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Relé DELCON
Fínska firma DELCON (založené 1975) už pred niekoľkými rokmi priniesla na trh vlastný recept na rozpoznateľnosť a obnovu signálu, ktorý bol
deformovaný stratami v dlhých vedeniach či rušeného paralelne vedenými silovými káblami.

Hlavné výhody relé Delcon
------

Cena za prvú výmenu

Cena za tretiu výmenu

Cena za druhú výmenu

Cena

Takmer nekonečná životnosť - MTTF 525rokov
Spoľahlivo pracuje aj vo vysoko rušivom prostredí
Žiadné výpadky produkcie
Žiadne chybné relé
10 ročná záruka

Cena Delcon
Cena elektormechanického relé
Cena za prestoje
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Filtre spoľahlivo očistia signal vo vysoko rušenom prostredí
Potlačenie rušenia

Hysteréza

I

Pulzný transformátor

Ochrana

U

Moduly nájdu uplatnenie v prevádzkach so signálnymi cestami až v
rádoch kilometrov (vápenky, zlievarne, kameňolomy), v aplikáciách
predpokladajúcich hodnovernosť signálu (elektrárne, chemičky,
potravinárstvo), neodrušené silové vedenia (bane), ťažko prístupné
miesta (lode, žeriavy), šetrenie nákladov na údržbu (10 r. záruka).

)

2

Výstupná
elektronika

--------

Rýchle spínanie záťaže (10 kHz)
Vysokonapäťové DC záťaže
Potlačenie U špičiek
Potlačenie zostatkovej kapacity dvojvodičových snímačov
Dlhé vedenia
4,2kV galvanické oddelenie
ATEX prevedenie
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Relé DELCON
Problémy s rušením

Problém so signalizovaním

•

•

•

Elektrické rušenie môže spôsobiť, že LED
signálka opto/elektromechanického relé ostane
zasvietená aj keď je relé vo vypnutom stave
bez prítomnosti signálu. Toto môže spôsobiť
rýchlosť identifikácie poruchy a riešiť problém.
Zapnuté
Vypnuté

Prechodové javy z napájacích zdrojov
môžu spôsobovať poškodenie cievky
elektromechanického/opto relé.

Prúd mA

•

Silové káble uložené paralélne so signálnymi,
špeciálne pri dlhších vedeniach, vytvárajú
kapacitné väzby, ktoré môžu spôsobiť, že
elektromechanické relé alebo relé na opto
princípe môžu zopnúť alebo ostať zopnuté aj
keď signál už je neaktívny.

Rušenie z frekvenčných meničov môžu
spôsobovať vznik falošných on/off signálov.
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Riešenie

Riešenie

Delcon relé majú vstavané potlačovanie väzieb,
aby bolo dosiahnuté bezpečné a spoľahlivé
fungovanie aj pri veľmi dlhých káblových vedeniach.
RC obvod chráni relé pred prechodovými javmi a
vysokofrekvenčným rušením.

Delcon relé je synchronizované s výstupom, takže
nie je možné, aby bola LED aktívna ak nie je relé
v zopnutom stave. Relé má dobre nastavené
hysterézie kedy je zopnuté/rozopnuté, čo umožňuje
spoľahlivosť aj v rušenom prostredí.

Problém s induktívnymi záťažami

Problémy s vysokými DC záťažami

•

•

Znížená spínacia schopnosť

•

Elektromagnetické relé majú signifikantne
znížené schopnosti pri záťažiach nad 30 VDC

•

Obyčajne sú použité špeciálne
elektromagnetické relé, ktoré sú fyzicky omnoho
väčšie a zaberajú veľa miesta

Stýkače a solenoidové ventily sú hojne
používané v každom segmente priemyslu.
Pre elektormagnetické relé však predstavujú
problematické indukčné záťaže potenciálne
riziko funkcionality.

•

Zlepené kontakty

•

Krátka životnosť

Riešenie

Riešenie

Delcon AC relé sú dizajnované pre 3A záťaže
a spínajú indukčné záťaže bez akýchkoľvek
časových oneskorení. Delcon DC relé nemajú do
24VDC žiadné zníženie výkonu a nad túto hladinu
poskytuje výkon vysoko prevyšujúci schopnosti
elektromeagnetických relé.

•

Relé Delcon série CRA a CRA4 spínajú DC
záťaže až do 300 VDC

•

Bez akéhokoľvek poklesu výkonu v porovnaní s
elektromagnetickými relé a sú v oveľa menšom
púzdre

•

Napríklad relé SLO24CRA4 spína 40 ms
indukčnú záťaž pri 3 A/10 VDC a stále ponúka
očakávanú životnosť 15 rokov a viac
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Prehľad relé
Vstupné relé

SLI 230CR
----

vstup 230 VAC
výstup 0 – 60 VDC 50 mA
pre rušené prostredie a
signálne vedenia (niekoľko km)
paralélne inštalované silové a
signálne káble
CE, UL

---

SLI 230CRP
------

vstup 230 VAC/výstup
050 mA
výstupné napätie 0 – 60 VDC
pre dvojvodičové indukčné
snímače
max. úbytok prúdu 3,5mA
CE, UL

SLI 24CR
------

SLI 24CRF

vstup 24 VDC
výstup 0 – 60 VDC 50 mA
spínanie až 1000 Hz
pre rušené prostredie a
signálne vedenia (niekoľko km)
CE, UL

------

vstup 24 VDC
výstup 0 – 60 VDC 50 mA
spínanie až 10 kHz
pre rušené prostredie a
signálne vedenia (niekoľko km)
CE, UL

Výstupné relé

SLO 24TR
---

vstup 24 VDC
výstup 0 – 240 VAC 3A
(90 A/20ms)
výstupné relé pre induktívne
záťaže a tiež v rušenom
prostredí
spínacia frekvencia 5 Hz
CE, UL

--

---

SLO 24IRA
-----

vstup 24 VDC
výstup 0 – 240 VAC/250 VDC
1,5 A
spínacia frekvencia až 1 kHz
CE, UL

SLO 24CR/ SLO24CRX
------

vstup 24 VDC
výstup 0 – 60 VDC
relé pre odrporové a nízko
induktívne záťaže (max 5 ms)
SLO24CR – 3 A, SLO24CRX –
10A (odporová záťaž)
spínacia frekvencia 1 kHz

SLO 24CRA/ SLO24CRA4
------

vstup 24 VDC
výstup 0 – 250 VDC
relé pre vysoko napäťové a
vysoko induktívne záťaže
SLO24CRA-1,8 A 100 ms,
SLO24CRX-4A, 50 ms
CE, UL

Príslušenstvo

-----

pätice
16 kanálová základňa
PLC adaptér
káble
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