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6 A / 250 V AC

Dane styków

• Miniaturowe wymiary • Styki bez kadmu • Cewki AC i DC • Do gniazd wtykowych,
monta¿ na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie • Do obwodów drukowanych
i do po³¹czeñ lutowanych - opcja • PrzekaŸniki ogólnego zastosowania • WT (wskaŸnik
zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania) - wyposa¿enie standardowe przekaŸników do gniazd wtykowych. Do przekaŸników oferowane s¹
przyciski testuj¹ce bez funkcji blokowania styków typu P oraz zaœlepki - str. 215
• Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd’s Register (LR) - R4...WT
• Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,

Iloœæ i rodzaj zestyków
Materia³ styków
Maksymalne napiêcie zestyków
AC/DC
Minimalne napiêcie zestyków
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia w kategorii
AC1
DC1
Minimalny pr¹d zestyków
Maksymalny pr¹d za³¹czania
Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku
Maksymalna moc ³¹czeniowa w kategorii
AC1
Minimalna moc ³¹czeniowa
Rezystancja zestyków
Maksymalna czêstoœæ ³¹czeñ
• przy obci¹¿eniu znamionowym w kategorii AC1
• bez obci¹¿enia

4P
AgNi, AgNi/Au 0,2 µm, AgNi/Au 5 µm
250 V / 250 V
5V
6 A / 250 V AC
6 A / 24 V DC
5 mA AgNi, 5 mA AgNi/Au 0,2 µm, 2 mA AgNi/Au 5 µm
12 A
6A
1 500 VA
0,3 W AgNi, 0,3 W AgNi/Au 0,2 µm, 0,1 W AgNi/Au 5 µm
≤ 100 mΩ
1 200 cykli/h
18 000 cykli/h

Dane cewki
Napiêcie znamionowe

50/60 Hz AC

DC
Napiêcie odpadowe
Roboczy zakres napiêcia zasilania
Znamionowy pobór mocy

AC
DC

6...240 V
5...220 V
AC: ≥ 0,2 Un DC: ≥ 0,1 Un
patrz Tabele 1, 2
1,6 VA
0,9 W

Dane izolacji
Wymagania izolacyjne
Znamionowe napiêcie izolacji
Znamionowe napiêcie udarowe
Kategoria przepiêciowa
Stopieñ zanieczyszczenia izolacji
Napiêcie probiercze
• pomiêdzy cewk¹ a stykami
• przerwy zestykowej
• pomiêdzy torami pr¹dowymi
Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami
• w powietrzu
• po izolacji

B250
250 V AC
2 500 V AC
II
wg PN-EN 60664-1
2
2 500 V AC
1 500 V AC
2 000 V AC
≥ 1,6 mm
≥ 3,2 mm

Pozosta³e dane
Czas zadzia³ania (wartoœæ typowa)
Czas powrotu (wartoœæ typowa)
Trwa³oœæ ³¹czeniowa
• w kategorii AC1
• w zale¿noœci od cos φ
Trwa³oœæ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura otoczenia
• sk³adowania
• pracy
Stopieñ ochrony obudowy
Ochrona przed oddzia³ywaniem œrodowiska
Odpornoœæ na udary
(zestyk zwierny/rozwierny)
Odpornoœæ na wibracje
Temperatura k¹pieli lutowniczej
Czas lutowania

AC: 10

DC: 13

AC: 8

ms
ms

DC: 3

ms
ms

≥ 105 6 A, 250 V AC
patrz Wykres 2
≥ 2 x 107
27,5 x 21,2 x 35,6 mm ❶
27,5 x 21,2 x 33 mm ❸
35 g

-40...+85 oC
AC: -40...+55 oC
DC: -40...+70 oC
IP 40
RTI
wg PN-EN 116000-3
10 g / 5 g
5 g 10...150 Hz
maks. 270 oC
maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaŸników.
❶ Dla wersji do gniazd wtykowych: standardowej (WT) ❷ Dla wersji do obwodów drukowanych
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27,5 x 21,1 x 33,5 mm ❷

❸ Dla wersji z bolcem gwintowanym
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Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaŸników.
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4,4 4,4 4,4
21,2

2,2x0,5

6,2 6,3 6,3 4,1
27,5

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych,
z przyciskiem testuj¹cym
bez funkcji blokowania styków typu P lub zaœlepk¹

6,5

6,5

35,6

6,2 6,3 6,3 4,1
27,5

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych (WT),
z przyciskiem testuj¹cym, czo³owym
z funkcj¹ blokowania typu T

35,6
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4,4 4,4 4,4
21,2

2,2x0,5

Przyciski typu P oraz zaœlepki nale¿y zamawiaæ oddzielnie.
Zastêpuj¹ przyciski typu T. Do samodzielnej wymiany przez Klienta.
Informacje o przyciskach typu P oraz zaœlepkach - str. 215.

Wymiary - wykonanie z bolcem gwintowanym

33

Wymiary - wykonanie do obwodów drukowanych
(bez WT)
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Schemat po³¹czeñ (widok od strony wyprowadzeñ)
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Trwa³oœæ ³¹czeniowa w funkcji mocy obci¹¿enia.
Wykres 1
Obwód bezindukcyjny. Maksymalna
czêstotliwoœæ ³¹czeñ przy obci¹¿eniu znamionowym

42 (4)

Liczba ³¹czeñ

12 (1) 22 (2)

119

44
(8)

31 (11) 41 (12)

A2 (14)

4P - prze³¹czne

Wyprowadzenia przekaŸnika
do obwodów drukowanych 0,5 x 1 mm
Otwory w p³ytce drukowanej:
• dla przekaŸników
Ø 1,3 + 0,1 mm
• dla gniazd wtykowych Ø 1,5 + 0,1 mm

Wspó³czynnik redukcji trwa³oœci
³¹czeniowej dla indukcyjnych obci¹¿eñ
pr¹du przemiennego

Wykres 2

6
5

F

1

Maksymalna zdolnoœæ ³¹czeniowa
Wykres 3
dla pr¹du sta³ego. Obci¹¿enie rezystancyjne
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Monta¿
PrzekaŸniki R4 oferowane s¹ w wersjach: • standardowej WT (wskaŸnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk
testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania), do gniazd wtykowych. W standardowej wersji przekaŸników (WT)
istnieje mo¿liwoœæ samodzielnej wymiany przycisku typu T na: przycisk typu P bez funkcji blokowania styków
lub zaœlepkê eliminuj¹c¹ funkcjê testowania i blokowania styków. Przyciski typu P oraz zaœlepki nale¿y
zamawiaæ oddzielnie • do obwodów drukowanych (bez WT) • z bolcem gwintowanym.
PrzekaŸniki R4 przeznaczone s¹ do: • gniazd wtykowych z zaciskami œrubowymi GZT4 oraz GZM4 z obejm¹
GZT4-0040 lub G4 1052; gniazd wtykowych GZR4 z obejm¹ G4 1052, monta¿ na szynie 35 mm wg EN 50022
lub na p³ycie. Do gniazd GZT4 oraz GZM4 oferowane s¹ modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M...
(patrz str. 214) • gniazd wtykowych do obwodów drukowanych SU4D z obejm¹ G4 1053 (WT) lub G4 1050 (bez WT)
• gniazd do lutowania SU4L z obejm¹ G4 1053 (WT) lub G4 1050 (bez WT) oraz zatrzaskiem G4 1040 • gniazd do
lutowania G4 z obejm¹ G4 1053 (WT) lub G4 1050 (bez WT) • bezpoœredniego lutowania w obwodach drukowanych.
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Dobór materia³ów styków w zale¿noœci od charakteru obci¹¿enia
• AgNi - do obci¹¿eñ rezystancyjnych i indukcyjnych,
• AgNi/Au 0,2 µm - do ochrony powierzchni styków w czasie sk³adowania,
• AgNi/Au 5 µm - do ma³ych obci¹¿eñ rezystancyjnych w obwodach sterowniczych.

Oznaczenia kodowe do zamówieñ
Stopieñ ochrony
obudowy
Typ

Materia³
styków

Iloœæ i rodzaj
zestyków

Sposób
pod³¹czenia

Kod cewki

Wyposa¿enie
dodatkowe

Materia³ styków

20 - AgNi
21 - AgNi/Au 0,2 µm
23 - AgNi/Au 5 µm

patrz Tabele 1, 2 str. 117

Iloœæ i rodzaj zestyków

14 - 4P (prze³¹czne)
Stopieñ ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40
Sposób pod³¹czenia

3 - do gniazd wtykowych
5 - do obwodów drukowanych
7 - do obwodów drukowanych, z bolcem gwintowanym
9 - do gniazd wtykowych, z bolcem gwintowanym
Wyposa¿enie dodatkowe ❶

bez oznaczenia - bez wyposa¿enia dodatkowego ❷
WT
- wskaŸnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania
WTL - wskaŸnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania + wskaŸnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED)
WTD - wskaŸnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania + element t³umi¹cy przepiêcia (dioda)
WTLD - wskaŸnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania
+ wskaŸnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED) + element t³umi¹cy przepiêcia (dioda)

❶ WT - wyposa¿enie standardowe przekaŸników do gniazd wtykowych. WTD, WTLD - tylko dla cewek DC
❷ Dotyczy przekaŸników do obwodów drukowanych oraz z bolcem gwintowanym
Przyciski typu P oraz zaœlepki nale¿y zamawiaæ oddzielnie. Zastêpuj¹ przyciski typu T. Do samodzielnej wymiany przez Klienta.
Informacje o przyciskach typu P oraz zaœlepkach - str. 215.
• Przycisk R4P-0001-A - kolor pomarañczowy (cewki AC)
• Przycisk R4P-0001-D - kolor morski (cewki DC)
• Zaœlepka R4W-0003-A - kolor pomarañczowy (cewki AC)
• Zaœlepka R4W-0003-D - kolor morski (cewki DC)

Uwaga:
Dla przekaŸników z cewkami DC i wyposa¿eniem dodatkowym obejmuj¹cym: D - element t³umi¹cy przepiêcia (dioda)
oraz L - wskaŸnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED) obowi¹zuje ustalona biegunowoœæ zasilania cewki. Wyprowadzenie
A1 (13) „+”; wyprowadzenie A2 (14) „-”. Biegunowoœæ zasilania zaznaczona jest na obudowie przekaŸnika.
Kolor przycisku testuj¹cego, czo³owego z funkcj¹ blokowania typu T wskazuje na rodzaj pr¹du zasilania cewki:
pomarañczowy - cewka AC, morski - cewka DC.
Przyk³ad kodowania:
R4-2014-23-5230-WTL przekaŸnik R4, materia³ styków AgNi, z czterema zestykami prze³¹cznymi, w obudowie IP 40,
do gniazd wtykowych, wykonanie napiêciowe 230 V pr¹du przemiennego 50/60 Hz, ze wskaŸnikiem zadzia³ania, mechanicznym i przyciskiem testuj¹cym, czo³owym z funkcj¹ blokowania
oraz wskaŸnikiem zadzia³ania, œwietlnym (diod¹ LED)
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