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WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
Opis
Korpus wyłącznika krańcowego składa się z dwóch jednakowych części wykonanych z tworzywa
sztucznego. W korpusie ułoŜone są zaciski przyłączeniowe, w środku wyposaŜone stykami. Mostek
łączący migowo zawiera lub otwiera styki zacisków.
Otwory mocujące znajdują się z boku i przechodzą przez obydwie części korpusu. Wykonanie
podstawowe przeznaczone jest do sterowania w kierunku osi napędu. Rozwiązanie konstrukcyjne
nadbudówki zostało przystosowane do róŜnych sterowań i mocowań. Poszczególne wykonania widoczne
są z rysunków wymiarowych.
Wyłączniki krańcowe w puszkach aluminiowych uszczelnione są za pomocą uszczelki gumowej i
pokrywy stalowej. Pokrywa jest ocynkowana. Na dnie puszki znajdują się dwa zaciski główkowe M4
do podłączenia przewodu ochronnego. Dławnice moŜna rozmieszczać dowolnie. Elementy sterujące
uszczelnione są za pomocą membrany gumowej i górnego kołnierza gumowego. Ochrona odpowiada
stopniu IP 66. Śruby mocujące M5x40/16 są częścią dostawy. Rolkę moŜna, po rozluźnieniu czterech
śrub mocujących, dowolnie nakręcać wokół osi nadbudówki w wymaganym kierunku.
Umocowanie wyłączników krańcowych
- wzdłuŜnymi śrubami M3
- środkowe, za pomocą nadbudówki z gwintem M12x1
- boczne, śruby M3
Siła do przestawienia zaleŜna jest od drogi sterowania. Ich wzajemny stosunek wyraŜa diagram.
Wyłączniki krańcowe moŜna uŜyć w urządzeniach automatycznych oraz półautomatycznych, gdzie do
dyspozycji jest mała siła do przestawienia, albo gdzie waŜna jest dokładna powtarzalność do przodu
ustawionego cyklu pracy.
Dla prądu stałego stwierdzono 1,5.106 cyklów przy 48 V= ; 0,2 A.
Przy wymaganiu wykonania wyłącznika krańcowego w wykonaniu tropikalnym ostatnie dwa numery
typowo zmieniają się na „3” .
Dla kolejnych informacji i katalogów prosimy kontaktować nasz wydział handlowy.
Produkty wymienione w katalogu są zgodne z dyrektywą europejską 73/23/EEC łącznie z dodatkami i
podlegają certyfikacji zgodnie z normą EN 60947-5-1. Zgodność stwierdził Elektrotechnický zkušební
ústav Praha (Instytut Próbek Elektrotechnicznych). Dla produktów zostały wystawione certyfikaty EZÚ
(ESČ). Wydanie: 1/2005
Instrukcje dla eksploatacji, instalacji i utrzymania ruchu
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: CU 0,75 aŜ 1,5mm2
- Pozycja robocza: dowolna
- Prędkość elementu napędowego: 6 mm/min aŜ 60 . 103
- Czas przełączenia: 100 ms max
- Podłączenie przewodów: a) śrubami M3 b) płaskimi końcówkami przyłączowymi 6,3
- Wysokość nad poziomem morza: zdolny do pracy nad poziomem morza do 2000m
- Instalacja łączników miniaturowych:
-wzdłuŜnymi śrubami M3
- środkowe, za pomocą nadbudówki z gwindem M12x1
- boczne, śruby M3
- Śruby mocujące M5x40/16 są częścią dostawy (waŜne dla łączników miniaturowych w
obudowie aluminiowej)
- Wyłącznik krańcowy w przebiegu Ŝywotności nie wymaga konserwacji
- Znamionowe napięcie izolacji: Ui = 250 V
- Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane: Uimp = 0,33 kV
- Stopień zanieczyszczenia: 2
- MontaŜ wykonania do wbudowanego wyłącznika krańcowego na podkładkę izolacyjną albo tak, aby
zachować odległość co najmniej 5mm pomiędzy dostępna częścią przewodzącą i częścią pod napięciem
- Kategoria uŜycia: AC-12
- Wyłącznik krańcowy w wykonaniu klimatycznym zgodnie z normą ČSN EN 60 721-3-3
Typ klimatu: Gorący suchy MWDr
Gorący wilgotny Wda
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Charakterystyka kierowania

rozmieszczenie 6
typ podstawowy nr 3594-82..0

rozmieszczenie 6B
typ podstawowy nr 3594-061..0

rozmieszczenie 1/1a
typ podstawowy nr 359-06..0

rozmieszczenie 0/1 typ podstawowy nr 3594-81..00
kierowanie zapasowe

rozmieszczenie 1/1
typ podstawowy nr 3594-83..0

Diagram siły i drogi
1) PołoŜenie spoczynkowe
2) Droga całkowita
3) Przestawienie
4) Droga do przestawienia
5) Droga po przestawieniu
6) Droga róŜnicowa (czułość)
7) PołoŜenie końcowe
8) Droga do połoŜenia
spoczynkowego
9) Droga do przestawienia
powrotnego
10) PołoŜenie spoczynkowe
11) Przestawienie powrotne
12) Siła kierownicza
13) Droga do przestawienia
14) Droga po przestawieniu
15) PołoŜenie końcowe
16) Punkt przestawienia 1 16a)
punkt przestawienia
powrotnego 2
17) Droga elementu napędowego
18) PołoŜenie spoczynkowe
19) Droga róŜnicowa (czułość)
20) Siła po przestawieniu
całkowitym
21) Siła do przestawienia
22) RóŜnica sił do przestawień
23) Siła do przestawienia
powrotnego
24) Kierunek ruchu elementu
napędowego
25) Droga do przestawienia
powrotnego
26) Kierunek ruchu elementu
napędowego
- podczas obciąŜenia
- podczas odciąŜenia

3

Charakterystyka zaleŜności trwałości łącznika od włączanego prądu elektrycznego
KONEKTOR *) z zaślepkami **) z dławnicami

Ilość
cyklów
*)

Prąd zmienny (A) **)
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WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
Wymiary
(mm)

Numer
typowy

Rozmie –
-szczenie

Siła kiero
wnicza
(N)

Droga do
przesta-wienia
(mm)

Droga po
przesta –
-wieniu
(mm)

Droga
róŜnicowa
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WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
Wymiary
(mm)

Numer
typowy

Rozmieszczenie

Siła kierownicza
(N)

Droga do
przestawie
nia (mm)

Droga po
przestawieni
u (mm)

Droga
róŜnicowa
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WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
Wymiary
(mm)

Numer
typowy

Rozmieszczenie

Siła kierownicza
(N)

Droga do
przestawie
nia (mm)

Droga po
przestawie
niu (mm)

Droga
róŜnicowa
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WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE
Wymiary
(mm)

Numer
typowy

Rozmieszczenie

Siła kierownicza
(N)

Droga do
przestawie
nia (mm)

Droga po
przestawieni
u (mm)

Droga
róŜnicowa
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WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE w obudowie ze stopu Al. (IP66)
Wymiary
(mm)

Numer
typowy

Rozmieszczenie

Siła
kierownicza
(N)

Droga do
przestawieni
a (mm)

Droga po
przestawie
niu (mm)

Droga róŜnicowa
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WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE w obudowie ze stopu Al. (IP66)
Wymiary
(mm)

Numer
typowy

Rozmiesz
czenie

Siła
kierownicza
(N)
P1

Dławnice i zaślepki
Numer typowy
3594-…70
3594-…80
3594-…90

Ilość dławnic
3
2
1

P2

Droga do
przestawienia
(mm)
R1

Droga po
przesta
wieniu
(mm)
R2

Ilość zaślepek
0
1
2

Droga róŜnicowa

