
HIS  SENZOR,   spol.  s  r.  o.,     Šarišská  49,     082  21    Veľký Šariš-Kanaš,      Slovenská 

republika    

tel.: 0905275233, e mail: hissenzor@hissenzor.sk, www.hissenzor.sk 
 

 

STRÁŢCA OTÁČOK HIS  SO 002.2.230 

 
POUŢITIE PRÍSTROJA: Slúţi na vyhodnocovanie frekvencie impulzov prichadzajúcich zo 

snímača otáčok. Prístroj signalizuje  nedosiahnutie, alebo prekročenie nastavenej frekvencie 

vstupujúcich impulzov. Signalizácia tohto stavu sa vykonáva prepnutím kontaktu  výstupného relé. 

 

FUNKCIA: - výstupné relé pritiahne kontakt počas rozbehu a aj v prípade, keď je  

frekvencia   impulzov väčšia ako nastavená hodnota. Ak je frekvencia   impulzov  menšia ako  

nastavená hodnota, je kontakt v kľudovej polohe. 

 

POPIS PRÍSTROJA: Prístroj je zabudovaný do modulovej krabice podľa DIN 43880 zo sivého, 

samozhášavého plastu NORYL UL94V-0. Je určený pre montáţ na lištu podľa normy DIN 50022. 

 

Predný panel obsahuje tieto ovládacie a indikačné prvky: 

 

ROZBEH        - týmto prvkom sa nastavuje doba od pripojenia napájacieho napätia po   

okamţik kedy začne prístroj vyhodnocovať vstupné impulzy. (Táto funkcia sa 

vyuţíva napríklad na preklenutie rozbehu motora a dosiahnutie jeho 

nominálnych otáčok a pod.) 

  

 HYSTERÉZIA- slúţi na zamedzenie kmitania kontaktu výstupného relé, keď sa  frekvencia 

   vstupujúcich impulzov mení tesne okolo nastavenej hodnoty. Pri náraste 

   frekvencie impulzov prepne výstupné relé svoj kontakt aţ po dosiahnutí 

   nastaveného počtu impulzov plus nastavená hysterézia. Ak počet impulzov 

   klesá relé vráti kontakt do pôvodnej polohy, aţ keď sa frekvencia vstupných 

   impulzov rovná nastavenej. 

  

imp/min - určuje počet impulzov za minútu pri ktorom prepína výstupné relé svoj      

   kontakt 

 

 ROZSAH - určuje násobiteľa pre údaj   imp/min 

 

 RELÉ  - červená LED, svieti pri pritiahnutom kontakte výstupného relé 

 

 NAPÁJANIE - zelená LED, svieti keď je prísroj pripojený na napájacie napätie 

 

  

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

 

 napájacie napätie Un :   230 V AC  -15%  aţ  +10% 

 príkon :     max. 2 VA 

 typ snímača otáčok   PNP spínací alebo rozpínací 

 rozbeh:     meniteľný od 0 sek. do 20 sek. 

 hysterézia:    meniteľná od 5% do 100% z nastavenej frekvencie impulzov 

 frekvencia impulzov:   meniteľná od 60 do 6000 impulzov za minútu 

 maximálna frekvencia impulzov: 300 Hz 

 výstupný kontakt:   prepínací,  max. 8A, 230 V AC při cos  = 1  

 pripojovacie svorky:   2,5 mm
2
,  krytie  IP 20 

 krytie pristroja:    IP 40 

 rozsah pracovných teplôt:  - 20 C aţ  +70 C 
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                        ROZMEROVÝ NÁČRT : 

 

                                    
                            

 

                          ZAPOJENIE SVORKOVNICE : 

                                               

 

  
  


