HKJ

hálózat kimaradás
jelző áramkör tápegységekhez
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A HKJ áramkör a dobozba szerelt BENTEL tápegységek hálózat kimaradás jelzésére szolgál. Potenciálfüggetlen
relékimenetének átváltásával jelzi a 230VAC hálózati feszültség beállított késleltetési időn túli kimaradását. A
gyári beállítás szerint (magyarázatát lásd alább) a relé folyamatosan húz, amíg tápfeszültség van és az L
bemeneten magas szint (>10V) van. A relé azután enged el, miután az L bemenet feszültsége alacsony szintre
(<3V) esik és a beállított késleltetés (1/5/10/15 perc) lejárt. A HKJ áramkör a PROMATT Kft. által összeépített
TAPBxxx tápegységekhez közvetlenül használható. További jellemzőik a következők:
Tápfeszültség: 10,5V...14,4V (12V-os beállításban), 21V...27,6V (24V-os beállításban);
Kontaktusáram: 0,5ADC max. / 30VDC;
Kontaktus / áramkör izolációs szilárdsága: 48VAC;
Működési hőmérséklet tartomány: 0...60 ºC, tárolási hőmérséklet tartomány: -25...+85 ºC
Páratartalom: 0...95% nem kondenzálódó;
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ÜZEMBE HELYEZÉS, BEKÖTÉS

A HKJ áramkör a dobozolt tápegység belsejébe is beszerelhető, vagy egy külső kötődobozban is elhelyezhető.
1. Csavarozza fel a mindkét oldalán furatos távtartót a tápegységet tartalmazó doboz hátlapjára! (Ha a doboz
már fel van szerelve, akkor a doboz oldalára fúrjon 3,2-es furatot a csavarnak olyan helyre, ahol a HKJ nem
lesz útban az akkuknak!)
2. A tápfeszültség választó jumpert állítsa be (relé melletti) a tápegységnek megfelelően! (12V=zárt,
24V=nyitott)
3. A késleltetés jumpereket állítsa be a kívánt hibajelzési késleltetésnek megfelelően! (~1perc, ~5,5perc,
~10,5perc, ~15perc állíthatók be. A késleltetési idő tűrése: ±30%.)
4. Szerelje fel a HKJ nyákot a másik (csapos-menetes) távtartóval!
5. Vezesse el a háromeres tápkábelt a tápegységtől a Jelnév a HKJ Jelnév a tápegység
Kábel színe
HKJ-hez a rajznak megfelelően! Vágja le a fehér
csokiján
NYÁK-ján
szögletes hárompólusú csatlakozót, és kösse be a
+
+V
Típusonként más színű
három
eret
(a
mellékelt
érvéghüvelyek
GND
Fekete
felhasználásával) az ábrának és a táblázatnak
megfelelően!
L
L
Világossárga (vékony)
6. Kösse be a kontaktus
csokiját a felhasználásnak
megfelelően! Figyelem! A
csokifelirat a relé
kontaktusait a hálózat
kimaradását jelző
állapotban (vagyis
elengedett állapotában)
adja meg.
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1. ábra A HKJ beépítési helye

HKJ áramköri egység

Műszaki leírás

2. ábra A tápegység csatlakoztatása

1. oldal

Ha a HKJ-t egy monitor modul bemenetének
meghajtására használja, folytassa a beépítést az
alábbiak szerint!
7. Kösse be a monitor modul bemenetét és a lezáró
ellenállást az ábrának megfelelően! A C és NC közé kell
kötni!
8. Kösse be, majd csavarozza fel a mellékelt segédcsokit
is! (A segédcsoki a címzőhurok bekötésére szolgál.)
9. Ragassza fel a mikro monitor modult az ajtóra vagy a
doboz oldalára (ahová elfér és nincs útban) a mellékelt
kétoldalas öntapadós ragasztóval!
10. Figyelem! Az címzőhurok bekötésekor fogja meg a
segédcsokit, hogy a meghúzási nyomatékkal ne a
távtartókat terhelje!
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3. ábra A mikro monitor modul elhelyezése

EGYÉB FELHASZNÁLÁS

K

A HKJ áramkör egyéb (feszültségkimenetű jelek) jelzések késleltetett távjelzésére is felhasználható, ahol a késleltetési idő
pontossága nem elsődleges szempont.

A HKJ nyák fóliázott oldalán a sarokban lévő IC mellett 2db forrasztós jumper található. Az egyik mellett BE felirat míg a
másik mellett KI felirat látható. (A felirathoz legközelebbi forrszem az 1-es, a középső a 2-es, a legtávolabbi a 3-as forrszem.
Gyárilag mindkét jumper 1-2 forrszeme van összeforrasztva. ) A BE feliratú jumper a bemenet működésmódját határozza
meg. A KI feliratú jumper a relé működését határozza meg. A kialakítható működési módok az alábbi táblázat szerint:

1-2
összeforrasztva

1-2
összeforrasztva

2-3
összeforrasztva

2-3
összeforrasztva

1-2
összeforrasztva

2-3
összeforrasztva

2-3
összeforrasztva

Megjegyzés
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1-2
összeforrasztva

Működési állapot

Nyugalom

Késleltetés

Jelzés

magas (>10V)

alacsony (<3V) alacsony (<3V)

resetelve

fut

lejárt

húz

húz

elengedve

magas (>10V)

alacsony (<3V) alacsony (<3V)

resetelve

fut

lejárt

elengedve

elengedve

húz

L bemenet szintje

alacsony (<3V)

magas (>10V)

magas (>10V)

Időzítés

resetelve

fut

lejárt

Kimeneti relé

húz

húz

elengedve

L bemenet szintje

alacsony (<3V)

magas (>10V)

magas (>10V)

Időzítés

resetelve

fut

lejárt

Kimeneti relé

elengedve

elengedve

húz

L bemenet szintje
Időzítés
Kimeneti relé
L bemenet szintje
Időzítés
Kimeneti relé

A

KI jumper

O
M

BE jumper

Gyári beállítás
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Figyelem! Működési mód megváltoztatásakor ügyeljen az alábbiakra:
1. A HKJ forrasztós jumpereinek egyszerre mindhárom forrpontja nem lehet összeforrasztva.
2. A felesleges forraszanyag eltávolítását ónszívó harisnyával végezze!
3. Az átforrasztást mindig tápfeszültség és jelfeszültség mentes állapotban végezze!
4. A HKJ nyák fólia oldalát forrasztható védőlakk réteggel vontuk be.
5. A HKJ L bemenetének bemeneti ellenállása ~22kohm (L és GND között) emiatt ha GND-re húzó kimenettel hajtják meg,
akkor 470ohm...1kohm értékű felhúzó ellenállást kell alkalmazni, melyet a + és az L közé kell kötni.

MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK

Tápáramfelvétel:

Tápfesz.
[V]
10,5
14,4
21
27,6

Tápáram [mA]
relé
relé húz
elengedve
10,7
0,91
15,6
1,7
13,7
3,1
19,1
4,6

L bemenet:

Megjegyzés
Tápfesz.
jumper zárva
Tápfesz.
jumper nyitva

Alacsony (low) szint:

0V...3V

Magas (high) szint:

10V...27,6V

Bemeneti ellenállás:

>22kohm (L és GND között)

Időzítés pontossága:

± 30%

A késleltetés RC oszcillátor jelének periódusszámlálásával valósul
meg, ezért a késleltetés pontosságát és hőmérsékletfüggését a
kondenzátor pontossága és hőmérsékletfüggése határozza meg.

1116 BUDAPEST
Hauszmann Alajos u. 9-11.
HUNGARY
Web: www.promatt.hu
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Műszaki leírás

Tel.:
Fax.:
E-mail:

(36)-1-205-2385
(36)-1-205-2386
(36)-1-205-2387
info@promatt.hu

HKJ áramköri egység

