
styki typu NC  - rozwieraj¹ siê w czasie przekroczenia zadanej czêstotliwoœci.
(je¿eli zasilanie (pin 4) jest od³¹czone pozycja styków : zwarte).

styki typu NO

mo¿e zawieraæ siê w zakresie 1Hz  - 10kHz  (tol. 5%)
Jest ustalony na sta³e podczas produkcji zgodnie z  zamówieniem odbiorcy .

Wersja 10FZP

Wersja 10FRP

Ostatnia cyfra w oznaczeniu (x) wyra¿a wartoœc progu  [Hz].

x

x :

Próg czêstotliwoœci

opis wyprowadzeñ:

parametry:

napiêcie zasilaj¹ce   ........................................................
pr¹du   ......   w stanie aktywnym

obci¹¿alnoœæ styków roboczych         .....................................
zakres czêstotliwoœci sygna³u steruj¹cego  ..........
minimalna szerokoœæ impulsu  ................................
ampiltuda sygna³u steruj¹cego   ..............................

szybkoœæ reakcji styków .............   <

9 -  15 VDC
< 50 mA

30A
1Hz - 10kHz
50 usek
4,5 - 30V

0.5  sek(bezw³adnoœæ)

pobór w stanie nieaktywnym

temperatura pracy  ...............................................
wymiary (bez z³¹cza)  ..........

szczelnoœæ 5x6,3

< 1 mA

-40/+70
obudowa 30x30x50

IP65                                        z³¹cze S

rezystancja  wejœcia  ................................................ 20 kom

typ: 10FZP

10FRP

x

x

1. wejœcie steruj¹ce S
2.
3.

5. styk roboczy

zasilanie - (masa)
styk roboczy

4. zasilanie +12V *

aktualizacja : 02.2021

Detektor czêstotliwoœci przebiegu prostok¹tnego.
Styki przekaŸnika zmieniaja po³o¿enie, gdy czêstotliwoœæ sygna³u
steruj¹cego przekroczy okreœlon¹ wartoœæ.
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opis dzia³ania:

przeznaczenie: Typowo, przekaŸnik  sterowany jest z czujnika prêdkoœci pojazdu.
W³¹cza / wy³¹cza sterowane obwody, gdy okreœlona prêdkoœæ
zostanie przekroczona.
(np. funkcja automatycznego blokowania drzwi podczas jazdy)

2

5

1

5

+

-

S

ekran
*  dostêpna wersja 24V 2

Jako producent deklarujemy ¿e wyroby :  przekaŸniki funkcyjne seria :
zosta³y opracowane i s¹ wykonane zgodnie z nastêpuj¹cymi dyrektywami europejskimi :
dyrektywa niskonapiêciowa LVD 2014/35/UE z dn.26.02.2014
dyrektywa kompatybilnoœci elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE z dn.26.02.2014
dyrektywa RoHS.

Do stwierdzenia zgodnoœci u¿yto nast. norm zharmonizowanych:
PN-EN 61810-1: 2015 PrzekaŸniki elektromagnetyczne do ³¹czenia obwodów niskonapiêciowych
PN-EN 61000-6-2: 2008  Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) – Czêœæ 6-2 Normy ogólne.

10F

Produkt nie zawiera szkodliwych, jednak po jego
zu¿yciu  zaleca siê zwrot do producenta lub dystrybutora.

substancji nr. rejestru BDO: 000081241

deklaracja jakoœci

Uk³ad elektroniczny mierzy  czêstotliwoœæ sygna³u steruj¹cego.
Przekroczenie zadanego progu powoduje
zmianê po³o¿enia styków roboczych .
Gdy czêstotliwoœæ wróci poni¿ej progowej, styki
równie¿ wróc¹ do pozycji spoczynkowej.

natychmiastow¹

wartoœci
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