Katalogový list

Model 103 – modul pro prodloužení pulzu
Model 103 je elektronický modul pro prodloužení vstupního pulzu. Typické prodloužení
pulzu je 650 ms. Výstupem obvodu je relé se dvěma přepínacími kontakty.
Modul je určen pro průmyslové aplikace – pro prodloužení krátkého vstupního impulzu ze snímače na
déle trvající impulz, který je schopen zaznamenat digitální vstup běžného PLC.
Typický příklad použití:
a/ Detekce přetržení drátu nebo lanka (z vodivého materiálu) při jeho výrobě.
b/ Detekce nadměrného náklonu strojní části (tzv. kolébky v lanovacích strojích), atd.
Modul je napájen DC napětím 24 V. Je určen k zabudování do rozvaděče, upevnění na DIN lištu.
Napájení a vstup jsou galvanicky spojeny mínus pólem napájení (vodič GND). Výstup je galvanicky
oddělen – relé se dvěma přepínacími kontakty.
Příklad zapojení:

Obr. 1
Na obr. 1 snímač K1 může být tvořen izolovanou dotykovou plochou, kdy dotykem vodivého
výrobku, jiné strojní části, atd. je aktivován výstup modulu. Předpokládá se dotyk ukostřené části a to i
nedokonalý, s přechodovým odporem a vícenásobným odskokem. Napájecí soustava musí v tomto
případě být 24V DC PELV – ukostřený mínus pól.
Příklady snímání viz obr. 2 a 3.
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Obr. 2

Obr. 3
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Technické údaje:
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Prodloužení pulzu – čas t2

24 VDC ± 15 %
72 / 16 mA sepnuté / rozepnuté relé
650 ms. Na vyžádání je možné čas t2 změnit výměnou rezistoru R1
a kondenzátoru C1 časovacího obvodu.
šroubové pro průřez 1,0 až 2,5 mm2.
na DIN lištu šíře 35 mm.
62 x 81 x 57 mm.
IP00.
-20oC až +50 oC

Připojovací svorky
Montáž
Rozměry š x v x h
Elektrické krytí
Rozsah provozních teplot
Vstupní obvod:
Svorka 6 nespojena se svorkou 5
Napětí naprázdno +24VDC, proud vstupu I = 0,00 mA
Svorka 6 spojena se svorkou 5
Napětí 0VDC, proud vstupu nakrátko I = 0,85 mA
Výstupní obvod
Relé se dvěma přepínacími kontakty.
Max. dovolené napětí 50 V AC/DC, max. proud 3 A.
Doporučené min. napětí kontaktu 5 V a min. proud 5 mA.
Signalizace stavu modulu
Snížení napětí na vstupní svorce 6 – svítí rudá LED
sepnuté výstupní relé – svítí zelená LED

Obr. 4
Na obr. 4 je pohled na modul. Na obr. 5 je zapojení modulu pro trvalé sepnutí výstupního relé i po
odeznění vstupního impulzu a uplynutí doby t2. Relé lze vypnout pomocí vypnutí napájecího napětí –
na obrázku znázorněno rozpínacím tlačítkem SB1. Pokud je vstup stále na úrovni L (K1 sepnut), tak
po obnovení napájení a resetu vnitřních obvodů (čas v řádu ms) dojde k opětovnému sepnutí
výstupního relé.
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Obr. 5
Poznámky:
Vstupní obvod – hranice mezi úrovní L a H je přibližně ½ napájecího napětí, tj. v rámci tolerance
napájecího napětí se mění i tato úroveň. Pokud bychom místo vstupního kontaktu (K1 na obr. 5)
vložili rezistor, jeho hodnota na hranici mezi úrovní L a H se mění dle velikosti napájecího napětí.
V rámci tolerance nap. napětí je tato hodnota v rozpětí 23 až 45 kΩ.
Z tohoto důvodu modul není příliš vhodný pro úlohy typu detekce polohy s použitím
odporových (potenciometrických) snímačů.
Tabulka stavů signalizačních LED diod
D3 rudá
D4 zelená
Vstupní
(vstup)
(relé)
svorka 6.
nesvítí
nesvítí
+ 24 V
svítí
svítí
vstup < 12V
nesvítí
svítí
+ 24 V
svítí

nesvítí

vstup > 12 V

Výstupní relé
KA1
rozepnuto
sepnuto
sepnuto
rozepnuto
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Poznámka
anebo je modul bez napájení
dobíhá čas prodloužení t2
anebo je zapojena přídrž (obr. 5)
vstup 6 je přes velký odpor (desítky
kΩ) připojen na GND. Např.
znečištěný izolátor. Odpor je velký,
ještě nedošlo k sepnutí relé.

Výstupní obvod:
Důležité upozornění - protože tento modul - model 103 - nebyl zkoušen ve smyslu zákona č. 22/1997
jako celek, je nejvyšší dovolené napětí max. 50 V. Max. proud kontakty je 3 A (viz odstavec
„Technické údaje“).
Nejedná se tedy o tzv. stanovený výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997.
Pro informaci – je použito relé výrobce FINDER typ 40.52, cívka 24 VDC, kontakty 2P / 8 A,
jmenovité napětí 250 V AC. Mechanická životnost 10.106 sepnutí, elektrická životnost AC1 100.103
sepnutí.
Plošný spoj je dimenzován na max. trvalý proud 3A.
Připojovací svorky jsou na 250 V / 10 A, pro vodič 1,0 až 2,5 mm2.

Informativní schéma modulu – vstupní a výstupní obvody:

Obr. 6
Upozornění:
Tento katalogový list slouží jako průvodní dokumentace k modulu Prodloužení pulzu Model 103.
Firma Václav Paleček nepřebírá zodpovědnost za chybné použití. Technické údaje a naznačené
zapojení vyjadřují hlavní smysl modulu. Uživatel musí posoudit použití modulu zvlášť v každém
jednotlivém případě. Tento modul není stroj nebo přístroj schopný přímého upotřebení nebo zapojení,
ale jedná se o komponent. Teprve včleněním tohoto komponentu do konstrukce uživatele je stanovena
jeho konečná funkce. Soulad konstrukce uživatele s platnými právními předpisy leží v oblasti
odpovědnosti uživatele. Modul nemá ochranu před úrazem elektrickým proudem, tu musí zajistit
uživatel správným projektem a provedením konstrukce uživatele.
Tyto pokyny si nečiní nároky na úplnost a bezchybnost. V případě nejasností se obraťte na výrobce.

Výrobce:

Václav Paleček
Pod Kovárnou 126
251 64 Mnichovice

E-mail:
web:
IČO:

vapalecek@atlas.cz
palecek-elektro.cz
158 34 999

V Mnichovicích dne 14. 1. 2014 V. Paleček
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