
Zasilacze

Zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe z
funkcją monitorowania
obwodu wtórnego 24 V

Elektroniczny bezpiecznik 24 V DC

Modułowe i selektywne 
zabezpieczenie obwodów

Niezawodna ochrona 
umożliwiająca redukcję 
przekroju przewodów

Szybka wymiana dzięki 
innowacyjnej technice 
łączeniowej

Wykrywanie przyczyny 
wyzwolenia (poprzez IO-Link)

Pomiar prądu i napięcia dla
każdego kanału (poprzez IO-Link)

Bezpieczeństwo po stronie zasilania 24 V
W przeciwieństwie do strony pierwotnej o napięciu 230 V, zabezpieczenie
przeciwzwarciowe w obwodzie wtórnym jest często zaniedbywane. 
Ponadto w razie awarii zasilania 24 V standardowe mechaniczne 
zabezpieczenia przeciwzwarciowe często się nie uruchamiają.
Elektroniczne zabezpieczenia przeciwzwarciowe ifm optymalnie monitorują
obwód, a w razie konieczności go odłączają. Możliwe jest również 
selektywne wyłączanie poszczególnych obwodów. Umożliwia to zredukowanie 
przekroju przewodów w obciążonych obwodach zasilaczy impulsowych. 
System posiada modułową strukturę i może być optymalnie dopasowany
do zabezpieczania obwodów maszyn i instalacji. Wersja IO-Link umożliwia
dodatkowo analizę istotnych danych diagnostycznych.



Za
st

rz
eg

am
y 

so
bi

e 
pr

aw
o 

do
 z

m
ia

n 
te

ch
ni

cz
ny

ch
 b

ez
 u

pr
ze

dn
ie

go
 p

ow
ia

do
m

ie
ni

a.
 · 

04
/2

01

Więcej technicznych szczegółów pod adresem: www.ifm.com

Montaż modułu
System posiada modułową strukturę i składa się 
z modułu zasilającego do max. 40 A. Moduły 
zabezpieczające mogą być montowane obok siebie 
za pomocą prostego mechanizmu zaciskowego, 
bez mostków, zworek itp.
Łatwość montażu i zminimalizowanie okablowania
pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy.
Użytkownik może podłączyć do modułu głównego 
do 10 modułów zabezpieczających w wersji standard, 
a w wariancie z IO-Link do 8 modułów zabezpieczających.

Wersje
Dostępna jest wersja standardowa oraz wersja z IO-Link.
Poza mechanizmem wyzwalającym, moduły posiadają
diodę LED, która sygnalizuje, czy moduł został 
wyzwolony, czy jest aktywny i w jakim stopniu został
obciążony.
Za pomocą przycisku można aktywować i dezaktywować 
poszczególny kanał.
Moduł zasilający posiada dodatkowe zbiorcze wyjście
sygnału ostrzegawczego, jeśli któryś z modułów został
wyzwolony.

Większa przejrzystość z IO-Link
Wersja z IO-Link pełni te same funkcje, dostępne 
są jednak dodatkowe informacje dla każdego kanału:
Informacje wysyłane do mastera IO-Link:
• prąd obciążenia (cyklicznie 1 bajt)
• napięcie wyjściowe (acykliczne) 
• licznik wyzwalania (acykliczny)
• aktualny status urządzenia (cyklicznie 1 bajt):

– zwarcie
– przeciążenie
– zbyt niskie napięcie
– osiągnięty limit (80 % IN)

Polecenia odbierane z mastera IO-Link: 
• aktywacja / dezaktywacja
• reset mechanizmu wyzwalania 
• reset licznika wyzwalania

Moduły są dostępne o stałych wartościach zabezpieczenia 
2 A, 4 A, 6 A, 8 A i 10 A. Stałe wartości zabezpieczenia
zapobiegają nieprawidłowościom w użytkowaniu lub
zmianie nastaw wartości maksymalnej prądu.

InterfejsWejście

[V DC]

Nr
zam.

Moduł zasilający, wersja standardowa

–24, 40 A DF1100

Prąd 
znamionowy

[A]

–

Moduł zabezpieczający, wersja standardowa

–– DF12122 x 2

–– DF12142 x 4

–– DF12162 x 6

Napięcie zasilania [V DC] 24 (18...30)

Charakterystyka wyłączania Charakterystyka 
czasowo-prądowa

Zakres temperatury [°C] -25...60

Technika łączeniowa Push-in
włącznie z popychaczem

Montaż szyna DIN

Dopuszczenia UL508 listed
(w przygotowaniu)

Zabezpieczenie = prąd znamionowy 
(np. 4 A = 4 A)

Pojemność załączeniowa 20 000 μF

Sygnalizacja stanu
Wielokolorowe diody 

LED oraz styk 
sygnalizacyjny

Pozostałe dane techniczne

Moduł zasilający, IO-Link

IO-Link24, 40 A DF2100–

Moduł zabezpieczający

IO-Link w połączeniu z
modułem głównym– DF22122 x 2

IO-Link w połączeniu z
modułem głównym– DF22142 x 4

IO-Link w połączeniu z
modułem głównym– DF22162 x 6

Akcesoria

Typ Opis Nr
zam.

Adapter USB – master IO-Link 
do ustawiania parametrów 
i analizowania urządzeń IO-Link. 
Obsługiwane protokoły komunikacyjne
IO-Link (4.8, 38.4 i 230 kBits/s)

E30390

LR DEVICE (dostarczany na pamięci USB) 
Oprogramowanie do ustawiania 
parametrów online i offline czujników 
i aktuatorów IO-Link

QA0011

–– DF12081 x 8

–– DF12101 x 10

IO-Link w połączeniu z
modułem głównym– DF22081 x 8

IO-Link w połączeniu z
modułem głównym– DF22101 x 10


