
Komplet redundant hjælpespændings- 
forsyning

Det optimale redundanskoncept inklusiv komplette overvågningsmu-
ligheder omfatter konsekvent to fysisk separerede strømkredse. Hver 
enkelt af disse kredse består af forsyningsnetværk, en strømforsyning 
eller en DC/DC konverter og et intelligent QUINT 4 S-Oring modul, 
som afkobler kredsene fra hinanden. Ethvert single point of failure 
elimineres dermed. MOSFET transistorer sikrer også her lavt effekt-
tab, og redundant kabling til belastningen resulterer i maksimal  
pålidelighed for systemet. 

I kombination med den passende strømforsyning fra QUINT 4 
programmet belastes de separate hjælpespændingskredse derudover 
jævnt, og takket være intelligent funktionsovervågning kan afkobling 
overvåges fuldt ud på alle steder i forsyningsnetværket. Samtidig tilby-
der de perfekt matchede systemløsninger fra QUINT 4 programmet, 
med deres kombination af strømforsyning og redundansmodul, et højt 
niveau af funktionalitet og performance. 

Strømforsyning forbedrer systemrådighed
Redundante hjælpespændingsforsyninger med integreret overspændings-
beskyttelse

Overblik over redundante koncepter: Afkobling ved hjælp af diode-
moduler (top), afkobling ved hjælp af MOSFET modul (i midten) og 
afkobling ved hjælp af 2 separate MOSFET moduler (bund)

Redundante strømforsyningssystemer benyttes 
traditionelt inden for olie- og gasindustrien samt 
inden for kemisk industri

Rådighed er af afgørende vigtighed, særligt for procesud-
viklingsystemer. En afbrudt hjælpespændingsforsyning af 
individuelle komponenter eller i større dele af systemet kan 
resultere i lang og omkostningstung produktionsstilstand. 
Pålidelighed kan sikres med Phoenix Contacts redundans-
koncepter – overspændingsbeskyttelse (OVP) beskytter 
følsomme belastninger mod overspændinger. 

Hvis man tager et nærmere kig på de almindelige belastninger i  
procesindustrien, er DCS systemer (Distribution Control System), 
remote I/O stationer og aktive rangerfordelere, som ofte forsynes af 
to effektklemmer afkoblet fra hinanden, mest i fokus. Derudover 
findes der mange andre belastninger som signalkonvertere, relæer og 
4-leder transmittere, som kun har en enkelt spændingsindgang. Der-
med er redundante systemer i mange tilfælde en effektiv metode til at 
undgå såkaldte single point of failure. Det gælder også for en generel 
krævet hjælpespændingsforsyning, som i de fleste tilfælde forsyner 24 
V DC. For at implementere redundans for 24 V forsyningen kobles to 
hjælpespændingsnetværk parallelt og afkobles fra hinanden med redun-
dans moduler. Komponenter sikrer også fortsat drift i tilfælde af, at 
der opstår kortslutninger i en af de to strømkredse. 

Forskellige redundanskoncepter

Den nemmeste måde at afkoble er at benytte passive diodemoduler. 
Når man gør det, er redundans kun til stede, når den totale belast-
ningsstrøm for alle belastninger ikke er større end den maksimale 
strøm for den enkelte strømforsyning. Det er den eneste måde at 
sikre, at den anden kreds overtager forsyningen, hvis den første fejler. 

Aktive redundansmoduler som QUINT Oring overtager overvåg-
ningsfunktionen for den samlede strøm og aktiverer en alarm, hvis 
strømforbruget bliver for højt. Denne egenskab forenkler udvidelse og 
identificerer løbende fejl under forebyggende vedligeholdelse. Yderli-
gere sikrer disse intelligente moduler også en ensartet belastning på 
begge netværksstier, takket være ACB teknologi (Auto Current Balan-
cing). Komponenterne kontrollerer og overvåger aktivt strømbalancen 
på tværs af de to forsyningskredse, hvilket maksimerer levetiden for 
strømforsyningerne og DC/DC konverterne. At anvende de kraftige 
MOSFET transistorer til afkobling istedet for dioder minimerer effekt-
tabet. Hvis en strømforsyning varierer for meget på udgangsspændin-
gen, rapporteres denne adfærd også i god tid. Afkoblingsmodulet 
følges ofte af et sikringsmodul. Herfra er forsyningen ikke længere 
redundant, selv hvis belastninger forsynes med redundante effektklem-
mer via to forskellige sikringer. Fejl, der opstår på netværket eller på 
sikringsmodulet, kan i dette tilfælde stadig resultere i fejl på systemet. 

Dobbelt OVP giver endnu mere pålidelighed

Processystemer er altid designet til maksimal rådighed. For at beskytte 
følsom hardware mod overspændinger begrænser strømforsynings-
systemet pålideligt udgangsspændingen til et sikkert niveau. OVP-
kredsløbet forhindrer spændinger over OVP-grænsen som følge af en 
intern fejl i strømforsyningen fra at forlade modulet. Derfor kræver 
mange producenter af DCS systemer dobbelt OVP for fuld beskyttelse. 
Kombinationen af QUINT 4 strømforsyninger og S-Oring/Plus og 
S-Oring/VP versionerne fra samme serie beskytter kontrolsystemerne 
dobbelt. Da hele systemets dobbelte OVP opfylder kravene til SIL3 
(Safety Integrated Level 3) kan det også anvendes i sikkerhedsrele-
vante applikationer. Forskellige typer af applikationer og proceskon-
trolsystemer kræver forskellige OVP grænseværdier for en høj grad af 
procespålidelighed. 

På grund af komponentvarianter er den faktiske OVP grænse  
baseret på den Gaussiske fordeling. Toleranceinspektionen giver et 
spændingsområde med en øvre grænse, der svarer til den OVP-værdi, 
der er specificeret i Phoenix Contact databladet. Det sikrer, at ingen 
spænding over denne grænse opstår ved enhedens udgang. Det be-
grænsede spændingsområde mellem den maksimale indgangsspænding 
og OVP-grænseværdien er designet således for at sikre en høj grad af 
fleksibilitet og sikker drift. Denne driftsstatus forebygger enhver util-
sigtet udløsning af OVP og dermed systemstilstand forårsaget af over-
spændinger, der opstår under almindelig drift. Disse kan komme fra 

OVP-grænseværdier er særligt vigtigt inden for procesindustri –  
kontrolsystemproducenters krav er meget forskellige i denne sektor



eksempelvis dynamiske belastninger og frakobling af belastninger. Med 
deres små, afgrænsede spændingsområder tilbyder QUINT 4 og 
QUINT S-Oring/VP strømforsyningerne en høj fleksibilitet. 

Overblik

Phoenix Contacts brede program af strømforsyningsløsninger tilbyder 
talrige muligheder til forskellige applikationer til forbedret systemrå-
dighed og dermed procespålidelighed som helhed – og ikke kun til  
procesindustrien. Komponenterne i QUINT serien tilbyder perfekt 
tilpassede systemløsninger til krævende redundansapplikationer.

Phoenix Contact’s redundanskoncepter
Phoenix Contact tilbyder forskellige løsninger, som lever op til 
alle krav til redundant strømforsyning:

•	 Passive diodemoduler – robust og økonomisk
•	 Aktive redundansmoduler – reguleret og komplet overvåget
•	 Aktive single redundansmoduler – konsekvent adskilt og   
 komplet overvåget

Det begrænsede spændingsområde mellem Uin Max og OVPMin 
forhindrer utilsigtet udløsning af OVP og dermed stilstand i 
systemet. 

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

Strømforsyninger og UPS

QUINT POWER
Maximum system availability
Power supplies with an output power of up to 960 W

Unique, thanks to:
• Strongest output side
• Most robust input side
• Comprehensive signaling
• Available pre-configured
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