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PRZEKAŹNIK KONTROLI 
OBWODÓW BEZPIECZEŃSTWA

OPIS OGÓLNY

obwody 115-230 Vac

tropikalizacja

Jak wymaga norma CEI 64/8, warunkiem maksymalnego 
bezpieczeństwa przy rozłączaniu wyłączników jest użycie 
przycisków o zestykach normalnie zamkniętych połączonych 
z cewką wyzwalającą przy obniżonym napięciu. 
 Rozwiązanie to jest bardzo ważne, ponieważ każda przerwa 
w napięciu (nawet krótkotrwała) powoduje wyłączenie 
obwodu z odpowiednimi konsekwencjami. 
TCS-A5 współpracuje ze sterowaniem (przycisk, przekaźnik) 
o zestykach normalnie zwartych oraz równocześnie z 
wyzwalaczem nadnapięciowym (niezależnym od usterek 
występujących przy przerwie w zasilaniu) zamiast 
wyzwalacza podnapięciowego.
Urządzenie to, tak jak klasyczny TCS, kontroluje skuteczność 
obwodu bezpieczeństwa lub obwodów otwierania 
przypisanego do nich  wyłącznika.

FUNKCJONOWANIE
Klasycznym zastosowaniem urządzenia jest sterowanie 
wyłącznika z wyzwalaczem napięciowym  (BA) poprzez 
szeregowe połączenie przycisków bezpieczeństwa.
Przy  połączeniu jak pokazano na rysunku, przy obecności Vc 
lecz bez podania Vaux, przekaźniki są niepobudzone, BA nie 
otrzymuje zasilania a przekaźnik RA jest w stanie alarmu.
Gdy Vaux zostaje podłączone, LED ON zapala się, przekaźnik 
Alarmu (RA) zostaje pobudzony, urządzenie znajduje się w 
stanie normalnej pracy, przekaźnik pobudzenia (RT) po 80 ms 
zostaje pobudzony, po kolejnych 80ms pobudzony zostaje 
przekaźnik bezpieczeństwa (RS) oraz zapalona LED „READY”.
W tym stanie urządzenie jest gotowe otrzymać polecenie 
zadziałania z zestyku normalnie zamkniętego (NC).
Po 150 ms od sygnału zadziałania (wciśnięcie przycisku NC) 
przekaźnik RT zostaje zwolniony, pobudzony wyzwalacz BA 
otwierając odpowiedni wyłącznik. Stan zadziałania jest 
sygnalizowany zapaleniem diody „TRIP” i zgaszeniem 
„READY”oraz zewnętrznej lampki podłączonej równolegle z 
cewką BA. 

Ten stan może być zapamiętany. W ten sposób możliwe jest użycie 
monostabilnych przycisków bezpieczeństwa (bez mechanicznego 
podtrzymania).
Pamięć może być zresetowana z wykorzystaniem przycisku na 
urządzeniu lub zdalnego (beznapięciowego).
Zwarcie zacisków 8 i 9 spowoduje reset urządzenia. Przycisk TEST 
na urządzeniu umożliwia wykonanie procedury testowej bez 
wykorzystania przycisków bezpieczeństwa. 5 przycisków 
bezpieczeństwa jest sprawdzanych bez konieczności zwierania ich 
zacisków. Przyciski te powinny zawierać rezystory 1000 Ohm 1/2W 
lub 1W 1% po zaciskach przyłączeniowych (patrz schemat 
podłączania). Ich obecność umożliwia urządzeniu wykrycie zwarć na 
zaciskach lub w podłączeniach. W aplikacja z większą liczbą 
przycisków niż 5, przyciski przekraczające liczbę 5 nie powinny być 
typu samokontrolnego.
Liczba przycisków poddanych samokontroli powinna być dokładnie 
zbilansowana z wykorzystaniem nastaw przełączników DIP-Switch na 
urządzeniu. Istotne jest poprawne ustawienie ich liczby ponieważ 
błąd może powodować, że urządzenie nie rozpozna prawidłowo 
liczby i stanu podłączonych przycisków.
Gdy jeden lub więcej samokontrolowanych przycisków doznaje 
awarii, zapala się LED „pushbuttons ALARM” na urządzeniu, 
załączenie przekaźnika Alarm i przełączenie przekaźnika na 
zaciskach 16-17-18, dla zdalnej sygnalizacji; ta sytuacja jest jedynie 
alarmem i  nie powoduje reakcji zadziałania systemu. Wraz z funkcją 
„Fail safe” dla zasilania, urządzenie zawiera również funkcję TCS 
(kontrola obwodu otwierania). Urządzenie może również kontrolować 
skuteczność źródła napięcia sterującego (Vc) oraz obwodu 
podłączenia do BA. Przy awarii obwodu BA możliwe jest wystąpienie 
dwojakiej sytuacji:

1. Przy ustawieniu przełącznika Trip-BA na off, zapala się LED 
„ALARM BA”  a przekaźnik RA jest zwolniony z sygnalizacją 
zdalnego Alarmu. Gdy awaria zaniknie, LED „ALARM BA” 
zgaśnie a przekaźnik RA zostanie pobudzony, zdalna 
sygnalizacja zanika. Przekaźnik Trip relay (RT) nie zmienia 
swego stanu.

2. Przy  ustawieniu przełącznika Trip-BA na ON, możliwe są 
następujące przypadki:

2.1. Przy autoresecie (Remote Reset nie użyty), pamięć „Trip
memory” nie zostanie aktywowana, LED TRIP będzie zapalona, 
LED READY będzie zgaszona a przekaźnik (RT) zwolniony, w 
ten sam sposób jak BA trip. Ten stan jest utrzymywany do chwili 
RESETU który skasuje pamięć. Jeżeli w międzyczasie awaria 
zanikła, wszystko powraca do stanu czuwania, w przeciwnym 
razie nawet jeżeli TSC-A5 powraca do stanu READY, LED 
ALARM BA pozostaje zapalona a przekaźnik RA pozostaje 
wciąż w stanie alarmu. Jest oczywiste, że jest to stan 
zagrożenia i wyłącznik  mocy nie powinien być załączany 
ponieważ nie byłby w stanie zostać rozłączony sygnałem 
elektrycznym.



P a r a m e t r y

Zasilanie pomocnicze

Maksymalny pobór mocy
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Napięcie linii BA

Napięcie funkcyjne  zestyków NC

Prąd zestyków NC

Sygnał sterujący BA

Wyjście Alarm

Zestyki wejściowe NC

Sygnalizacja na urządzeniu (LED)

Przełączniki dip-switch

Przyciski

Przyciski sterujące NC

Obudowa

Temperatura pracy

Temperatura składowania

Wilgotność względna

Zadziałanie od NC

Gotowość od podania Vaux

Impuls wyzwalający przy zaniku Vaux

Wyzwolenie przy zaniku Vc

Podtrzymanie bez Vaux

Normy

115÷230Vac 50÷60Hz

5VA (4W)

110÷230Vac/dc

max 30Vdc

Min. 0,4mA ac Max 0,7mA ac

1 zestyk 5A 250 Vac beznapięciowy (fail safe)

1 zestyk przełączny 5A 250 Vac beznapięciowy (fail safe)

5 monitorowanych (liczba wybierana przełącznikami) + dowolna ilość niemonitorowanych 
ON: obecność zasilania.
READY: urządzenie gotowe do pracy.
TRIP: zadziałanie.
BA: awaria BA.
Pushbuttons: awaria przycisku NC.
n°5: monitorowane zestyki
dip-switch n°1 zadziałanie: ON/OFF (możliwość zadział. przy zaniku Vaux)
n°1 zadziałanie BA: ON/OFF (każde żądanie zadziałania przy awarii BA)
TEST (test urządzenia za wyjątkiem przycisków NC)
RESET (dla zresetowania pamięci Trip)
REMOTE RESET (beznapięciowy zestyk NO - zwarcie zacisków 8-9 wywołuje 
automatyczny  reset pamięci Trip memory)

Max. 5 kontrolowanych (istotne jest prawidłowe zadanie ich liczby nastawnikami dip-switch na 
panelu czołowym). Rezystancja dołączana: 1 kOhm 1W.

Montaż na szynie DIN, szerokość 6 modułów

-10°C ÷ +60°C.

-25°C ÷ +85°C

90% bez kondensacji

150ms

około 160ms

około 100ms

(napięcie sterujące) lub błąd na BA

około 1 sekundy

CEI 64-8/537.4.3 - CEI 64-8 - CEI EN 61010-1 (safety) - CEI EN 61551-1 (safety) - 
CEI EN 61236-1(EMC compatibility) - CEI EN 61236-2-4 (EMC compatibility)

PARAMETRY TECHNICZNE

2.2.  Przy Auto-Resecie lub Remote Reset (zwarcie
zacisków 8 i 9) przekaźnik RT jest zwolniony na 50-
100 ms i ponownie zostaje pobudzony. Powoduje to 
chwilowe zamknięcie zestyków 11 i 12. Dzięki tym 
zestykom oraz zestykom RA możliwe jest stworzenie 
specyficznej zdalnej sygnalizacji awarii obwodu BA, 
o priorytecie wyższym niż sygnalizacja alarmowa dla 
zwarcia przycisku. Jeżeli w stanie normalnego 
funkcjonowania zaniknie Vaux, urządzenie odczekuje 
około 1 sekundy.

Przekroczenie tego czasu wywołuje następującą reakcję:

1. Przy przełączniku trip ustawionym na OFF, przekaźnik
bezpieczeństwa (RS) będzie zwolniony przed przekaźnikiem
trip (RT), bez zadziałania BA

2. Przy przełączniku trip ustawionym na ON, przekaźnik
trip (RT) będzie zwolniony przed przekaźnikiem
bezpieczeństwa (RS) powodując zadziałanie BA.

PRZEKAŹNIK KONTROLI 
OBWODÓW BEZPIECZEŃSTWA
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WYMIARY

LEGENDA

Mikroprzełączniki do nastawiania

Przycisk Testu

Przycisk Resetu

Zielona LED podłączenia do sieci,
czerwone LED gotowości i zadziałania

Czerwona LED stanu wyzwalacza i przycisków

DIAGRAM PODŁĄCZEŃ

PRZEKAŹNIK KONTROLI 
OBWODÓW BEZPIECZEŃSTWA
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PUSHBUTTONS
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