
Brugen af eksterne redundansmoduler er blevet standard på  
markedet, hvor strømforsyninger i forskellige applikationer afkobles 
med denne metode. Den nye QUINT Power Plus med 20 A nominel 
udgangsstrøm er den første strømforsyning, der tilbyder en integreret 
afkoblingsfunktion og dermed eliminerer behovet for eksterne  
moduler. 

Den nye Plus version med integrerede afkolings-MOSFET er egnet 
til 1+1 og n+1 redundans inden for procesindustri. Det sparer en 
masse plads i styretavlen. I parallel drift er strømforsyningerne fuld-
stændig afkoblet fra hinanden. I tilfælde af en komponentfejl eller 
udfald overtager den anden forsyning automatisk hele strømforsynin-
gen og forebygger en utilsigtet stilstand i systemet (fortsættes næste 
side). 

Sikre strømforsyninger til procesindustrien
Certificering, redundans og funktionel sikkerhed

Integreret redundans: QUINT Power Plus tilbyder stort potentiale for 
at spare plads og omkostninger i systemet takket være den  
integrerede afkoblings-MOSFET

I procesindustrien er der ofte strengere krav til system- 
rådighed og sikkerhed end i andre industrier. Med den nye 
Plus version fra QUINT Power strømforsyningsprogrammet  
tilbyder Phoenix Contact nu nye funktioner til endnu mere 
systemrådighed og driftssikkerhed. 

Permanent systemrådighed og høj driftssikkerhed er af afgørende 
vigtighed i procesindustrien. Der er særligt strenge krav til forsynings-
sikkerhed, hvor fejl i systemet vil resultere i øgede omkostninger eller 
endda hændelser, der vil bringe mennesker og miljø i fare. Uanset om 
der er tale om produktion, transport eller behandling af olie og gas 
eller produktionsanlæg eller pakkeanlæg inden for den kemiske og 
farmaceutiske industri skal meget komplekse processystemer tilfreds-
stille de stigende krav til systemsikkerhed – selv under ekstreme 
betingelser. 

For eksempel kan en fejl i blot en controller på et raffinaderi for-
årsage stor skade, og det er derfor, at de komponenter, der anvendes 
her, skal være særligt sikre. Den nye Plus version fra QUINT Power 
strømsyninger har en nominel udgangsstrøm på 20 A, hvilket gør den 
ideel til anvendelse i procesindustrien. Med sin integrerede afkoblings-
MOSFET muliggøres sikker forsyning i et redundant setup. Derudover 
kobler Plus versionen udgangen fra for at beskytte forbrugeren imod 
overspændinger takket være sin dobbelte overspændingsbeskyttelse 
(OVP). Driftssikkerheden forbedres yderligere af den beskyttende 
forsegling og SIL 3 godkendelse. 

Højere systemrådighed takket være  
integreret redundans

Redundante strømforsyningskoncepter benyttes, hvor forsynings- 
sikkerhed er af afgørende vigtighed. For eksempel benyttes redun-
dante strømforsyningssystemer traditionelt inden for olie og gas  
samt kemisk industri. I andre industrier som glasproduktion kan fejl i  
forsyningsspændingen også hurtigt resultere i tabet af en hel batch.  
Et redundant strømforsyningskoncept benyttes også i kraftværker og 
industrielle produktionsanlæg, hvor hvert minuts stilstand er ekstremt 
kostbart. 

For at implementere redundans for 24 V forsyningen kobles to 
strømforsyninger som regel parallelt og afkobles fra hinanden med 
eksterne redundansmoduler. Hvis den ene strømforsyning fejler, over-
tager den anden. Forskellige redundanskoncepter anvendes anhængigt 
af applikationens krav – fra enkel afkobling med passive diodemoduler 
til en intelligent løsning med aktive redundansmoduler. 

Høj systemrådighed: Plus versionen fra QUINT Power  
strømforsyningerne blev primært udviklet til anvendelse i  
procesindustrien

Få mere information
På vores hjemmeside finder du mere information om vores brede 
program inden for strømforsyninger:

Strømforsyninger og UPS

QUINT Power Plus m. produktliste

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dkda/web/main/products/subcategory_pages/power_supply_units_for_maximum_functionality_p-22-03-01/69bffcd7-7b4a-4853-967d-45dd86875bd2/69bffcd7-7b4a-4853-967d-45dd86875bd2#historyback_isNew


Optimeret overflade: den beskyttende lakering på Plus versionen 
giver pålidelig beskyttelse mod støv, gas og fugtighed, og gør dermed 
anvendelse i potentielt eksplosive områder mulig

Få overblikket
QUINT Power Plus er ideel til applikationer, som stiller ekstreme krav til rådighed og sikkerhed. Alle typer af fejl omkring systemrådighed 
overvåges af funktionerne, der er inkluderet i Plus versionen. Takket være kombinationen af integreret redundans, dobbelt OVP og SIL 3 
godkendelse, den beskyttende lakering og ATEX/IECEx godkendelse sætter QUINT Power nye standarder for sikker forsyning i 
procesindustrien. 

Udover høj systemrådighed drager brugere af Plus versionen også fordel af plads- og omkostningsbesparelser takket være det enkle 
layout i styretavlen. Der er heller ikke brug for yderligere eksterne moduler, hvilket giver mindre fortrådning, som er endnu en besparelse. 

Ulig andre standard strømforsyninger på markedet med en inte- 
greret afkoblingsfunktion er QUINT Power den eneste, der tilbyder 
forebyggende funktionsovervågning. Individuelt justérbare signal- 
grænseværdier for udgangsstrømme opdager og indikerer asymmetrisk 
belastningsfordeling eller overbelastning i tilfælde af en fejl. Det gør 
brugeren i stand til hurtigt at genetablere redundans. I proces- 
industrien spiller overvågning og signalering af fejl en vigtig rolle i at 
opnå konsekvent høj systemrådighed. 

Større driftssikkerhed takket være dobbelt 
OVP

Stabil overvågning af 24 V forsyningen er påkrævet for at garantere 
sikker forsyning til systemet. Overvågningen kan påvirkes af støj fra 
fejl, som er forårsaget af intern eller ekstern påvirkning. Det kan være 
indtrængen af urenheder som metalspåner eller ledende støv. Støj kan 
føre til spændingsfald eller –stigninger. Et spændingsfald ved forbruge-
ren forebygges af et redundant system. Omvendt fører en utilsigtet 

spændingsstigning til en overspænding for forbrugeren og udgør  
dermed en fare for systemet. Systemerne kan blive beskadiget eller 
fejle fuldstændigt. For at beskytte forbrugerne mod overspændinger af 
denne type benyttes ofte eksterne overspændingsmoduler, f.eks. 
foransiddende sikkerhedscontrollere i procesindustrien. 

QUINT Power Plus beskytter forbrugeren mod spændings- 
stigninger som en stand-alone løsning: ekstern spændingsbegrænsning 
er normalt ikke påkrævet efterfølgende. For at beskytte forbrugeren, 
hvis spændingskontrollen fejler, afkobler Plus versionen i modsætning 
til konventionelle løsninger udgangen ved hjælp af dobbelt OVP. 
Phoenix Contact er de første og indtil videre eneste, der tilbyder 
denne innovation til DIN-skinne strømforsyninger. I tilfælde af fejl 
begrænser konventionelle DIN-skinne strømforsyninger kun udgangs-
spændinger til 35 V DC, hvilket kan forårsage skade på forbrugeren og 
derfor resulterer i systemstilstand. 

Den TÜV-certificerede dobbelte OVP reducerer risikoen for sys-
temstilstand betragteligt. Den lever op til kravet til funktionel sikker-
hed (SIL) i IEC 61508 og IEC 61511, som er sikkerhedsstandarderne 

Overspændingsbeskyttelse (OVP): i modsætning til konventionelle strømforsyninger (almindelig strømforsyn-
ing, øverst) kobler QUINT Power Plus fra – i dette tilfælde QUINT4/PS/1AC/24/DC/20/+ (nederst) - i tilfælde af 
en fejl i spændingen og beskytter dermed forbrugere pålideligt mod skader forårsaget af fejl

for procesindustrien. Med safety integrity level SIL 3 og hardware fault 
tolerance (HFT) = 1 øges den operationelle sikkerhed. I tilfælde af 
spændingsejl begrænser QUINT Power Plus udgangsspændingen fra 
strømforsyningen til mindre end eller lig med 30 V DC, før strøm-
forsyningen afbryder for at beskytte forbrugerne. I redundant drift vil 
belastningerne derfor stadig blive forsynet støt, sikkert og pålideligt. 

Anvendelse i al slags vejr

Ekstreme betingelser er ikke usædvanlige i procesindustrien, og  
systemer og komponenter skal være i stand til at modstå disse. 
Eksplosionsbeskyttelse er ikke kun et tema indenfor den kemiske og 
petrokemiske industri. Brandbare og eksplosive subsanser i form af gas 
eller støv findes også inden for mange andre områder. 

Med sin beskyttende lakering og ATEX/IECEx godkendelse i hen-
hold til standarderne IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 og  
IEC 60079-15 forsyner den nye Plus version systemet sikkert i et 
potentielt eksplosivt område (zone 2). Derfor er den nye QUINT 
Power løsning i modsætning til konventionelle strømforsyninger  
optimalt udstyret til anvendelse inden for procesindustri. En kompa-
tibel PDC forsegling beskytter mod støv, gas og 100% relativ fugtig-
hed. Anvendelse under ekstreme betingelser understøttes også af det 
tilladte brede temperaturområde fra -40°C til +75°C, som er en 
anden unik egenskab ved denne løsning. Dette niveau af systemsikker-
hed vil blive svært at overgå. 


