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ZASTOSOWANIE. 

Moduły diodowe MDD-6, MDS-12A/B przeznaczone są do stosowania w obwodach 

sterowania, sygnalizacji i automatyki zabezpieczeniowej. Moduły diodowe umożliwiają 

separację diodową w układach sterowniczych i sygnalizacyjnych. Najczęściej stosowane 

są w przypadku obwodów prób lampek lub tworzenia zbiorczego sygnału sterującego. 

Diody zastosowane w modułach posiadają parametry odpowiednie do stosowania w 

instalacjach o napięciu 220 V DC. Moduł MDD-6 posiada sześć niezależnych diod, moduł 

MDS-12A dwanaście diod ze wspólną anodą, a moduł MDS-12B dwanaście diod ze 

wspólną katodą. Kombinacje te umożliwiają wykonanie różnych realizacji połączeń w 

obwodach zewnętrznych. 

 

BUDOWA. 

Moduły diodowe zmontowane są w typowej obudowie o wymiarach 77 × 55 × 110 

mm, z 14 wyprowadzeniami w postaci wtyku, dostosowanego do montażu w typowych 

gniazdach GZ-14 (montaż na płycie), GZ14U (montaż na szynie 35mm) i GZ14Z - montaż 

w kasecie R8614Z. Schematy połączeń (wyprowadzeń) modułów przedstawiono na rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Schematy funkcjonalne modułów diodowych. 

 
ZASADA DZIAŁANIA  

W module MDD-6 z chwilą podania dodatniego potencjału na zacisk parzysty (od 2 

do 12) otrzymujemy ten potencjał na zacisku o numer niższy jak numer zacisku 

parzystego. W module MDS-12A podanie dodatniego potencjału na zacisk 14 skutkuje 

obecnością tego potencjału na wszystkich zaciskach od 1 do 12. W module MDS-12B 

podanie potencjału ujemnego na zacisk 13 skutkuje obecnością tego potencjału na 

wszystkich zaciskach od 1 do 12. 
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DANE TECHNICZNE  

 
Dane pojedynczej diody w zestawie 
Maksymalne napięcie wsteczne  Umax = 500 V  

Maksymalny prąd w kierunku przewodzenia Jmax = 2 A 

Dane zestawu 
Nominalny prąd ciągły w kierunku 
przewodzenia  

Jn = 1 A 

Moc rozproszenia diody dla Jn=1 A < 1 W 
Izolacja 
Napięcie znamionowe izolacji 250 V 

Kategoria przepięciowa III 

Dane ogólne 

Stopień ochrony obudowy  IP40 

Temperatura otoczenia  od -5 °C do +40 °C 
Ochrona przed oddziaływaniem środowiska RT II 

Wyprowadzenia (gniazdo/wtyk)  GZ14 

Wymiary zewnętrzne (bez gniazda)  77 × 55 × 110 mm (W×S×G) 

Mocowanie  jak R15 4P do gniazd wtykowych 

 

 
Rys. 2. Rysunek wymiarowy modułów diodowych MDD-6, MDS-12A, MDS-12B. 

 
 
UWAGA: 

Do montażu przekaźników naszej produkcji zalecamy osprzęt pomocniczy (kasety, gniazda, 
zaślepki) opracowany w oparciu o sugestie klientów i wieloletnie doświadczenie. Więcej informacji 
na ten temat w folderze: „Kasety i gniazda przekaźników R-8614/R8614Z, GZ-14/GZ-14Z” 
dostępnym na www.zprae.pl. 




