
Relé SK 34 

 

UpĜesnČní pou�ití 
 
Vyhodnocovací bezpeþnostní pĜístroj � relé -  typ  SK34  mĤ�e plnit  úkol pouze pĜi odpovídajícím 
pou�ití , tj. nasazení jako bezpeþnostní zaĜízení  s napojením na bezpeþnostní senzor � to je  
ná�lapné bezpeþnostní roho�e typ ASK,  bezpeþnostní nárazníky typ ASB nebo bezpeþnostní 
dotykové li�ty typ GP a GE. 
Za �kody vzniklé nesprávným pou�itím nabo zapojením na jiné senzory nepĜebírá výrobce �ádnou 
odpovČdnost ani záruku.  Pou�ití relé pro jiná zapojení je mo�né pouze po pĜedchozím 
odsouhlasení výrobcem. Pomocný kontakt nelze nikdy zapojit  do bezpeþnostního obvodu ! 

Vyhotovení 
Verze  SK 34-32 
Pouzdro  s �íĜkou  22,5 mm  z Polyamidu  pro  35 mm DIN-montá�ní li�tu  dle  EN 607�5           
napájecí napČtí  230V 50/60Hz  a   24 VAC/DC. 

Verze  SK 34-82 
Jako verze SK 34-32,  av�ak s napájecím napČtím  ��5V 50/60Hz   a  24VAC/DC. 

Mechanické upevnČní � montá�  
Relé SK 34 je kompaktní, urþeno pro jednoduchou a snadnou montá� do uzavĜených rozvádČþĤ 
bez výskytu prachu a vlhkosti, nebo do jiných skĜíní s krytím alespoĖ IP54   naklapnutím na 
nosnou montá�ní DIN-li�tu . 
Poloha relé je libovolná. Vyvarujte se montá�e do blízkosti zdrojĤ tepla
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DIP-spínaþe pro nastavení druhu provozu 
Na pravé stranČ pouzdra jsou dole umístČny tahové spínaþe � 6 
kusĤ. Jejich nastavení ve výrobním závodČ je dále v textu podtr�eno. 
5� Test  pĜi pĜilo�eném  (Off)  / chybČjícím napČtí na T� ,T2 (On) 
52 Automatický reset (Off)   / vyblokování chyby man. resetem (On) 
53 Funkce pomoc.kontaktu: RL (On)* / RLU **(Off) 
54 Bliká LED pom.kontaktu pĜi RLU (On) /  nebliká   (Off) 
55 Pom. kontakt reaguje j na CH� a CH2 (On) / jen na CH� (Off) 
56 Pom kontakt je v klidu sepnut  (On) / rozepnut ( Off) 

Automatický reset ( nastaveno u výrobce S2 = �Off") 
Po odstranČní  poruchy v bezpeþnostním okruhu  nebo po výpadku napČtí  
spíná relé SK 34 ihned kontakt  �3, �4 automaticky. 
BČhem trvání poruchy  svítí LED na odpovídajícím kanálu  CH� nebo 
CH2  trvale. 
Porucha � samodr� signálu pĜi man. resetu (S2 = �On") 
Po odstranČní  poruchy v bezpeþnostním okruhu  nebo po výpadku napČtí  
spíná relé SK 34  kontakt  �3, �4, jestli�e kontakty  Z� und Z2 jsou spojeny � pĜemostČny  
tlaþítkem. Je tak znemo�nČno automatické nastartování stroje. Trvalé propojení reset tlaþítka není 
mo�né, je  rozeznáno pĜi signálu �Test�.  Po odstranČní pĜíþiny  poruchy  blikají trvale  LED kanálu 
CH� resp. kanálu CH2 tak dlouho, dokud se úspČ�nČ nevynulují manuálním resetem. 
 
Kontakt pomocného relé nezpo�dČn RLU ( nastaveno  S3 = �Off") 
V tomto nastavení sepne kontakt 3�, 32, je-li hlá�ena libovolná porucha.  Logický stav kontaktu lze 
obrátit volbou spínaþe S6 na sepnuto / rozepnuto (�On" = sepnuto),  pĜiþem� kontakt v 
beznapČĢovém stavu napájení relé odpadají v�dy do stavu rozepnuto. Chyba v kanálu  2 je takté� 
tímto kontaktem hlá�ena, jen je-li  S5 i v poloze  �On"  ( nastaveno z výroby S5 = �off"). 
Kontakt pomocného relé nezpo�dČn RLU �bliká (S3 �Off" , S4 = �On") 
Spínaþem  S4  je mo�no zapnout kmitání kontaktu synchronnČ s LED signálkou. 

 Bezpeþný kontakt (symbolicky) 

Pomocný kontakt (symbolicky) 

Pomocný kontakt se zpo�dČním RL (S3 = �on") 
V tomto nastavení je pomocný kontakt 3�,32 asi o  ca. �/2 sekundy pozdČji aktivován a zĤstává 
aktivní po dal�í 3 sekundy, je-li dále signalizována porucha þi dotyk..  Pomocný kontakt lze spínaþi  
S6 pĜepínat mezi polohou sepnuto /* rozepnuto, pĜiþem� ve stavu relé bez napČtí je kontakt v�dy 
rozepnut. 
Kanál CH2 je zde zohlednČn pouze pĜi nastavení S5 dom polohy  �On"  ( z výroby  S5 = �off�). 
S4  je tĜeba nastavit do polohy  �Off�  ( jako z výroby), jinak zĤstává pomocný kontakt aktivní trvale. 

 

Bezpeþný kontakt (symbolicky) 

Pomocný kontakt (symbolicky) 
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Uvedení do provozu  
PĜi pou�ití svorek B� a B2 pro napájení malým napČtím musí být zaruþeno bezpeþné oddČlení 
obvodĤ ( pĜevodový transformátor ). 
V�echny vodiþe a kabely, které jsou k pĜipojení potĜebné, montované mimo prostor 
rozvádČþe, musí mít odpovídající ochranu proti mechanickému po�kození. 

     Elektrické pĜipojení 
Napájecí napČtí  24V stejnosmČrné nebo stĜídavé lze  pĜipojit na svorky  B�, B2 nebo napČtí 
stĜídavé 230V AC (��5V AC pro verzi  SK 34-82 )lze pĜipojit  na svorky  A�,A2. 
Signální senzory se pĜipojí na  svorky  X�, X2 a Y�, Y2 ;  pĜípadnČ nČkterý  nepu�itý vstup 
je tĜeba pĜemostit odporem  8,2kQ. 
Bezpþnostní kontakt pro bezpeþnostní obvod je vyveden na svorky  �3, �4. 
Kontrolní signál od nadĜazeného Ĝízení pro testování se pĜipojí na svorky  T�, T2 a jeho 
vlastnosti se naství DIP-spínaþem  S�  ( viz popis dále). 
PĜi pou�ití funkce  �pamČti� poruchy se tlaþítko pro manuální reset  pĜipojí na svorky Z�, Z2 a 
vlastnosti funkce se upraví nastavením  DIP-spínaþe  S2 . 

Oba bezpeþnostní obvody nejsou oddČleny dle  kritéria SELV. Proto není dovoleno 
souþasné pĜipojení kontaktu s napČtím napájecím a jiného kontaktu, který je z obvodu 
odpovídajícího kritérii SELV.  

Napájecí napČtí na svorkách B�, B2 není galvanicky oddČleno od  vstupĤ senzorĤ    
(dotykových li�t atp) . 

Nenachází-li se �ádný obvod senzorĤ ve stadiu poruchy,  je ihned po pĜivedení napájecího napČtí 
na relé pĜita�eno vnitĜní bezpeþnostní relé a jeho redundandní kontakt na svorkách �3,�4 je 
pĜita�en a nadále  dr�en sepnutý.  Dotyk senzoru- li�ty, nárazníku þi na�lápnutí na roho�  vyvolá 
rozepnutí bezpeþnostního kontaktu na svorkách �3,�4. 

PĜipojení nČkolika signálních senzorĤ na obvod vstupního kanálu  
Je-li to z dĤvodu  konstrukþních dispozic stroje vhodné, lze i nČkolik senzorĤ ( li�t) pĜipojit v sérii k 
jedinému vstupu  X�,X2  pĜípadnČ   Y�,Y2 . PĜíklad zapojení  nČkolika li�t  je na obr. dole. 
Maximálne lze propojit  5 signálních senzorĤ s celkovou délkou kabelĤ  25 m. 
PĜed propojením celé série je vhodné zmČĜit odpor jednotlivých li�t  a po propojení opČt kontrolovat 
odpor smyþky.. 

 
 
Bild �: propojení více senzorĤ � pĜíklad 
dotykové li�ty  

 
ASO-signální senzory nesmí být 
nikdy propojeny paralelnČ !! 
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Testovací signál 
Podle normou urþených vlastností pro bezpeþnostní zaĜízení musí Ĝídící nadĜazené ovládání v�dy 
pĜed zahájením nebezpeþného pohybu nebo v pĜedchozí fázi pohybu ( je�tČ bezpeþného)  
testovat bezpeþnostní zaĜízení, je-li schopno plné funkce a pracuje-li korektnČ. Po pĜipojení 
testovacího signálu pĜímo do Ĝídící struktury bezpeþnostního relé musí relé rozepnout svĤj bezpeþný 
kontakt �3,�4  ( tak jakoby byla zji�tČna porucha ).  Tento stav je pak vyhodnocován v nadĜazeném 
Ĝízení jako správný.  Z hlavního Ĝízení je pak vyslán signál k dal�ímu pohybu v nebezpeþném smČru 
anebo k dal�ímu pracovnímu kroku. V opaþném pĜípadČ musí nadĜazené Ĝízení vyslat chybový 
signál nebo zajistit odpojení zdroje pracovního pohybu (elektromotor, píst atd). Je-li takto zji�tČna 
chyba v bezpeþnostním relé þi bezpeþnostním systému, musí stav se zakázanou dal�í funkcí 
stroje  zĤstat  blokován Ĝízením stroje.  
Je-li  DIP-spínaþ S� v poloze  �Off� probČhne test pĜipojením napČtí  na svorky T� a T2 ; pĜi poloze i 
�On" probČhne test a� tehdy, je-li trvalé napČtí na svorkách T�/T2 odpojeno na nulu. 

PrĤbČh signálu 
Testsignál S� Poz. �Off                

Testsignál S� Poz. �On"        

Spínaný výstup (symbolicky) 

 

mo�nosti spínání napČtí pro svorky T� a T2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testovací napČtí  
trvání testu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�2 V ... 28 V  stejnosmČrné nebo stĜídavé  
asi �20ms 

Testováním dle shora uvedeného popisu splĖuje relé SK34  po�adavky na 2. 
kategorii normy EN 954-�. 
Provoz relé SK34 bez testování nesplĖuje �ádné konkrétní 
bezpeþnostní po�adavky. 
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PĜíklad pou�ití 
Hlídání strojního zaĜízení dle zásad zaji�tČné bezpeþnosti: 
pomocí dvou senzorĤ , ka�dý pĜipojený na svĤj vstup , s pĤsobením na jediné výstupní relé, 
napojené na nadĜazené Ĝízení PLC automatu. 
Bezpeþnostní zaĜízení je z nadĜazeného automatu kontrolováno testováním v�dy pĜed zapoþatím 
pohybu stroje v nebezpeþném smČru, pĜípadnČ je�tČ v bezpeþné fázi pohybu pĜed dal�ím 
pracovním krokem. Po odsouhlaseném testu tj. umČlé vyvolání poruchového stavu a rozepnutí 
bezpeþného kontaktu zapojeného do obvodĤ SPS automatu, toto hlavní Ĝízení umo�ní 
pokraþování nebezpeþného pohybu nebo vykoná dal�í pracovní krok. 

 

 

 

Zkou�ka funkce 
Po dokonþení  v�ech elektrických propojení a po zapnutí napájecího napČtí musí být zaĜízení þi 
stroj pĜekontrolováno na korektní funkci zabezpeþení. Signální senzory musí být postupnČ 
stisknuty a pĜitom musí být kontrolován výsledek � odpovídající reakce. 
Celý bezpeþnostní systém musí být následnČ  v daných termínech opakovanČ pĜezkou�en a výsledek 
zkou�ek zaznamenán � dokumentován. PĜi zkou�kách musí být pĜihlédnuto k dal�ím doporuþeným 
postupĤm a zebezpeþení jiných þástí stroje, uvedených v provozním pĜedpise. 
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Chybová diagnóza 
Ve stavu, kdy zaĜízení je správnČ zapojeno a bylo pĜipojeno napájecí napČtí,  svítí pouze zelená 
LED-signálka �Power". Jestli�e svítí i nČkterá dal�í LED, je v systému zji�tČna chyba, odpovídající 
pĜíþinČ uvedené v tabulce. 

 

LED Chyba  OdstranČní chyby  

LED-signálka 
nesvítí  �ádná 

Napájecí napČtí chybí nebo je 
�patnČ zapojeno 

PĜezkou�et pĜivedené napájecí napČtí: 230 V (��5V) 
50/60 Hz na svorky A�,A2 nebo 24 V AC/DC na svorky 
B�,B2.      Tolerance max.: ±�0% 

LED CH� resp. 
CH2 svítí trvale 

�lutČ 

Signální senzor  � nebo 2 je 
�patnČ zapojen, má trvalý dotyk 

nebo je vadný  

PĜekontrolovat pĜívody k odpovídajícím senzorĤm  na 
zkrat  nebo stisknuté  þi  prora�ené  vodiþe  atd. * 

LED CH� resp. 
CH2 svítí trvale 

þervenČ 

Signální senzor  � nebo 2 je 
vadnČ pĜipojen, pĜeru�en nebo je 

vadný 

PĜekontrolovat pĜívody k odpovídajícím senzorĤm  na 
pĜeru�ení, utr�ení þi zlomení vodiþĤ; pĜekontrolovat také 
stav vlastních senzorĤ . 
Nezapojený kanál opatĜit odporem 8,2 kOhmu. ** 

LED CH� resp. CH2 
blikají trvale �lutČ 

nebo þervenČ 
d h ft lb d

Nebyl zadán signál k uvolnČní 
tlaþítkem manuálního resetu PĜezkou�et nastavení druhu provozu, tlaþítko resetu, 

jeho pĜipojení a celistvost vedení.  ***l 

LED Test svítí trvale 
oran�ovČ 

Testování neprobíhá korektnČ PĜekontrolovat DIP-spínaþ S�  a testovací signál 
nadĜazeného SPS automatu resp. PĜekontrolovat a 
správnČ nastavit  DIP-spínaþe.  **** 

[* a **] Jestli�e v drátování ani ve vedení nebyla zji�tČna chyba,  je mo�no odzkou�et vnitĜní  
elektroniku relé pĜipojením odporu 8,2 kOhm na uvolnČné svorky vstupu kanálĤ X�, X2 
resp. Y�, Y2  Jestli�e pak pracuje relé bezvadnČ,  je relé v poĜádku a chyba musí být ve 
vedení nebo v kabelech. Doporuþuje se rozpojit jednotlivé propoje a pĜezkou�et vedení i 
senzory ohmetrem. PĜi stavu volného senzoru ( li�ta bez dotyku) musí být odpor smyþky  
8,2k� ±�00�. Jestli�e je li�ta stisknuta, odpor klesá, ale nemČl by pĜekroþit hodnotu  500�   
( pĜi dotyku obvykle mezi 25 a� �00 �). 

[***] Trvalé blikání signalizuje chybové samodr�ení relé a vy�aduje uvolnČní ruþním resetovacím 
tlaþítkem. Vyhodnocení stisku resetovacího tlaþítka probíhá dynamicky; jakmile je zji�tČn a 
vyhodnocen elektronikou relé dlouhodobý nebo trvalý kontakt na tlaþítku þi opakovaná 
manipulace, je uvolnČní bezpeþnostního kontaktu zastaveno. 

[****] Testování a vyhodnocení bezpeþnostního systému musí být spu�tno a koordinováno 
nadĜazeným Ĝízením pĜi dodr�ení v�ech technických dat, uvedených v tomto návodu. Jestli�e i pĜes 
nezji�tČnou závadu dochází ke �patnému testování nebo jeho výsledku, jde patrnČ o závadu  pĜímo 
v elektronice relé SK34. 
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Technická data 
napájecí napČtí 
síĢové napČtí: 230V AC 50/60Hz 
nebo 
malé napČtí:                     24V    DC/AC+/-�0% 
vlastní spotĜeba 
P 3,5 VA       230V AC 

max 3 
P �,3 VA       24V DC/AC 

max � 
koncový odpor s ignál .senzorĤ 
RA 8,2 kȍ 
RAO > �2,7 kȍ horní spín.mez 
RAU < 4,6 kȍ    dolní spín.mez 
Bezpeþnostní kategorie 
Kat. 2 dle  EN 954-� vþ. testování 
Reléové výstupy 
max. spínané napČtí  250 V AC / 30 V DC 
max. spínaný proud �,5 A AC / DC 
�ivotnost >�05 sepnutí  
þasy bezepþnostního relé  
reakþní þas << 5 ms 
þas odpadu  50 ms typicky 
þasy pomocného relé  
reakþní þas 0,5 s 
þas do uvolnČní 3 s 
pĜi volbČ funkce RLU  spíná pomocný kontakt  
synchronnČ s dotykem senzoru ( li�ty atp.) 

testovací vstup 
       �2 V . . .  28 V AC/DC ca.       

            5kȍ 
             libovolná                                                 
            �20 ms typ. 

                        UReset �2VDC 
          ca. �0kOhm                                                    
polyamid PA 6.6  
samozhá�ecí dle UL 94-V2 
��3x99x22,5 mm Vx H x �  

IP20 
200 g 

-20°C ... +55°C 
 0,5-�,5 mm2     drát nebo licna 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Baumuster  

geprüft 
 
   Schváleno        
        TÜV

Testovací napČtí 
vstupní odpor       
polarita vstupu          
trvání testu  
vstup reset 
napČtí naprázdno 
vstupní odpor 
pouzdro 

rozmČry                    
krytí                      
váha templotní          
teplotní rozsah 
prĤĜez vedení 
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