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Volitelný modul pro PLC řady MPC400 

 
 6x reléový výstup 
 2x 3-polohový reléový výstup (vlevo, vpravo, 

vypnuto) 
 

Šest separátních výstupních relé s vyvedenými 
spínacími kontakty a dvojice třípolohových relé 
(vlevo, vpravo, vypnuto). Na horní i dolní skupině 9 
svorek jsou vždy vyvedeny 3 samostatné kontakty 
výstupních relé a jeden výstup třípolohového relé. 
Kontakty relé jsou za účelem ochrany proti jiskření a snížení rušení přemostěny 
varistory 275V AC.  

 
Třípolohový výstup 

Výstup je tvořen dvojicí relé zapojených jedním koncem spínacího 
kontaktu na společný vývod 8. Volný konec spínacího kontaktu je zapojen na 
samostatnou svorku. Třípolohový výstup umožňuje sepnout pouze jedno relé a 
tak jsou k dispozici stavy, které odpovídají polohám "vlevo", "vpravo" a 
"vypnuto". Pokud se pokusíme sepnout obě relé výstupu současně, budou obě 
relé vypnuty a výstup tak bude ve stavu "vypnuto". V případě, že použijeme 
vybrané relé jako samostatný výstup, musí být druhé relé třípolohového výstupu 
vypnuté. 

 
Upozornění: Rychlost reakce reléových výstupů (a tím i perioda obnovy 

jejich stavu) je sice limitována na cca 200ms, nicméně vzhledem k elektrické a 
mechanické životnosti relé, která je v principu vždy omezena počtem cyklů 
sepnutí/vypnutí, doporučujeme stavět obslužný software tak, aby ke změně 
stavu jednotlivých reléových výstupů docházelo pokud možno co nejméně. 
 



Technické údaje: 
Maximální příkon z napájení  0.9W 
Proudová zatížitelnost (odporová zátěž):  3A – 5A 
Maximální pracovní napětí (AC):  250V 
Maximální pracovní napětí (DC):  30V 
Zkušební napětí izolace galvanického oddělení  3000VAC 
Životnost – garantovaný počet cyklů bez zátěže   20 000 000 
Životnost – garantovaný počet cyklů pro zátěž 3A  100 000 
Životnost – garantovaný počet cyklů pro zátěž 5A  50 000 
Perioda obnovy stavu na výstupu  0.2s 

 

Zapojení svorek: 
 

HORNÍ ŘADA SVOREK DOLNÍ ŘADA SVOREK 
1 1 
2 

Y5 výstup Y5 – spínací kontakt 
2 

Y0 výstup Y0 – spínací kontakt 

3 3 
4 

Y6 výstup Y6 – spínací kontakt 
3 

Y1 výstup Y1 – spínací kontakt 

5 5 
6 

Y7 výstup Y7 – spínací kontakt 
6 

Y2 výstup Y2 – spínací kontakt 

7 Y8 výstup Y8 – spínací kontakt 7 Y3 výstup Y3 – spínací kontakt 
8 - společný pól Y8 a Y9 8 - společný pól Y3 a Y4 
9 Y9 výstup Y9 – spínací kontakt 9 Y4 výstup Y4 – spínací kontakt 
 

 
 
 
 

 


