wyjścia "easy", należy podłączać do 
osobnego napięcia zasilającego, lub zastoso-
wać oprzewodowanie ochronne dla silników i 
zaworów. Jeśli obciążenia, takie jak silniki, 
zawory elektromagnetyczne czy styczniki oraz 
easy uruchamiane są poprzez to samo napięcie 
zasilające, to załączanie może doprowadzić do 
zakłócenia analogowych sygnałów
wejściowych.

I7 = IA01

I8 = IA02

I11 = IA03

I12 = IA04

EASY512-AB/DA/DC…

EASY719/721-AB/DA/DC…
EASY819/820/821/822-DC…
MFD-R16, MFD-R17,
MFD-T16, MFD-TA17
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Podłączanie zasilania i wejścia analogowego aparatów easy..AB 

Uwaga
Aparaty easy..AB, przetwarzające sygnały
analogowe, należy zasilać za pośrednictwem 
transformatora po to, aby była separacja
galwaniczna od sieci. Przewód zerowy należy 
połączyć z punktem odniesienia (masą) stałego 
napięcia zasilania czujników analogowych.

Należy zwrócić uwagę czy wspólny punkt
odniesienia jest uziemiony lub kontrolowany przez 
czujnik zwarcia doziemnego. Przestrzegać 
obowiązujących przepisów.

I7L N I1N

L

N

~

0 V
+12 V

L01h

N01 h

I8

F1
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Podłączanie wejścia analogowego aparatów easy...DA/DC-... lub MFD-R.../T... 

a Stosować potencjometr F1 kO, np. 1 kO, 
0,25 W

b Potencjometr 1 kO, 0,25 W, z rezystorem 
1,3 kO, 0,25 W (wartości dla 24 V DC)

c Rozpoznanie temperatury poprzez czujnik 
temperatury i przetwornik pomiarowy

d Sensor 4 do 20 mA z rezystorem O

Uwaga
• Należy zwracać uwagę na różniącą się ilość i 

oznaczenie wejść analogowych w każdym typie 
aparatu.

• 0 V easy lub MFD-Titan należy łączyć z 0 V 
zasilającym przetwornik analogowy.

• W przypadku sensora od 4(0) do 20 mA i
rezystora 500 O uzyskiwane są w przybliżeniu 
następujące wartości:
– 4 mA Q 1,9 V,
– 10 mA Q 4,8 V,
– 20 mA Q 9,5 V.

• Wejście analogowe 0 do 10 V, rozdzielczość 10 
Bit, 0 do 1023.

+.1

+

–

a b c

a

d

+...V 0 V

0 V -12 V

4...20 mA

(0...20 mA)

0 V

h
+..V
-0 V

Out
0...10 V -35...55 ˚C 500 O
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Podłączanie sygnałów do szybkiego licznika , licznika częstotliwości lub licznika przyrosto-
wego (do enkodera) w aparatach easy..DA/DC lub MFD-R.../-T... 

a Szybkie liczniki, sygnał prostokątny poprzez 
łącznik zbliżeniowy, stosunek impuls-przerwa 
powinien wynosić 1:1
easy500/700 maks. 1 kHz
easy800 maks. 5 kHz
MFD-R/T... maks. 3 kHz

b Sygnał prostokątny poprzez generator
częstotliwości, stosunek impuls-przerwa 
powinien wynosić 1:1
easy500/700 maks. 1 kHz
easy800 maks. 5 kHz
MFD-R/T... maks. 3 kHz

c Sygnały prostokątne poprzez enkoder 24 V DC
easy800DC... i MFD-R/T... maks. 3 kHz

Uwaga
Należy zwracać uwagę na ilość i oznaczenie wejść 
dla szybkich liczników, liczników częstotliwości 
czy liczników przyrostowych.

+.1

+

–

a b

p

+.1

+

–

A B

c
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Podłączanie wyjść przekaźnikowych w easy i MFD-Titan 

Zabezpieczenie przewodu fazowego L.

F 8 A/B16

Możliwe zakresy napięcia AC:
24 bis 250 V, 50/60 Hz
np. B. L1, L2, L3 wobec przewodu zerowego

Możliwe zakresy napięcia DC:
12 bis 300 V DC

a Żarówka, maks. 1000 W przy 230/240 V AC
b Świetlówka, maks. 10 x 28 W z elektroni- 

cznym aparatem załączania wstępnego, 1 x 
58 W z konwencjonalnym aparatem 
załączania wstępnego przy 230/240 V AC

c Silnik na prąd przemienny
d Zawór
e Cewka

1

M

2

L.
.

a b c d e

1 2
L.

.
1 2

L.
.

1 2

L.
.

1 2

L.
.

5-25



Styczniki i przekaźniki
Przekaźnik programowalny „easy”, wielofunkcyjny wyświetlacz MFD-Titan®

Książka układów połączeń elektrycznych Moeller 02/05

5

Podłączanie wyjść tranzystorowych w easy i MFD-Titan 

Uwaga
Podczas wyłączania obciążeń indukcyjnych należy 
pamiętać o następujących rzeczach:
Załączane chronione(z członem tłumiącym) 
indukcyjności powodują mniej zakłóceń w całym 
systemie elektrycznym.
Generalnie zaleca się podłączanie układów
ochronnych możliwie blisko indukcyjności.

Jeśli indukcyjności nie są załączane z ochroną, to 
ważne jest, aby:
Nie odłączać kilku indukcyjności równocześnie, w 
celu zapobieżenia, w najbardziej niekorzystnym 
przypadku, przegrzaniu elementów wykonaw- 
czych. Jeżeli w przypadku wyłączania awaryjnego 
zasilanie +24 V DC zostanie odłączone za pomocą 
styku i możliwe będzie odłączenie więcej niż
jednego sterowanego wyjścia z indukcyjnością, to 
indukcyjności należy wyposażyć w układy
ochronne.

a b c d

f 2.5 A
F 10.0 A

24 V DC

+ 24 V 0 V

a Cewka stycznika z diodą 
zabezpieczającą, 0,5 A przy 24 V DC

b Zawór z diodą ochronną, 0,5 A przy 
24 V DC

c Rezystor, 
0,5 A przy 24 V DC

d Żarówka 3 lub 5 W przy 24 V DC, 
moc zależna od typów aparatu i 
wyjść
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Połączenie równoległe 

a Rezystor

Uwaga
Wyjścia mogą być załączane równolegle tylko 
wewnątrz jednej grupy(Q1 do Q4 lub Q5 do Q8, 
S1 do S3 albo S5 do S8); np. Q1 i Q3 albo Q5,Q7 i 
Q8. Równolegle załączane wyjścia muszą być ste-
rowane równocześnie.

a

0 V

kiedy 4 wyjścia równolegle,
maks. 2 A przy 24 V DC

kiedy 4 wyjścia równolegle, maks. 2 A 
przy 24 V DC, indukcyjność bez układu 
ochronnego maks. 16 mH

12 albo 20 W przy 24 V DC, moc zależna 
od typu aparatu i wyjść
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Podłączanie wyjścia analogowego w EASY820-DC-RC..., EASY822-DC-TC..., MFD-RA... 
i MFD-TA... 

a Sterowanie serwozaworu
b Zadanie wartości dla regulacji napędu

Uwaga
• Sygnały analogowe są mniej odporne na 

zakłócenia od sygnałów cyfrowych, dlatego też 
przewody sygnałowe powinny być wyłożone i 
podłączone w sposób bardziej staranny. 
Niewłaściwe podłączanie prowadzić może do 
niepożądanych stanów łączeniowych.

• Wyjście analogowe 0 do 10 V, rozdzielczość 10 
Bit, 0-1023.

+.1

+

ñ

a b

+...V 0 V 0 V 0 V Q A1 0 V Q A1

0 V I A
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Zwiększanie liczby wejść i wyjść w easy i MFD-Titan 

Istnieje kilka rozwiązań rozbudowy punktów 
wejściowych i wyjściowych:

Rozszerzenie lokalne, do 40 WE/WY
easy700, easy800 i MFD-Titan mogą być
rozszerzone przez easy202, easy618 lub easy620. 
Dostępnych jest wówczas maksymalnie 24 wejść i 
16 wyjść. Możliwe jest  1 rozszerzenie na każdy 
aparat podstawowy.

Rozszerzenie zdecentralizowane, do 40 
WE/WY
easy700, easy800 i MFD-Titan rozszerzane są 
przez moduł sprzęgający easy200-EASY za 
pomocą easy618 lub easy620. Aparat rozszerze-
nia może być sterowany z odległości do 30 m od 
aparatu podstawowego. Dostępnych jest 
wówczas maksymalnie 24 wejść i 16 wyjść. 
Możliwe jest 1 rozszerzenie na każdy aparat 
podstawowy.

Rozszerzanie poprzez EASY-Net, do 320 
WE/WY
Przy rozszerzeniu wejść i wyjść poprzez EASY-Net 
można połączyć ze sobą osiem uczestników 
easy800 lub MFD-Titan. Każdy easy800 lub    
MFD-Titan może być uzupełniony o moduł 
rozszerzania. Możliwa długość sieci wynosi 
1000m.
Istnieją dwa sposoby sterowania:
• Master (miejsce 1, adres 1) plus do 7 kolejnych 

pasywnych uczestników. Program jest tylko w 
masterze.

• Master (miejsce 1, adres 1) plus do 7 kolejnych 
aktywnych lub pasywnych uczestników. Każdy 
aktywny uczestnik posiada program.
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Rozszerzenie lokalne i zdecentralizowane aparatów podstawowych easy700, easy800 i 
MFD-Titan 

Rozszerzenie lokalne

Rozszerzenie
zdecentralizowane

Rozszerzenie lokalne

Rozszerzenie
zdecentralizowane

I 1 - I...
1 2

Q 1 - Q...

easy700...
easy800...

easy618...
easy620...
easy202...

R 1 - R...

S 1 - S...

easy700...
easy800... easy200...

easy618...
easy620...

1 2
I 1 - I...

Q 1 - Q...

R 1 - R...
E+ E-

E+ E-
S 1 - S...

F
 3

0 
m

MFD-AC-CP8...
MFD-CP8...

easy618...
easy620...
easy202...

R 1 - R...

S 1 - S...

MFD

easy200...
easy618...
easy620...

R 1 - R...
E+ E-

E+ E-
S 1 - S...

F
 3

0 
m

MFD-AC-CP8...
MFD-CP8...

MFD

EASY-LINK-DS
5-30



Styczniki i przekaźniki
Przekaźnik programowalny „easy”, wielofunkcyjny wyświetlacz MFD-Titan®

Książka układów połączeń elektrycznych Moeller 02/05
5

EASY-NET, połączenie sieciowe- „przeprowadzenie przez aparat” 
Fizyczne 
położenie 
miejsce1)

Adres sieciowy
Przykład 1 Przykład 2

1) Master posiada zawsze adres uczestnika 1.
• Adresowanie uczestnika:

- Automatyczne adresowanie z uczestnika 1 albo 
poprzez EASY-SOFT... z PC, miejsce fizyczne = 
adres sieciowy.
- Pojedyncze adresowanie przy odpowiednim 
uczestniku albo przez EASY-SOFT... przy każdym 
uczestniku, miejsce fizyczne i adres sieciowy 
mogą być różne.

• Maksymalna długość całkowita w EASY-NET 
wynosi 1000 m.

• Jeżeli kabel EASY-NET zostanie przerwany albo 
jakiś uczestnik nie jest gotowy do pracy, to sieć nie 
jest aktywna od miejsca przerwania.

• kabel 4-żyłowy nieekranowany. Rezystancja falowa 
kabla musi wynosić 120 O.

easy618
easy620

easy800

easy202easy800...

easy800

EASY-NETEASY-NET-R
(124 O
PIN1+2)

easy200
easy618
easy620

MFD-AC-CP8
MFD-CP8

1 1 1

2 2 3

3 3 8

8 8 2

EASY-LINK-DS
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EASY-NET, połączenie sieciowe przez rozgałęźnik i przewód boczny 
Fizyczne 
położenie 
miejsce1)

Adres sieciowy
Przykład 1 Przykład 2

1) Master posiada zawsze adres uczestnika 1.

• Adresowanie uczestnika:
- Pojedyncze adresowanie przy odpowiednim
uczestniku albo przez EASY-SOFT... przy każdym
uczestniku.

• Maksymalna długość całkowita w EASY-NET, 
włącznie z przewodem bocznym wynosi 1000 m.

• Maksymalna długość przewodu bocznego od rozga- 
łęźnika do easy800 lub do MFD-Titan wynosi 0,30m.

• Jeżeli EASY-NET zostanie przerwany pomiędzy 
rozgałęźnikiem a uczestnikiem albo jakiś uczestnik
nie jest gotowy do pracy, to sieć jest nadal aktywna
do pozostałych uczestników.

• Kabel 4-żyłowy nieekranowany. Potrzebne będą 
trzy żyły. Rezystancja falowa kabla musi wynosić 
120 O.

easy618
easy620

easy800

easy202easy800...

easy800

EASY-NETEASY-NET-R
(124 O
PIN1+2)

easy200
easy618
easy620

MFD-AC-CP8
MFD-CP8

F 0.3 m

F 0.3 m

F 0.3 m

1 1 1

2 2 3

3 3 8

8 8 2

EASY-LINK-DS
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Gniazda i wtyczki RJ 45
Ułożenie zacisków w gnieździe RJ 45 dla easy i 
MFD-Titan.

Ułożenie zacisków we wtyczce RJ45 dla easy i 
MFD-Titan.

Strona wprowadzenia kabla
8-biegunowe RJ 45, EASY-NT-RJ 45

Ułożenie w EASY-NET
PIN1; ECAN_H; sygnał danych;

para przewodów A
PIN 2; ECAN_L; sygnał danych;

para przewodów A
PIN 3; GND; Masa GND;

para przewodów B
PIN 4; SEL_IN; sygnał wyboru;

para przewodów B

Przewód łączący dla EASY-NET
Skrętka 2 parowa.
Rezystancja musi wynosić 120 O.

Uwaga
Praca minimalna z easy-NET funkcjonuje z prze-
wodami EAN_H, ECAN_l. GND.  Przewód SEL_IN 
służy sam do adresowania automatycznego.

Rezystor zamykający magistralę
(terminator)
Przy fizycznie pierwszym i ostatnim uczestniku w 
sieci należy podłączyć rezystor terminujący:
• wartość rezystora = 124 O,
• podłączenie do pinu 1 i pinu 2 wtyczki RJ-45,
• rezystor: EASY-NT-R.

Przewody konfekcjonowane, wtyczki RJ45 z 
obu stronach

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

a

A 1 ECAN_H

A 2 ECAN_L

B 3 GND (Ground)

B 4 SEL_IN

Długość przewodu 
[cm]

Nazwa typu

30 EASY-NT-30

80 EASY-NT-80

150 EASY-NT-150
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Przewody do samodzielnie wykonywanych 
połączeń 

100 m 4 x 0,14 mm2; skręcone parami: 
EASY-NT-CAB
Wtyczka RJ-45: 
EASY-NT-RJ 45
Cęgi zaciskowe dla wtyczki RJ-45: 
EASY-RJ45-TOOL.

Obliczanie przekroju przy znanej długości 
przewodu
Dla znanej maksymalnej długości sieci obliczany 
jest przekrój minimalny.

Uwaga
Jeżeli wynik obliczenia nie daje przekroju znorma-
lizowanego, to należy wziąć najbliższy większy 
przekrój.

Obliczanie długości przewodu przy znanym 
przekroju
Dla znanego przekroju przewodu obliczana jest 
maksymalna długość przewodu.

l = długość przewodu w metrach
Smin = minimalny przekrój przewodu w mm2

rcu = rezystancja właściwa miedzi, jeśli nie     
podano inaczej 0,018 Omm2/m

Smin =
l x rcu

12,4

lmax = długość przewodu w metrach
S = przekrój przewodu w mm2

rcu = rezystancja właściwa miedzi, jeśli nie      
podano inaczej 0,018 Omm2/m

lmax =
S x 12,4

rcu
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Dopuszczalne długości sieci przy EASY-NET 

Uwaga
Rezystancja falowa zastosowanych
przewodów musi wynosić 120 O!

Długość
przewodu 
EASY-NET
całkowita

Prędkość
transmisji

Przekroje przewodów 
znormalizowane

Przewód magistrali
Minimalny przekrój 
przewodu

EN AWG

m kBaud mm2 mm2

F 6 F1000 0,14 26 0,10

F 25 F 500 0,14 26 0,10

F 40 F 250 0,14 26 0,10

F 125 F 1251) 0,25 24 0,18

F 175 F 50 0,25 23 0,25

F 250 F 50 0,38 21 0,36

F 300 F 50 0,50 20 0,44

F 400 F 20 0,75 19 0,58

F 600 F 20 1,0 17 0,87

F 700 F 20 1,5 17 1,02

F 1 000 =10 1,5 15 1,45

1) Ustawienie fabryczne
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Przyłącze sieciowe przy przekrojach
przewodu > 0,14 mm2, AWG26 

Połączenie sieciowe „przeprowadzenie przez
aparat”.

Przykład A, z zaciskami

a Zalecane F 0,3 m

Przykład B, z elementem przelotowym

b Zalecane F 0,3 m (EASY-NT-30)

Przyłącze sieciowe z trójnikiem

Połączenie sieciowe przez rozgałęźnik z 
przewodem „bocznym”.

Przykład A, z zaciskami

c F 0,3 m

Przykład B, z elementem przelotowym

d F 0,3 m (EASY-NT-30)

easy800
MFD-Titan

RJ 45

1

2

3

4

1

2

3

4RJ 45

a

IN

OUT

easy800
MFD-Titan

IN

OUT

RJ 45

RJ 45

RJ 45

RJ 45

b 1
3

5
7

2
4

6
8

1
3

5
7

2
4

6
8

easy800
MFD-Titan

1

2

3

4

RJ 45

c

IN

OUT

easy800
MFD-Titan

IN

OUT

RJ45

RJ 45

d

1
3

5
7

2
4

6
8
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Wydzielony wyświetlacz w stopniu ochrony IP65 

Oddzielony wyświetlacz MFD-80... przedstawia 
dokładnie to co wyświetlacz aparatu easy.
Aparat easy  może być też obsługiwany przez 
MFD-80-B.

Do sterowania oddzielonym wyświetlaczem nie 
jest konieczny żaden dodatkowe software i jak 
również sterowniki.
Kabel połączeniowy MFD-CP4-...-CAB5 można 
skrócić.

L L.1

N

L N
115/230 V
50/60 Hz

> 1A

+ L.1

–

+ 24 V 0 V

> 1A

MFD-...CP4... MFD-...CP4...

MFD-80...

M
FD

-C
P4

-5
00

-C
AB

5

M
FD

-C
P4

-5
00

-C
AB

5

easy500
easy700
easy500...xŁ

easy700...x

easy800
easy800...x

F
 5

 m

F
 5

 m
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Połączenie COM-LINK 

COM-LINK jest połączeniem typu "punkt do 
punktu" za pomocą seryjnego interfejsu. Poprzez 
taki interfejs odczytywany jest status wejść i 
wyjść, jak również zapisywane i odczytywane są 
zakresy znaczników. Możliwe jest odczytywanie 
lub zapisywanie dwudziestu podwójnych słów 
DW. Dane te można wykorzystać do zadawania 
wartości lub funkcji wyświetlacza.

Uczestnicy COM-LINK różnią się pod względem 
wykonywanych przez nich zadań. Aktywnym 
uczestnikiem jest zawsze MFD...CP8..., steruje on 
całym interfejsem

Uczestnikiem oddalonym może być easy800 albo 
MFD...CP8..., odpowiada on na żądania
uczestnika aktywnego. Uczestnik oddalony nie 
rozpoznaje różnicy, czy COM-LINK jest aktywny, 
alby czy PC z EASY-SOFT-PRO korzysta z 
interfejsu.

Uczestnicy COM-LINK mogą być rozbudowani 
lokalnie lub sposób rozproszony za pomocą 
modułów rozszerzenia "easy".

Uczestnik oddalony może być również 
uczestnikiem w EASY-NET.

MFD-80… MFD-…-CP8… + MFD..T../R.. easy800 MFD…CP8… + MFD..T../R..

POW-Side
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Podłączenie magistrali nadrzędnych 

Moduł sieciowy może być połączony z easy700, 
easy800 lub MFD-Titan.
Moduł sieciowy należy włączyć do konfiguracji 
jako „slave”.

Możliwe jest rozszerzenie punktów wejściowych i 
wejściowych poprzez EASY-NET (a strona 5-31 i 
strona 5-32).

Więcej informacji znaleźć można w odpowiednich 
podręcznikach:
• AWB2528-1408

easy500, easy700, przekaźnik
programowalny,

• AWB2528-1423
easy800, przekaźnik programowalny,

• AWB2528-1480D
MFD-Titan, wyświetlacz wielofunkcyjny

Ethernet

easy204-DP easy221-C0 easy222-DN easy205-ASI easy209-SE

easy700, easy800

MFD…CP8…
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Styki, cewki, moduły funkcyjne, operandy 

Operand Opis easy500, easy700 easy800, MFD…CP8…

I wejście aparatu podstawowego x x

R wejście modułu rozszerzeń1) x x

Q wyjście aparatu podstawowego x x

S wyjście modułu rozszerzeń x x

ID bit diagnostyczny easy-NET – x

M znacznik x x

N znacznik x –

P przycisk P x x

: : x x

RN wejście binarne z easy-NET – x

SN wyjście binarne z easy-NET – x

A komparator sygnałów analogowych x x

AR moduł funkcji arytmetycznych – x

BC moduł porównania bloków danych – x

BT moduł przesłania bloków danych – x

BV moduł funkcji logicznych – x

C licznik x x

CF licznik częstotliwości x2) x

CH szybki licznik x2) x

CI licznik przyrostowy – x

CP komparator – x

DB moduł danych – x

D wyświetlanie tekstu x x

DC regulator PID – x

FT filtr wygładzający – x

GT odbiór wartość z sieci easy-NET – x

HW zegar sterujący tygodniowy x x

HY zegar sterujący roczny x x

LS skalowanie wartości – x

Z/MR centralne kasowanie x x

NC moduł konwersji liczb – x

O/OT licznik godzin pracy x x
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Funkcje cewek 

Zachowanie łączeniowe cewek przekaźnika jest 
ustalana poprzez jedną z wybieralnych funkcji 

cewek. Poszczególne cewki należy stosować tylko 
raz w programie.

PT wysyłanie wartości w sieci easy-NET – x

PW modulacja szerokości impulsów – x

SC synchronizacja zegara poprzez sieć – x

ST czas cyklu – x

T przekaźnik czasowy x x

VC ograniczenie wartości – x

MB znacznik typu bajt – x

MD znacznik typu podwójne słowo – x

MW znacznik typu słowo – x

IA wejście analogowe x x

QA wyjście analogowe – x

1) W easy700, easy800 i MFD...CP8...
2) W easy500 i easy700 parametryzowane w parametrach licznika jako rodzaj pracy.

Operand Opis easy500, easy700 easy800, MFD…CP8…

Przedstawienie na 
układzie połączeń

Symbol w easy Funkcja cewki Przykład

Ä Zwykła cewka ÄQ1, ÄD2,
ÄS4, Ä:1,
ÄM7

Å Zwykła cewka zanego-
wana

ÅQ1, ÅD2,
ÅS4

è Impuls o długości cyklu 
przy opadającym zboczu

èQ3, èM4,
èD8, èS7
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Parametryzacja  przekaźnika czasowego 

Przykład na podstawie EASY-512...
Na podstawie programu mogą Państwo ustawić 
następujące parametry:
• rodzaj pracy,
• zakres czasowy,
• wyświetlenie parametrów,
• wartość zadana czasu 1 i
• wartość zadana czasu 2.

T1 numer przekaźnika
I1 wartość zadana czasu 1
I2 wartość zadana czasu 2
# stan załączania wyjście:
# zestyk zamykający otwarty, 
â zestyk zamykający zamknięty.

ü funkcja załączania
S zakres czasowy
+ wyświetlenie parametru
30.000 jako wartość stała, np. 30 s 
I7 jako zmienna, np. wartość analogowa I7
T:00.000 czas rzeczywisty

È Impuls o długości cyklu 
przy narastającym zboczu

ÈQ4, ÈM5,
ÈD7, ÈS3

ä Cewka bistabilna äQ3, äM4,
äD8, äS7

S Ustawianie (set) SQ8, SM2,
SD3, SS4

R Kasowanie (reset) RQ4, RM5,
RD7, RS3

Przedstawienie na 
układzie połączeń

Symbol w easy Funkcja cewki Przykład

T1 ü S +
i1 30.000
i2 i7
# T:00.000
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Możliwe funkcje cewek:
• wyzwalanie = TT..
• kasowanie = RT..
• stop = HT..

Parametr Funkcja sterowania

X Opóźnione zadziałanie

?X Losowo opóźnione zadziałanie

â Opóźnione odpadanie

?â Losowo opóźnione odpadanie

Xâ Opóźnione zadziałanie i odpadanie

?Xâ Losowo opóźnione zadziałanie i odpadanie

ü Formowanie impulsu

Ü Miganie

Parametr Zakres czasu i czas zadany Rozdzielczość

S 00.000 sekundy: 0,000 do 99.999 s easy500, easy700 10 ms
easy800, MFD…CP8… 5 ms

M:S 00:0
0

minuty: sekundy 00:00 do 99:59 1 s

H:M 00:0
0

godziny: minuty, 00:00 do 99:59 1 min.

Zestaw
parametrów

Wyświetlenie w punkcie menu „PARAMETR”

+ wywołanie możliwe

- wywołanie zablokowane
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Funkcje podstawowe 

Program działania "easy" tworzony jest na 
podstawie schematu sterowania przekaźniko-
wego. Niniejszy rozdział zawiera kilka podsta-
wowych układów, które powinny posłużyć jako 
zachęta do opracowania swoich własnych
programów.
Wartości w tabelach prawdy mają dla styków 
następujące znaczenie:

0 = styk zwierny otwarty, styk rozwierny
zamknięty
1 = styk zwierny zamknięty, styk rozwierny
otwarty

Negacja 
Negacja oznacza, że styk przy wzbudzaniu nie 
zamyka się, lecz otwiera (funkcja NOT).
Wprowadzając 
przykładowy 
schemat do programu 
„easy” przyciskiem ALT
można zmieniać
styk zwierny
na rozwierny.

Tabela prawdy 

Dla cewek przekaźników "Qx":
0 = cewka niewzbudzona
1 = cewka wzbudzona

Uwaga
Przedstawione przykłady odnoszą się do easy500 
i easy700, w przypadku easy800 i MFD...CP8...
dostępne są cztery styki i jedna cewka w jednej 
linii programowej.

Styk zwarty 
Aby cewkę przekaźnika
na stałe przyłączyć do
napięcia, należy wykonać
jedno połączenie od lewej
strony od cewki, przez
wszystkie pola stykowe.

Tabela prawdy

I1 Q1

1 0

0 1

i1-------ÄQ1

--- Q1

1 1

---------ÄQ1
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Połączenie szeregowe styków 
„Q1” jest
sterowany. 
przez szeregowe
połączenie trzech 
styków zwiernych 
(funkcja AND).
„Q2” jest stero-
wany przez
szeregowe połą- 
czenie trzech styków rozwiernych (funkcja NOR).

W jednej linii programu „easy” można umieścić 
do trzech szeregowo połączonych styków 
zwiernych lub rozwiernych. Jeśli potrzeba połączyć 
szeregowo więcej styków, należy zastosować 
przekaźnik pomocniczy „M”.

Tabela prawdy 

Połączenie równoległe styków 
„Q1” jest
sterowany.
przez równoległe
połączenie kilku 
styków zwiernych 
(funkcja OR).

„Q2” jest
sterowany przez 
równoległe 
połączenie 
kilku styków 
rozwiernych
(funkcja NAND).

Tabela prawdy

I1 I2 I3 Q1 Q2

0 0 0 0 1

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

1 1 0 0 0

0 0 1 0 0

1 0 1 0 0

0 1 1 0 0

1 1 1 1 0

I1-I2-I3-ÄQ1
i1-i2-i3-ÄQ2

I1 I2 I3 Q1 Q2

0 0 0 0 1

1 0 0 1 1

0 1 0 1 1

1 1 0 1 1

0 0 1 1 1

1 0 1 1 1

0 1 1 1 1

1 1 1 1 0

I1u------ÄQ1
I2s
I3k

i1u------ÄQ2
i2s
i3k
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Połączenie przemienne styków 
Połączenie
przemienne
jest realizowane w 
programie "easy" 
przez
równoległy układ 
dwóch 
szeregowo połączonych 
styków (funkcja XOR).
Nazwa XOR pochodzi od funkcji exclusive-OR. 
Cewka jest wysterowana tylko wtedy, gdy 
włączony jest tylko jeden styk. 

Tabela prawdy

Samopodtrzymanie 
Kombinacja
połączeń 
szeregowych i 
równoległych 
realizuje funkcję 
samopodtrzymania.
Samopodtrzymanie 
spowodowane jest 
przez styk „Q1”, 
włączony 
równolegle do styku „I1”. Gdy „I1” zostanie 
zamknięty i znowu otworzony, styk „Q1” prze-
jmuje sygnał na tak długo, dopóki nie zostanie 
uruchomiony styk „I2”.

Tabela prawdy

Samopodtrzymanie jest stosowane do włączania i 
wyłączania maszyn. Zasilanie maszyny jest 
załączane przez styk zwierny S1 i wyłączane przez 
styk rozwierny S2.

Aby wyłączyć maszynę, S2 otwiera połączenie z 
napięciem sterującym. Zapewnia to, że także 
zerwanie przewodu spowoduje wyłączenie 
maszyny. „I2”, gdy nie jest uruchamiany, jest 
zawsze zamknięty.

Samopodtrzymanie 
z kontrolą
ciągłości przewodów 
można także 
alternatywnie 
zrealizować z 
wykorzystaniem 
funkcji sterowania 
cewkami
 "ustawiania" 
i "kasowania".

I1 I2 Q1

0 0 0

1 0 1

0 1 1

1 1 0

I1-i2u---ÄQ1
i1-I2k

I1uI2----ÄQ1
Q1k

S1 zwierny na „I1” 
S2 rozwierny na „21”

I1 I2 Styk Q1 Cewka 
Q1

0 0 0 0

1 0 0 0

0 1 0 0

1 1 0 1

1 0 1 0

0 1 1 1

1 1 1 1

I1-------SQ1
i2-------RQ1

S1 rozwierny na „I1”
S2 rozwierny na „I2”
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Jeśli „I1” zostanie włączony, zatrzaskuje się 
cewka „Q1”. „I2” odwraca (neguje) sygnał 
otwarcia z S2 i przełącza dopiero wtedy, gdy S2 
zostanie uruchomione lub nastąpi przerwa w 
obwodzie, co spowoduje wyłączenie maszyny.

Należy zachować kolejność umieszczenia obu 
cewek w programie przekaźnika „easy”: najpierw 
cewka S, potem cewka R. Maszyna zostanie 
wyłączona także wtedy, gdy przy działaniu „I2” 
nadal włączony jest „I1”.

Łącznik bistabilny 
Łącznik bistabilny 
jest często 
stosowany do 
sterowania 
oświetleniem, 
jak np. do 
oświetlenia klatki
 schodowej.

Tabela prawdy

Przekaźnik czasowy z opóźnionym
zadziałaniem 

Opóźnienie zadziałania
 można wykorzystać 
do eliminacji
krótkich impulsów 
lub do uruchamiania 
innego procesu po 
włączeniu maszyny.

I1 Stan Q1 Q1

0 0 0

1 0 1

0 1 1

1 1 0

S1 zwierny „I1”

I1-------äQ1

S1 zwierny na „I1”

I1-------TT1
T1-------ÄM1
5-47



Styczniki i przekaźniki
Przekaźnik programowalny „easy”, wielofunkcyjny wyświetlacz MFD-Titan®

Książka układów połączeń elektrycznych Moeller 02/05

5

Oprzewodowanie styków i przekaźnika 

Oprzewodowanie tradycyjne
t

Oprzewodowanie z przekaźnikiem „easy”
t

Rozruch gwiazda/trójkąt 

Przy pomocy „easy” można zrealizować dwa 
układy przełączania gwiazda/trójkąt. Zaletą 
„easy” jest to, że czas przełączenia pomiędzy
stycznikami gwiazdy i trójkąta, jak i czas zwłoki 

pomiędzy wyłączeniem stycznika gwiazdy i 
załączeniem stycznika trójkąta, można dowolnie 
ustawiać.

.

P1

S1

S2

K1

K1

P1

S1 S2

K1

N
Q11

Q11

Q11

K1

K1

Q12

Q12

Q13

Q13

L

S1

S2

Q12
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Funkcje programu „easy”

Start / Stop układu 
przy pomocy zewnętrznych 
przycisków S1 i S2.
Stycznik sieciowy 
uruchamia w 
„easy” przekaźnik 
czasowy.
I1: włączony stycz-

nik sieciowy
Q1: włączenie stycz-

nika gwiazdy
Q2: włączenie stycznika trójkąta

T1: czas przełączenia gwiazda
- trójkąt (10 do 30 s)

T2: czas zwłoki między wyłączeniem gwiazdy a 
załączeniem trójkąta (30, 40, 50, 60 ms)

Gdy „easy” posiada zegar czasu rzeczywistego, to 
rozruch gwiazda - trójkąt można uzależnić od tego 
zegara. W takim przypadku stycznik sieciowy 
należy także sterować za pomocą „easy”.

1 12 2

Q1

I1L N

Q2

Q12 Q13Q11
N

Q11

L
N

S1

S2

K1

I1u------TT1
dt1----ÄQ1
dT1----TT2
hT2----ÄQ2
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Oświetlenie klatki schodowej 

Tradycyjny układ wymaga w rozdzielni minimum 
pięć jednostek miejsca (na przekaźnik bistabilny, 
dwa przekaźniki czasowe i dwa przekaźniki 
pomocnicze).

Aparat „easy” zajmuje tylko cztery jednostki
miejsca. Wystarczy pięć połączeń oraz program w 
„easy” i oświetlenie schodów już działa.

Ważna uwaga
Jeden przekaźnik "easy" może zrealizować cztery 
funkcje oświetlenia schodów.

N
L

S1

S2

S3

K3K1 K2

Q11

Q11

Q12

Q12

K3 K1

K2

Q12

5 s 6 min

E1

E2

E3

K3
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N
L

S1

S2

S3

E1

E2

E3

1 2

Q1

I1L N

K1

Krótkie naciśniecie
przycisku

Włączenie lub wyłączenie światła, przekaźnik bistabilny 
wyłącza także światło ciągłe

Wyłączenie oświetlenia
po 6 minutach

Wyłączenie automatyczne; przy świetle ciągłym funkcja
nieaktywna

Naciskanie przycisku dłużej niż 
5 sekund

Światło ciągłe
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Schemat programu "easy" dla podanych funkcji 
wygląda następująco:

Schemat programu „easy” uzupełniony o funkcję 
wyłączania po czterech godzinach światła 
ciągłego.

Znaczenie zastosowanych styków i przekaź-
ników:
I1: Przycisk ZAŁ/WYŁ
Q1: Przekaźnik wyjściowy załączający / 

wyłączający oświetlenie
M1:Przekaźnik pomocniczy blokujący przy oświe-

tleniu ciągłym funkcję automatycznego 
wyłączenia po 6-ciu minutach

T1: Impuls pojedynczego cyklu do załączenia / 
wyłączenia Q1, ( , formowany impuls o 
nastawionym czasie 00.00 s)

T2: Kontrola czasu naciskania przycisku. Jeśli był 
naciskany ponad 5 sekund, zostanie 
włączone światło ciągłe. ( , opóźnione za- 
działanie, nastawiony czas 5 s)

T3: Wyłączenie światła po 6-ciu minutach. ( , 
opóźnione zadziałanie, nastawiony czas 6.00 
min)

T4: Wyłączenie po 4-ech godzinach światła 
ciągłego. ( , opóźnione zadziałanie, nasta-
wiony czas 4.00 godz.)

I1-------TT2
T2-------SM1
I1u------äQ1
T3k
Q1-m1----TT3

I1------uTT1
hTT2

T2-------SM1
T1u------äQ1
T3s
T4k
Q1um1----TT3

h------TT4

ü

X

X

X
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Czterokrotny rejestr przesuwny 

Aby zapamiętać informację (np. dobry/zły w celu 
sortowania części) na dwa, trzy lub cztery kroki 
układu transportu można zastosować rejestr 
przesuwny.

Dla rejestru przesuwnego konieczny jest takt oraz 
wejściowa wartość („0” lub „1”), która ma być 
przesuwana.

Wejście zerujące rejestru przesuwnego kasuje 
niepotrzebne już dane. Wartości w rejestrze 
przesuwnym przechodzą przez rejestr w 
kolejności: pierwsza, druga, trzecia, czwarta 
komórka pamięci.

Schemat blokowy 4-krotnego rejestru 
przesuwnego

a TAKT
b WARTOŚĆ
c RESET
d Komórka pamięci

Funkcja:

Informacji „zły” przypisano wartość „0”. Jeśli 
rejestr przesuwny zostanie przypadkowo
skasowany, żadne złe części nie zostaną dalej 
przepuszczone przez układ sortujący.
I1: Takt przesuwu (TAKT)
I2: Informacja (dobry/zły) do przesuwania

(WARTOŚĆ)
I3: Kasowanie zawartości rejestru przesuwnego 

(REJESTR)
M1:1-sza komórka pamięci
M2:2-ga komórka pamięci
M3:3-cia komórka pamięci
M4:4-ta komórka pamięci
M7:Przekaźnik pomocniczy impulsu cyklu
M8:Przekaźnik impulsowy taktu przesuwania

1 2 3 4

a b c
d

Takt Wartość Komórka pamięci

1 2 3 4

1 1 1 0 0 0

2 0 0 1 0 0

3 0 0 0 1 0

4 1 1 0 0 1

5 0 0 1 0 0

Reset = 1 0 0 0 0
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Generacja taktu przesuwu

4-tą komórkę pamięci ustaw na „1”

4-tą komórkę pamięci ustaw na „0”

3-cią komórkę pamięci ustaw na „1”

3-cią komórkę pamięci ustaw na „0”

2-gą komórkę pamięci ustaw na „1”

2-gą komórkę pamięci ustaw na „0”

1-szą komórkę pamięci ustaw na „1”

1-szą komórkę pamięci ustaw na „0”

Kasuj wszystkie komórki pamięci

I1um7----ÄM8
h------ÄM7

M8uM3----SM4
dm3----RM4
dM2----SM3
dm2----RM3
dM1----SM2
dm1----RM2
dI2----SM1
hi2----RM1

I3------uRM1
dRM2
dRM3
hRM4
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Wyświetlanie tekstów i wartości rzeczywistych, wyświetlanie
i edycja wartości zadanych 

Aparaty easy500 i easy700 mogą wyświetlać 16, 
zaś easy800 32 dowolnie edytowanych tekstów. 
W tekstach tych wyświetlone mogą być wartości 
rzeczywiste przekaźników funkcyjnych, takich jak 
przekaźniki czasowe, liczniki, liczniki godzin 
pracy, data, godzina lub skalowane wartości 

analogowe. Wartości zadane przekaźników 
czasowych, liczników, liczników godzin pracy, 
komparatorów sygnałów analogowych mogą być 
zmieniane podczas wyświetlania tekstu.

Moduł wyświetlający tekst D (D= display, 
wyświetlenie tekstu) działa w układzie połączeń 
jak normalny znacznik. Jeżeli tekst zostaje 
wprowadzony w znaczniku, to ten wyświetlony 
zostanie w wyświetlaczu easy przy stanie cewki 
„1”. Konieczne jest jednak, aby easy znajdował 
się w pozycji RUN i aby przed wyświetleniem 
tekstu wyświetlacz pokazywał statusu (ekran 
główny).

D1 jest zdefiniowany jako tekst alarmowy i 
priorytetowy.

D2 do D16/32 wyświetlane zostają podczas
aktywacji. Jeżeli uaktywnionych jest więcej 
znaczników D, to przedstawione one będą po 
sobie w odstępach 4 s. Jeżeli edytowana jest 
wartość zadana, to odpowiednie wyświetlenie 

pozostanie wyświetlone aż do momentu
wprowadzenia wartości.

W jednym tekście można połączyć kilka wartości: 
wartość rzeczywistą i zadaną np. przekaźników 
funkcyjnych, analogowych wartości wejściowych 
albo czas i data. Wartości zadane można
edytować:

• easy500 i easy700, dwie wartości,
• easy800, cztery wartości.

START; 
STEROWANIE,
WYSWIETLIC Przykład wyświetlenia tekstu

Wyświetlacz tekstu posiada następujące właściwości:

1 wiersz, 12 znaków

2 wiersz, 12 znaków, wartość zadana lub wartość rzeczywista

3 wiersz, 12 znaków, wartość zadana lub wartość rzeczywista

4 wiersz, 12 znaków

LAUFZEIT M:S

T1 :012:46 

C1 :0355 ST
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Wizualizacja za pomocą MFD-Titan 

Wizualizacja w MFD-Titan odbywa się pod 
postacią masek, które przedstawiane są na 
wyświetlaczu.
Przykład maski:

Poniższe elementy maski można łączyć w całość:
• elementy grafiki

- pokazanie bitu
- bitmapa
- bargrafy

• elementy przycisków
- przycisk przełączny
- pole przycisków

• elementy tekstowe
- tekst statyczny
- tekst komunikatów
- menu masek
- tekst kroczący
- tekst zawijany

• elementy wyświetlania wartości
- wyświetlenie daty i czasu
- wartość liczbowa
- wyświetlenie wartości przekaźników
czasowych

• elementy zadawanych wartości
- zadanie wartości
- zadanie wartości przekaźnika czasowego
- zadanie daty i czasu 
- zadanie wartości zegara sterującego
tygodniowo
- zadanie wartości zegara sterującego rocznie

M
3 h

S1 S2

S3
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Styczniki i przekaźniki
Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z
Znamio-
nowy prąd 
roboczy Ie 
przy 400 V

Maksymalna znamionowa moc Prąd. 
term.
Ith = Ie 
AC-1

Typ

220 V,
230 V

380 V
,400 V

660 V,
690 V

1000 V

A kW KW kW kW A

6,6 1,5 3 3 – 22 DILEEM

8,8 2,2 4 4 – 22 DILEM

7 2,2 3 3,5 – 22 DILM7

9 2,5 4 4,5 – 22 DILM9

12 3,5 5,5 6,5 – 22 DILM12

17 5 7,5 11 – 40 DILM17

25 7,5 11 14 – 45 DILM25

32 10 15 17 – 45 DILM32

40 12,5 18,5 23 – 60 DILM40

50 15,5 22 30 – 70 DILM50

65 20 30 35 – 85 DILM65

80 25 37 63 – 130 DILM80

95 30 45 75 – 130 DILM95

115 37 55 105 – 190 DILM115

150 48 75 125 – 190 DILM150

185 55 90 175 108 275 DILM185

225 70 110 215 108 315 DILM225

250 75 132 240 108 350 DILM250

300 90 160 286 132 400 DILM300

400 125 200 344 132 500 DILM400

500 155 250 344 132 700 DILM500

580 185 315 560 600 800 DILM580

650 205 355 630 600 850 DILM650

750 240 400 720 800 900 DILM750

820 260 450 750 800 1000 DILM820

1000 315 560 1000 1000 1000 DILM1000
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Styczniki mocy DIL, przekaźniki przeciążeniowe Z
5

Styki pomocnicze

Typ dla 
nadbudowy

dla zabudowy 
bocznej

Przekaźniki 
przecią-
żeniowe

Elektroniczne 
zabezpieczenie 
silników ZEV 

DILEEM 02DILEM
11DILEM
22DILEM

– ZE-0,16 do 
ZE-9

DILEM

DILM7 DILA-XHI(V)
…
DILM32-XHI
…

– ZB12-0,16 
do ZB12-12

DILM9

DILM12 ZB32-0,16 
do ZB32-32

DILM17

DILM25

DILM32

DILM40 DILM150-
XHI(V)…

DILM1000-XHI(V)
…

ZB65-10 do 
ZB65-65

ZEV
+
ZEV-XSW-25
ZEV-XSW-65
ZEV-XSW-145
ZEV-XSW-820

DILM50

DILM65

DILM80 ZB150-35 do 
ZB150-150

DILM95

DILM115

DILM150

DILM185 – DILM1000-XHI… Z5-70/FF250 
do 
Z5-250/FF250DILM225

DILM250

DILM300 ZW7-63 do 
ZW7-630

DILM400

DILM500

DILM580

DILM650

DILM750 –

DILM820

DILM1000
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Wyposażenie dodatkowe

Aparat DILE(E)M DIL7 do DILM150 DILM185 
do 
DILM500

DILM580 
do 
DILM1000AC DC

Układ ochronny – – zintegro-
wane

zintegro-
wane

zintegro-
wane

Układ ochronny X X

Człony tłumięce 
warystorowe

X X

Mostek punktu 
gwiazdowego

X X X X –

Połączenie
równoległe

X X X do 
DILM185

–

Blokada
mechaniczna

X X X X X

Osłona
plombowana

X – – – –

Zaciski kablowe / 
tunelowe

– – – X do DILM820

Pojedyncze cewki – X1) X1) X X

Moduły
elektroniczne

– – – X X

Moduły cewki
elektronicznej

– – – X X

Osłona zacisków – – – X X

1) od DILM17
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Styczniki mocy DILM
Są one budowane i badane według IEC/EN 60 
947, VDE 0660. Dla każdej mocy znamionowej
silnika pomiędzy 3 kW i 560 kW jest do dyspozycji 
odpowiedni stycznik.

Cechy aparatów 
• Napęd

Ze względu na nowe napędy elektroniczne
styczniki DC od 17 do 65 A posiadają moc
trzymania równą zaledwie 0,5 W. Jedynie przy 
150 A wymagane jest 1,5 W.

• Dostępne zaciski cewki sterującej
Zaciski cewek umiejscowione zostały teraz na 
czołowej stronie styczników. Nie przykrywa ich 
teraz oprzewodowanie torów głównych.

• Sterowalne bezpośrednio z PLC
Styczniki DILA i DILM do 32 A mogą być
sterowane bezpośrednio z PLC.

• Zintegrowany układ ochronny DC
We wszystkich stycznikach DC DILM układ
ochronny zintegrowany jest z elektroniką.

• Wtykane układy ochronne AC
We wszystkich stycznikach AC DILM do 150 A 
układy ochronne można, jeśli zaistnieje taka 
potrzeba, po prostu wetknąć od czoła.

• Sterowanie styczników DILM185 do DILM1000 
na trzy różne sposoby:
- konwencjonalnie poprzez przyłącza cewek 
A1-A2,
- bezpośrednio z PLC poprzez przyłącza A3-A4,
- za pomocą styku o niskiej mocy przez 
przyłącza A10-A11.

• Sterowanie styczników DILM185-S do 
DILM500-S konwencjonalnie przez zaciski 
cewek A1-A2.
Dostępne są dwa warianty cewek (110 do 120 
V 50/60 Hz i 220 do 240 V 50/60 Hz).

• Wszystkie styczniki do DILM150 mają 
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i 
ręką, w myśl VDE 0160 część 100. Od DILM185 
dostarczane są dodatkowe osłony zacisków.

• Podwójne komory zacisków dla styczników 
DILM7 do DILM150.
W nowych podwójnych zaciskach skrzynkowych 
śruba nie zawęża przedziału przyłączeniowego. 

Możliwe jest podłączenie dwóch przewodów o 
różnych przekrojach.

• Zintegrowane styki pomocnicze
• Styczniki do DILM32 posiadają zintegrowany 

styk pomocniczy w postaci zestyku zwiernego 
lub rozwiernego.

• Zaciski śrubowe lub sprężynowe. Styczniki 
DILE(E)M i DILA/DILM12, włącznie z odpowie- 
dnimi stykami pomocniczymi styczników do 
1000 A dostępne są z zaciskami śrubowymi lub 
sprężynowymi.

• Styczniki z zaciskami sprężynowymi
Dysponują one zarówno w torach głównych, jak 
również w zaciskach cewek i styków pomocni- 
czych zaciskami sprężynowymi. Odporne na 
wibracje i niewymagające konserwacji zaciski 
sprężynowe mogą każdorazowo zacisnąć dwa 
przewody 0,75 do 2,5 mm2 z lub bez końcówki 
tulejkowej.

• Zaciski przyłączeniowe
Aż do DILM65 zaciski przyłączeniowe wszyst-
kich styków pomocniczych i cewek, jak również 
przewodów głównych przystosowane zostały 
do wkrętaka Pozidriv wielkość 2.
W przypadku styczników DILM80 do DILM150 
są to śruby z łbem walcowym o gnieździe
sześciokątnym.

• Montaż
Wszystkie styczniki da się montować na płycie 
montażowej przy użyciu śrub mocujących. 
DILE(E)M id DILM do 65 A można też zacisnąć 
na szynie 35 mm, zgodnie z IEC/EN 60715.

• Blokada mechaniczna
Dwa styczniki i jedna blokada mechaniczna 
umożliwiają zbudowanie blokowanej kombi-
nacji styczników do 150 A, bez zajmowania 
dodatkowego miejsca. Blokada mechaniczna 
zapobiega sytuacji, w której oba podłączone 
styczniki mogłyby zwierać jednocześnie.
Również w przypadku mechanicznej ingerencji 
uderzeniowej styki obu styczników nie zwierają 
w tym samym czasie.
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Oprócz styczników pojedynczych firma Moeller 
oferuje również gotowe zestawy aparatów:
• styczniki nawrotne DIUL 3 do 75 kW/400 V
• styczniki gwiazda-trójkąt SDAINL dla 5,5 do 

132 kW/400 V

Zastosowania 
Silnik trójfazowy opanowuje technikę napędową. 
Nie biorąc pod uwagę pojedynczych napędów 
małej mocy, które często załączane są ręcznie, to 
najczęściej silniki są sterowane przy użyciu
styczników i zestawów stycznikowych. Podawanie 
mocy w kilowatach (kW) lub prądu w amperach 
(A) jest cechą pomagającą w wyborze styczników. 

Konstrukcyjne ukształtowanie silników odpowie- 
dzialne jest za częściowo różne prądy znamio-
nowe przy tej samej mocy. Określają one także 
stosunek prądów w stanach przejściowych do 
znamionowego prądu roboczego Ie.

Łączenie urządzeń ogrzewania elektrycznego, 
urządzeń oświetleniowych, transformatorów i 
urządzeń do kompensacji mocy biernej zwiększa 
zakres różnych narażeń styczników.

Częstość łączeń może się silnie zmieniać w 
zależności od przypadków zastosowań. Skala 
może zaczynać się np. od mniej niż jednego łącze-
nia na dzień, a kończyć na tysiącu lub więcej cykli 
łączeniowych na godzinę. Przy silnikach występuje 
często duża częstość łączeń przy pracy impulsowej 
silnika i hamowaniu silnika przeciwprądem.

Styczniki są uruchamiane różnymi aparatami do 
sterowania, ręcznie lub automatycznie, zależnie 
od drogi, czasu, ciśnienia lub temperatury. 
Konieczne zależności wielu styczników między 
sobą mogą być realizowane za pomocą blokad i 
styków pomocniczych.

Styki pomocnicze styczników DILM można zasto-
sować jako styk wyprzedzający, zgodnie z IEC/EN 
60947-4-1 załącznik F, do sygnalizowania stanu 
styków głównych. Styk wyprzedzający jest stykiem 
pomocniczym zestyku rozwiernego, który nie 
może być zamknięty równocześnie z stykami 
głównymi zestyku zwiernego.
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Styczniki mocy DILP
Styczniki DILP znajdują swe zastosowanie podczas 
załączania sieci, włącznie z przewodami neutral-
nymi, albo podczas ekonomicznego załączania 
obciążeń rezystancyjnych.

W systemach rozdziału energii stosowane są 
najczęściej trójbiegunowe aparaty łączeniowe i 
zabezpieczające. Aparaty łączeniowe i 

zabezpieczające o czterech biegunach stosowane 
są wtedy, kiedy w określonych przypadkach zasto-
sowań należy sterować także przewód neutralny.

W zakresie zastosowań czterobiegunowych ist-
nieje zróżnicowanie w poszczególnych krajach, w 
odniesieniu do stanu norm, stosowanego systemu 
rozdziału i przyzwyczajeń wykraczających poza 
normy.

Dane techniczne
maksymalny znamionowy prąd roboczy Ie

AC-1 Konw. prąd term.

40 °C 50 °C 70 °C Ith = Ie AC-1
aparat nie
zabudowany

Typ

160 A 160 A 155 A 160 A DILP160/22

250 A 230 A 200 A 250 A DILP250/22

315 A 270 A 215 A 315 A DILP315/22

500 A 470 A 400 A 500 A DILP500/22

630 A 470 A 400 A 630 A DILP630/22

800 A 650 A 575 A 800 A DILP800/22
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Zabezpieczenie silników termicznymi przekaźnikami przeciążeniowymi Z

Przekaźniki przeciążeniowe zaliczają się do grupy 
urządzeń zabezpieczających zależnych od prądu. 
Nadzorują one temperaturę uzwojenia silnika 
pośrednio przez prąd płynący w przewodach 
zasilających i oferują cenną ochronę przed
zniszczeniem spowodowanym:

• utknięcie silnika,
• przeciążeniem,
• zanik jednej z faz.

Przekaźniki przeciążeniowe wykorzystują 
własność bimetalu do zmiany formy i stanu przy 
nagrzaniu. Gdy zostanie osiągnięta określona 
wartość temperatury, to zostaje przestawiony styk 
pomocniczy. Bimetal jest nagrzewany przez rezy-
story, przez które przepływa prąd silnika. Równo-
waga między ciepłem doprowadzanym i oddawa-
nym ustala się w zależności od natężenia prądu 
przy różnych temperaturach

Gdy zostanie osiągnięta temperatura zadziałania, 
to przekaźnik powoduje wyzwolenie. Czas 
wyzwolenia zależny jest od natężenia prądu i 
obciążenia wstępnego przekaźnika. Dla
wszystkich natężeń prądu musi on być mniejszy od 
czasu zagrożenia dla izolacji silnika. Z tego 
względu EN 60947 definiuje maksymalne czasy 
dla przeciążenia. Zdefiniowane są również
minimalne czasy dla prądu granicznego i stanu 
zatrzymania silnika, aby uniknąć niepotrzebnych 
wyzwoleń.

Czułość na zanik fazy 
Przekaźniki przeciążeniowe Z dzięki swojej 
konstrukcji stanowią skuteczne zabezpieczenie 
przy zaniku jednej fazy. Ich czułość na zanik fazy 
odpowiada wymaganiom IEC 947-4-1 i VDE 0660, 
część 102. Dzięki temu przekaźniki te spełniają 
również założenia konieczne przy ochronie 
silników EEx (a poniższa ilustracja).

Praca normalna niezakłócona Przeciążenie 3-fazowe Zanik jednej fazy
a Mostek wyzwalający
b Mostek różnicowy
a Różnica dróg

97
S

95

98 96

97 95

98 96

97 95

98 96

�

�

�
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Gdy bimetale w obwodzie prądu głównego prze-
kaźnika wygną się w następstwie trójfazowego 
przeciążenia silnika, to wszystkie trzy działają na 
mostek wyzwalający i różnicowy. Przy osiągnięciu 
wartości granicznej wspólna dźwignia 
wyzwalająca przełącza styk pomocniczy. Mostki 
wyzwalające i różnicowe przylegają ściśle do 
bimetali. Jeżeli teraz np. przy zaniku jednej fazy 
jeden bimetal nie jest tak mocno wygięty (lub jest 
nawet mocno cofnięty) jak pozostałe, to mostki 
wyzwalające i różnicowe przebywają różne drogi. 
Ta różnica dróg jest w aparacie przetwarzana w 

stosunku pewnej przekładni na dodatkową drogę 
wyzwalania; wyzwolenie następuje trochę 
szybciej.

Wskazówki przy projektowaniu a strona 8-7 
„Zabezpieczenie silnika w szczególnych przypad-
kach”;

Dalsze wskazówki w odniesieniu do zabezpiecze-
nia silnika a rozdział 8 „sterowanie i zabez-
pieczanie silników”

Charakterystyki wyzwalania 

Przekaźniki przeciążeniowe ZE, ZB12, ZB32 i Z5 
do 150 A dopuszczone zostały przez urząd PTB 
(Physikalisch-Technische Bundesamt) do
zabezpieczania silników EEx, zgdonie z wytyczną 
ATEX 94/9 EG. Krzywe charakterystyczne 
wyzwalania dla każdego zakresu prądu 
wydrukowano w odpowiednich podręcznikach.

Charakterystyki te są wartościami średnimi przy 
temperaturze otoczenia 20 °C, przy nagrzewaniu 
ze stanu zimnego. Czas wyzwolenia podawany 
jest w zależności od prądu zadziałania. Przy
aparatach ciepłych w stanie pracy czas wyzwala-
nia przekaźników silnikowych obniża się na około 
jedną czwartą odczytanej wartości.
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Sposób pracy i obsługa
Elektroniczne przekaźniki zabezpieczenia
silników, tak jak pracujące z wykorzystaniem 
bimetalu przekaźniki przeciążeniowe, należą do 
grupy urządzeń zależnych od prądu.

Rozpoznanie prądu silnika przepływającego przez 
trzy przewody główne następuje w systemie 
zabezpieczenia silnika ZEV za pomocą oddziel-
nych przetworników prądu lub elastycznej cewki 
Rogowskiego.

Przetworniki prądowe bazują na znanej z techniki 
pomiarowej regule Rogowskiego. W ten sposób 
elastyczna cewka Rogowskiego, w przeciwień-
stwie do przekładników prądowych, nie posiada 
rdzenia żelaznego, by nie nastąpiło nasycenie i 
aby mógł on rozpoznać bardzo szeroki zakres 
prądowy.

Dzięki temu indukcyjnemu rozpoznaniu prądu 
zastosowane przekroje przewodów w obwodzie 
obciążenia nie mają żadnego wpływu na 
dokładność wyzwalania. W elektronicznych prze-
kaźnikach zabezpieczających silników możliwe 
jest ustawianie większych zakresów prądu, niż ma 
to miejsce w elektromechanicznych przekaźnikach 
bimetalowych. W systemie ZEV cały zakres 
zabezpieczenia od 1 do 820 A obsługiwany jest 
przez jeden tylko aparat pomiarowo- wyko-
nawczy.

Elektroniczny system zabezpieczenia silników ZEV 
realizuje funkcję ochrony silników zarówno za 
pomocą pośredniego pomiaru temperatury 
poprzez prąd, jak również za pomocą bezpośre-
dniego pomiaru temperatury silnika z 
termistorami .

W sposób pośredni kontrolowane są w silniku 
przeciążenie, zanik fazy i niesymetryczny pobór 
prądu.

W pomiarze bezpośrednim temperatura w 
uzwojeniu silnika mierzona jest za pośrednictwem 
jednego lub kilku rezystorów o dodatkowym 
współczynniku temperaturowym (rezystor PTC). W 
przypadku temperatury podwyższonej przekazy-
wany jest do aparatu pomiarowo- wykonawczego 
sygnał a styk pomocniczy zostaje wzbudzony. 
Kasowanie do stanu wyjściowego możliwe jest 
dopiero po ostygnięciu termistorów poniżej 
temperatury zadziałania. Dzięki zintegrowanym 
zaciskom do podłączenia  termistora przekaźnik 
można zastosować jako pełne zabezpieczenie 
silnika.

Dodatkowo przekaźnik chroni silnik przed 
zwarciem do ziemi. Już przy niewielkim uszkodze-
niu izolacji uzwojenia silnika odpływają małe 
prądy na zewnątrz. Te prądy upływnościowe są 
rejestrowane przez zewnętrzny sumujący 
przekładnik prądowy. Dodaje on prądy fazowe, 
analizuje je i podaje sygnał do mikroprocesora 
przekaźnika.

Dzięki wstępnemu wybraniu ośmiu klas 
wyzwalania (CLASS) umożliwione zostaje dopaso-
wanie chronionego silnika do normalnych lub 
utrudnionych warunków rozruchu. W ten sposób 
termiczne rezerwy silnika mogą być dobrze 
wykorzystane.

System ZEV zasilany jest napięciem pomocniczym. 
Aparat pomiarowo- wykonawczy automatycznie 
dopasowuje się do napięć pomiędzy 24 V i 240 V 
AC lub DC. Aparaty charakteryzują się monosta-
bilnym zachowaniem; w przypadku awarii 
napięcia zasilającego dokonują one wyzwolenia.
5-67



Książka układów połączeń elektrycznych Moeller 02/05

5

Styczniki i przekaźniki
Elektroniczny system zabezpieczenia silników ZEV
Obok zwyczajowo występujących  styków 
rozwiernych (95-96) i zwiernych (97-97) prze-
kaźnik ZEV wyposażony został w parametryzo-
wany za każdym razem zestyk zwierny (07-08) i 
zestyk rozwierny (05-06). Powyższe swobodnie 
programowalne styki można wykorzystać do 
podania sygnału z termistora, (włącznie z 
czułością na zanik fazy), wyzwolenie termiczne lub 
sygnał o zwarciu doziemnym
Parametryzowanym stykom można przyporządko-
wać rozmaite sygnały, jak:
• doziemienie,
• wstępne ostrzeżenie przy osiągnięciu 105 % 

przeciążenia termicznego,
• oddzielny sygnał „wyzwolenie termistora”,
• zakłócenie wewnątrz aparatu.

Przyporządkowanie funkcji następuje poprzez 
menu z pomocą wyświetlacza LCD. Natężenie 
prądu silnika podawane jest bez użycia narzędzi 
za pomocą przycisków obsługi i może być ono 
kontrolowane na wyświetlaczu LCD w sposób
jednoznaczny.
Poza tym wyświetlacz umożliwia zróżnicowaną 
diagnozę przyczyny wyzwolenia, dzięki czemu 
możliwe jest szybkie naprawienie uszkodzenia.

Wyzwolenie przy trójbiegunowym symetrycznym 
przeciążeniu z x-krotnym prądem nastawienia 
odbywa się w czasie określonym przez klasę 
wyzwalania. Czas wyzwolenia zmniejsza się w 
stosunku do stanu zimnego w zależności od 
obciążenia wstępnego silnika. Uzyskiwana jest 
bardzo duża dokładność wyzwalania. Czasy 
wyzwalania są stałe w całym zakresie nastawień.

Jeżeli niesymetria prądu silnika przekracza 50%, 
to przekaźnik wyzwala po 2,5 s. 

Dopuszczenie do zabezpieczania przed 
przeciążeniami silników chronionych przed eks-
plozją o klasie ochrony przeciwzapalnej 
„podwyższony stopień bezpieczeństwa” EEx, 
zgodnie z wytyczną 94/9/EG, jak również 
sprawozdanie urzędu PTB są dostępne (numer 
dokumentu kontroli wzorca konstrukcyjnego EG: 
PTB 01 ATEX 3233). Szczegółowe informacje 
znajdują się w podręczniku AWB2300-1433D 
,,System zabezpieczenia silników ZEV, kontrola 
przeciążeń silników w zakresie EEx”.

Elektroniczny system zabezpieczenia silników ZEV 

Przyrząd
pomiarowo-wykonawczy
1 do 820 A

Przetworniki prądu 
1 do 25 A
3 do 65 A
10 do 145 A

Elastyczny przetwornik
40 do 820 A 
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Charakterystyka wyzwalania dla obciążenia 
3-biegunowego

Te charakterystyki pokazują zależność czasu 
wyzwalania ze stanu zimnego od prądu zad-
ziałania (wielokrotność prądu nastawienia IE ). Po 
obciążeniu wstępnym za pomocą 100% prądu 
nastawienia i związanego z tym ogrzania do 
ciepłego stanu roboczego, podane czasy 
wyzwalania ulegają redukcji o około 15 %.

Wartości graniczne wyzwalania przy 3-biegunowym obciążeniu symetrycznym 
Czas zadziałania
< 30 minut przy do 115% nastawionego prądu
> 2 godziny przy do 105 % nastawionego 

prądu, ze stanu zimnego 
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Elektroniczny system zabezpieczenia silników ZEV z kontrolą zwarcia na wyjściu 
termistorowym 

a Błąd
b Parametryzowalny styk 1
c Parametryzowalny styk 2
d Przetwornik prądu z przekładnikiem A/D
e Samopodtrzymanie stycznika mocy,

zapobiega automatycznemu rozruchowi 
ponownemu po zaniku napięcia i jego
powrocie (ważne dla zastosowań 
EExaAWB2300-1433D)

f Reset zdalny
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Zabezpieczenie termistorowe 
W celu pełnego zabezpieczenia silnika do 
zacisków T1-T2 można podłączyć do sześciu 

czujników PTC zgodnie z DIN 44081 i DIN 44082 
z rezystancją  rosnącą wraz temperaturą 
RK F 250 O lub dziewięć z RK F 100 O.

TNF = Znamionowa temperatura zadziałania
a Zakres wyzwolenia IEC 60947-8
b Zakres ponownego załączenia IEC 60947-8
c Wyzwolenie przy 3200 O g15 %
d Ponowne załączenie przy 1500 O +10 %

ZEV odłącza przy R = 3200 O g15 % i załącza 
ponownie przy R = 1500 O +10 %. Przy 
wyłączeniu ze względu na wejście termistorowe

przełączają styki 95-96 i 97-98. Dodatkowo
informacja o wyzwalaniu termistorowym może 
być podana na jeden ze styków 05-06 lub 07-08.

Podczas kontroli przeprowadzanej termistorami 
nie występują żadne niebezpieczne stany, nawet 
przy awarii czujnika, ponieważ w taki wypadku 
aparat natychmiast wyłącza.
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Elektroniczny system zabezpieczenia silników ZEV z kontrolą zwarcia
na wyjściu termistorowym 

Zwarcia w obwodzie termistora mogą być wykryte 
poprzez dodatkowe zastosowanie ogranicznika 
prądu rozruchowego K1 (np. typ EIL 230 VC firmy 
Cronzet)

Dane
• Prąd zwarciowy w obwodzie czujnika 2,5 mA
• Maksymalna długość przewodu do czujnika 250 

m (nieosłonięty)
• Sumaryczny opór „zimnego”

przewodnika F 1500 O,

• Parametryzowanie ZEV: „Autoreset”

• Ustawienie ogranicznika prądu rozruchowego:
– aparat na najniższy wskaźnik prądu,
– wyzwolenie przeciążeniowe,
– zapamiętanie wyzwolenia,

• Skasowanie zwarcia po jego usunięciu za 
pomocą przycisku S3.

a
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Montaż aparatu 

Montaż aparatu jest niezwykle prosty ze względu 
na technikę zatrzaskową i przepustową.
Szczegóły montażowe każdego aparatu znajdują 
się załączonej instrukcji montażowej 
AWA2300-1694, względnie podręczniku 
AWB2300-1433D.

Montaż ZEV i przetwornika prądowego

• ZEV ustawić w pożądanej pozycji montażowej
• ZEV zatrzasnąć na przetwornik prądowy
• Przewody zasilające silnik przeprowadzić po 

jednym na fazę przez przetwornik prądowy.

Montaż na szynie elektrycznej
Szczególnie łatwy jest montaż elastycznej cewki 
Rogowskiego ZEV-XSW-820 za pomocą taśmy 
mocującej. Dzięki temu użytkownik zaoszczędza  
czas i nakład pracy.

 Taśmę mocującą umieścić wokół szyny 
prądowej.

 Zatrzasnąć kołek łączący.
 taśmę mocującą naciągnąć i połączyć ją 
zapięciem na rzepy.

Zamontowanie cewek przetwornika a poniższa 
ilustracja.

112
3

1

2
3
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EMT6 do „zimnego przewodnika”

Sposób działania 
Z załączeniem napięcia sterowniczego przy małej 
rezystancji czujnika temperatury z "zimnym 
przewodnikiem" (rezystor o oporności rosnącej 
wraz z temperaturą) następuje wysterowanie 
przekaźnika wyjściowego. Zestyk 13-14 zwiera 
się. Przy osiągnięciu znamionowej temperatury 
zadziałania (TNF) rezystancja czujnika staje się 

wysoka. To zaś prowadzi ponownie do odpadnię-
cia przekaźnika wyjściowego. Zestyk 13-14 
otwiera się i sygnalizowane jest zakłócenie (LED). 
Po ostygnięciu czujnika i odpowiednim obniżeniu 
się jego rezystancji ponownie załącza się automa-
tycznie EMT 6. Przy EMT6-(K)DB(K) można 
zapobiec ponownemu załączeniu poprzez 
przestawienie aparatu "na obsługę ręczną". 
Skasowanie aparatu następuje poprzez klawisz 
RESET.

EMT6-K(DB) i EMT6-DBK wyposażone są w układ 
rozpoznania zwarcia w obwodzie czujnika. Jeżeli 
rezystancja zmniejszy się poniżej 20 omów, to 
następuje wyzwolenieEMT6-DBK dysponuje 
dodatkowo odporną na zanik napięcia blokadą 
ponownego załączenia, zapamiętując przez to 
błąd przy zaniku napięcia. Ponowne załączenie 
jest możliwe dopiero po usunięciu błędu, gdy 
pojawi się ponownie napięcie sterownicze.

Ponieważ wszystkie aparaty pracują na zasadzie 
prądu spoczynkowego, zatem działają również 
przy przerwie przewodu w obwodzie czujnika.

Termistorowe przekaźniki zabezpieczenia maszyn 
EMT6... dopuszczone są przez urząd PTB do 
zabezpieczania silników EEx, zgodnie z wytyczną 
ATEX 94/9 EG. Dla zabezpieczania silników EEx 
wytyczna ATEX wymaga wykrywania zwarcia w 
obwodzie czujnika. Ze względu na zintegrowaną 
funkcję wykrywania zwarcia, aparaty EMT6-K(DB) 
i EMT6-DBK nadają się do tego zastosowania w 
szczególności..
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EMT6 jako przekaźnik stykowy 

Przykład zastosowania 
Sterowanie ogrzewaniem zasobnika
a Obwód prądu sterowniczego
b Ogrzewanie

Q11: Styczniki ogrzewania

Opis działania

Załączenie ogrzewania
Gdy wyłącznik główny Q1 jest zamknięty,
termostat zabezpieczający F4 nie wyzwolił i 
spełniony jest warunek T F Tmin to można 
załączyć ogrzewanie. Po naciśnięciu S1stycznik 
pomocniczy K1 otrzymuje napięcie sterownicze i 
przechodzi do samopodtrzymania przez zestyk 
zwierny. Zestyk przełączny termometru stykowego 
ma pozycję I-II. Niskoomowy obwód czujnika 
przekaźnika EMT-6 gwarantuje, że Q11 zostaje 
wzbudzony przez K2/zestyk zwierny 13-14; Q11 
przechodzi do samopodtrzymania.

Wyłączenie ogrzewania
Stycznik ogrzewania Q11 pozostaje w 
samopodtrzymaniu, aż do otwarcia wyłącznika 
głównego Q1, do momentu naciśnięcia na przy-
cisk S0 do chwili wyzwolenia termostatu
zabezpieczającego, lub gdy T = Tmax.
Przy T = Tmax zestyk przełączny termometru 
stykowego przechodzi do pozycji I-III. Obwód 
czujnika przekaźnika EMT6 (K3) posiada małą 
rezystancję, zestyk rozwierny K3/21-22 otwiera 
się. Stycznik główny Q11 puszcza.
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Zabezpieczenie przy zerwaniu przewodu

Zabezpieczenie przy zerwaniu przewodu w 
obwodzie czujnika K3 (np. nierozpoznanie 
wartości granicznych Tmax) jest zagwarantowane 
przez zastosowanie termometru 

zabezpieczającego, który przy przekroczeniu Tmax 
powoduje wymuszone odłączenie swoim 
zestykiem rozwiernym F4, w myśl zasady 
„wyłączenie przez odwzbudzenie”.

a Zestyk przełączny, termometr stykowy
I-II pozycja przyT F Tmin

I-IIIpozycja przyT T F Tmax

K1: Załączenie napięcia sterowniczego
K2: Załączenie przy T F Tmin

K3:  Wyłączenie przy Tmax

S0: WYŁ.
S1: Start
F4: Termostat zabezpieczający

230 V 50 Hz
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Zastosowanie

Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa 
stosowane są do kontrolowania układów stero- 
wniczych o wysokim stopniu zabezpieczenia. 
Według IEC/EN 60204 zdefiniowane zostały 
wymagania wobec osprzętu elektrycznego
maszyn. Użytkujący maszynę musi dokonać 
szacunkowej wyceny ryzyka w swojej maszynie, 
zgodnie z EN 954-1, i zbudować odpowiedni 
układ sterowniczy, odpowiadający jednej z 
właściwych kategorii bezpieczeństwa 1, 2, 3 lub 4.

Budowa 
Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa 
składają się z zasilacza, elektroniki i dwóch
redundantnych przekaźników z stykami wymusza-
nymi dla obwodów zezwolenia i sygnalizacji.

Funkcja 
Przy pracy bez błędów po poleceniu załączenia 
układ elektroniczny sprawdza obwody ważne pod 
względem bezpieczeństwa i poprzez przekaźnik 
daje zezwolenie obwodom dopuszczającym.

Po poleceniu wyłączenia, a także w przypadku 
awarii (zwarcie doziemne, zwarcie skrośne, 
przerwa w przewodzie), obwody dopuszczające są 
natychmiast blokowane (kategoria zatrzymania 0) 
lub blokowane z opóźnieniem (kategoria zatrzy-
mania 1) i silnik jest odłączany od sieci. 

W redundantnie zbudowanym obwodzie 
bezpieczeństwa zwarcie nie powoduje zagroże- 
nia, dopiero przy ponownym załączeniu błąd jest 
rozpoznany i uniemożliwione zostaje załączenie.

Inne źródła informacji 
Instrukcje montażowe
• Aparat do obwodów obsługiwanych oburącz 

ESR4-NZ-21, AWA2131-1743
• Aparat do zastosowań przycisku

bezpieczeństwa i drzwi ochronnych
- ESR4-NV3-30, ESR4-NV30-30, 
AWA2131-1838
- ESR3-NO-31 (230 V), AWA2131-1740
- ESR4-NO-21, ESR4-NM-21, AWA2131-1741
- ESR4-NO-30, AWA2131-2150
- ESR4-NT30, AWA2131-1884

• Aparat do zastosowań w wyłączaniu
awaryjnym
ESR4-NO-31, AWA2131-1742

• Przekaźnik wyłączania awaryjnego
ESR4-NE-42, ESR4-VE3-42, AWA2131-1744

Podręcznik bezpieczeństwa, TB0-009D

Katalog główny, Aparatura przemysłowa, rozdział 
4 „Elektroniczne przekaźniki bezpieczeństwa”.

ESR4 -NV3-30
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Przekaźniki pomiarowe i kontrolne EMR4 
Wiadomości ogólne

Przekaźniki pomiarowe i kontrolne konieczne są w 
najrozmaitszych aplikacjach. Zastosowania:
• przekaźniki prądowe 1- faz. EMR4-I
• przekaźnik kontroli kolejności faz EMR4-F
• zabezpieczenie przed zniszczeniem lub

uszkodzeniem poszczególnych elementów 
instalacji, kontrola zasilana 3-faz. EMR4-W

• kontrola asymetrii faz EMR4-A
• kontrola poziomu EMR4-N
• podwyższenie bezpieczeństwa eksploatacji, 

czujnik izolacyjny EMR4-R

Przekaźnik prądowy EMR4-I 

Czujniki prądowe EMR4-I nadają się zarówno do 
kontroli prądu przemiennego, jak i stałego. Za ich 
pomocą kontrolowane może być w pompach i 
wiertarkach przeciążenie i niedociążenie.
Dokonuje się to poprzez ustalenie dolnych lub 
górnych granic zadziałania.
Dostępne są dwie wersje, każda w trzech 
zakresach pomiarowych (30/100/1000 mA, 
1,5/5/15 A). Cewka wielonapięciowa umożliwia 
uniwersalne zastosowanie przekaźnika. Drugi 
zestyk przełączny umożliwia bezpośredni sygnał 
zwrotny.

Planowane zmostkowanie krótkich wartości 
szczytowych prądu
Za pomocą dobieranego pomiędzy 0,05 a 30 s, 
czasu opóźnienia zadziałania można mostkować 
krótkotrwałe wartości szczytowe prądu.

Przekaźnik kontroli zasilania 3faz. EMR4-W 

Czujniki fazowe EMR4-W obok kierunku obrotów 
pola wirującego kontrolują również wysokość 
przyłożonego napięcia. Oznacza to ochronę przed 
zniszczeniem lub uszkodzeniem pojedynczych
elementów instalacji. Zarówno minimalne napię-
cie dolne, jak również maksymalne górne napięcie 
ustawiane jest tutaj w sposób wygodny za 
pomocą łącznika obrotowego wewnątrz 
zdefiniowanego okna na żądane napięcie.

Dodatkowo można rozróżnić pomiędzy funkcją z 
opóźnieniem zadziałania lub opóźnionym odpada-
niem. W ustawieniu opóźnionego zadziałania 
krótkie przepięcia łączeniowe są mostkowane. 
Opóźnienie odpadania umożliwia zapamiętanie 
błędu dla ustawionego czasu. Czas opóźnienia 
można ustawić pomiędzy 0,1 a 10 s.

Przekaźnik załącza przy właściwym polu 
wirującym i właściwym napięciu. Po odpadnięciu 
aparat załącza ponownie dopiero wtedy, kiedy 
napięcie przekroczy 5%-ową histerezę.
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Przekaźnik kontroli kolejności faz 
EMR4-F500-2 

Za pomocą przekaźnika nadążnego fazowego o 
szerokości 22,5 mm można kontrolować pole 
wirujące w prawo silników przemieszczających 
się, w których znaczenie ma kierunek obrotów
(np. pompy, piły, wiertarki). Niewielka szerokość 
konstrukcyjna oznacza zaoszczędzenie miejsca w 
szafie rozdzielczej, przekaźnik poprzez kontrolę 
pola wirującego chroni przed uszkodzeniami.
W przypadku pola wirującego w prawo zestyk 
przełączny zwalnia napięcie sterownicze dla 
aparatów łączeniowych silnika. Przekaźnik 
EMR4-F500-2 obsługuje cały zakres napięciowy 
od 200 do 500 V AC.

Przekaźnik kontroli asymetrii EMR4-A 

Przekaźnik asymetryczny EMR-4-A dzięki swojej 
szerokości konstrukcyjnej jest właściwym elemen-
tem zabezpieczającym przed zanikiem fazy. W ten 
sposób chroni on silnik przed zniszczeniem. 
Ponieważ zanik fazy rozpoznawane jest na bazie 
przesunięcia fazy, to zanik fazy może być rozpo-
znawany w sposób łatwy również w przypadku 
wysokiego napięcia powrotnego silnika, dzięki 
czemu unika się przeciążenia silnika. Przekaźnik 

jest w stanie zabezpieczać silniki o napięciu
znamionowym Un = 380 V, 50 Hz.

Przekaźnik kontroli poziomu EMR4-N 

Przekaźniki poziomowe EMR4-N znajdują swe 
zastosowanie najczęściej w zabezpieczeniu pracy 
przy niedostatecznym smarowaniu pomp albo 
jako regulacja poziomu płynów. Pracują z pomocą 
sensorów mierzących przewodność. W tym celu 
wymagany będzie tu za każdym razem jeden 
sensor do maksymalnej i jeden sensor do minimal-
nej wysokości zapełnienia. Trzeci sensor służy jako 
potencjał masy.
Wąski na 22,5 mm aparat EMR4-N100 nadaje się 
do płynów od dobrej przewodności. Wyposażony 
jest on w przełącznik regulacji poziomu do pracy 
przy niedostatecznym smarowaniu. Bezpieczeń- 
stwo zostaje podwyższone dlatego, gdyż w obu 
przypadkach zastosowana zostaje zasada prądu 
roboczego.

Przekaźnik kontroli poziomu EMR4-N500 chara-
kteryzuje się podwyższoną czułością i nadaje się 
do mediów o gorszej przewodności. Za pomocą 
zintegrowanego, wybieranego opóźnienia 
załączenia lub odpadania miedzy 0,1 a 10 s 
kontrolowane mogą być również płyny w stanie 
ruchu.
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Przekaźnik kontroli izolacji EMR4-R 
Przekaźnik kontroli izolacji EMR4-R 

Norma EN 60204 "Bezpieczeństwo maszyn" dla 
podwyższenia bezpieczeństwa eksploatacji prze-
widuje kontrolę doziemienia obwodów prądów 
pomocniczych za pomocą czujników izolacyjnych. 
Aparaty EMR4-R właśnie tu znajdują swe główne 
zastosowanie. Podobne wymagania obowiązują 
również w odniesieniu do pomieszczeń wykorzy-
stywanych do celów medycznych. Za pomocą 
styku przełącznego informują one o doziemieniu i 
umożliwiają usunięcie błędu bez konieczności
drogich przestojów.

Na zasadzie wyboru aparaty dysponują pamięcią 
błędów, która wymaga kasowania po usunięciu 
błędu. Za pomocą klawisza testowego można 
skontrolować w dowolnym momencie 
poprawność funkcyjną aparatu.

Napięcia sterownicze AC lub DC
Istnieje aparat zarówno dla obwodów prądu 
przemiennego, jak i prądu stałego. Dzięki temu 
obsługiwany jest cały zakres napięć sterowni- 
czych. Aparaty do prądu stałego posiadają źródło 
wielonapięciowe. Dzięki temu możliwe jest
zasilanie zarówno przez AC, jak i DC.

Inne źródła informacji
Instrukcje montażowe
• Przekaźnik niesymetryczny EMR4-A400-1 

AWA2431-1867

• Czujnik izolacyjny EMR4-RAC-1-A 
AWA2431-1866

• Czujnik izolacyjny EMR4-RDC-1-A 
AWA2431-1865

• Przekaźnik poziomowy EMR4-N100-1-B 
AWA2431-1864

• Przekaźnik nadążny fazowy EMR4-F500-2 
AWA2431-1863

• Czujnik fazowy EMR4-W... 
AWA2431-1863

• Czujnik prądowy EMR4-I... 
AWA2431-1862

Katalog główny, Wyłączniki przemysłowe, rozdział 
4 „Przekaźniki kontrolne”.
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