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komponenty

govém listu jsou uvedeny všechny potřeb-
né parametry pro výpočet pravděpodobnosti 
selhání (střední doba do nebezpečné poru-
chy MTTFd, průměrná pravděpodobnost po-
ruchy při vyžádání PFD, podíl bezpečných 
poruch SSF, diagnostické pokrytí DC, inten-
zita nebezpečných zjištěných a nezjištěných 
poruch λdd, λdu).

Spolehlivost přístroje, jež je předpokla-
dem dosažení deklarované úrovně funkč-
ní bezpečnosti SIL a úrovně vlastností PL 
po dle norem ČSN EN 61508 a ČSN EN 
13849, zvyšuje struktura 1oo2D (jedna ze 
dvou s dia gnostikou). STB/STW JUMO může 
být použit nejen pro systémy tepelných zdro-
jů, ale i pro strojní zařízení ve smyslu NV 
176/2008 Sb. (směrnice 2006/42/ES).

Přístroj STB/STW JUMO se konfiguruje 
snadno a rychle pomocí textového displeje 
a tlačítek přímo na přístroji. Přehledná struk-

tura menu umožňuje uživateli přístroj bez-
pečně ovládat a rychle ho uvést do provo-
zu. Zobrazují se všechny provozní hodnoty, 
které jsou relevantní z hlediska bezpečnosti, 
a nejdůležitější funkce jsou znázorněny po-
mocí jednoduchých piktogramů. 

Přístroj lze konfigurovat také z PC nebo 
notebooku. Pro připojení je určen konektor 
mini USB na čelní straně přístroje. Světel-
né diody indikují, zda jsou teploty ve stano-
vených mezích, či byl aktivován předběžný 
alarm nebo alarm mezní hodnoty. Měřicí 
vstup je volně konfigurovatelný pro všechny 
linearizace termočlánků a odporových teplo-
měrů a pro proudový signál. Dva reléové vý-
stupy (předběžný alarm a alarm mezní hod-
noty) přepínají monitorované technologické 
zařízení do bezpečného stavu. Je-li zaříze-
ní zapojeno ve funkci teplotního omezovače 
STB podle EN 14597, lze zařízení odbloko-

vat výhradně prostřednictvím interního nebo 
externího resetovacího tlačítka (automatic-
ké odblokování po návratu teploty do stano-
vených mezí je povoleno jen ve funkci hlí-
dače teploty STW). Prostřednictvím analo-
gového výstupu, jímž je přístroj standardně 
vybaven, lze provozní hodnoty dále vést na 
zapisovač, regulátor nebo do nadřazeného 
řídicího systému.

Přístup k jednotlivým úrovním nastavení 
je chráněn heslem. Tím se omezuje riziko ne-
žádoucího úmyslného nebo náhodného zása-
hu obsluhy a zvyšuje spolehlivost zařízení. 

Napájecí napětí přístroje je 110 až 240 V AC,  
48 až 63 Hz nebo 20 až 30 V DC/AC, 
0/48 až 63 Hz.

Více informací zájemci najdou na adrese 
www.jumo.net.

(JUMO Měření a regulace s. r. o.)

V nové řadě tyristorových výkonových 
jednotek JUMO TYA-200, určených pro spí-
nání odporových a indukčních zátěží, jsou 
dvě provedení: typ TYA-201 pro jednofázový 
provoz a typ TYA-202 pro 
třífázový provoz v úspor-
ném zapojení.

Přístroje se konfiguru-
jí prostřednictvím textové-
ho LCD. Přehledná a sro-
zumitelná struktura menu 
urychluje uvedení do pro-
vozu a zamezuje náhod-
ným chybám konfigurace. 
Přístroj lze konfigurovat 
také z PC prostřednictvím 
konektoru mini USB na 
čele přístroje. Přitom není 
nutné přístroj připojovat 
k napájecímu napětí – na-
pájení je zajištěno z připo-
jeného PC nebo noteboo-
ku. Nová funkce „teach-
in“ umožňuje automatické 
nastavení mezí pro rozpo-
znání částečné poruchy zá-
těže. Cyklické ladění za-
ručuje permanentní rozpoznávání částečné 
poruchy zátěže, přestože se např. při regu-
laci teploty časem mění vlastnosti topné-
ho článku.

Standardně obsažený „duální management 
energie“ zaručuje rovnoměrné zatížení ener-
getické sítě, a tím snižuje náklady na energii. 

Při použití topných článků na bázi silicidu 

Nová řada tyristorových výkonových jednotek 
JUMO TYA-200 řízených mikroprocesorem 

molybdenu (MoSi2) nachází uplatnění nová 
funkce R Control. Topným článkům, které 
jsou při vyšších teplotách zvlášť citlivé, lze 
pomocí této funkce při dosažení určené tep-

loty omezit výkon, a tudíž i povrchovou tep-
lotu. Tím je zaručena jejich delší životnost 
a snížení provozních nákladů.

Uvedení do provozu usnadňují diagnos-
tické funkce jako rozpoznání točivého pole 
nebo rozpoznání chyby v elektrickém zapo-
jení. Výkyvy v síťovém napájecím napětí 
lze rychle kompenzovat pomocí integrova-

né regulace napětí, druhé mocniny napětí, 
proudu, druhé mocniny proudu a činného 
výkonu. Díky tomu je spolehlivost zaříze-
ní vysoká.

Pro permanentní sledo-
vání energetické účinnosti 
je určen volně konfigurova-
telný analogový výstup; na 
objednávku lze přístroj do-
dat i s rozhraním Modbus 
RTU 485 nebo Profibus-DP. 
Všechny důležité provozní 
hodnoty, hlášení a alarmy 
tak lze jednoduše a rychle 
předávat nadřazenému řídi-
címu systému. K dispozici 
je osvědčený setup-program 
pro nastavení a uvedení do 
provozu.

Díky široké paletě na-
pěťových variant není za-
potřebí přídav ný napájecí 
zdroj. Přístroje nové série 
jsou k dispozici ve ver-
zích od 24 do 500 V AC 
–20 %/+15 %. Regulované 
proudy jsou od 20 do 250 A.

Jako typické příklady použití lze zmínit 
regulaci elektrických pecí nebo sušáren, po-
lygrafické a balicí stroje, výrobní stroje apod. 

Další informace zájemci najdou na adrese 
www.jumo.net.

(JUMO Měření a regulace s. r. o.)

Obr. 1. Tyristorové výkonové jednotky JUMO TYA-200 


