
Induktív terhek kapcsolása

Amennyiben olyan induktív terhet, tehát olyan fogyasztót erősít fel a sza‐
bályozója reléjére, amelyik egy orsót (pl. motorpumpa alfa) használ, akkor
biztosítania kell a szabályozóját egy védőkapcsolóval. Kérdés esetén
kérje ki egy elektromos szakember véleményét.

A védőkapcsolás egy RC-taggal egy egyszerű, azonban mégis hatékony kapcsolás.
Ezt a kapcsolást Snubber-nek vagy Boucherot-tagnak is nevezik. Főként kapcsolási
hibák elleni védelemre használják.
Az ellenállás és a kondenzátor sorba kapcsolásának hatása a kikapcsolási folya‐
matnál, hogy az áram egy tompított rezgéssel tud kirezegni.
A bekapcsolási folyamatnál az ellenállás továbbá a kondenzátor töltési folyamatának
áramkorlátozójaként is szolgál. A védőkapcsolás RC-taggal nagyon jól alkalmas vál‐
tóáramhoz.

Az RC-tag R ellenállása az alábbi képlettel lesz dimenzionálva:

R=U/IL
(U= feszültség terhelés felett // IL = terhelőáram)

A kondenzátor méretét az alábbi képlettel lehet kiszámítani:

C=k * IL
k=0,1...2 (applikációtól függ).
Csak X2 osztályú kondenzátort használjon.

Egységek: R = Ohm; U = Volt; IL = Ampere; C = µF

Ha olyan fogyasztók kerülnek kapcsolásra, amelyeknek magasabb a
bekapcsolási árama (pl. konnektoros kapcsolási hálózat-részek), akkor
gondoskodni kell a bekapcsolási áram korlátozásáról.

A lekapcsolási folyamatot egy oszcillogrammal lehet meghatározni és dokumentálni. A
feszültségcsúcs a kapcsolás-csatlakozónál a kiválasztott RC-kombinációtól függ.

A0842

... . ábra 1: Lekapcsolási folyamat az oszcilogramban
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FIGYELMEZTETÉS!
Hálózati feszültség
Lehetséges következmény: Súlyos sérüléssel járó, vagy halálos kimene‐
telű baleset
Amennyiben a csipeszek valamelyikére XR1-XR3 vagy XP hálózati
feszültség lesz csatlakoztatva, akkor egyik másik csipeszen nem lehet
védő kisfeszültség (SELV).
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... . ábra 2: RC védőkapcsolás relés csatlakozásokhoz
Tipikus váltóáram-használat induktív tehernél:
n 1) Terhelés (pl. motorpumpa alfa)
n 2) RC védőkapcsolás

– Példaszerű RC-védőkapcsolás 230 V AC-nál:
– Kondenzátor [0,22µF/X2]
– Ellenállás [100 Ohm / 1 W] (fémoxid (impulzusálló))

n 3) Relés csatlakozás (XR1, XR2, XR3)
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