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Ochranné moduly GENERI, řady POD, PON
Všeobecně:

Jako univerzální zásuvné ochranné moduly proti přepětí jsou moduly konstrukční řady POD (N) ideální
k ochraně datových a komunikačních vedení, systémů MaR, EZS, EPS. V každém modulu je obsažena
kompletní dvoustupňová ochrana pro čtyři žíly. Vzhledem ke své univerzálnosti může být ochranný systém založený na použití POD (N) kdykoliv přizpůsoben aktuální kabeláži. Různé moduly mohou být použity v různé kombinaci tak, aby rozdílná propojení mohla být vedena přes jednotný ochranný systém.
K ochraně napájecích vedení jsou vhodné moduly PON. Zde je vazební impedance nahrazena příslušnou
indukčností.

Montáž:

upevnění ochranného modulu POD (PON) se provádí jeho zasunutím do desky plošného spoje POZ 8
(POZ 4, POZ 2) pomocí pěti kolíků umístěných na modulu. Modul nemá žádnou kontrolku své funkce.
Připojení ochrany je provedeno spoji mezi svorkami na desce plošného spoje POZ 8 (POZ 4, POZ 2), přičemž plošný spoj je uzpůsoben tak, že zasunutí modulu POD (PON) je možné pouze jedním způsobem
tak, že je zabráněno omylu. Tím je zajištěno správné odlišení vstupu a výstupu.

Vyrovnání potenciálů:

Ke svodu - vyrovnání potenciálů je na ochraně k dispozici samostatný kolík, který je po instalaci spojen
se zabudovaným šroubem na desce plošného spoje. Tento se pak spojí co nejkratším vodičem se zemnící
lištou. Průřez tohoto zemnícího vodiče má být podle VDE nejméně 2,5 mm2, raději však 4 mm2 až 6 mm2.

Deska plošného spoje, Generi POZ-8 (4, 2)
Všeobecně:

Deska plošného spoje GENERI, typ POZ 8 slouží pro umístění 8 modulů svodičů přepětí řady POD ..V,
nebo PON ..V. Deska plošného spoje je určena k instalaci do slaboproudých rozváděčů na montážní lištu
DIN 35 mm.

Popis:

Deska plošného spoje POZ 8 je opatřena dvěma řadami šroubovacích svorkovnic pro připojení vodičů vstupních a výstupních signálů. Plošnými spoji na desce jsou pak přes dutinky pro zasunutí svodiče přepětí GENERI, řady POD ..V, nebo PON ..V provedeny propoje mezi svorkovnicemi pro připojení
vstupních a výstupních signálů, přičemž integrované (zapájené) svorkovnice pro vstupní signály jsou
umístěny na jedné straně desky a výstupní na straně opačné tak, aby nedocházelo k souběhu vstupních
(nechráněných) a výstupních (chráněných) vodičů.
Na desce jsou umístěny svorky pro uchycení kabelu proti tahu a zároveň je možno pomocí těchto svorek:
a) galvanicky spojit stínění kabelu přímo s ochranným potenciálem (klemu zachovat)
b) galvanicky oddělit stínění kabelu od ochranného potenciálu přes oddělovací bleskojistku (klemu odštípnout).
Na desce je umístěn šroub pro vyrovnání potenciálů, který se spojí co nejkratším vodičem se zemnící lištou.

Přístroj pro měření přepěťových ochran GENERI, SPT 1000
Přístroj je určen ke komplexnímu proměření datových přepěťových ochran GENERI, řady POD, PON.
Během testu se měří napětí na jednotlivých součástkách ochrany při průchodu konstantního proudu
1 mA a vyhodnotí, zda naměřená napětí leží v tolerančním rozmezí definovaném v měřícím protokolu.
Výsledkem testu je informace, zda je přepěťová ochrana v pořádku či nikoliv. Uživatelské rozhraní je řešeno pomocí LCD zobrazovače, přístroj je vybaven rozhraním RS232 sloužícím k propojení přístroje s PC
s obslužným programem.

Nevýbušné přepěťové ochrany XFV
Použití:

Nevýbušné přepěťové ochrany GENERI typu X.FV./... jsou navrženy pro běžné aplikace v prostorách s nebezpečím výbuchu, ochrany typu X.FV./.../JB jsou určeny výhradně pro začlenění do jiskrově bezpečných
obvodů. Přepěťové ochrany slouží pro ochranu datových a měřících linek, komunikačních rozhraní, čidel,
snímačů a dalších elektronických zařízení před pulzním přepětím.

Popis výrobku:

Nevýbušné přepěťové ochrany jsou zařízení, tvořená jednou nebo několika zalitými přepěťovými 1-modulovými nebo 2-modulovými jednotkami, vestavěnými do certifikovaných skříní v zajištěném provedení EEx „e“ s vývodkami schváleného typu, také v provedení EEx „e“. Certifikované skříně i vývodky mají
stupeň krytí minimálně IP 65. Rozsah okolních teplot „Ta“ od -55°C do +70°C je maximální.

Bližší informace ke konkrétním typům a podrobné technické údaje na požádání. E-mail: obchod@generi.cz
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