
Uk³ady Separacji Sygna³ów

SI i SO

Istota problemu

Doœwiadczenia z eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych 

pokazuj¹, ¿e najbardziej odpowiednim napiêciem zasilania uk³adów 

i urz¹dzeñ automatyki elektroenergetycznej  jest 220V DC. Tylko takie 

napiêcie zapewnia dobre funkcjonowanie urz¹dzeñ i po³¹czeñ 

stykowych, a wiêc pewn¹ transmisjê sygna³ów w warunkach wysokiej 

temperatury, wilgotnoœci, wp³ywu pola magnetycznego i substancji 

chemicznych.

Wystêpuje jednak koniecznoœæ separacji galwanicznej obwodów 

obiektowych od obwodów wejœciowych innych urz¹dzeñ (np. 

sterowników), które ze wzglêdu ci¹g³¹ miniaturyzacjê konstruowane s¹ 

na niskie napiêcia 24 - 48 V DC. Czêsto rozwi¹zaniem tego problemu 

jest stosowanie dziesi¹tek przekaŸników separuj¹cych zabudowanych 

w szafach krosowych. Ich wysoka cena, zwi¹zana z koniecznoœci¹ 

ka¿dorazowego ich projektowania i indywidualnego wykonawstwa oraz 

zajmowanie du¿ej powierzchni sprawiaj¹, ¿e nie jest to optymalne 

rozwi¹zanie. Du¿a iloœæ dodatkowych po³¹czeñ, znacznie komplikuje 

Nasza propozycja

Optymalnym rozwi¹zaniem tego problemu jest zastosowanie uk³adów 

separuj¹cych, które zapewniaj¹ odpowiedni poziom izolacj i  

galwanicznej obwodów (sterowniczych) 220V DC I 24V DC oraz 

odpowiedni¹ odpornoœæ na zak³ócenia pochodz¹ce z obiektu poprzez 

zastosowanie odpowiednich filtrów wejœciowych i wyjœciowych. Takie 

w³asnoœci posiadaj¹ separatory sygna³ów wejœciowych SI-16-220 oraz 

wyjœciowych SO-8-24 i SO-16-24 naszej produkcji.

Dziêki niewielkim rozmiarom separatory mog¹ skoncentrowaæ du¿¹ 

iloœæ sygna³ów we/wy w stosunkowo ma³ej objêtoœci. Zastosowanie  

nowoczesnych po³¹czeñ wielostykowych oraz monta¿ na typowej szynie 

zwiêkszaj¹ ich pewnoœæ dzia³ania, a tak¿e w du¿ym stopniu u³atwiaj¹ 

projektowanie po³¹czeñ, znacznie skracaj¹ czas monta¿u, lub 

ewentualnej rozbudowy.
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Iloœæ wejœæ

Z³¹cze C

Z³¹cze GDN +24 V

Z³¹cze B dla AC

Z³¹cze B dla DC

Separacja we-wy

Moc ³¹czeniowa DC T=40ms

Napiêcie znamionowe wejœciowe Un

Próg prze³¹czania (dla GE Fanuc)

Wymiary

Separator WE SI-16-220 AC i DC

16

BHL-26

WAGO 256 5 mm  0.08-2,5 mm2

WAGO 236 0.08 - 2,5 mm2

WAGO 736-566  0.08 - 2,5 mm2

2.5 kV 1 min

30 W

220V DC

155-170 V

160 mm x 75 mm

Iloœæ wyjœæ

Z³¹cze C, C1, C2

Z³¹cze B, 24 V GND

Czas w³asny za³¹cz przy Un

Separacja we-wy

Napiêcie znamionowe cewki Un

Czas w³asny wy³¹cz

Wymiary

Moc ³¹czeniowa DC T=40 ms

Separator WY SO-8-24 i SO-16-24

8 lub 16

BHL-26

WAGO 736-566  0.08 - 2,5 mm2

< 13 ms

2.5 kV 1 min

24 V DC

< 8 ms

160 mm x 75 mm

30W

Zalety:

4separacja galwaniczna do 2 kV,

4dopasowanie poziomów napiêcia w zale¿noœci od potrzeb,

4wyeliminowanie potrzeby stosowania dodatkowych szaf 

krosowych,

4wizualna kontrola stanu sygna³u (dioda LED),

4modu³owa budowa uk³adów,

4wysoka odpornoœæ na zak³ócenia obiektowe,

4³atwoœæ dopasowania do sygna³ów uk³adów obiektowych,

4du¿a swoboda i ³atwoœæ projektowania,

4skrócenie czasu  i kosztów monta¿u,

4³atwoœæ rozbudowy i przeprowadzania przegl¹dów,

4mo¿liwoœæ komasacji du¿ej iloœci sygna³ów we/wy.


