
PRZEZNACZENIE

DANE TECHNICZNE

ZASADY EKSPLOATACJI

INSTALOWANIE

Zasilacz ZCZ-3 jest Ÿród³em napiêcia sta³ego o maksymalnej wydajnoœci pr¹dowej 1A. Przeznaczony jest  przede
wszystkim do zasilania czujników zbli¿eniowych, wykorzystuj¹c zewnêtrzny transformator sieciowy o napiêciu
uzwojenia wtórnego ok. 24V~ ( np. transformator ochronny typu OT160, B100 ).
Bezpoœrednie zasilanie czujników z wyprostowanego w uk³adzie Graetza napiêcia uzwojenia wtórnego jest
niedopuszczalne. Maksymalna amplituda oraz têtnienia napiêcia wyprostowanego znacznie przewy¿szaj¹
dopuszczalne wartoœci dla czujników zbli¿eniowych. S¹ one g³ówn¹ przyczyn¹ uszkadzania siê czujników lub
niew³aœciwej ich pracy.
Zasilacze umo¿liwiaj¹ prost¹ i tani¹ realizacjê toru zasilaj¹cego kilkanaœcie czujników zbli¿eniowych, gwarantuj¹c
bezawaryjn¹ i niezawodn¹ ich pracê.

Zakres napiêæ wejœciowych (I = 1A)                                       24÷27 V AC

Napiêcie wyjœciowe (U = 25V, I = 1A)                                  24±1 V

Stabilizacja napiêcia wyjœciowego
w funkcji pr¹du obci¹¿enia (U = 25V)                                   5%

Maksymalny pr¹d wyjœciowy                                                    1A
Têtnienia napiêcia wyjœciowego (U = 25V, I = 1A)               < 0.5 Vpp

Wymiary                                                                                   130x80x45
Masa                                                                                         0.2 kg

Zasilacz ZCZ-3 posiada zabezpieczenia wejœcia i wyjœcia bezpiecznikami typu WTAT i tylko takie nale¿y stosowaæ
w przypadku przepalenia siê któregokolwiek z nich. Wielokrotne uszkodzenia bezpiecznika B2 wskazuje na
przeci¹¿enie lub zwarcie w torze zasilaj¹cym urz¹dzenia odbiorcze. Uszkodzenie bezpiecznika B1 wskazuje
na uszkodzenie w uk³adzie zasilacza.
Dioda LED sygnalizuje obecnoœæ napiêcia wyjœciowego na zaciskach " + - 24V ".

Zasilacz ZCZ-3 przewidziany jest ,
zabezpieczaj¹cej przed zapyleniem i zawilgoceniem oraz bezpoœrednim dzia³aniem czynników atmosferycznych.
Taki sposób monta¿u zabezpiecza równie¿ przed przypadkowym dotkniêciem radiatora na p³ytce drukowanej,
którego temperatura, przy pe³nym obci¹¿eniu mo¿e dochodziæ do 50 C.
Konstrukcja mechaniczna przewiduje montowanie go do podstawy czterema wkrêtami M3. Rozmieszczenie
elementów mocuj¹cych pokazane jest na rysunku 2.
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do instalowania wewn¹trz szafy sterowniczej lub innej zamykanej obudowy
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Rysunek 1. Zalecane, przyk³adowe aplikacje
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Transformator 230/24V
(np: OT160, B100)

Rysunek 2. Wymiary zasilacza
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Dane techniczne
Napiêcie zasilania U 230 VAC ±10% /50 Hz

mo¿liwe wykonanie w opcji 110 VAC ±10%/ 50 Hz
Pobór mocy max. 6,5 VA
Napiêcie wyjœciowe U 24 V DC ±5%
Pr¹d obci¹¿enia 100 mA
Ograniczenie pr¹dowe na poziomie 100...120 mA
Stabilizacja napiêcia wyjœciowego
w funkcji zmian napiêcia zasilaj¹cego
i pr¹du obci¹¿enia <1%

Têtnienie napiêcia wyjœciowego
(wartoœæ miêdzyszczytowa) <100mV

Wyjœcia przekaŸnikowe
ZCZ6                                                             jeden przekaŸnik z wyjœciami:prze³¹cznym oraz zwiernym
ZCZ7                                                             dwa przekaŸniki,  jeden z  wyjœciem prze³¹cznym, drugi ze  zwiernym

Obci¹¿alnoœæ zestyków kaŸdy 5A/250 V (dla obci¹¿enia rezystancyjnego)
Kategoria  zanieczyszczenia                          2
Kategoria przepiêciowa instalacyjna II
Zaburzenia radioelektryczne                           klasa A
Zakres temperatur pracy                                 0÷50 C
Wilgotnoœæ wzglêdna < 85 %
Stopieñ ochrony obudowy/z³¹cza IP40/IP20
Klasa ochronnoœci przed pora¿eniem
Przekrój przewodów przy³¹czeniowych < 2,5 mm
Wymiary 45x75x108 mm
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ZASILACZE CZUJNIKÓW ZBLI¯ENIOWYCH TYP ZCZ-6 I ZCZ-7

Zasilacz ZCZ-6 wyposa¿ony jest w wewnêtrzny przekaŸnik wykonawczy, który mo¿e byæ sterowany ze wspó³-
pracuj¹cego z zasilaczem czujnika zbli¿eniowego z wyjœciem typu NPN lub PNP.
Zasilacz ZCZ-7 wyposa¿ony jest w dwa wewnêtrzne przekaŸniki wykonawcze, które mog¹ byæ sterowane niezale¿nie
ze wspó³pracuj¹cych z zasilaczem dwóch czujników zbli¿eniowych z wyjœciami typu NPN lub PNP.
Zasilacze przeznaczone s¹ do monta¿u na szynie profilowej 35mm.

zw zw

230V AC

ICZ D...

PCZ D...

itp.

ICZ D...

PCZ D...

itp.

9

1

+ +
_ _

2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16

Obc.

24V=.

230V~

230V~

ZCZ-6

R

IMPOL-1

zw

230V AC

ICZ D...

PCZ D...

itp.

Na rysunkach przedstawiono przyk³ady pod³¹czenia (i po³o¿enia zwor) dla czujników z wyjœciem NPN
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