
Whitepaper
Push-in technologie, de 
volgende stap in relaistechniek



APRIL 2020

Een sterke partner

Phoenix Contact is wereldwijd marktleider en innovator op het gebied van industriële elektro-
techniek. Daarnaast is het ‘een familiebedrijf dat de toekomst op verantwoorde wijze vormgeeft ’. 
In vrijwel alle schakelkasten - waar ook ter wereld - komen componenten van Phoenix Contact 
voor. Van voeding tot signaalomvormers. Van besturingstechniek tot aansluittechniek. Met al deze 
componenten worden machines en processen bestuurd, beveiligd en gecontroleerd - met ande-
re woorden: geautomatiseerd. Phoenix Contact Nederland kent daarbij drie product-segmenten: 
Device Connectors (DC), Industrial Components and Electronics (ICE) en Industry Management & 
Automation (IMA). Deze producten staan aan de basis van systemen die oplossingen bieden aan 
vele marktsectoren: van automotive tot waterbeheer en van infra tot food. Phoenix Contact geeft  
advies over complete confi guraties en is daarbij intensief betrokken bij de projecten van klanten, 
zoals die van Shell, Schiphol en Rijkswaterstaat.

De steekbare relaistechniek is door Phoenix Contact ontwikkeld en in 2010 op de markt geïntro-
duceerd. De kunst van steekbare techniek is gebruiksgemak en eff ectiviteit te combineren zonder 
afb reuk te doen aan de contactkwaliteit. Juist om die reden is Phoenix Contact als wereldwijd 
innovator nog steeds koploper hierin. 

Steeds meer machinebouwers 
ontwerpen ‘lean’ om aan de 
behoe� en van individuele 
klanten te voldoen. Modulaire 
productiecellen moeten slank, 
kostene� ectief en individueel 
confi gureerbaar zijn. Een 
zorgvuldige selectie van 
componenten kan ertoe bijdragen 
dat deze systemen zuiniger en 
fl exibeler worden. 

Elektromechanische en solid-
state-relaismodulen met push-in-
technologie zijn een uitstekende 
keuze voor deze ontwerpen. Het 
gebruik van insteekklemmen 
vermindert niet alleen de 
arbeidstijd, maar voldoet ook aan 
de strenge veiligheidseisen van de 
machinebouwindustrie.
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Block diagram of relay with AC/DC input

Iedereen hee�  wel eens voor een plas en/
of kop ko�  e een stop gemaakt op een relais 
langs de Franse peage. Ooit bedacht wat 
de relatie zou kunnen zijn tussen dit Franse 
wegrestaurant en de door een elektromagneet 
bediende schakelaar die een willekeurig aantal 
schakelcontacten kan openen of sluiten? 
Het woord ‘relais’ houdt verband met het 
Franse relayer dat afl ossen betekent. Kijk, dan 
wordt de relatie al een beetje duidelijk. Een 
relais was vanouds een uitspanning waar de 
postkoets van nieuwe paarden werd voorzien. 

Om die reden wordt een wegrestaurant in 
Frankrijk nog steeds relais genoemd. Wordt 
een radiosignaal ontvangen en opnieuw 
uitgezonden (om een grotere afstand te 
overbruggen of bereik in een dal mogelijk te 
maken) dan spreekt men van relayeren. In 1837 
werd de telegraaf van Samuel Morse aan het 
publiek gepresenteerd. De daarvoor benodigde 
infrastructuur bestond uit een draadverbinding 
met op regelmatige afstanden een toestel om 
het signaal te versterken. Dit toestel werd ook 
relais genoemd en het principe ervan verschilt 
in feite niet van het relais dat vandaag de dag 
nog wordt toegepast.

Elektromechanische relais worden 
gebruikt als interfacemodules tussen 
de proces-I / O-apparaten enerzijds 
en de open / gesloten regel- en 
signaleringsapparatuur anderzijds voor 
niveau- en vermogensaanpassingsdoeleinden. 
In wezen kunnen elektromechanische 
relais worden onderverdeeld in twee 
hoofdgroepen: monostabiele en bistabiele 
relais. Bij monostabiele DC- of AC-
relais keren de contacten automatisch 
terug naar de vrijgavestatus wanneer de 
bekrachtigingsstroom wordt uitgeschakeld. Bij 
bistabiele relais blijven de contacten bij het 
uitschakelen van de bekrachtigingsstroom in 
de actuele schakelstand.

Inleiding Het principe van relaistechnologie
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Block diagram of a bistable relay, negative 
switching type

Block diagram of bistable relay, positive 
switching type 

Block diagram of relay with AC input

Block diagram of relay with DC input

Ingangscircuits en 
spanningssoorten

Er zijn verschillende soorten ingangscircuits, 
a� ankelijk van het gebruikte type relais en 
de aard van de stuurspanning. Als pure AC-
relais worden gebruikt (AC-ingang), is het 
ingangscircuit in het algemeen niets meer 
dan een visuele schakelstatusindicator. Tenzij 
anders aangegeven is de frequentie van de 
stuurspanning 50/60 Hz.

In het geval van een pure DC-ingang is de 
belangrijkste toevoeging aan het circuit 
een vrijloopdiode. Dit beperkt de door 
de relaisspoel bij circuitonderbreking 
geïnduceerde spanningen tot een waarde 
van ongeveer 0,7 V, wat geen gevaar oplevert 
voor aangesloten stuurelektronica. Omdat 
de vrijloopdiode alleen zijn vereiste functie 
kan vervullen als de polariteit van de 
spanningsaansluiting correct is, is ook een 
diode voor bescherming tegen omgekeerde 
polariteit in het ingangscircuit geïntegreerd.

Om gelijk- of wisselspanning mogelijk te 
maken, is een bruggelijkrichter aangesloten op 
het ingangscircuit. De diodes zijn tegelijkertijd 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
functies voor gelijkrichting, vrijloop en 
polariteitsomkering. De onderbrekende 
spanning van de spoel is beperkt tot 
ongeveer 1,4 V. Om het ingangscircuit 
tegen overspanningen te beveiligen, wordt 
stroomopwaarts van de bruggelijkrichter ook 
een varistor aangesloten (a� ankelijk van het 
type).

Bistabiele remanentie-relais met dubbele 
wikkeling werken alleen met gelijkspanning.
Bij dit type relais zijn er drie 
spoelaansluitingen aan de spoelzijde. Naast 
de gemeenschappelijke verbinding zijn 
er aparte aansluitingen voor ‘instellen’ en 
‘resetten’; deze worden alleen geregeld door 
korte pulsen. Hierdoor worden de relais 
nauwelijks warm. Gelijktijdige besturing van 
beide controle-ingangen is niet toegestaan. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
negatief schakelende (M) en positieve 
schakelende (P) typen, a� ankelijk van de 
polariteit van de vrijloop- en omgekeerde 
polariteitsbeveiligingsdiodes.
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Eenvoudige potentiaal-
verdeling
met steekbare bruggen uit het 
CLIPLINE complete-toebehoren-
programma.

Eenvoudige handling in detail

Eenvoudig uitbreiden
met het steekbare, 

 multifunctionele tijdmoduul.
Binnen een tijdsspanne van 
0,5 seconden tot 100 minuten 
kan uit drie tijdfuncties worden 
gekozen.

Eenvoudig aansluiten 
dankzij de push-in-aansluittech-
niek. Deze techniek maakt een 
snelle aansluiting zonder gereed-
schap mogelijk.

‘Lean Product Design’ met push-in 
aansluittechniek 

 Elektrotechnisch ingenieurs baseren 
hun strategische ontwerpbeslissingen 
op de productie-eisen van hun klanten. 
Deze trend staat bekend als ‘Lean 
Product Design’. De markt verschui�  van 
volledig geautomatiseerde, complete 
productiesystemen naar kleinere 
productiecellen met gestandaardiseerde 
functionele modules. 

Voorwaarde voor Lean Product Design is 
de beschikbaarheid van kostene� ectieve 
en confi gureerbare componenten om te 
voldoen aan de individuele behoe� en 
van een productiecel. Relaismodulen met 
push-in-technologie zijn bijzonder nuttig 
in een dergelijk ontwerp, omdat ze sneller 
en zonder gereedschap te bedraden en 
veel gemakkelijker in gebruik zijn. Push-in-
relaismodulen zijn verkrijgbaar in verschillende 
maten en confi guraties voor verschillende 
toepassingen. Ze voldoen aan de strenge 
veiligheidsnormen die vereist zijn in de 
machinebouw. Samengevat: het modulaire 
machineontwerp neemt toe. Gebruikers 
eisen over de hele procesketen tot en met 
het laatste onderdeel meer van producten. 
Moderne relaismodulen met push-in-
technologie maken systemen zuiniger en 
fl exibeler.

Lean Product Design betekent niet 
een slechtere kwaliteit of verminderde 
beschikbaarheid. Het beschrij�  eenvoudig 
een manier om vooraf gedefi nieerde 
functionele modules te standaardiseren 
om aan de eisen van de klant te voldoen. In 
de productieontwerpen is bepaald dat de 
systemen ‘lean’, o� ewel kostenbesparend 
en individueel confi gureerbaar, zijn. Ook 
fabrikanten van componenten volgen deze 
trend. Op de markt van vandaag vind je 
een grote verscheidenheid aan traditionele 
aansluitklemverbindingssystemen. 
Idealiter zijn deze relaismodulen 
ontworpen voor fl exibiliteit, zuinigheid 
en gebruiksgemak. Hoewel de beproefde 
schroefverbindingstechnologie de wereldmarkt 
nog steeds domineert, beginnen steekbare 
technieken terrein te winnen. Relaismodulen 
met push-in-technologie gebruiken drukveren 
om de geleider tegen de onder spanning 
staande koperen rail te drukken om zo een 
elektrische verbinding te vormen. Installateurs 
vinden deze technologie bijzonder nuttig. Er 
is geen gereedschap nodig voor de bedrading, 
omdat een geprefabriceerde of massieve 
geleider rechtstreeks op het contactpunt 
wordt aangesloten - zonder gereedschap. 
Massieve geleiders zijn standaard in de 
bouwtechniek, maar niet in de machinebouw. 
Voorheen waren alleen dikke, massieve 
geleiders standaard, maar nu worden ook 
dunne sensorkabels gebruikt.
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De meerwaarde van push-in 
modules Veiligheidsfactor

Volledige isolatie verhoogt de operationele 
veiligheid. Iedere werknemer weet dat het 
werken aan live-systemen gevaarlijk is en in 
strijd is met de veiligheidsvoorschri� en, maar 
toch komt dit voor in de dagelijkse praktijk. 
Ondanks de gevaren voeren veel operators 
nog steeds meet- en testprocedures en 
bedradingswerk uit terwijl systemen in gebruik 
zijn. De push-in-technologie bedieningsknop 
biedt veilige contactbescherming. Isolatie 
scheidt de interne contactelementen 
betrouwbaar. Dit maakt het onmogelijk om in 
contact te komen met onderdelen die onder 
spanning staan.

De signaal- en besturingsbedrading in het 
lagere vermogensbereik speelt een sleutelrol in 
de systeembedrading. Omdat machinefuncties 
steeds complexer worden, is er minder ruimte 
voor de toenemende signaaldichtheid. Push-
in-aansluitklemmen zijn verkrijgbaar met 
een steek vanaf 3,5 mm, speciaal ontwikkeld 
voor deze toepassingen als aanvulling op 
producten op de markt. Deze relaismodulen 
zijn bijzonder geschikt voor regelcircuits, 
sensoren en actuatoren. Voor bedrading in het 
lagere vermogensbereik worden in de praktijk 
geleiders met doorsneden tussen 0,14 en 1,5 
mm2 gebruikt. Kant-en-klare relaismodulen 
met een standaard steek vanaf 6 mm zijn wat 
betre�  hun prestatiekenmerken perfect deze 
toepassingen. De slanke vorm maakt ruimte 
vrij in de schakelkast.

De innovatieve push-in-verbindingstechnologie 
van vandaag is veel gemakkelijker te 
gebruiken. Bedraden zonder gereedschap is 
vooral handig in krappe, moeilijk toegankelijke 
ruimten. Elektriciens kunnen zelfs met één 
hand werken. Een verbinding maken is 
niet meer dan de geleider vastpakken en 
aansluiten. Deze eenvoudigere, ergonomische 
bedradingsstijl vermindert de bedradingstijd 
en is minder arbeidsintensief.

De grote verscheidenheid aan fabrikant 
specifi eke verbindingstechnologieën die in 
allerlei systemen, relais en besturingseenheden 
worden gebruikt, maken het dagelijkse 
werk van installateurs moeilijker. Er is 
geen standaard manier om geleiders en 
uitrustingsstukken in de componenten 
te plaatsen. Dit kan leiden tot defecte 
bedrading, wat op zijn beurt kan leiden tot 
systeemstoringen en zelfs veiligheidsrisico’s. 
Push-in klemmen met kleurgecodeerde 
drukknoppen lossen dit probleem op. Duidelijk 
geïdentifi ceerde drukknoppen scheiden 
de bediening en invoertrechter van de 
aanluitklem zowel optisch als fysiek. Dit sluit 
elke mogelijkheid uit om de geleider verkeerd 
te positioneren.
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Voor het ontwerpen van de beste elektrische 
oplossing is een veelheid aan so� ware op 
de markt. De projectplanningsso� ware 
‘Clip Project’ van Phoenix Contact maakt 
bijvoorbeeld een snelle productselectie 
mogelijk en complete relaismodulen kunnen 
met een muisklik worden besteld. De selectie 
gebeurt automatisch op basis van technische 
eisen zoals aansluittype, stroombelastbaarheid, 
functionaliteit of goedkeuring van de 
componenten voor bepaalde markten.

Clip Project is compatible met de meest 
bekende engineeringsprogramma’s zoals 
Eplan P8, alle huidige CAD-programma’s en 
Microso� ® O�  ce-toepassingen. Daarnaast 
levert Clip Project de printsystemen die bij 
de processen horen. Een grafi sche viewer 
documenteert de projectplanningstatus in 
3D. De autocorrectiefunctie controleert op 
volledigheid en voegt de accessoires toe die 
nodig zijn voor het klemmenblok (Figuur 4).

De confi guratie van ‘lean’ productiesystemen 
met gestandaardiseerde functionele 
componenten vraagt een modulair 
montageontwerp. Steekbare elektrische 
oplossingen bieden duidelijke voordelen bij 
de inbedrijfstelling, het onderhoud en het 
gebruik van systeemmodules in elektrische 
installaties. Dit maakt het bovendien mogelijk 
om individuele relaismodulen en connectoren 
te combineren. Het kiezen van een uitgebreide 
klemmenkast- en behuizingsoplossing, zoals 
de CLIPLINE complete van Phoenix Contact, 
maakt dit nog eenvoudiger. Het aantal 
benodigde contacten kan worden aangepast 
aan de applicatie en gecodeerde contacten 
voorkomen verkeerde identifi catie.

Door connectoren te selecteren die voldoen 
aan de strenge veiligheidsvoorschri� en 
volgens IEC 60204-1 en UL 508, wordt de 
veiligheid gegarandeerd. Bij het aansluiten 
maakt de beschermingsgeleider het eerste 
contact. Connectoren en basisrelaismodulen 
zijn beschermd tegen vingercontact in 
overeenstemming met BGV A2 
De push-in-relaismodulen zijn leverbaar 
voor aderdiameters van 0,14 tot 16 mm2. Er 
zijn verschillende behuizingen die passen 
bij de toepassing. Deze typen verschillen 
in hun bedieningshoeken. A� ankelijk van 
de toepassing kunnen gebruikers kiezen 
tussen een horizontale of een schuine 
bedradingshoek, waardoor de geleider 
gemakkelijker te hanteren is. De technologie 
is hetzelfde voor alle modellen die allemaal 
compatibel zijn.

Naleving van machinestandaarden Eenvoudig elektrisch ontwerpen
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Hoewel er tegenwoordig een veelheid 
aan push-in-producten op de markt zijn, 
verminderen de elektromechanische en 
solid-state-push-in-relaismodulen van Phoenix 
Contact de vereiste insteekkracht tot 50 
procent. Geleiders met doorsneden vanaf 0,25 
mm2 worden zonder gereedschap bedraad. De 
push-in-relaismodulen vormen een onderdeel 
van de RIFLINE complete productlijn en zijn 
volledig compatibel met het uitgebreide 
programma relaismodulen van Phoenix 
Contact.

Ga voor meer informatie over de 
elektromechanische en solid-state-push-in-
relaismodulen van Phoenix Contact en het 
volledige complete Clipline-assortiment naar: 
www.phoenixcontact.nl/rifl ine

Making Wiring Easier – Push-in Terminal Blocks 
for Modular Machine Designs
Gordon Busch, Phoenix Contact GmbH & Co. 
Wikipedia, relaistechnologie
Fundamentals of relay technology, Phoenix 
Contact GmbH & Co.

Conclusie Bronnen
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