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1. Rendeltetés és felhasználási terület
.

Az II (1)G Ex ia Ga IIC/IIB (-20 C ≤ Ta ≤ 50 C) és II (1)D Ex ia Da IIIC (-20 C ≤ Ta ≤ 50 C)
besorolású, részben gyújtószikramentes kontaktus és közelítésérzékelő leválasztók a robbanásveszélyes
térben működő közelítéskapcsoló (Proximity sensor, „NAMUR”), vagy kontaktus logikai állapotát (közel-távol
illetve nyitott-zárt) érzékeli, gyakorlatilag tetszés szerinti hosszúságú összekötő vezeték alkalmazásával.
A készülékek 1, 2, illetve 4 csatornás változatokban készülnek.
A leválasztók kimenete félvezető illetve váltókontaktusos — vagy zárókontaktusos relé. Félvezető kimenet
esetén a maximális jelátviteli sebesség 5 kHz, mely alkalmassá teszi gyors interfészkénti felhasználásra.
A relé kimenetű készülékek nagyteljesítményű kontaktusa (5 A és 250 Veff terhelhetőség) alkalmas automatika
elemek közvetlen vezérlésére.
A készüléken belül elhelyezett DIL kapcsolókkal lehetőség van az érzékelő vezetékek zárlatának és
szakadásának ellenőrzésére. Ilyen meghibásodás esetén a kimenetet automatikusan szakadt állapotba állítja. A
kimenet logikai állapota átkapcsolhatóan egyenes (Direct) vagy fordított (Reverse) kapcsolatba hozható a
bemenettel.
A kontaktus és közelítésérzékelő leválasztók tápfeszültség tartománya 19–29 V, amely lehetővé teszi nem
stabilizált tápegység használatát is.

2. A készülék tartozékai
.

Felhasználói leírás
CE megfelelőségi nyilatkozat
Minőségi bizonyítvány

3. Műszaki adatok
.

Biztonsági jellemzők:
Gyújtószikramentes védelem jele:
Uo:
Io:
Um:
Ci IIC / IIB:
Li IIC / IIB:
Bemeneti jellemzők:
Bemenő jel:

II (1)G Ex ia Ga IIC/IIB
II (1)D Ex ia Da IIIC
(-20 C ≤ Ta ≤ 50 C)
8,61 V
11,6 mA
250 VAC
2 F / 20 F
100 mH / 200 mH

MSZ EN 60947-5-6 (NAMUR) szabvány
szerint, mely kontaktus kapcsolóként is
működtethető
8,2 V 5%
8,2 mA 6%
1000 

Üresjárási feszültség:
Rövidzárási áram:
Bemenő ellenállás:
Kimenet logikai állapotát meghatározó szintek:
bekapcsolás
> 2,1 mA
kikapcsolás
< 1,2 mA
Vezeték szakadás figyelés:
Vezeték zárlat figyelés:
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< 0,15 mA
> 6,0 mA

Kimeneti jellemzők:
Relé kimenetű készülékek.
Relé kontaktusok terhelhetősége:
Relé kontaktusok kivitele:
Maximális kapcsolási frekvencia:
Elektronikus kimenetű készülékek.
Kapcsolt kimenet üzemmódja:
Max. kikapcsolt állapotú feszültség:
Max. szivárgási áram:
Max. bekapcsolt állapotú áram:
Max. maradék feszültség (8 mA-nál):
(40 mA-nál):
Max. működési frekvencia:
Általános jellemzők:
Tápellátás:
Működési hőmérséklettartomány:
Kijelzések
(tápfeszültség):
(bekapcsolt kimenet):
(érzékelő hozzávezetési hiba):

250 VAC, 5 A vagy 30 VDC, 5 A
záró vagy átkapcsoló (morse)
12 Hz
passzív
(külső tápfeszültségről működő)
30 VDC
10 A
40 mA
< 1,8 V
< 2,5 V
5 kHz

19–29 VDC
-20 C – +50 C
zöld LED
sárga LED
piros LED

Érintésvédelmi osztály:

törpefeszültség (SELV)

Alkalmazott szabványok:

MSZ EN IEC 60079-0:2018 (ATEX)
MSZ EN 60079-11:2012 (ATEX)
MSZ EN IEC 61326-1:2021 (EMC)
MSZ EN 55011:2016 (EMC)
MSZ EN 55011:2016/A1:2017 (EMC)
MSZ EN 55011:2016/A2:2021 (EMC)
MSZ EN IEC 63000:2019 (RoHS 2)
DIN19234 (NAMUR)

Doboz méret:

114 x 99 mm
(szélesség típusonként változik)
(TS-35 sínre szerelhető kivitel)

A raktározás környezeti feltételei:
Hőmérséklet:
Relatív légnedvesség:

-40 C – + 70 C
max. 80%, kondenzáció nélkül
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4. Rendelési információk
.

4.1. Típusválaszték
Típusszám
DT1361

Csatorna
szám

Relé váltóérintkező

Hibajel
kimenet

Teljesítmény
felvétel (W)

Doboz
szélesség
’SZ’ (mm)
17,5

0,6
1
1,0
17,5
DT1363
1
Relé záróérintkező
bontóérintkező
DT1371
1
Relé záróérintkező
0,6
12,5
DT1381
1
Elektronikus passzív
0,6
12,5
DT1362
2
Relé váltóérintkező
1,0
22,5
DT1372
2
Relé záróérintkező
1,0
17,5
DT1373 N
2
1,0
12,5
Relé záróérintkező 
DT1373 P
2
1,0
12,5
Relé záróérintkező 
DT1382
2
Elektronikus passzív
1,0
17,5
DT1393 N
2
1,0
12,5
Elektronikus passzív 
DT1393 P
2
1,0
12,5
Elektronikus passzív 
DT1364
4
2,0
22,5
Relé záróérintkező 
DT1384 N
4
1,6
22,5
Elektronikus passzív 
DT1384 P
4
1,6
22,5
Elektronikus passzív 

Csatornánként az egyik kimeneti pont a 0 V vagy +24 V tápfeszültséggel

Az egyik kimeneti pont 2–2 csatornánként közösítve
 Az egyik kimeneti pont 2–2 csatornánként közösítve van, vagy a negatív vagy a pozitív pontok
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1

Kimenet típusa

4.2. 0,5 mA áramú bemenetek
Külön igény szerint 0,5 mA áramú bemenetek rendelhetők.
Bemeneti jellemzők:
Rövidzárási áram:
Bemenő ellenállás:

< 0,5 mA 6%
18 k

.

5. Működési elv
.

A készülék működése az 1. ábrán látható tömbvázlat alapján követhető

1. ábra. A készülék elvi felépítése
A komparátor egység a +8,2 V-os feszültséggenerátorral sorba kapcsolt 1 k-os ellenálláson átfolyó áramot
figyeli. A küszöbértékek a NAMUR szabványnak megfelelően a következők:
Egyenes (direct) kapcsoló állás:
> 2,1 mA
Fordított (reverse) kapcsoló állás:
< 1,2 mA
Érzékelő vezeték szakadás:
< 0,15 mA
Érzékelő vezeték zárlat:
> 6,0 mA
A készüléken belül elhelyezett üzemmód kapcsolóval (hármas DIL kapcsoló) a következő beállításokat lehet
megvalósítani:
S1, Direct – Reverse
S2, Vezeték szakadásfigyelés (broken)
S3, Vezeték zárlatfigyelés (short)
A vezeték szakadás illetve zárlatfigyelés kizárólag NAMUR bemeneti érzékelő alkalmazása esetén érvényes.
Kontaktuskapcsolóval történő működtetés estén a 2. ábra szerinti hálózattal kell a kapcsolóra csatlakozni. Ily
módon a készülék a kontaktuskapcsolóra szerelt hálózat és a bemenet közötti vezeték hibát (szakadás illetve
zárlat) érzékeli (S2 és S3 bekapcsolva).
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2. ábra. A készülék kapcsoló állásai
A kapcsoló egység az üzemmód kapcsoló beállításától függően továbbítja a komparátorok kimenő jelét a
leválasztó fokozatra. Ez relé típusú kimeneti fokozat esetén a relé meghúzó tekercse, míg elektronikus kimenet
esetén egy optikai csatoló diódája.
Az elválasztott kimenet vagy a relé érintkezője, vagy elektronikus kimeneti fokozat esetén
egy PNP open kollektoros tranzisztor, mely tápfeszültségét külső tápegységből nyeri.
A kimenetek bekapcsolt állapotát sárga LED jelzi. Vezeték hiba esetén (szakadás vagy zárlat)
a piros LED világít és a kimenet kikapcsolt állapotba kerül.
A kétállapotú (logikai) gyújtószikramentes leválasztó tápellátását 24 VDC-ről működő
DC/DC konverter biztosítja, melynek tápfeszültsége széles tartományban 19–29 V változhat.
A tápfeszültség bemenet túlfeszültség védett.

6. Előzetes útmutatás
.

A kontaktus- és közelítésérzékelő leválasztók, valamint a felhasználói leírás megfelelő védelmet nyújtó
csomagolásban kerülnek szállításra, kicsomagolásuk külön magyarázatot nem igényel. Az üzembehelyezés
előtt gondosan tanulmányozzuk a felhasználói leírást, különös figyelemmel a gyújtószikramentes működést
biztosító előírásokra valamint a biztonsági intézkedésekre.

7. Üzembe helyezés, használati utasítás
.

7.1. Biztonsági intézkedések
Az élet és vagyonbiztonság érdekében be kell tartani az alábbiakat:
— az üzembehelyezést csak szakképzett személy végezheti
— csavarszorítós kapcsok bekötéséhez 0,5–2,5 mm2 keresztmetszetű sugárirányban legalább 0,2 mm
szigetelésű kábelt kell használni.
— a robbanásveszélyes térben működő érzékelőt —, illetve kontaktust kell használni, a leválasztók
bemenetével összekötő vezetéknél figyelembe kell venni, hogy a gyújtószikramentesség csak akkor biztosított,
ha a teljes bemenő kör soros induktivitása és kapacitása nem haladja meg a műszaki adatokban megadottakat.
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7.2. A robbanásveszélyes térben levő kontaktusok kiegészítése
Amennyiben vezetékfigyelést kívánunk alkalmazni, a szakadás —, és zárlat ellenőrzéshez szükséges
ellenállásokat a kontaktus kapcsolóra fel kell szerelni és a készülékben a nyomtatott áramkörön elhelyezett DIL
kapcsolókat a megfelelő helyzetbe kell állítani.
7.3. A készülékek bekötése
Az egyes típusok bekötését az alábbiak szerint végezzük:
DT1361, DT1362, DT1371, DT1372, DT1381 és DT1382 típusú készülékek egy – illetve kétcsatornás záró- és
váltó kontaktusú kialakításúak. Bekötésüknél a 7.1. és 7.2. pontokban leírtakat kell figyelembe venni.
Az ábrákon alkalmazott jelölések:
C:
kimenet közös pont
NO
alaphelyzetben nyitott kimenet
NC
alaphelyzetben zárt kimenet
A kimeneti relé bekötése

3a. ábra. A DT1361 bekötése
A kimeneti relék bekötése

3b. ábra. A DT1362 bekötése
A kimeneti relé bekötése

3c. ábra. A DT1371 bekötése
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A kimeneti relék bekötése

3d. ábra. A DT1372 bekötése
A kimeneti félvezető bekötése

3e. ábra. A DT1381 bekötése
A kimeneti félvezetők bekötése

3f. ábra. A DT1382 bekötése
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DT1363 típus egycsatornás záróérintkezőjű készülék, kiegészítve egy hibajel ellenőrző csatornával. A hibajel
kimeneten egy (a készülék kimenetén található típussal azonos) relé található, mely érintkezője hibamentes
működés esetén zárt állapotú. Amennyiben hiba lép fel
(kábel szakadás vagy zárlat, tápfeszültség megszűnés) a hibajel relé a záró érintkezőjét bontja.
A hibajel relé helyes működtetéséhez a készüléken belül található hibajel figyelő kapcsolót
(S2 és S3) bekapcsolt állapotba kell állítani.
A kimeneti relék bekötése

3g. ábra. A DT1363 bekötése
DT1364 és DT1384 négycsatornás készülékek egymástól független négy csatornát tartalmaznak. A kimenetek
egyik pontja azonban 2-2 csatornánként közösítve van.
A kimeneti relék bekötése

3h. ábra. A DT1364 bekötése
A kimeneti félvezetők bekötése

3i. ábra. A DT1384 bekötése
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DT1373 és DT1393 típusok kétcsatornás relé záróérintkezőjű illetve félvezető kimenetű készülékek. A
kimenetek egyik pontja közösítve van egymással és a tápfeszültség egyik pontjával (0 V vagy +24 V). A gyártó
által szállított készülékek (eltérő igény nélkül) a
0 V-hoz közösített kivitelűek.
A kimeneti relék bekötése

3j. ábra. A DT1373 bekötése

A kimeneti félvezetők bekötése

3k. ábra. A DT1393 bekötése
DT1381, DT1382, DT1384 és DT1393 típusok félvezető kimenetű passzív működésűek
(open kollektoros kimenet). A kimenethez polaritás helyesen egy ellenálláson keresztül külső tápfeszültséget
kell kapcsolni, melynek maximum feszültség és áram értéke a műszaki adatokban megtalálható.

7.4. Üzembehelyezés, előzetes beállítás
A MODE S1, S2 és a S3 kapcsolók előzetes beállítása után (lásd 5. pont és 2.ábra) a
készüléket a sínre helyezzük és a csatlakozókat az eddig leírtak szerinti megfelelő
kábelekkel bekötjük.
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.

8. Kivitel
.

A leválasztók IP 20 védettséget biztosító TS-35 típusú sínre pattintható poliamid 6.6 dobozban vannak
elhelyezve. A dobozok mérete csak szélességben tér el, mely a típusválasztékban van ismertetve. A készülék
doboz rajza a 4. ábrán látható.

4. ábra. A készülék felszerelése

9. Karbantartás, javítás
.

A leválasztók karbantartást nem igényelnek.
A meghibásodott készüléket a gyártó DATCON Kft telephelyére kell eljuttatni.
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10. Mellékletek
.

10.1. ATEX Tanúsítvány
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