
 

INSTRUCŢIUNI

IMPORTANT: Citiţi aceste 
instrucţiuni înainte de a instala 
şi a conecta acest produs  

Supraveghetor electronic de rotaţie 
SPINN/D este un supraveghetor electronic de rotaţie, destinat în primul rând supravegherii 
rotaţiei roţilor schimbătoarelor de căldură rotative. El este prevăzut cu un releu de alarmă 
monopolar cu contact comutator şi permite blocarea ieşirii de alarmă la opriri intenţionate. 
SPINN/D se utilizează cu senzorul RR-G3. SPINN/D este realizat pentru montare pe şină DIN 
şi are toate setările accesibile pe partea frontală. 
 
Instalarea 
Montaţi partea electronică pe o şină DIN într-un dulap de comandă sau în altă incintă. 
Grad de protecţie: IP20 
Temperatură ambiantă: 0 - 50°C 
Fixaţi magnetul livrat pe suprafaţa exterioară a roţii. Montaţi senzorul în aliniere cu magnetul 
şi cu un interstiţiu mai mic de 10 mm. 
Grad de protecţie: IP65 
Temperatură ambiantă: -20 - +70°C 
 
Cablarea 
Tensiunea de alimentare şi ieşirea 
Tensiune alimentare: 230 Vca +/-15% 50-60 Hz
Tensiunea de alimentare se aplică între 
terminalele 1 şi 2. 
 
 
Senzor 
Senzorul RR-G3 se conectează la terminalele 
9 şi 10. Senzorul nu este polarizat. 

 
Ieşire: releu SPDT 2(1) A 230 Vca 
Terminal 4 = Contact comun 
Terminal 5 = Normal deschis 
Terminal 6 = Normal închis 
 
Intrare logică 
Terminal 7 = Neutru semnal 
Terminal 8 = 0 - 20 Vcc 

 
Funcţia logică 
Funcţia logică este destinată în primul rând 
aplicaţiilor cu roţi având turaţii variabile. La 
intrarea logică se poate aplica un semnal de 
comandă de 0 - 20 Vcc. Dacă semnalul 
scade sub 4 V, releul de alarmă este 
menţinut în modul de lucru chiar dacă turaţia 
scade sub pragul de alarmă. Cu alte cuvinte, 
SPINN/D nu va genera o alarmă la o oprire 
intenţionată a roţii, ci numai la o oprire 
accidentală, de exemplu la ruperea curelei 
de antrenare.   

În cazul în care cureaua se rupe când 
SPINN/D se află în modul blocat (tensiune 
de comandă < 4 V), regulatorul de turaţie va 
solicita o turaţie mai mare şi va mări 
semnalul de comandă peste 4 V, iar 
SPINN/D va genera o alarmă. Dacă intrarea 
logică se conectează la un contact liber de 
potenţial din contactorul motorului, SPINN/D 
poate fi blocat chiar când se foloseşte un 
reglaj on/off. Contactul trebuie să se închidă 
când motorul este oprit. 
Observaţie: lăsaţi intrarea neconectată 
când funcţia nu este folosită. 

 
Pornirea 
Plasaţi comutatorul pe poziţia TEST. Rotiţi 
roata astfel încât magnetul să nu se afle în 
faţa senzorului. Dacă există legături la 
intrarea logică, întrerupeţi-le. Aplicaţi 
tensiunea de alimentare la SPINN/D dar nu 
porniţi roata. Trebuie să fie aprins numai 
LED-ul roşu iar releul trebuie să fie în poziţia 
de lucru. După cca. 20 de secunde, LED-ul 
roşu trebuie să se stingă şi releul trebuie să 
comute în poziţia de alarmă. Rotiţi roata 
astfel încât magnetul să se afle în faţa 
senzorului. LED-ul verde trebuie să se 
stingă. În caz contrar, verificaţi cablajul 
senzorului şi interstiţiul său faţă de magnet. 

Dacă totul este OK, plasaţi comutatorul pe 
poziţia RUN, porniţi roata şi lăsaţi-o să 
funcţioneze la turaţie normală. După ce 
magnetul trece de două ori prin faţa 
senzorului, LED-ul roşu trebuie să se stingă 
şi releul de alarmă trebuie să se reseteze. 
LED-ul verde trebuie să clipească la fiecare 
trecere a magnetului prin faţa senzorului. 
Dacă există un cablaj pentru intrarea logică,  
reconectaţi acest cablaj, opriţi roata şi 
verificaţi că nu apare nicio alarmă după 
trecerea duratei normale de temporizare (3 
minute). 

 
Compatibilitate electromagnetică (EMC) şi Directiva pentru joasă tensiune (LVD): 

Acest produs corespunde cerinţelor 
standardelor europene EMC CENELEC EN 
50081-1 şi EN 50082-1 precum şi cerinţelor 
 

standardelor europene LVD IEC 730-1 şi 
IEC 730-2-9 şi este inscripţionat cu 
marcajul CE. 

Neutru semnal 
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RUN = temporizare 3 minute 
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