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Szybki przekaźnik pośredniczący
MVAJ-6F

ZASTOSOWANIE
Przekaźnik MVAJ-6F przeznaczony jest do stosowania 
w obwodach automatyki, w których wymagany 
jest krótki czas zadziałania i odpadu. 
Jest to bardzo szybki przekaźnik pomocniczy, 
pośredniczący, przeznaczony do pracy w obwo-
dach sterowania i automatyki zabezpieczeniowej. 
Przekaźnik MVAJ-6F posiada wysoką zdolność 
łączeniową, jego styki mogą pracować w 6 różnych 
obwodach 220 V DC.

BUDOWA
Przekaźnik posiada 6 głównych torów roboczych 
przeznaczonych do sterowania i sygnalizacji. 
Są to tory półprzewodnikowe, zwierne. Ponad-
to przekaźnik wyposażony jest również w dwa 
pomocnicze zestyki sygnalizacyjne typu NC, 
dwa typu NO i diodę LED sygnalizującą podanie 
napięcia na cewkę przekaźnika. Schemat połączeń 
(wyprowadzeń) przekaźnika przedstawiono na rys. 1. 

ZASADA DZIAŁANIA
Z chwilą podania napięcia na zaciski wejściowe (27–28), 
załączają się przekaźniki półprzewodnikowe 
(czas zadziałania ≤ 1 ms) oraz załącza się elektrome-
chaniczny przekaźnik pomocniczy.
Zadziałanie sygnalizowane jest diodą LED.
Po zaniku napięcia na wejściu wyzwalającym, wszystkie 
przekaźniki zostają wyłączone - dioda LED gaśnie.
 

Przekaźnik jest wykonany w typowej obudowie 
typu MiDOS o wymiarach 51 × 177 × 250 mm, 
z 28 wyprowadzeniami, dostosowanej do mon-
tażu w typowych szafach 19" w standardzie Rack. 
Szkic wymiarowy przekaźnika przedstawiono na rys.2. 

Rys.1 Schemat połączeń przekaźnika

Rys.2 Wymiary gabarytowe przekaźnika
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OBWÓD WEJŚCIOWY (WYZWALANIE)
Napięcie znamionowe UN=220 V d.c.
Zakres napięcia sterującego 0,8...1,1 UN

Pobór mocy 3 W
OBWÓD WYJŚCIOWY

Zaciski głównych obwodów załączających
Znamionowy prąd 
obciążenia DC

IN= 1 A @ 220 V, 
L/R ≤ 40 ms

Czas załączania tz ≤ 1 ms
Czas wyłączania tp ≤ 5 ms
Rezystancja w stanie 
załączenia

RDS(on) ≤ 230 m

Zestyki przekaźnika pomocniczego RR1
1-3 (NO), 5-7 (NC),
2-4 (NO), 6-8 (NC).

Maksymalny prąd 
wyłączalny DC

I= 0,1 A @ 220 V, 
L/R ≤ 40 ms

Maksymalny prąd ciągły I= 5 A
Czas zadziałania tz ≤ 20 ms
Czas powrotu tw ≤ 15 ms

IZOLACJA
Kategoria przepięciowa III
Napięcie probiercze izolacji Ui= 2,5 kV a.c. @ 1min
Napięcie probiercze zacisków 
obwodu głównego

Updc= 500 V d.c. @ 1min

Napięcie probiercze przerwy 
zestykowej przekaźnika 
pomocniczego

Up= 1 kV a.c. @ 1min

DANE OGÓLNE
Stopień ochrony obudowy IP40
Stopień ochrony złącza IP20
Temperatura otoczenia -5°C...+55°C
Temperatura składowania -25...+75°C
Sygnalizacja działania dioda LED
Wyprowadzenia 28 zacisków śrubowych 

na złączu 2-rzędowym
Montaż Szafa Rack 4U
Wymiary zewnętrzne 
urządzenia

51 × 177 × 250 mm

DANE TECHNICZNE

POZOSTAŁE WYMAGANIA 
(BEZPIECZEŃSTWO / ŚRODOWISKOWE / EMC)

Podstawowe wymagania 
bezpieczeństwa, ochrona 
przeciwporażeniowa

zgodnie z IEC60255-27

Wymagania oznaczeń zgodnie z IEC60255-27

Zakres temperatur / 
wysokość pracy / ciśnienie 
/ wilgotność / kondensacja 
pary wodnej 

zgodnie z PN-EN 60255-1 
:2009

Promieniowanie słoneczne / 
praca w atmosferze suchej 
gorącej / zimnej / wilgot-
nej gorącej 

zgodnie z PN-EN 60068-2-9, 
PN-EN 60068-2-2 :2009, 
PN-EN 60068-2-1 :2009, 
PN-EN 60068-2-78 :2007

Wibracje / udary / 
wstrząsy

zgodnie z:
PN-EN 60255-21-1 :1999, 
PN-EN 60255-21-2 :2000, 
PN-EN 60255-21-3 :1999  
Klasa 1

Magazynowanie w atmos-
ferze gorącej / w warunkach 
niskiej temperatury

zgodnie z PN-EN 60068-2-2, 
PN-EN 60068-2-1

Emisja (obwody zasilania) / 
odporność na wyładowania 
elektrostatyczne

zgodnie z PN-EN 60255-22-2, 
PN-EN 60255-22-3

Odporność na elektryczne 
szybkozmienne stany
przejściowe

PN-EN 60255-22-4 Klasa A 
lub
PN EN61000-4-4 poziom 3, 
kryterium A

Odporność na zakłócenia 
przewodzone, indukowane 
przez pola o częstotliwości 
radiowej

PN-EN 60255-22-6 lub
EN61000-4-6 poziom 4, 
kryterium A

Odporność na udary 
i szybkozmienne stany 
przejściowe

PN-EN 60255-22-1 lub
PN-EN 61000-4-12,
PN-EN 60255-22-4 Klasa A 
lub 
PN-EN 61000-4-4 poziom 3, 
kryterium A

CERTYFIKATY
Certyfikat Instytutu 
Energetyki

Certyfikat IEn  Nr 019/2016  
12.12.2016
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Rys.3 Panel przedni przekaźnika Rys.4 Złącze przekaźnika

Data produkcji/ kontroli wyjściowej: Miejsce na naklejkę:

Opis listwy zaciskowej przekaźnika MVAJ-6F

W celu zwrócenia uwagi użytkowników na prawidłowe podłączenie obwodów przekaźników MVAJ-6F, 
na listwie zaciskowej zostało naniesione dodatkowe oznakowanie w postaci cieńkiej listwy naklejanej pośrodku 
złącza. Oznakowanie przede wszystkim ma na celu zwrócenie uwagi na prawidłowe podłączanie obwodów 
wykonawczych półprzewodnikowych 1...6 ze względu na polaryzację tych wyjść. 

UWAGA!
Ze względu na zastosowanie w przekaźniku elektronicznych układów przeciwprzepięciowych 
napięcie probiercze podczas testów okresowych nie może przekraczać poziom 500...550V.
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