
De hybride solid-state relæer spiller en afgørende rolle her. De små 
14 mm 24 V DC koblingsrelæer med 250 VAC / 10 A skiftekontakt 
styrer hver en af de komponenter, der er installeret på de udtagelige 
moduler. Op til 80 relæer er monteret på række i en automatisk 
testmaskine, som udgør en stor udfordring hvad angår effekttab. 
Samtidig er der behov for høje koblingskapaciteter på op til 6 A AC 
samt lang levetid. Normalt ville denne situation indledningsvis kræve 
et valg mellem solid-state og et elektromekanisk relæ. 

I den sammenhæng må brugeren gøre sig visse overvejelser, fordi 
hver relætype har både fordele og ulemper. Elektromekaniske relæer 
kan koble højere strømme, men de vil blive slidt over tid på grund af 
deres mekaniske struktur og har derfor kun en kort levetid. I modsæt-
ning til mekaniske relæer har solid-state og halvleder relæer ingen 
bevægelige dele og kræver derfor nærmest ingen vedligeholdelse og vil 
ikke blive slidt. Derudover skiller de sig ud på grund af høj system-
pålidelighed. De er imidlertid også følsomme overfor overbelastning 
og kan kun koble lave belastninger sammenlignet med elektromeka-
niske relæer af samme størrelse. 

Tidsforsinket styring af koblingsteknologier

På grund af forskning og værdifuld erfaring med andre komponenter 
fra Phoenix Contact valgte ledelsen i Leipzig det hybride modul, som 
levede op til alle deres krav. Ved at kombinere de positive egenskaber 
fra begge typer relæ har Siemens fået en enestående og stærk løsning. 

Det specielle ved koblingen er den tidsforsinkede styring af de to 
forskellige koblingsteknologier. Det sikrer, at halvlederen klarer kob-
lingsprocessen for belastningsstrømmen. Få millisekunder efter  
aktiveres relæet. Det leder så strømmen med sine lavimpedansede 
koblingskontakter. Det holder effekttabet meget lavt. Det forlænger 
også levetiden for modulet betragteligt, fordi den mekaniske levetid 
bruges her i stedet for den elektriske, som normalt er 20 til 30  
millioner koblingscyklusser. 

supportfunktioner til den internationale forretning med styretavler. 
Energifordelere og Motor Control Center for Sivacon S8 produkt-
serien produceres i Leipzig. De kan anvendes i forskellige industrier 
som datacentre, olie- og gasindustrien og kemiske anlæg. Sivacon S8 
er en pålidelig lavspændingtavle til applikationer i industri og infra-
struktur, som kræver et højt niveau af sikkerhed for mennesker og 
systemer. Med denne serie tilbyder Siemens en løsning til sikker energi-
forsyning og intelligent data- og processtyring. Hvert system består af 
skræddersyede standard og serieproducerede komponenter. Hvis der 
kun er lidt plads til rådighed, kan et fleksibelt og økonomisk koncept 
implementeres med universel installationsteknologi. Med Sivacon S8 
kan forskellige installationsteknikker, f.eks. udtagelige komponenter, 
fast installation med døre og stikbar teknologi, kombineres. Produk-
terne med stikbare komponenter er den optimale løsning til motor-
kontrol i industrielle systemer, hvor høj rådighed og hurtig tilpasning 
af energiforsyningen er påkrævet. 

Høj koblingskapacitet og lang levetid
Siemens anvender produkter fra Phoenix Contact til installation og 
fortrådning af de individuelle komponenter allerede fra designet af de 
udtagelige komponenter. Efter fremstilling testes de blokke, som kan 
konfigureres individuelt af brugeren med en særlig testprocedure, og 
den faktiske applikation simuleres. Her anvendes de hybride solid-
state relæer fra Phoenix Contact. Siemens har også høje standarder 
for kvalitet for at sikre, at deres kunder får et pålideligt produkt. Alle 

koblingsenheder tjekkes grun-
digt med en særlig testmetode. 

Det bedste fra begge verdener
Siemens anvender hybride solid-state relæer i testsystemer Sivacon S8 lavspændingstavlen set forfra

(fortsættes næste side)

Lavspændingstavlerne Sivacon S8 fra Siemens består af  
udtagelige enheder. De er testet elektronisk som en del af 
en speciel testmetode af sikker drift. Pålidelige og langtids-
holdbare hybride solid-state relæer fra Phoenix Contact 
kontrollerer også de komponenter, som er installeret i de 
udtagelige enheder. 

Koblingsrelæer er universelle, robuste hjælpemidler, som i milliontal 
finder anvendelse i industrielle processer. Men på grund af digitalise-
ringen betragtes disse vigtige grænseflader mellem controllere og 
systemer ofte som relativt uvæsentlige. Og de anses ikke for at være 
særlig innovative. Det må dog ikke glemmes, at relæer udfører en 
vigtig opgave – såsom tilpasning, galvanisk adskillelse og multiplicering 
af signaler. De hybride solid-state relæmoduler i PLC interface  
produktprogrammet fra Phoenix Contact kan endnu mere. Serien, 

Elektronisk test af en 
udtagelig del til Sivacon  
S8 serien

som omfatter elektromekaniske og solid-state relæer, kombinerer 
fordelene ved disse to teknologier. Derfor besluttede ledelsen hos 
Siemens i Leipzig, Tyskland at anvende denne type hybrid relæmodul. 

Specielle sikkerhedskrav

Som en global virksomhed fokuserer Siemens AG på elforsyning, 
automation og digitalisering. Med omkring 377.000 ansatte i 200 lande 
er virksomheden veletableret som en af de største leverandører af 
energieffektiv og ressourcebesparende teknologi. Virksomheden er 
førende inden for energiproduktion og transmission samt medicinsk 
diagnose. Siemens har også vist, at man er på forkant inden for løsnin-
ger til infrastruktur og industri. Virksomhedens kompetencecenter for 
lavspændingstavler er placeret i Leipzig. Foruden produktion findes her 
også tilbuds-, produkt- og projektstyring, udvikling, kvalitetssikring og 

Kompakt og pladsbesparende: Takket være en overordnet bredde på 
bare 14 mm kan der installeres mange hybride solid-state relæer



Væsentlig reduktion af fortrådnings- 
omkostninger

Derudover har de hybride moduler naturligvis også de typiske egen-
skaber fra PLC Interface produktprogrammet. De fås f.eks. med både 
skruetilslutning og den hurtige Push-in tilslutningsteknologi. Push-in 
teknologi gør det muligt at indsætte solide og fleksible ledere med 
terminalrør uden brug af værktøj fra et tværsnit så småt som 0,34 
mm2. Det stikbare, delvist uafhængige brokoblingssystem bidrager 
meget til at reducere omkostninger og arbejde i forbindelse med 
fortrådning. De 500 mm lange FBST500 broer, som fås i forskellige  

Processen i styretavleproduktion kan optimeres med Complete Line 
konceptet

Complete line – den omfattende løsning til styretavler
PLC Interface produktprogrammet er en del af Complete Line, 
som er et system af teknologiske førende, koordinerede hard-
ware og software produkter, services og systemløsninger til 
optimering af processerne i styretavleproduktion. Complete Line 
programmet omfatter controllere og I/O systemer, strømfor- 
syninger og automatsikringer, rækkeklemmer og fordelingsblokke, 
relæmoduler og motorstartere, signalkonvertere, funktionel 
sikkerhed, overspændingsbeskyttelse og industrimultistik. 

Complete Line er karakteriseret ved disse egenskaber:
•	 Intuitiv håndtering takket være det ensartede design,  
 haptikker og funktioner
•	 Mindre påkrævet tid i hele udviklingsprocessen takket være  
 konsistent softwareunderstøttelse
•	 Reducerede lageromkostninger takket være standard tilbehør  
 og færre dele
•	 Forbedrede processer i styretavleproduktion takket være   
 skræddersyede services og innovative produktionsløsninger

Der er installeret mange relæer fra Phoenix Contact i denne 
styretavle

farver for at kunne adskille dem, forkortes til den passende længde 
med en bidetang og klikkes på plads. Det gør det muligt at forbinde 
op til 80 enheder på tværs. Sammenlignet med konventionelle led-
ningsbroer reduceres fortrådningsarbejdet væsentligt. Det giver enkel 
og effektiv potentialefordeling. 

Egenskaberne beskrevet ovenfor overbeviste Siemens ledelses-
teamet i Leipzig til at benytte PLC Interface produktserien i de  
automatiske testmaskiner til Sivacon S8 lavspændingstavler. Det  
samme gælder for mange andre brugere i forskellige industrielle  
brancher. 


