
Centralenhet 15761

Strömförsörjning 18–26 V AC (RMS)
19–28 V DC.

Strömförbrukning 110 mA för centralenheten. För varje ansluten trådsensor: ytterligare
25 mA. Säkring 1 A trög.

Ingångar Skruvplint för trådsensor med vanlig kabel.
Kontakt för trådsensor med flatkabelkontakt (Vario).
Driftsingång, se beskrivning på baksidan.

Reläkontakter 2 x 1 A / 125 V AC eller
2 x 2 A / 30 V DC
Reläet är draget när maskinen är i normal drift.
Det släpper när någon av trådsensorerna detekterar ett trådbrott.

Mått 120 x 95 x 30 mm

Denna enhet är särskilt lämpad när:

– det är önskvärt med en liten centralenhet.

– det är önskvärt med ANTI-funktion. ANTI-
funktionen gör en test på trådsensorerna strax
efter det att maskinen har startat. Om någon av
sensorerna är frånslagen, fastän dess tråd är i
rörelse, stannar centralenheten maskinen.

Ett trådväktarsystem med låsande funktion ger
alltid en korrekt indikering.

Stopp-indikering på en trådsensor finns kvar tills
maskinen återstartas. Ingen sensor indikerar
stopp för trådbrott, när maskinen stannas av
annan orsak än trådbrott.

Allmän beskrivning
Centralenhet 15761 är avsedd att
fungera som centralenhet i ett
trådväktarsystem med upp till 20 st
trådsensorer med låsande funktion.
Kretskortet är monterat i en
aluminiumlåda. Enheten matas med
lågvolt likspänning eller växel-
spänning.

Användning

Tekniska data
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GAIN (känslighetsinställning)
Med hjälp av denna potentiometer kan känslighe-
ten i trådsensorerna ställas in. Inställning görs
genom en likspänning 0–6,5 V från centralenheten
till trådsensorerna.

RUN (driftsingång)
Genom denna får centralenheten information om
när maskinen är i drift resp står stilla. Anslutning
ska göras till en kontakt på maskinen som är
sluten när maskinen är i drift och öppen när
maskinen står stilla. Reläet på centralenheten drar
så snart denna kontakt sluts.

OBS! Trådväktarsystemet fungerar inte alls utan
denna anslutning.

START DELAY
(Startfördröjning)

Denna fördröjer inkopplingen av trådavkänningen
från det ögonblick när maskinen startas tills dess
den har nått tillräcklig hastighet för att trådarna
ska kunna övervakas.

Startfördröjningen är inställbar med hjälp av en
potentiometer från 0–30 sekunder.

RESET
(automatisk återställning)

Stopp och indikeringsreläet kan återställas på två
olika sätt beroende på hur bygeln RESET ställs in.

AUTO Om kopplingsshunten sätts i det nedre
läget så återställer reläet ca 1 sekund
efter ett stopp.

MAN Om kopplingsshunten sätts i det övre
läget återställs reläet först när maskinen
återstartas och driftsingången sluts.

Lysdioder
Lysdioder på kretskortet inuti lådan är till hjälp för
att  kontrollera funktionen av systemet.

STOP
lyser när centralenheten har stoppat för tråd-
brott.

SENSE (avkänning)

tänds när startfördröjningstiden har löpt ut. Den
fortsätter att lysa så länge centralenheten är aktiv
och slocknar när enheten stoppar eller när kon-
takten för driftsingången öppnar.
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Inkopplingsschema
Trådsensorerna ansluts parallellt
med varandra och till central-
enheten. Reläet på schemat visas i
strömlöst läge, dvs som när central-
enheten har stannat för trådbrott.

VIKTIGT!

GND måste alltid anslutas
till jord för korrekt funktion.

Vid matning med växel-
spänning, AC:
transformatorns sekundär
får inte jordas!




