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W∏àcznik zatrzaskowy
z wymuszonym otwarciem
i samoczyszczàcymi si´,
podwójnymi stykami.
Stopieƒ ochrony IP40
S826

D 26p

2

W∏àcznik zatrzaskowy S826
W∏aÊciwoÊci
P W∏asnoÊci u˝ytkowe zgodnie z EN 60947, IEC 947,
DIN VDE 0660 cz´Êç 200 7/92
P Wymuszone otwieranie styku, z∏àcze pod∏àczeniowe
zgodnie z EN 60947, IEC 947, DIN VDE 0660 cz´Êç
200 rozdz. 3
P Klasa palnoÊci wed∏ug UL-94-VO (trudnopalne)
P Dwa prze∏àczne obwody z izolacjà galwanicznà, podwójnie otwierajàce si´ styki
P Samooczyszczanie si´ styków, wykonanych w kszta∏cie
litery V, poprzez mechaniczne tarcie ich powierzchni
P Niska rezystancja przejÊcia
P Wysoka powtarzalnoÊç punktu prze∏àczania
P Stopieƒ ochrony IP 40 w obszarze styków wed∏ug EN
60529, IEC 529, DIN VDE 0470, DIN 40 050
P Wymiary wed∏ug DIN 41 636, typ F
P P∏aska konstrukcja, umo˝liwiajàca szeregowà zabudow´

P Transparentna zielona obudowa, pozwalajàca w ka˝dej chwili okreÊliç stan styków
P Sprawdzony w praktyce sposób pod∏àczania przewodów
O P∏askie przy∏àcza bagnetowe wed∏ug DIN 46247
O Pod∏àczenia Êrubowe
O Dodatkowe popychacze
O Obudowy ochronne / pokrywy ochronne
P Podwy˝szenie mo˝liwoÊci ∏àczeniowych w obwodach
pràdu sta∏ego dzi´ki magnetycznemu wydmuchowi
∏uku
P Inne mo˝liwoÊci
O Styki z utwardzanego srebra dla du˝ych mocy
∏àczeniowych
O Styki ze z∏ota dla ma∏ych pràdów i napi´ç przy
wymaganych niskich rezystancjach przejÊcia

Dane techniczne
Termiczny pràd ciàg∏y (Ith)
Wytrzyma∏oÊç napi´ciowa (Ui)
Napi´cie udarowe (Uimp) przy
stopniu zanieczyszczenia

10 A
400 V
4 kV
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Materia∏ styków
Odleg∏oÊç otwartych styków
Si∏a docisku styków
Rezystancja przejÊcia na stykach
utwardzane
Kategoria
srebro
u˝ytkowania
z∏oto

utwardzane srebro lub z∏oto
typowo 2 x 0.85 mm
0.4 N
typowo 10 mΩ
AC - 15, 230 VAC / 1,0 A
DC - 13, 110 VDC / 0,5 A
AC - 12, 230 VAC / 0,25 A
DC - 12, 110 VDC / 0,25 A

Min. pràd dla z∏otych styków
Si∏a wymusz. otwierania styków
Droga wymusz. otwierania styków
Droga popychacza
Si∏a na popychaczu
Si∏a powrotna
SzybkoÊç przesuwania max.
min.
popychacza
OdpornoÊç na udary
OdpornoÊç na wibracje dla
10 – 500 Hz, wszystkie kierunki
OdpornoÊç na zwarcia
Max. cz´stotliwoÊç za∏àczania
Trwa∏oÊç mechaniczna
Zakres temperatur otoczenia
Masa bez przewodów

1 mA / 6 VDC
20 N
3.0 mm
3.2 mm
patrz strona 8
patrz strona 8
1 m/s
0.5 mm/s
30 g
10 g
6A
465 za∏àczeƒ / min
min. 10 mln za∏àczeƒ
-40°C do +85°C
20 ... 40 g*
*w zale˝noÊci od wykonania
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Cechy u˝ytkowe
W∏àczniki zatrzaskowe serii S 826 posiadajà mechanizm
wymuszonego otwierania styków, który zapewnia otwarcie
zgrzanych styków rozwierajàcych (NC), po wystàpieniu na
nich zwarcia pràdowego. Z tego wzgl´du w∏àczniki zatrzaskowe nadajà si´ szczególnie dobrze do zastosowaƒ
zwiàzanych z funkcjami bezpieczeƒstwa obwodu.
Z uwagi na szybkie charakterystyki za∏àczania (skokowe
zamykania i otwieranie obwodu elektrycznego) w∏àczniki
zatrzaskowe, przy ma∏ych swoich gabarytach, za∏àczajà
du˝e moce elektryczne. Dozwolone sà przy tym ma∏e
pr´dkoÊci zamykania na popychaczu.
Dzi´ki samooczyszczajàcym si´ podwójnym stykom tràcym
i ich geometrii, zapewniona jest niezawodnoÊç przy ma∏ych
obcià˝eniach styków. W∏àcznik ze z∏otymi stykami nadaje
si´ szczególnie do za∏àczania ma∏ych pràdów i napi´ç.
W∏àczniki zatrzaskowe serii S 826 posiadajà dwa galwaniczne oddzielone mostki stykowe. Dzi´ki temu jest mo˝liwe
za∏àczanie dwóch obwodów elektrycznych znajdujàcych
si´ na ró˝nych potencja∏ach.

Typowe obszary zastosowaƒ
P Wy∏àcznik kraƒcowy w maszynach, drzwiach i systemach sterowania urzàdzeƒ
P Wy∏àcznik pomocniczy w krzywkowych urzàdzeniach
prze∏àczajàcych i sterujàcych
P Elektromechaniczny element prze∏àczajàcy dla zadaƒ
zwiàzanych z automatyzacja, z ró˝nymi pràdami w obwodzie elektrycznym
P Czujnik w mikroprocesorowych urzàdzeniach sterujàcych
P Kraƒcowy wy∏àcznik bezpieczeƒstwa w sterownikach
i urzàdzeniach
P Mo˝liwoÊç monta˝u w miejscach wyst´powania du˝ych
udarów i wibracji

Klucz do zamawiania
przyk∏ad:

S826 b 10 / 20 / 40 L

Seria / Wykonanie:
S 826

w∏àcznik dwuobwodowy prze∏àczany

Wersje popychaczy:
a

dêwignia rolkowa i p∏ytka mocujàca

as

dêwignia rolkowa i p∏ytka mocujàca

b

wykonanie ze standardowym
popychaczem

c

p∏ytka mocujàca

cs

p∏ytka mocujàca z pod∏u˝nymi otworami

d

dêwignia rolkowa i p∏ytka mocujàca
z zagi´ciem zabezpieczajàcym

e

dêwignia rolkowa bez p∏ytki mocujàcej

z pod∏u˝nymi otworami

Rodzaj styków:
bez indeksu styki srebrne
10
styki z∏ote

Sposób pod∏àczania przewodów:
bez indeksu pod∏àczenie Êrubowe z prostokàtnà p∏ytkà
zaciskowà
20
wykonanie z p∏askimi przy∏àczami bagnetowymi
6.3 x 0.8 mm
30
pod∏àczenie Êrubowe z podk∏adkami spr´˝ystymi

Si∏a uruchamiajàca / powrotna popychacza:
bez indeksu wersja normalna
40
wersja wzmocniona

Dodatkowe wyposa˝enie:
bez indeksu bez magnesów wydmuchu ∏uku
L
z magnesami wydmuchu ∏uku

Wymiary
P Przy∏àcza Êrubowe

d∏ugoÊç gwintu Êruby mocujàcej

Wymiary dla wykonania z pod∏àczeniami Êrubowymi
z p∏ytkà zaciskowà i z podk∏adkami spr´˝ystymi

P P∏askie przy∏àcza bagnetowe

d∏ugoÊç gwintu Êruby mocujàcej

*) pod∏àczenia mogà byç wygi´te max. 90°
w zale˝noÊci od potrzeby
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Podwójne samoczyszczàce si´ styki
P Uk∏ad styków
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P Zasada pracy
Dzi´ki luzowi w przesuwaniu si´ podpartego mostka stykowego, poruszajàcego si´ swobodnie w ró˝nych kierunkach, traﬁa on tylko w jeden punkt (punkt 1) styku sta∏ego
ukszta∏towanego w liter´ V.
Nast´pnie pod wp∏ywem nacisku wytwarzanego przez spr´˝yn´ w∏àcznika, ustawia si´ on
osiowo w obr´bie styku.
styk
styk
Mostek stykowy
zamkni´ty
otwarty
przemieszcza si´
od punktu 1 do punk1
tu 2 i wytwarza przy
3
2
tym okreÊlone tarcie
powierzchni styków.
Przy ka˝dym procesie
za∏àczania tarcie to powoduje samooczyszczenie
powierzchni na zboczu styków sta∏ych.
W jego po∏o˝eniu koƒcowym nast´puje pewne
po∏àczenie mi´dzy punktem 2 i 3 styku sta∏ego.
a
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Akcesoria
P Wersje popychaczy
O Obszary zastosowaƒ
– kiedy element naciskajàcy popychacz w∏àcznika
odchylony jest od jego pionowej osi o wi´cej ni˝
±15°
– kiedy popychacz w∏àcznika uruchamiany jest
przez liniowo przemieszczajàcy si´ ∏àcznik przesuwny lub krzywk´
– kiedy element przesuwajàcy si´ ma pr´dkoÊç
wi´kszà ni˝ 1 m/s, dopuszczalnà dla popychacza w∏àcznika

P Wersje z dêwignià rolkowà

wersja a

O W∏aÊciwoÊci dêwigni rolkowej
– rolka dêwigni wykonana jest z odpornego
na Êcieranie tworzywa termoplastycznego
– jej monta˝ przeprowadzany jest fabrycznie
(patrz „Klucz do zamawiania”)

wersja d

wersja e
*) Êrednica rolki: 8,0 mm
szerokoÊç rolki: 6,8 mm
Inne wymiary w dziale „Wskazówki projektowe”.
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Wydmuch ∏uku
P Sposób dzia∏ania
Przy deﬁniowaniu trwa∏oÊci elektrycznej, która bazuje na
granicznych mo˝liwoÊciach ∏àczeniowych, podawane sà
wi´ksze iloÊci cykli pracy ( patrz strona 6)
Napi´cie ∏àczeniowe (U)
Wydmuch

sta∏a czasowa L/R

Aby zwi´kszyç mo˝liwoÊci ∏àczeniowe w obwodach pràdu sta∏ego, stosowane jest gaszenie ∏uku elektrycznego,
powstajàcego przy ich roz∏àczaniu. ¸uk elektryczny wydmuchiwany jest z obszaru styków dzi´ki oddzia∏ywaniu
na niego pola magnetycznego.
Magnesy wydmuchujàce montowane sà we wg∏´bieniach
w obudowie, w obszarze zaMagnesy wydmuchujàce
mykania si´ styków. Ich oddzia∏ywanie niezale˝ne jest od polaryzacji pod∏àczonych do w∏àcznika
przewodów. W∏àczniki mogà byç
montowane obok siebie w odleg∏oÊci min. 12,5 mm.
Graniczne mo˝liwoÊci ∏àczeniowe podawane sà jako
mo˝liwoÊci ∏àczeniowe przy 20 cyklach pracy w∏àcznika,
przy których nast´puje jeszcze zgaszenie ∏uku dla okreÊlonych pràdów i napi´ç w obwodzie.
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Obudowy ochronne
P Obudowa ochronna SK 100 – stabilna,
z uchwytem kabla

P Pokrywa ochronna SK 200 – elastyczna
Numer handlowy 1-1529-415526

Numer handlowy 1-1529-415446

Dla Êrednicy kabla 5 do 8 mm.
Minimalna si∏a trzymania: 80 N.

Dla Êrednicy kabla 5 do 10,9 mm.
Minimalna si∏a trzymania: 80 N.
O Po∏ówki obudowy wykonane z wysokoudarowego poliw´glanu
O Stosowana dla w∏àczników z pod∏àczeniami Êrubowymi
O Ochrona przed dotykiem pod∏àczeƒ elektrycznych,
IP 40
O Uchwyt kabla z ty∏u, si∏a trzymania >80 N dla kabli
o Êrednicy 5 do 8 m lub 8 do 10,9 mm.

O Pokrywa ochronna z trwale elastycznego mi´kkiego
PCV
O Stosowana dla w∏àczników z pod∏àczeniami Êrubowymi
O Ochrona przed dotykiem pod∏àczeƒ elektrycznych,
IP 40
O Boczne wyprowadzenie kabla ze stopniowanà Êrednicà
przepustu dla kabli wed∏ug VDE 0250 o Êrednicach
zewn´trznych od 6,9 do 10,9 mm
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Moc za∏àczana
P Trwa∏oÊç elektryczna
Jest ona miarà trwa∏oÊci styków i pokazuje zale˝noÊç
od warunków zewn´trznych:
O wielkoÊci pràdu i napi´cia w obwodzie elektrycznym
O rodzaju obcià˝enia ( indukcyjne / pojemnoÊciowe)
O cz´stotliwoÊci za∏àczania
O obecnoÊci uk∏adu gaszenia ∏uku elektrycznego
(szczególnie w obwodach pràdu sta∏ego)
O nara˝eƒ Êrodowiskowych jak: kurz, zanieczyszczenia, szkodliwe gazy i opary

P Moc za∏àczana w obwodach pràdu sta∏ego

Uwaga:
Dane opierajà si´ na wynikach badaƒ trwa∏oÊci
elektrycznej przeprowadzonych w warunkach
laboratoryjnych.
Chodzi przy tym o typowe wartoÊci.
Zastrzegamy jednak zmiany, które s∏u˝à post´powi technicznemu.

P Moc za∏àczana w obwodach pràdu
przemiennego

x 106 za∏àczeƒ

x 106 za∏àczeƒ

x 106 za∏àczeƒ

x 106 za∏àczeƒ

x 106 za∏àczeƒ
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Wskazówki projektowe
P Mocowanie standardowe

P Mocowanie mechanicze
O Mo˝liwy jest szeregowy monta˝ wszystkich wersji
w∏àcznika za pomocà bocznie wprowadzanego
wkr´ta o Êrednicy 4 mm lub sworznia z gwintem
w otwory przelotowe w∏àcznika (maksymalny moment dociàgajàcy 1,3 Nm)
Alternatywnie ten typ mocowania mo˝na zrealizowaç
za pomocà klipsa DUO-Clips o numerze handlowym
1-5341-436681 lub pierÊcienia zabezpieczajàcego.
O Sposób mocowania
Wkr´t z ∏bem

(w∏aÊciwe dla wszystkich wersji)

Klips DUO-Clips

Z ∏bem cylindrycznym
d∏ugoÊç gwintu 10 mm
Nr hand. 1-1529-451782

P wersja b

Z ∏bem szeÊciokàtnym
2 SXN 10 na trzpieƒ
d∏ugoÊç gwintu 10 mm
Nr hand. 1-5341-436681
Nr hand. 1-1529-573188
Z ∏bem szeÊciokàtnym
d∏ugoÊç gwintu 7 mm
Nr hand. 1-1529-509574

gwint M3

P wersja a, c, d

O Mocowanie jest mo˝liwe od strony czo∏a z wykorzystaniem p∏ytek mocujàcych dêwigni rolkowych lub
w wersjach standardowych bez dêwigni rolkowych,
za pomocà wkr´tów wkr´canych bezpoÊrednio w odpowiednie otwory w obudowie w∏àcznika zatrzaskowego (numer handlowy 1-3529-140299).
O W trakcie monta˝u mechanicznego nale˝y ciàgle
zwracaç uwag´ na obydwa punkty mocowania
O Dla zachowania wymagaƒ zwiàzanych z drogami
up∏ywu i dystansami w powietrzu nale˝y przy monta˝u szeregowym jak i przy monta˝u na nieizolowanych cz´Êciach, zastosowaç przek∏adki dystansowe
z tworzywa sztucznego.
pierÊcieƒ zabezpieczajàcy
dla wa∏ka
12,0 mm podzia∏ normalny
14,5 mm podzia∏ przy stosowaniu
obudów ochronnych (SK 100 lub
SK 200)
12,5 mm podzia∏ z przek∏adkà
dystansowà z tworzywa
sztucznego 0,5 mm

mocowanie na wa∏ku z rowkiem
i pierÊcieniem zabezpieczajàcym

P wersja as, cs
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Wskazówki projektowe
P Si∏a uruchamiajàca / si∏a powrotna
W zastosowaniach praktycznych mo˝e si´ zdarzyç, ˝e mechanika uruchamiajàca w∏àcznik zatrzaskowy potrzebuje dodatkowej si∏y na przestawienie si´ do pozycji wyjÊciowej.
W takich przypadkach stosowane sà w∏àczniki
ze wzmocnionà spr´˝ynà powrotnà.
Si∏a
uruchamiajàca
(N)
normal
max.

S826 b
S826 c
S826 cs

3,6

S826 a
S826 as
S826 d
S826 e

2,1

Si∏a na dodatkowych popychaczach

Wersja

P Drogi popychacza
O Popychacz standardowy

Si∏a
powrotna
(N)

wzmoc. normal wzmoc.
max.
min.
min.
5,5

0,2

2,9

Wymiary (mm)
3,7

1,9

3,4

8,85 ± 0,20
6,60 ± 0,25
5,85
7,80 ± 0,25
5,65

Pozycja popychacza
Pozycja wyjÊciowa
Punkt w∏àczenia
Koniec wymusz. otwierania
Punkt wy∏àczenia
Pozycja koƒcowa

Mi´dzy punktem w∏àczenia i wy∏àczenia wynika ró˝nica drogi popychacza 1,2 ± 0,25 mm

Si∏a uruchamiajàca
wzmocniona
normalna

O Dodatkowy popychacz
z dêwignià rolkowà
zakres
tolerancji

Punkt
Punkt
wy∏àczenia w∏àczenia

S
Droga popychacza

Si∏a na popychaczu standardowym

Si∏a uruchamiajàca
wzmocniona
normalna

zakres
tolerancji

Punkt
Punkt
wy∏àczenia w∏àczenia

Wymiary (mm)

Pozycja popychacza

20,00 ± 0,50
16,60 ± 0,50
13,60
18,40 ± 0,50
13,30

Pozycja wyjÊciowa
Punkt w∏àczenia
Koniec wymusz. otwierania
Punkt wy∏àczenia
Pozycja koƒcowa

Mi´dzy punktem w∏àczenia i wy∏àczenia wynika ró˝nica drogi popychacza 1,8 ± 0,37 mm

S
Droga popychacza

Uwaga: Przedstawione wartoÊci obowiàzujà
dla wszystkich wariantów w∏àcznika zatrzaskowego z okreÊlonym typem popychacza.
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Wskazówki projektowe
W∏àcznik zatrzaskowy mo˝e byç za∏àczany bezpoÊrednio poprzez popychacz standardowy lub za pomocà dêwigni rolkowej. Przy du˝ych odchyleniach
od jego pionowej osi (>±15°) nale˝y zastosowaç
dêwigni´ rolkowà.
Pewne zadzia∏anie funkcji wymuszonego otwierania
wymaga, aby popychacz osiàgnà∏ na swojej drodze przynajmniej pozycj´ „Koniec wymuszonego
otwierania”. Przesuwanie popychacza poza „Pozycj´ koƒcowà” grozi uszkodzeniem mechanicznym
w∏àcznika.

P W∏àcznik z dêwignià rolkowà
i tarczà w∏àczajàcà
Ârednica tarczy D (mm) Odleg∏oÊç y (mm)
40

3,6

60
max. 100

0
0

P Pod∏àczenia Êrubowe
O Do pod∏àczeƒ Êrubowych mo˝na stosowaç
jedno- lub wielodrutowe przewody o przekrojach
od 0,75 do 2,5 mm2 bez tulejki na ˝yle przewodu.
JeÊli u˝ywane sà tulejki na ˝yle przewodu maksymalny przekrój przewodu wynosi 1,5 mm2.
O Do jednego przy∏àcza nie nale˝y pod∏àczaç
wi´cej ni˝ 2 przewody.
O Izolacja przewodów musi byç zdj´ta na d∏ugoÊci
klemy zaciskowej przy∏àcza.
O Moment dociàgajàcy Êruby zaciskowej max. 0,5 Nm.
O Tulejki na ˝y∏´ przewodu zgodnie z DIN 46 228.

Uwaga: Jako lakier zabezpieczajàcy na pod∏àczeniach Êrubowych lub Êrodek czyszczàcy wolno
stosowaç tylko Êrodki tolerujàce poliw´glany.

P Pod∏àczenia p∏askimi przy∏àczami
bagnetowymi

m
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O Nale˝y stosowaç p∏askie przy∏àcza bagnetowe 6,3
x 0,8 mm zgodne z DIN 46 247 arkusz 3.
O Prosz´ zwróciç uwag´ na fakt, ˝e wtyki przy∏àcz
majà elektrycznie izolowane trzpienie.
O P∏askie przy∏àcza bagnetowe posiadajà standardowo miejsca, w których mo˝na wykonaç ich zagi´cie w gór´ lub w dó∏ o max. 90°.

Uwaga: Prosz´ zwróciç uwag´ na fakt, ˝e przy∏àcza te pe∏nià jednoczeÊnie funkcj´ mocowania
przewodu.

P Schemat pod∏àczeƒ
O Popychacz standardowy O Dêwignia rolkowa

P W∏àcznik z dêwignià rolkowà
i krzywkà w∏àczajàcà

P Stopnie ochrony IP
Podawany stopieƒ ochrony IP 40 odnosi si´ tylko do
obszaru styków.
Stopieƒ ochrony przy∏àczy wynosi IP 00.
Podniesienie go do IP 40 mo˝liwe jest po zastosowaniu obudowy ochronnej SK 100 lub SK 200.
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Elektryczne komponenty i systemy
dla zastosowaƒ kolejowych i przemys∏owych
Z∏àcza

z∏àcza zgodne z normami przemys∏owymi
z∏àcza zgodne ze specjalnymi przepisami dla telekomunikacji (z∏àcza MIL)
z∏àcza do ∏adowarek akumulatorowych w urzàdzeniach z zasilaniem
bateryjnym
z∏àcza specjalne wed∏ug wymagaƒ klienta
Prze∏àczniki zatrzaskowe
prze∏àczniki zatrzaskowe z wymuszonym otwieraniem styku
prze∏àczniki zatrzaskowe z samoczyszczàcymi si´ stykami
prze∏àczniki precyzyjne do robotów przemys∏owych
prze∏àczniki specjalne wed∏ug wymagaƒ klienta

Styczniki

Urzàdzenia sterujàce

Komponenty
dla systemów transportu

Schaltbau GmbH
Klausenburger Straße 6
81677 München
Germany
Telefon
+49 89 9 30 05-0
Telefax
+49 89 9 30 05-350
e-Mail
contact@schaltbau.de
Internet www.schaltbau.de

styczniki pràdu sta∏ego jedno- i wielotorowe
styczniki wysokiego napi´cia AC/DC
styczniki do pojazdów zasilanych z akumulatorów i urzàdzeƒ zasilajàcych
styczniki dla zastosowaƒ kolejowych
pojedyncze zaciski i uchwyty bezpieczników
wy∏àczniki awaryjne dla obwodów pràdu sta∏ego
styczniki specjalne wed∏ug wymagaƒ klienta
rewersyjne nastawniki jazdy dla zastosowaƒ kolejowych
∏àczniki dêwigienkowe
przyciski no˝ne i r´czne dla zastosowaƒ kolejowych (np. SiFa)
elementy prze∏àczane o du˝ych mocach ∏àczeniowych
w∏àczniki hamulca awaryjnego
urzàdzenia sygnalizacyjne

instalacje zasilajàce wagony osobowe w energi´ elektrycznà
∏adowarki akumulatorów dla lokomotyw i wagonów osobowych
sprz´t wysokonapi´ciowy przystosowany do pracy w systemie trakcyjnym
jedno- i wielonapi´ciowym
grza∏ki i sterowniki dla nich
mo˝liwoÊci projektowe w zakresie urzàdzeƒ wysokonapi´ciowych
urzàdzenia specjalne wed∏ug wymagaƒ klienta

Wy∏àczny przedstawiciel w Polsce:

IMPOL-1 F. Szafraƒski Sp. j.
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 103
tel. (+48 22) 886 56 02
fax (+48 22) 886 56 04
www.impol-1.pl
e-mail: impol@impol-1.pl

