Seria DM
MTC... Przekaźnik z opóźnionym
załączaniem (wielozakresowy)
Cechy

Parametry techniczne

Przekaźnik elektroniczny, którego styki wyjściowe zamykają się po upływie określonego czasu opóźnienia od
momentu doprowadzenia napięcia do styków A1-A2.
Przekaźnik posiada dwa zakresy opóźnienia: 0,8-8s oraz
6‑60s. Wybór zakresu jest dokonywany przy pomocy
zworki między zaciskami Y1-Y2.
Czas opóźnienia jest regulowany potencjometrem sterującym pracą wbudowanego układu scalonego. Rozwiązanie
to umożliwia uzyskanie wysokiej dokładności i powtarzalności działania.

Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. nap. łączeniowe Ue
(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. nap. łączeniowe Ue
(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (bezpośrednie)		
(V)
AC (przez przekładnik)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dopuszczalne zmiany nap. zasilania (%)
Pobór prądu		
Napięcie probiercze obwodu wej. (kV)
(między wejściem, wyjściem i masą)
Czas załączania		
(s)
Czas odpadania		
(ms)
Czas resetowania między 2 cyklami (1)(ms)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)

Przekaźniki elektroniczne
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F.12

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Maks. wysokość pracy n.p.m.
Stopień ochrony
Położenie pracy

VDE 0106
VDE 0110
EN 50002
EN 50005

-10°C do +85°C
-5°C do +50°C
95% (bez kondensacji)
2.000 m
IP40; zaciski IP20
Dowolne

EN 50042

CSA C 22.2 No 14
IEC/EN 60255-5
UL 94 (MTC...)
UL 508 (MTC...)

(1) Czas resetowania: czas, jaki musi upłynąć
od chwili gdy przekaźnik zakończy określoną
operację do chwili, gdy jest gotowy bezbłędnie rozpocząć kolejną.
Uwaga
Przekaźnik posiada czerwoną diodę LED, która
świeci gdy zamknięty zostaje styk wyjściowy.

Seria DM
MRD... Przekaźnik z opóźnionym
odpadaniem

Cechy

Cechy

Przekaźnik elektroniczny o skokowo regulowanym opóźnieniu, przeznaczony do sterowania układów rozruchowych
gwiazda-trójkąt. Po doprowadzeniu napięcia do zacisków A1-A2 załącza się styk gwiazdy (17-18) i pozostaje
zamknięty przez czas regulowany w zakresie od 2 do
50s, po czym otwiera się, a po chwili przerwy zamyka się
zestyk trójkąta (17-28). Czas przerwy wynosi ok. 100ms, na
zamówienie wykonywane są przekaźniki o dłuższym czasie
przerwy. Czas opóźnienia jest regulowany potencjometrem
sterującym pracą wbudowanego układu scalonego. Takie
rozwiązanie umożliwia uzyskanie wysokiej dokładności
i powtarzalności działania.

Przekaźnik elektroniczny, którego styki wyjściowe zamykają się natychmiast po doprowadzeniu napięcia zasilającego
do zacisków A1-A2. Po wyłączeniu napięcia styki wyjściowe rozwierają się z regulowanym opóźnieniem.

Dane techniczne

MET... Przekaźnik dla układu
gwiazda-trójkąt

A
Parametry techniczne
MRD

Parametry techniczne
MET
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (bezpośrednie)		
(V)
DC		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Pobór prądu		
Napięcie probiercze obwodu		
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Czas załączania		
(ms)
Czas resetowania między 2 cykl. (1) (ms)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)
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Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (bezpośrednie)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania (%)
Pobór prądu		
(mA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Czas załączania		
(ms)
Czas odpadania		
(s)
Czas resetowania między 2 cykl. (1) (ms)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)
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Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -10°C do +85°C
Temperatura pracy
-5°C do +50°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
VDE 0110
EN 50001 (MET)
EN 50002
EN 50005 (MRD)
EN 50042

CSA C 22.2 No 14
IEC/EN 60255-5
UL 94
UL 508

X
(1) Czas resetowania: czas, jaki musi upłynąć
od chwili gdy przekaźnik zakończy określoną
operację do chwili, gdy jest gotowy rozpocząć kolejną, bez wprowadzania błędów.
(2) Dla 24V DC = 300ms

F.13

Seria NMV
NMTCV... Timer z opóźnieniem
załączania

Przekaźniki elektroniczne

Cechy
Przekaźnik elektroniczny którego styki wyjściowe zamykają
się z określonym, regulowanym opóźnieniem od chwili
doprowadzenia napięcia zasilania do styków A1-A2.
Zakresy opóźnień są następujące: 0,6-6s; 6-60s; 0,6-60min.;
6-60min. Zakresy te są wybierane mikroprzełącznikami
znajdującymi się z przodu przekaźnika. Czas jest
regulowany przy pomocy potencjometru, który steruje
pracą specjalizowanego układu scalonego (ASIC),
zaprojektowanego dla potrzeb tej grupy przekaźników.
Pozwala on uzyskać wysoką dokładność i powtarzalność
działania.

Parametry techniczne
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC (V)
izolacji Ui
DC (V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
DC/AC (bezpośrednie)		
(V)
AC (przez przekładnik)		
(V)

Częstotliwość		
(Hz)
Tolerancja napięcia zasilania		
(%)
Pobór prądu		
(mA)
			
(mA)
			
(VA)
Napięcie probiercze obwodu		
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i obwodami grupowymi)
Czas załączania		
Czas odpadania		
(ms)
Czas resetowania		
(ms)
między dwoma cyklami (1)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)
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F.14

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -40°C do +80°C
Temperatura pracy
-25°C do +60°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
VDE 0110
EN 50002
EN 50042
IEC/EN 60947-5-1

CSA C 22.2 No 14
IEC/EN 60255-5
UL 94
UL 508
UNE 20-119

(1) Czas resetowania: czas, jaki musi upłynąć
od chwili gdy przekaźnik zakończy określoną
operację do chwili, gdy jest gotowy rozpocząć kolejną, bez wprowadzania błędów.
Uwaga
Przekaźnik posiada zieloną diodę LED, która
zapala się po doprowadzeniu napięcia (migocze
podczas odliczania opóźnienia) oraz czerwoną
diodę LED, która zapala się gdy zamknięty zostaje styk wyjściowy.

Seria NMV
NMTCIV... Timer z opóźnieniem
załączania i odpadaniem
zależnym od styku
Cechy

Parametry techniczne

Przekaźnik z dwoma stykami wyjściowymi. Jeden ze styków zamyka się natychmiast po doprowadzeniu napięcia
zasilającego do zacisków A1-A2, natomiast drugi styk
zamyka się z pewnym, określonym opóźnieniem.
Zakresy opóźnień są następujące:
0,6-6s; 6-60s; 0,6-60min.; 6-60min. Zakresy te są wybierane mikroprzełącznikami znajdującymi się z przodu
przekaźnika. Czas jest regulowany przy pomocy potencjometru, który steruje pracą specjalizowanego układu
scalonego (ASIC), zaprojektowanego dla potrzeb tej grupy
przekaźników. Pozwala on uzyskać wysoką dokładność
i powtarzalność działania.

A
B
Parametry techniczne

C

NMTCIV
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC (V)
izolacji Ui
DC (V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC/DC (bezpośrednie)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Pobór prądu		
(mA)
			
(mA)
Napięcie probiercze obwodu		
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Czas załączania		
Czas odpadania		
(ms)
Czas resetowania między 2 cykl. (1) (ms)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un

2

D

250
250
6

E

125/230
2.5/1.3
110/230
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Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -40°C do +80°C
Temperatura pracy
-25°C do +60°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
VDE 0110
EN 50001 (MTCCV)
EN 50002
EN 50042 (NMTCIV)
IEC/EN 60947-5-1 (NMTCIV)

CSA C 22.2 No 14
IEC/EN 60255-5
UL 94
UL 508
UNE 20-119 (MTCIV)

(1) Czas resetowania: czas, jaki musi upłynąć
od chwili gdy przekaźnik zakończy określoną
operację do chwili, gdy jest gotowy rozpocząć kolejną, bez wprowadzania błędów.

X

Uwaga
Przekaźnik posiada zieloną diodę LED, która
zapala się po doprowadzeniu napięcia (migocze
podczas odliczania opóźnienia) oraz czerwoną
diodę LED, która zapala się gdy zamknięty zostaje styk wyjściowy.

F.15

Przekaźniki elektroniczne

Seria NMV
NMTCSV... Timer o opóźnionym
załączaniu z wyjściem tyrystorowym

NMICV... Timer o załączaniu
impulsowym

Cechy

Cechy

Przekaźnik o regulowanym czasie załączania, z wyjściem
tyrystorowym. Styk przełączny jest połączony szeregowo
z wejściem przekaźnika. Napięcie zostaje doprowadzone
do niego z opóźnieniem w stosunku do napięcia
doprowadzonego do wejścia. Opóźnienie jest regulowane
potencjometrem z przodu przekaźnika, w jednym
z czterech zakresów wybieranych mikroprzełącznikiem:
0,2s-2s; 0,8-8s; 6-60s; 50-500s.

Przekaźnik elektroniczny, którego styk wyjściowy zamyka
się z chwilą doprowadzenia napięcia do zacisków A1-A2.
Po określonym, regulowanym czasie przekaźnik powraca
do stanu otwarcia.
Zakresy czasowe są następujące: 0,6-6s; 6-60s; 0,6-6 min.;
6-60min. Zakresy są wybierane przy użyciu mikroprzełączników znajdujących się z przodu przekaźnika. Czas impulsu
jest regulowany przy pomocy potencjometru, który steruje
pracą specjalizowanego układu scalonego (ASIC), zaprojektowanego dla tej grupy przekaźników. Pozwala on uzyskać
wysoką dokładność i powtarzalność działania.

A
B
C
D
E

Parametry techniczne
NMTCSV
Kategoria użytkowania
Prąd znam. łączeniowy		
(V)
Maks. prąd jednorazowy
(A)
(10ms)
Prąd minimalny		
(mA)
Napięcia zasilania (Un)
AC/ DC (bezpośrednie)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Tolerancja napięcia zasilania		
(%)
Pobór prądu		
(mA)
Czas załączania		
(s)
Czas odpadania		
(ms)
Czas resetowania między 2 cykl.(1) (ms)
Powtarzalność przy 0,85 - 1,1 Un (%)
Wewnętrzny spadek napięcia
(V)

1
25

Parametry techniczne

10

Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC (V)
izolacji Ui
DC (V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC/DC (bezpośrednie)		
(V)
AC (przez przekadnik)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Tolerancja napięcia zasilania		
(%)
Pobór prądu		
(mA)
			
(mA)
			
(VA)
Napięcie probiercze obwodu		
(kV)
wejściowego (między wejściem, wyjściem i obwodami grupowymi)
Czas załączania		
(ms)
Czas odpadania
Czas resetowania między 2 cykl. (1) (ms)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)

		

24-240
50/60
+10 / -20
≤5
0.2 - 500 (nastawny)
50
100
2
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F.16

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -40°C do +80°C
Temperatura pracy
-25°C do +60°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
VDE 0110
EN 50002
EN 50042
IEC/EN 60947-5-1

CSA C 22.2 No 14
IEC/EN 60255-5
UL 94
UL 508
UNE 20-119

NMICV

1
250
250
6
125/230
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
24-240
50/60
+10 / -20
60 (przy 24V)
15 (przy 240V)
2

100
0,065s-100godz.
100
1

(1) Czas resetowania: czas, jaki musi upłynąć
od chwili gdy przekaźnik zakończy określoną
operację do chwili, gdy jest gotowy rozpocząć kolejną, bez wprowadzania błędów.
Uwaga
Przekaźnik posiada zieloną diodę LED, która
zapala się po doprowadzeniu napięcia (migocze
podczas odliczania opóźnienia) oraz czerwoną
diodę LED, która zapala się gdy zamknięty zostaje styk wyjściowy.

Seria NMV
NMRDV... Timer o opóźnionym
odpadaniu

Cechy

Cechy

Przekaźnik elektroniczny przeznaczony do sterowania
układów rozruchowych gwiazda-trójkąt. Z chwilą doprowadzenia napięcia do zacisków A1-A2, zamyka się styk
gwiazdy (17-18) na okres czasu regulowany w zakresie
1-10s lub 6-60s (do wyboru).
Po upływie tego czasu, styk ten otwiera się, po czym następuje chwila przerwy, a następnie zamyka się styk trójkąta
(17-28). Standardowo czas przerwy wynosi ok. 100ms.
Czas opóźnienia ustawiany przy pomocy potencjometru,
który steruje pracą układu scalonego (ASIC), zaprojektowanego dla tej grupy przekaźników. Pozwala on uzyskać
wysoką dokładność i powtarzalność działania.

Przekaźnik elektroniczny, którego styk wyjściowy zamyka
się z chwilą doprowadzenia napięcia sterującego do zacisków A1-A2. Styk rozwiera się po upływie regulowanego
czasu od chwili zaniku napięcia. Produkowanych jest kilka
wersji, różniących się zakresami czasowymi.

Parametry techniczne

NMETV... Timer dla układów
gwiazda-trójkąt

Parametry techniczne
NMRDV

Parametry techniczne
METV		

METV t

Ilość styków przełącznych
		
2
Styki wyjściowe:
250
Znamionowe napięcie AC (V) 		
250
izolacji Ui
DC (V) 		
6
Prąd cieplny Ith		
(A) 		
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V) 		 125/230
2.5/1.3
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 		
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V) 		 110/230
0.2/0.1
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 		
Napięcia zasilania (Un)
24-240		
AC/DC (bezpośrednie)		
(V)
-		
110-125
AC (przez przekładnik)		
(V)
			
200-240
			
380-440
50/60
Częstotliwość		
(Hz) 		
+10 / -20		 +10 / -15
Tolerancja napięcia zasilania		
(%)
Pobór prądu		
(mA) 50 (przy 24V) 		
			
(mA) 12 (przy 240V)		
-		
3.5
			
(VA)
4
Napięcie probiercze		
(kV) 		
(między wejściem, wyjściem
i obwodami grupowymi)
Czas załączania		
(ms) 		
100
100
Czas resetowania między 2 cykl. (1) (ms) 		
2
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%) 		

Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC (V)
izolacji Ui
DC (V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC/DC (bezpośrednie)		
(V)
AC (przez przekładnik)		
(V)

Częstotliwość		
(Hz)
Tolerancja napięcia zasilania		
(%)
Pobór prądu		
(mA)
			
(mA)
			
(VA)
Napięcie probiercze		
(kV)
(między wejściem, wyjściem
i obwodami grupowymi)
Czas załączania		
(ms)
Czas odpadania
Czas resetowania między 2 cykl. (1) (ms)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)

NMRDV2 NMRDV t
2

		
		
		

250
250
6

		
		

125/230
2.5/1.3

		
		

110/230
0.2/0.1

24-240
24-240
			
			
		
50/60
+10 / -20 +10 / -20
60 (24V) 1,5 (24V)
15 (240V) 5 (240V)
		
4

		
		
		
		

1

A
B
C

110-127
200-240
380-440
+10 / -15
3.5

250 (2)
0.5 - 600
250
5

D
E
F
G
H
I

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -40°C do +80°C
Temperatura pracy
-25°C do +60°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
VDE 0110
EN 50001 (NMETV)
EN 50002
EN 50042 (NMRDV)
IEC/EN 60947-5-1 (NMRDV)

1

CSA C 22.2 No 14
IEC/EN 60255-5
UL 94
UL 508
UNE 20-119 (NMRDV)

(1) Czas resetowania: czas, jaki musi upłynąć
od chwili gdy przekaźnik zakończy określoną
operację do chwili, gdy jest gotowy rozpocząć kolejną, bez wprowadzania błędów.
(2) Dla 24V c.c. = 300ms

X

Uwaga
Przekaźniki METV są wyposażone w zieloną diodę
LED, która zapala się po doprowadzeniu napięcia
do przekaźnika (dioda miga podczas odliczania)
oraz czerwoną diodę LED, która zapala się, gdy
styk gwiazdy (17-18) jest zamknięty.

F.17

Przekaźniki elektroniczne

Seria NMV
NMTDV... Przekaźnik o opóźnionym
odpadaniu zależnym od styku

NMIFV... Przekaźnik impulsujący
symetrycznie

Cechy

Cechy

Przekaźnik elektroniczny, którego styk wyjściowy zamyka się
natychmiast po złączeniu zacisków bezpotencjaałowych
Y1-Y2. Styk wyjściowy otwiera się z regulowanym opóźnieniem po rozłączeniu zacisków. Do zacisków A1-A2 przekaźnika należy doprowadzić napięcie znamionowe. Zanik napięcia
powoduje natychmiastowe otwarcie styku wyjściowego.
Zakresy opóźnień są następujące: 0,6-6s; 6-60s; 0,6-60min.;
6-60min. Zakresy te są wybierane mikroprzełącznikami
znajdującymi się z przodu przekaźnika. Czas jest regulowany
przy pomocy potencjometru, który steruje pracą układu
scalonego (ASIC), zaprojektowanego dla tej grupy przekaźników. Pozwala on uzyskać wysoką dokładność i powtarzalność
działania.

Przekaźnik elektroniczny, którego styk wyjściowy na przemian zamyka się i otwiera w cyklu symetrycznym (czas
zamknięcia i otwarcia są takie same).
Zakresy opóźnień są następujące: 0,6-6s; 6-60s; 0,6-60min.;
6-60min. Zakresy te są wybierane mikroprzełącznikami
znajdującymi się z przodu przekaźnika. Czas jest regulowany przy pomocy potencjometru, który steruje pracą
układu scalonego (ASIC), zaprojektowanego dla tej grupy
przekaźników. Pozwala on uzyskać wysoką dokładność
i powtarzalność działania.

Parametry techniczne

Parametry techniczne

A
B
C
D
E
F
G
H
I
X

F.18

		

NMTDV
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC (V)
izolacji Ui
DC (V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC/DC (bezpośrednie)		
(V)
AC (przez przekładnik)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Tolerancja napięcia zasilania		
(%)
Pobór prądu		 (mA)
			 (mA)
			
(VA)
Napięcie probiercze		
(kV)
(między wejściem, wyjściem
i obwodami grupowymi)
Czas załączania		
(ms)
Czas odpadania
Czas resetowania między 2 cykl. (1) (ms)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)
Napięcie przy otwartych Y1-Y2 (V c.c.)
zaciskach sterujących		
Pobór prądu przez styk sterujący
Początkowy		 (mA)
Ciągły		 (mA)

1
250
250
6
125/230
2.5/1.3
110/230
0,2/0,1
24-240
50/60
+10 / -20
60 (przy 24V)
1,5 (przy 240V)
4

100
0.065s-100godz.

NMIFV

1
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC (V) 20
izolacji Ui
DC (V) 250
Prąd cieplny Ith		
(A) 6
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V) 125/230
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 2,5/1,3
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V) 110/230
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 0,2/0,1
Napięcia zasilania (Un)
AC/DC (bezpośrednie)		
(V) 24-240
AC (przez przekładnik)		
(V) Częstotliwość		
(Hz) 50/60
Tolerancja napięcia zasilania		
(%) +10 / -20
Pobór prądu		
(mA) 50 (przy 24V)
			
(mA) 15 (przy 240V)
			
(VA) Napięcie probiercze		
(kV) 4
		
(między wejściem, wyjściem
i obwodami grupowymi)
0,6s-100godz.
Czasy załączenia przerywanego
Czas resetowania między 2 cykl. (1) (ms) 100
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%) 2

250		
1		
5
15
1

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -40°C do +80°C
Temperatura pracy
-25°C do +80°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
VDE 0110
EN 50001 (MTDV)
EN 50002
EN 50042 (MIFV)
IEC/EN 60947-5-1 (MIFV)

CSA C 22.2 No 14
IEC/EN 60255-5
UL 94
UL 508
UNE 20-119 (MIFV)

(1) Czas resetowania: czas, jaki musi upłynąć
od chwili gdy przekaźnik zakończy określoną
operację do chwili, gdy jest gotowy rozpocząć kolejną, bez wprowadzania błędów.
Uwaga
Przekaźnik posiada zieloną diodę LED, która
zapala się po doprowadzeniu napięcia (migocze
podczas odliczania opóźnienia) oraz czerwoną
diodę LED, która zapala się gdy zamknięty zostaje styk wyjściowy.

Seria NMV
NMIVV... Przekaźnik impulsujący
asymetrycznie, start od załączenia
lub odpadania (wybór)
Cechy

Parametry techniczne
			
			
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC (V)
izolacji Ui
DC (V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC/DC (bezpośrednie)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Tolerancja napięcia zasilania		
(%)
Pobór prądu		
(mA)
			
(mA)
			
(VA)
Napięcie probiercze		
(kV)
(między wejściem, wyjściem
i obwodami grupowymi)
Czas załączania		
(ms)
Czas przerywanego załączania (2)
Czas przerywanego załączania (2)
Czas resetowania między 2 cykl. (1) (ms)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)

NMIVV
NMIVVL

1
250
50
6
125/230
2,5/1,3
110/230
0,2/0,1
24-240
50/60
+10 / -20
60 (przy 24V)
15 (przy 240V)
2

150
0,6s-100godz.
0,6s-100godz.
150
1

Parametry techniczne

Przekaźnik elektroniczny, którego styk wyjściowy na przemian zamyka się i otwiera. Czasy: otwarcia i zamknięcia
są regulowane oddzielnie. Cykl pracy rozpoczyna się od
otwarcia lub zamknięcia, zależnie od ustawienia mikroprzełącznika z przodu przekaźnika.
Cykl jest uruchamiany natychmiast po doprowadzeniu
napięcia do zacisków A1-A2. Jeśli w czasie pracy wystąpi
zanik napięcia, wówczas rozpoczyna się nowy krok.
Zakresy opóźnień są następujące:
MIVV: 0,6-6s; 6-60s; 0,6-60min.; 6-60min.
Zakresy te są wybierane mikroprzełącznikami znajdującymi się z przodu przekaźnika. Czasy opóźnienia są regulowane potencjometrem, który steruje pracą układu scalonego (ASIC), zaprojektowanego dla tej grupy przekaźników.
Pozwala on uzyskać wysoką dokładność i powtarzalność
działania.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -40°C do +80°C
Temperatura pracy
-25°C do +60°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
VDE 0110
EN 50002
EN 50005
EN 50042
IEC/EN 60947-5-1

CSA C 22.2 No 14
IEC/EN 60255-5
UL 94
UL 508
UNE 20-119

(1) Czas resetowania: czas, jaki musi upłynąć
od chwili gdy przekaźnik zakończy określoną
operację do chwili, gdy jest gotowy rozpocząć kolejną, bez wprowadzania błędów.
(2) Czas zamknięcia i otwarcia ustawiane
w różnych zakresach

X

Uwaga
Przekaźnik posiada zieloną diodę LED, która
zapala się po doprowadzeniu napięcia (migocze
podczas odliczania opóźnienia) oraz czerwoną
diodę LED, która zapala się gdy zamknięty zostaje
styk wyjściowy.

F.19

Seria NMV
NMMFV... Przekaźnik wielofunkcyjny

Przekaźniki elektroniczne

Cechy

A

Parametry techniczne

Funkcje tego wielofunkcyjnego i wielozakresowego
przekaźnika elektronicznego są wybierane przy pomocy
3-pozycyjnych przełączników umieszczonych z przodu.
Przekaźnik posiada 8 funkcji: timer z opóźnionym
załączaniem, timer z załączaniem opóźnianym przez
styk, timer z otwieraniem opóźnianym przez styk, timer
z zamykaniem i otwieraniem opóźnianym przez styk, timer
impulsowy, timer impulsowy załączany stykiem, timer
impulsowy zamykany otwarciem styku, timer impulsowy,
timer impulsowy zamykany zamknięciem i otwarciem
styku. Jeśli w czasie odliczania czasu zaniknie napięcie,
wówczas styk wyjściowy otwiera się i przekaźnik jest
gotowy do nowego cyklu.
Zakresy czasowe są następujące: 0,6-6s; 6-60s; 0,6-60min.;
6-60min. Zakresy te są wybierane mikroprzełącznikami
znajdującymi się z przodu przekaźnika. Czas jest
regulowany przy pomocy potencjometru, sterującego
pracą układu scalonego (ASIC), zaprojektowanego dla tej
grupy przekaźników. Rozwiązanie to pozwala uzyskać
wysoką dokładność i powtarzalność działania.

B
C

NMMFV
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC (V)
izolacji Ui
DC (V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC/DC (bezpośrednie)		
(V)
AC (przez przekładnik)		
(V)

Częstotliwość		
(Hz)
Tolerancja napięcia zasilania		
(%)
Pobór prądu		
(mA)
			
(mA)
			
(VA)
Napięcie probiercze		
(kV)
(między wejściem, wyjściem
i obwodami grupowymi)
Czas załączania
Czas odpadania
Czas resetowania między 2 cykl. (1) (ms)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)
Napięcie przy otwartych Y1-Y2 (V DC)
zaciskach sterujących		
Pobór prądu przez styk sterujący
Początkowy		
(mA)
Ciągły		
(mA)

NMMFV t2

1

2

		
		
		

250
250
6

		
		

110/230
2.5/1.3

		
		

110/230
0.2/0.1

24-240
110-125
		
200-240
		
380-440
		
50/60
+10 / -20
+10 / -15
60 (przy 24V)
15 (przy 240V)
3
		
2

		 0.065s-100godz.
		 0.065s-100godz.
		
150
		
1
		
5
		
		
		

15
1

D
E
F
G
H
I
X

F.20

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -40°C do +80°C
Temperatura pracy
-25°C do +60°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
VDE 0110
EN 50002
EN 50042
IEC/EN 60947-5-1

CSA C 22.2 No 14
IEC/EN 60255-5
UL 94
UL 508
UNE 20-119

(1) Czas resetowania: czas, jaki musi upłynąć
od chwili gdy przekaźnik zakończy określoną
operację do chwili, gdy jest gotowy rozpocząć kolejną, bez wprowadzania błędów.
Uwaga
Przekaźnik posiada zieloną diodę LED, która
zapala się po doprowadzeniu napięcia (migocze
podczas odliczania opóźnienia) oraz czerwoną
diodę LED, która zapala się, gdy zamknięty zostaje styk wyjściowy.

Seria D
RET-50... Przekaźnik dla układu
gwiazda-trójkąt
Cechy

Parametry techniczne

Przekaźnik elektroniczny o dwustopniowym działaniu,
przeznaczony do sterowania układów rozruchowych
gwiazda-trójkąt. Po doprowadzeniu napięcia załącza się
styk gwiazdy na czas regulowany w zakresie od 0.5-50s,
a następnie zamyka się zestyk trójkąta. Czas przerwy
wynosi standardowo 100 - 150ms. Zaciski napięciowe:
- w przekaźnikach jednonapięciowych: A1 i A2
- w przekaźnikach dwunapięciowych: A1 i A2 dla 380V AC,
A2 i A3 dla 220V AC.

A
B

Parametry techniczne
RET-50
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC (V)
izolacji Ui
DC (V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu		
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Czas załączania		
(ms)
Czas resetowania między 2 cykl. (1) (ms)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)

2

C

400
250
6

D

120/240
2.5/1.3

E

110/220
0.2/0.1
380-400 /220-230 (dwa napięcia)
50/60
+10 / -15
3
4

F
G

100
100
2

H
I

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -10°C do +85°C
Temperatura pracy
-5°C do +50°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011
DIN 46199

IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119

(1) Czas resetowania: czas, jaki musi upłynąć
od chwili gdy przekaźnik zakończy określoną
operację do chwili, gdy jest gotowy bezbłędnie rozpocząć kolejną.

X

Uwaga
Przekaźnik RTC... posiada jedną diodę LED, która
świeci gdy zakmnięty jest styk wyjściowy

F.21

Seria D
RCR... Przekaźnik sterujący
restartem silnika
RCRT... Przekaźnik sterujący
restartem silnika (wtykowy)

Parametry techniczne

Cechy
RCR...
Przekaźnik ten pełni funkcję stop-praca, posiada dodatkowy układ wykrywający zanik napięcia, który pozwala
powracać do normalnej pracy, jeśli czas trwania zaniku
napięcia nie przekracza wartości nastawianej w zakresie
od 0.2 do 2 sekund.
Do zacisków A1-A2 należy podłączyć napięcie sterujące.
Do zacisków Y1-Y2 można podłączyć szeregowo dowolną
ilość przycisków “stop”, natomiast do zacisków Y2-Y3 podłączyć można równolegle przyciski “start”.
Przekaźniki RCR są zwykle używane do ciągłego sterowania
procesem, gdzie zatrzymanie silnika w wyniku krótkiego
zaniku napięcia może prowadzić do poważnych problemów.

RCRT...
Przekaźnik wykorzystywany do natychmiastowego lub
opóźnionego rozruchu silnika po krótkim zaniku napięcia
(maks. 6s). Rozruch następuje niezwłocznie, jeśli zasilanie
zaniknie na krócej niż 0.2s Jeśli zanik napięcia trwa dłużej,
przekaźnik aktywuje swą pamięć na czas regulowany
w zakresie od 0.2 do 6s, po którym automatyczny restart
nie jest możliwy. Jeśli powrót napięcia nastąpi w czasie
uaktywnienia pamięci, wówczas przekaźnik wyśle sygnał
uruchomienia silnika z opóźnieniem regulowanym
od 0.2 do 60 sekund.
Zatrzymanie silnika powoduje wyłączenie działania pamięci po 50 ms i dlatego sygnał “stop” powinien być włączony
przynajmniej przez taki czas. Przekaźnik jest niewrażliwy
na jakiekolwiek wahania lub zaniki napięcia gdy silnik jest
zatrzymany.

A
B
Parametry techniczne

C

RCR 1		
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)

D
E
F

H
I

F.22

1

		
		
		

400
250
6

		
		

120/240
2.5/1.3

		
		

110/220
0.2/0.1

380-400, 240, 220-230, 125
110, 48 (1)
		
24
		
50/60
		 +10 / -15
		
2
		
3
		
4

DC / AC (bezpośrednie)
(V)
(Hz)
Częstotliwość		
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
100
Czas załączania		
(ms) 		
-		
0.8 Us
Poziom wykrywania zaniku napięcia
100		
50 - 75
Czas zatrzymania (stop)		
(ms)
-		
100
Czas resetowania pamięci		
(ms)
-		
0.2 - 60
Maks. czas opóźnienia restartu
(s)
2		
0.2 - 6
Maks. czas pamiętania		
(s)
(1) RCR: tylko 220V-110V

G

X

RCRT 6-60

		

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -10°C do +85°C
Temperatura pracy
-5°C do +50°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011
DIN 46199

IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119

Uwaga
Przekaźnik posiada diodę LED, która świeci gdy
styk jest zamknięty.

Seria D
DINIL 02 Przekaźnik z czujnikiem
poziomu cieczy do jednoczesnego
sterowania napełnianiem szybów
(studni) i zbiorników

DINIL-02 - Sterowanie napełnianiem

Zbiornik

Functions

Uwaga: we wszystkich powyższych przypadkach styk
między zaciskami 11-14 jest używany jako styk stały do
załączania lub wyłączania rozrusznika pompy; niezależnie
od jego rodzaju (rozruch bezpośredni, gwiazda-trójkąt,
lub inny układ rozruchowy).

Parametry techniczne

Przekaźniki DINIL-02 kontrolują poziom cieczy, pełniąc
następujące funkcje:
Sterowanie napełnianiem: styk między zaciskami 11-14
zamyka się, gdy poziom cieczy w kontrolowanym zbiorniku
spada poniżej minimalnego, wyznaczanego przez sondę
Z23, wskutek czego uruchomiony zostaje układ napełniania. Gdy ciecz osiągnie poziom maksymalny, wyznaczany
przez położenie sondy Z22, styk między zaciskami 11-14
otwiera się i układ napełniania wstrzymuje pracę.
Przy sterowaniu napełnianiem sondy powinny być połączone zewnętrznie do wspólnego zacisku (stan napełnienia).
Sterowanie odprowadzaniem cieczy: styk 11-14 (DINIL-02)
zamyka się jeśli ciecz przekroczy poziom maksymalny,
wyznaczany przez położenie sondy Z12, co powoduje
uruchomienie układu pompującego. Gdy ciecz obniży się
do poziomu minimalnego, wyznaczanego przez położenie
sondy Z13, wówczas styk 11-14 otwiera się, wskutek czego
wyłączony zostaje układ pompujący.
Jednoczesne sterowanie napełnianiem i wypompowaniem: układ jest uruchamiany, gdy konieczne jest uzupełnienie cieczy w zbiorniku, a w studni znajduje się ciecz,
którą można przepompować do zbiornika. Zatrzymanie
układu pompującego następuje wtedy, gdy ciecz w zbiornku osiągnie poziom maksymalny lub gdy ciecz w studni
osiągnie poziom minimalny.

DINIL-02 - Sterowanie wypompowaniem

A
B

Studnia

C
DINIL-02 - Jednoczesne sterowanie wypompowaniem
i napełnianiem

D
E

Parametry techniczne

Zbiornik
DINIL-02

Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
Powtarzalność przy 0.85-1.1 Un (%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Napięcie między sondami		
(V ef.)
i zaciskiem wspólnym
Maks. pobór prądu przez sondy(mA ef.)
Maks. rezystancja między		
(kΩ)
sondami (rezystancja cieczy)
Czas załączania		
(s)
Czas odpadania		
(s)

F

1
400
250
6

110/220
0.2/0.1
380-400,240,220-230,125,110,48,24
50/60
+10 / -15
2
3
4

G

Studnia

120/240
2.5/1.3

H

Warunki otoczenia
Temp. przechowywania

-10°C do +85°C

Temperatura pracy

-5°C do +50°C

Wilgotność względna

95% (bez kondensacji)

Maks. wysokość pracy n.p.m.

2.000 m

Stopień ochrony

IP40; zaciski IP20

Położenie pracy

Dowolne

X

6 - 18

Zgodność z normami

0,18
200

VDE 0106
DIN 46199

1
1

Uwaga
Przekaźnik posiada jedną diodę LED, która świeci gdy styk wyjściowy
jest zamknięty.

EN 50011
EN 50005

UNE 20119
IEC/EN 60947-5-1

I

EN 50001

F.23

Seria D
DINIL 02E Przekaźnik z czujnikiem
poziomu cieczy dla szybów (studni)
i zbiorników

DINIL-02E - Sterowanie napełnianiem

Parametry techniczne

Cechy

A
B
C
D
E

Przekaźnik przeznaczony do sterowania poziomem cieczy
przewodzących, pełniący następujące funkcje:
Sterowanie napełnianiem: styk między zaciskami 1 i 3
zamyka się, gdy ciecz w zbiorniku opada poniżej poziomu
minimalnego, wyznaczanego przez położenie sondy 6,
wskutek czego uruchominy zostaje układ napełniania.
Gdy osiągnięty zostanie poziom maksymalny, wyznaczany
przez położenie sondy 7, styk między zaciskami 1 i 3
otwiera się i układ pompujący zostaje zatrzymany.
Przy sterowaniu napełnianiem obie sondy powinny być
podłączone do współnego zacisku (stan napełnienia szybu).
Sterowanie wypompowaniem: styk 1-3 zamyka się,
jeśli poziom cieczy przekroczy maksimum wyznaczane przez
sondę 9, wskutek czego uruchomiony zostaje układ pomp.
Gdy poziom cieczy opadnie do minimum wyznaczanego
przez sondę 8, wówczas styk 1-3 otwiera się i zatrzymuje
układ pomp, dzięki czemu pompy pozostają napełnione.
Jednoczesne sterowanie napełnianiem i wypompowaniem:
układ jest uruchamiany wtedy, gdy konieczne jest
uzupełnienie cieczy w zbiorniku, a w studni (szybie)
znajduje się ciecz, którą można przepompować do
zbiornika. Zatrzymanie układu pompującego następuje
wtedy, gdy ciecz w zbiornku osiągnie poziom maksymalny
lub gdy ciecz w szybie osiągnie poziom minimalny.
Uwaga: we wszystkich powyższych przypadkach styk
między zaciskami 1-3 jest używany jako styk stały do
załączania lub wyłączania rozrusznika pompy, niezależnie
od jego rodzaju (rozruch bezpośredni, gwiazda-trójkąt,
lub inny układ rozruchowy).
Napięcie sterujące:

Jedno napięcie:
zaciski 2-10
		

Zbiornik

DINIL-02E - Sterowanie wypompowaniem

Studnia

DINIL-02E - Jednoczesne sterowanie napełnianiem
i wypompowaniem

Dwa napięcia:
zaciski 2-10 (220 VAC)
zaciski 2-11 (380 VAC)

Parametry techniczne
DINIL-02E

F
G
H
I
X

F.24

Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Powtarzalność przy 0.85-1.1 Un (%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Napięcie między sondami		
(V ef.)
i zaciskiem wspólnym
Maks. pobór prądu przez sondy (mA ef.)
Maks. rezystancja między		
(kΩ)
sondami (rezystancja cieczy)
Czas załączania		
(s)
Czas odpadania		
(s)

1

Zbiornik

400
250
6
120/240
2.5/1.3

Studnia

110/220
0.2/0.1
380-400/220-230 (dwa napięcia)
50/60
+10 / -15
2
3
4

Warunki otoczenia
Temp. przechowywania

-10°C do +85°C

Temperatura pracy

-5°C do +50°C

Wilgotność względna

95% (bez kondensacji)

Maks. wysokość pracy n.p.m.

2.000 m

Stopień ochrony

IP40; zaciski IP20

6 - 18

Położenie pracy

Dowolne

0,18
200

Zgodność z normami
VDE 0106

1
1

IEC/EN 60947-5-1

UNE 20119

Uwaga
przekaźnik posiada jedną diodę LED, która świeci gdy styk wyjściowy
jest zamknięty.

Seria D
DINIL 03 Przekaźnik z czujnikiem
poziomu cieczy do zbiorników
i szybów (studni)

Sterowanie napełnianiem

Cechy
Zbiornik

Parametry techniczne

Przekaźnik DINIL-03 jest przeznaczony do sterowania poziomem cieczy przewodzącej. Może on sterować napełnianiem lub opróżnianiem zbiorników lub szybów, jednak nie
w sposób jednoczesny. Styk 11-14 zamyka się, gdy poziom
cieczy jest wyższy lub równy poziomowi wyznaczonemu przez sondę 22 i rozwiera się gdy ciecz opada poniżej
poziomu wyznaczonego przez sondę Z3.
Sterowanie napełnianiem: Styk 11-12 jest używany do
uruchamiania pompy.
Sterowanie wypompowaniem: styk 11-14 jest używany
do uruchamiania pompy.

Sterowanie wypompowaniem

Uwaga: Wspólna sonda musi być zawsze nieco niżej aniżeli
sonda wyznaczająca poziom najniższy, zarówno w szybie
jak i w zbiorniku. Może być podłączona do obudowy zbiornika, jeśli jest ona metalowa.
Czułość jest regulowana przy użyciu potencjometru
z przodu przekaźnika, a jego ustawienie zależne jest od
rezystywności cieczy. W większości przypadków odpowiednie będzie ustawienie w położeniu środkowym.

A
B

Jeśli przekaźnik nie załącza się wtedy, gdy powinien,
należy wyregulować go poprzez obrócenie w kierunku
maksimum (przekaźnik umożliwia podłączenie rezystancji
200 kΩ między sondą “min.” i “maks” oraz zacisk wspólny. Jeśli przekaźnik nie rozłącza, należy wyregulować go
przez zmniejszenie rezystancji (jeśli to możliwe - ustawić
rezystancję między sondą i zaciskiem wspólnym mniejszą
niż 10 kΩ).

Studnia

C
D

Parametry techniczne

E

DINIL-03
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Napięcie między sondą		
(V ef.)
i zaciskiem wspólnym
Maks. pobór prądu przez sondy (mA ef.)
Maks. rezystancja między		
(kΩ)
sondami (rezyst. regulowanej cieczy)
Czas załączania		
(s)
Czas odpadania		
(s)

1
400
250
6
120/240
2.5/1.3
110/220
0.2/0.1
380-400,240,220-230,125,110,48,24
50/60
+10 / -15
2
3
4

6 - 18
0,18
200
1
1

F
G

Warunki otoczenia
Temp. przechowywania

-10°C do +85°C

Temperatura pracy

-5°C do +50°C

Wilgotność względna

95% (bez kondensacji)

Maks. wysokość pracy n.p.m.

2.000 m

Stopień ochrony

IP40; zaciski IP20

Położenie pracy

Dowolne

I

Zgodność z normami
VDE 0106
EN 50001
EN 50005

EN 50011
DIN 46199
IEC/EN 60947-5-1

H

UNE 20119

X

Uwaga
Przekaźnik posiada jedną diodę LED, która świeci gdy zamknięty jest
styk wyjściowy.

F.25

Seria D
DINIL 03E Przekaźnik z czujnikiem
poziomu cieczy do sterowania
napełnianiem zbiorników (wtykowy)

Sterowanie napełnianiem

Parametry techniczne

Cechy

A
B
C
D
E

Przekaźnik DINIL-03 jest przeznaczony do sterowania
poziomem cieczy przewodzących. Może on sterować
napełnianiem lub opróżnianiem zbiorników, jednak nie
jednocześnie. Styk 1-3 zamyka się jeśli poziom cieczy jest
wyższy lub równy poziomowi wyznaczonemu przez sondę
9 i rozwiera się, gdy ciecz opada poniżej poziomu wyznaczonego przez sondę 8.
Sterowanie napełnianiem: Styk 1-4 jest używany
do uruchamiania pompy.
Sterowanie wypompowaniem: styk 1-3 jest używany
do uruchamiania pompy.

G
H
I
X

F.26

Sterowanie wypompowaniem

Uwaga: Wspólna sonda musi być zawsze nieco niżej aniżeli
sonda wyznaczająca poziom najniższy, zarówno w szybie
jak i w zbiorniku. Może być podłączona do obudowy
zbiornika, jeśli jest ona metalowa.
Czułość jest regulowana przy użyciu potencjometru
z przodu przekaźnika, a jego ustawienie zależne jest
od rezystywności cieczy. W większości przypadków
odpowiednie jest ustawienie w położeniu środkowym.
Jeśli przekaźnik nie załącza się wtedy, gdy powinien,
należy wyregulować go poprzez zwiększenie rezystancji
(przekaźnik umożliwia podłączenie rezystancji 200 kΩ
między sondą “min.” i “maks” oraz zaciskiem wspólnym).
Jeśli przekaźnik nie rozłącza, należy wyregulować go przez
zmniejszenie rezystancji (jeśli można ustawić mniejszą
niż 10 kΩ).
Napięcie sterujące:

Jedno napięcie:
zaciski 2-10
		

Warunki otoczenia

Parametry techniczne
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
Powtarzalność przy 0.85-1.1 Un (%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Napięcie między sondami		
(V ef.)
i zaciskiem wspólnym
Maks. pobór prądu przez sondy(mA ef.)
Maks. rezystancja między son- (kΩ)
dami (rezyst. regulowanej cieczy)
Czas załączania		
(s)
Czas odpadania		
(s)

Studnia

Dwa napięcia:
zaciski 2-10 (220 VAC)
zaciski 2-11 (380 VAC)

DINIL-03E

F

Zbiornik

1
400
250
6
120/240
2.5/1.3

Temp. przechowywania
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Maks. wysokość pracy n.p.m.
Stopień ochrony
Położenie pracy

-10°C do +85°C
-5°C do +50°C
95% (bez kondensacji)
2.000 m
IP40; zaciski IP20
Dowolne

Zgodność z normami

110/220
0.2/0.1

VDE 0106

380/220 (dwa napięcia)
50/60
+10 / -15
2
3
4

Uwaga
Przekaźnik posiada jedną diodę LED, która świeci gdy styk wyjściowy
jest zamknięty.

6 - 18
0,18
200
1
1

IEC/EN 60947-5-1

UNE 20119

Seria D
RDHT..., RDHA...
Przekaźniki prądu upływowego

RDH

RDHT... Przekaźnik prądu upływowego z resetowaniem
ręcznym, z funkcją testu
RDHA... Przekaźnik prądu upływowego z resetowaniem
automatycznym, z funkcją testu

Reset

RDHT1-...
RDHA1-...

Czułość

Przekładniki
WKAT-35
WKAT-70
WKAT-105
WKAT-140
WKAT-210
WKAT-35
WKAT-70
WKAT-105
WKAT-140
WKAT-210

Warunki otoczenia
Temp. przechowywania -10°C do+85°C
Temperatura pracy

0°C do +50°C

Wilgotność względna

95% (bez kondensacji)

Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony

IP40; zaciski IP20

Położenie pracy

Dowolne

Zgodność z normami
EN 50005
EN 50011
DIN 46199

Remote
test

Reset

A

RDHA

B
C
D

... 1,2
0.2 - 1.2A
			
			
			
			
... 10
1 - 10A
			
			
			
			

VDE 0106
EN 50001

RDHT

Remote
test

Przekaźniki RDH, RDHT i RDHA są przeznaczone
do wykrywania prądu upływowego w sieciach
przemysłowych z torem neutralnym uziemionym, używane
są z przekładnikami różnicowymi bez funkcji testu (WKA)
oraz z funkcją testu (WKAT). Wyzwalanie następuje, gdy
wartość prądu upływowego przekroczy wartość progową
nastawianą przy użyciu potencjometru umieszczonego
z przodu przekaźnika. Zakresy wyzwalania przedstawione
są w poniższej tabeli.
RDH i RDHT przechowują w pamięci informacje o swych
zadziałaniach, nawet przy braku napięcia na zaciskach
A1 i A2, jej resetowanie odbywa się przyciskiem. RDHA
jest resetowane w przypadku braku napięcia na zaciskach
A1 i A2 lub gdy upływ zaniknie. RDHT i RDHA posiadają
dodatkowo możliwość użycia przycisku sterowania,
umieszczonego na drzwiach szafy i dlatego przekaźniki
te powinny być stosowane z przekładnikami WKAT
z uzwojeniem testowym.
Wszystkie rodzaje przekaźników posiadają wbudowany
układ zegarowy, z zewnętrzną regulacją w RDHA oraz regulacją wewnętrzną w RDH i RDHT, który pozwala uzyskać
opóźnienie wyzwalania przy działaniu selektywnym.

Parametry techniczne

Cechy

IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119

1.2A/2V
1.2A/2V
1.2A/2V
1.2A/2V
1.2A/2V
10A/2V
10A/2V
10A/2V
10A/2V
10A/2V

Ø
35
70
105
140
210
35
70
105
140
210

Parametry techniczne
RDH1-...
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)

RDHT1-... RDHA1-...
1

		
		
		

400
250
6

		
		

120/240
2.5/1.3

		
		

110/220
0.2/0.1

F
G

380-400,240380-400,240380-400,240
220-230,125220-230,125220-230,125
110, 48 110, 48, 24 110, 48, 24
24
		
50/60
		
+10 / -15
		
2
		
3
		
4

DC/AC (bezpośrednie)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania (%)
Powtarzalność przy 0.85-1.1 Un (%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem, wyjściem i masą)
Czas załączania		
(s) 150-200
(może być opóźniony o maks. 5s)

150-200

E

H
I
X

100

F.27

Seria D
RDFF1... Przekaźnik zabezpieczeniowy dla linii trójfazowych

Parametry techniczne

Cechy

A
B
C
D
E
F
G
H
I
X

Rodzaje zabezpieczeń:
a) zanik fazy
d) obniżenie napięcia
b) niewłaściwa kolejność faz e) podwyższenie napięcia
c) nierównowaga faz
Alarm

Przekaźnik działa w oparciu o pomiar kąta fazowego między poszczególnymi napięciami, nie wykorzystuje wartości
napięć, dlatego pracuje prawidłowo również wtedy gdy
pojawia się napięcie zwrotne z silników.
Przekaźnik załącza się tylko wtedy, gdy wszystkie stany
są prawidłowe (styk 15-18 zamyka się) i otwiera się,
gdy pojawia się jakiekolwiek zakłócenie w pracy sieci.
Styk przekaźnika nie zamknie się, jeśli nieprawidłowa jest
kolejność faz, dzięki temu można zapobiec uruchomieniu
silników w niewłaściwym kierunku.
Regulacja nierównowagi
Nierównowaga faz jest niebezpieczna dla trwałości silnika.
Wykres przedstawia wzrost temperatury w silniku trójfazowym przy nierównowadze faz (NEMA MG 1-1433 i 34).
Procentowo nierównowaga jest obliczana według wzoru:
Asymetria % =

Maks. odchylenie napięcia
od wartości przeciętnej
Przeciętna wartość napięcia

Regulacja napięcia
Wyzwalanie napięciowe jest regulowane w zakresie od
-5 do 20% oraz od +5 do +15% wartości maksymalnej,
dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wartości zalecanych
przez IEC 34.1 (1969) oraz IEC 158. Wyzwalanie w tych
przypadkach jest opóźnione o około 1 sekundę.
Sygnalizacja zadziałania
Przekaźniki posiadają diodę sygnalizującą zadziałanie zabezpieczenia. Gdy nieprawidłowa jest kolejność faz, wówczas
świecą diody sygnalizujące niewłaściwą kolejność i asymetrię
faz. Świecenie diody asymetrii faz sygnalizuje brak równowagi
lub pracę jednofazową z napięciem powrotnym.

Temp. przechowywania -10°C do+85°C
Temperatura pracy

-5°C do +50°C

Wilgotność względna

95% (bez kondensacji)

Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony

IP40; zaciski IP20

Położenie pracy

Dowolne

∆T - ∆T nom.
x 100
∆T nom.

x 100

Wyzwalanie jest regulowane w zakresie od 2.5 do 10%.
W rezultacie, ochrona jest zapewniona dla silników wyregulowanych w pobliżu mocy znamionowej, dla silników
o większych mocach, jak również dla linii zasilających.
W każdym razie, należy sprawdzać wyregulowanie, w taki
sposób aby zanik jednej z faz powodował otwarcie styku
przekaźnika.

Warunki otoczenia

Asymetria (%)
Wzrost temperatury (%)

Parametry techniczne
RDFF1-50		
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Wyzwalanie przy asymetrii (reg.) (%)
Wyzwalanie przy obniżeniu nap. (%)
Wyzwalanie przy wzroście nap. (reg.) (%)
Czas załączania		
(ms)
Histereza resetowania		
(%)

1

		
		
		

400
250
6

		
		

120/240
2.5/1.3

		
		

110/220
0,2/0,1

500, 440, 380, 240, 220
50		
60
		 +15 / -20
		
2
		
3
		
4

		
		
		
		
		

2.5 do 10
5 do 20
5 do 15
200
około 5

Zgodność z normami
VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011

F.28

RDFF1-60

		

DIN 46199
UNE 20-119

IEC/EN 60947-5-1

Seria D
RPDF... Przekaźnik z zabezpieczeniem przed asymetrią i zanikiem
fazy dla sieci tójfazowych
Cechy

Alarm

Ustalanie asymetrii
Asymetria faz, w tym również zanik jednej z nich, jest czynnikiem skracającym żywotność silnika. Poniższy wykres
przedstawia procentowy wzrost temperatury silnika w silniku trójfazowym w zależności od stopnia nierównowagi
faz. (patrz: norma NEMA MG 1-1433 i 34). Stopień asymetrii
(wyrażony w procentach) jest obliczany według wzoru:

Asymetria % =

Maksymalne odchylenie napięcia
od wartości przeciętnej
Przeciętna wartość napięcia

Warunki otoczenia
Temp. przechowywania -10°C do +85°C
Temperatura pracy

-5°C do +50°C

Wilgotność względna

95% (bez kondensacji)

Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony

IP40; zaciski IP20

Położenie pracy

Dowolne

Asymetria (%)

A

Wzrost temperatury (%)
∆T - ∆T nom.
x 100
∆T nom.

x 100

Wyzwalanie jest regulowane w zakresie od 2.5 do 10%.
W rezultacie, ochrona jest zapewniona dla silników
wyregulowanych w pobliżu mocy znamionowej, silników
o większych mocach, jak również dla linii zasilających.
W każdym razie zanik jednej z faz powinien powodować
wyłączenie zasilania.

Parametry techniczne

Przekaźnik RPDF jest przeznaczony do zabezpieczania linii
zasilających lub silników elektrycznych przezd skutkami
asymetrii faz lub zaniku fazy.
Wykrywanie asymetrii faz lub braku fazy jest dokonywane
poprzez pomiar zmiany kątów fazowych, bez pomiaru
poziomów napięć. Dzięki temu uzyskuje się gwarancję
prawidłowego działania, nawet gdy pojawiają się napięcia
zwrotne z silników podłączonych do zabezpieczanej sieci.
Styki przekaźnika są zamknięte w warunkach normalnej
pracy (styk 11-14 zamknięty); styki rozwierają się, gdy wystąpi jakiekolwiek zakłócenie, łącznie z zanikiem napięcia
zasilającego przekaźnik.

Parametry techniczne
RPDF		 RPDF
		 2-50		 2-60
Ilość styków przełącznych
		 2		 2
Styki wyjściowe:
400
Znamionowe napięcieAC
(V)
250
izolacji Ui
DC
(V)
6
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
120/240
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
2.5/1.3
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
110/220
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
0,2/0,1
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
500, 440, 380, 240, 220
AC (przez przekładnik)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz) 		 50		 60
+10 / -20
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
2
Dokładność powtarzania		
(%)
3
Pobór prądu		
(VA)
4
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
2.5 do 10
Wyzwalanie przy asymetrii (reg.) (%)
100
Czas załączania		
(ms)
2
Histereza resetowania		
(%)

Zgodność z normami
VDE 0106
EN 50001

B
C
D
E
F
G
H
I
X

IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119

EN 50005
EN 50011
DIN 46199

F.29

Seria D
RDMT1 Przekaźnik zaniku fazy,
asymetrii zasilania 3-fazowego
i obniżenia napięcia

Parametry techniczne

Cechy

A
B
C
D
E
F
G
H
I
X

Przekaźnik RDMT1 jest przeznaczony do ochrony linii
trójfazowych lub silników przed skutkami zaniku jednej
lub więcej fazy, asymetrii faz lub obniżenia napięcia.
Wykrywanie asymetrii faz lub zaniku fazy jest dokonywane
poprzez pomiar zmian kątów napięć fazowych, bez pomiaru wartości napięć. dzięki czemu uzyskuje się gwarancję
prawidłowego działania nawet wtedy, gdy występują napięcia zwrotne z obracających się silników podłączonych
do zabezpieczanej sieci. Element wykrywający obniżenie
napięcia mierzy przeciętną wartość napięcia trzech faz.
W czasie prawidłowych warunków pracy styk wyjściowy
przekaźnika (15-18) jest zamknięty; w przypadku wystąpienia usterki trwającej dłużej niż 3 sekundy styk otwiera się
z opóźnieniem wynoszącym również 3 sekundy. Zadziałanie zabezpieczenia następuje również w przypadku zaniku
napięcia zasilającego przekaźnik.
Ustalanie asymetrii
Nierównowaga faz, w tym również zanik jednej z nich,
jest czynnikiem skracającym żywotność silnika. Poniższy
wykres przedstawia procentowy wzrost temperatury silnika
w silniku trójfazowym w zależności od stopnia asymetrii faz.
(patrz: norma NEMA MG 1-1433 i 34). Stopień nierównowagi
(wyrażony w procentach) jest obliczany według wzoru:

Asymetria % =

Maksymalne odchylenie napięcia
od wartości przeciętnej
x 100
Przeciętna wartość napięcia

Wyzwalanie jest regulowane w zakresie od 2.5 do 10%.
W rezultacie ochrona jest zapewniona dla silników
wyregulowanych w pobliżu mocy znamionowej,
silników o dużych mocach, jak również dla linii zasilających.
W każdym razie zanik jednej z faz powinien powodować
wyłączenie zasilania.
Ustawianie poziomu obniżenia napięcia
Wyzwalanie jest regulowane w zakresie od 0% do -20%
znamionowego napięcia wejściowego.
Sygnalizacja zadziałania
Przekaźnik posiada sygnalizację zadziałania poprzez diody
LED. W przypadku niewłaściwej kolejności faz, następuje
świecenie zarówno diody sygnalizującej niewłaściwą kolejność faz, jak też diody sygnalizującej asymetrię. Świecenie
diody asymetrii ma miejsce w przypadku asymetrii faz lub
pracy jednofazowej z napięciami zwrotnymi.

Warunki otoczenia
Temp. przechowywania
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Maks. wysokość pracy n.p.m.
Stopień ochrony
Położenie pracy

F.30

Alarm

-10°C do +85°C
-5°C do +50°C
95% (bez kondensacji)
2.000 m
IP40; zaciski IP20
Dowolne

Asymetria (%)
Wzrost temperatury (%)
∆T - ∆T nom.
x 100
∆T nom.

Parametry techniczne
RDMT 1
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)
Sterujące napięcie zasilania (A1-A2)
AC		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Dokładność powtarzania		
(%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Wyzwalanie przy asymetrii (regul.) (%)
Wyzwalanie przy obniżeniu nap. (ms)
Histereza wyzwalania		
(%)
Czas załączania		
(ms)
Czas odpadania		
(s)

1
400
250
6
120/240
2.5/1.2
110/220
0.2/0.1
380, 220 trójfazowe
		
220 jednofazowe
50
+15 / -20
2
3
4

2.5 do 10
0 do -20
około 5
200
3.5 ± 1.5

Zgodność z normami
VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011
DIN 46199

IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119

Seria D
RSF... Przekaźnik kontroli
kolejności faz dla linii trójfazowych
Cechy

Przekaźnik RSFF jest przeznaczony do wykrywania niewłaściwej kolejności faz i/lub zaników fazy w sieciach trójfazowych. Trzy zaciski U, V, W są podłączone do poszczególnych faz sieci. Poprzez kontrolę wektorów napięć międzyfazowych (ich amplitudy i fazy) uzyskiwana jest informacja
o kolejności faz (kąt fazowy 120 st. między napięciem fazy
V i fazą U oraz 240° względem fazy W) jak również informacja o równowadze napięć, o kątach fazowych, w celu
wykrycia zaniku fazy nawet w przypadku występowania
napięć zwrotnych (z obracających się silników).
Przy pomocy zewnętrznego potencjometru możliwe jest
ustawienie wyzwalania przy asymetrii sieci w zakresie od
2.5% do 105% w celu dostosowania czułości przekaźnika dla
funkcji zaniku fazy. Asymetria jest mierzona zgodnie z NEMA
MG1-1433 i 34, i odpowiada spadkowi amplitudy napięcia fazowego o 7.3% oraz 28%. Przekaźnik śledzi zarówno wzrosty
jak i obniżenia napięć i kątów fazowych, wykrywa zakłócenia
i uszkodzenia nawet w silnikach pracujących jako urządzenia
hamujące (np. przy opuszczaniu ładunku przez urządzenia
dźwigowe). Gdy przekaźnik jest zasilany, załącza się natychmiastowo (maks. 200 ms) jeśli zasilanie jest prawidłowe.
W przypadku wystąpienia stanu awaryjn ego styki przekaźnika rozłączają się z opóźnieniem 1s. Opóźnienie to pozwala
uniknąć wyłączeń w przypadkach zakłóceń krótkotrwałych
i przejściowych (rozruch silników, transformatorów itp.).

Przekaźnik RSF1 jest przeznaczony do kontroli kolejności
faz w sieciach trójfazowych.
Zaciski napięciowe przekaźnika podłączone są do trzech
faz sieci. Gdy kolejność faz sieci jest prawidłowa (napięcie
V opóźnia się o 120 st. względem napięcia U oraz napięcie
W opóźnia się o 120 st. względem V), wówczas styk 11-14
przekaźnika jest zamknięty, w przeciwnym przypadku styk
jest rozwarty. Do prawidłowej pracy konieczne jest trójfazowe zasilanie przekaźnika.
Zanik fazy w przypadku występowania napięć zwrotnych
(z obracającego się silnika) nie jest wykrywany przez
przekaźnik i może prowadzić do nieprawidłowości w jego
działaniu.

AC

RSFF1-50		

Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Dokładność powtarzania		
(%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Czas załączania		
(ms)
Czas odpadania		
(s)

RSFF1-60

		

1

		
		
		

400
250
6

		
		

120/240
2.5/1.3

		
		

110/220
0.2/0.1

440, 380-400, 220-230
50		
60
		 +15 / -20
		
2
		
3
		
4

B
Parametry techniczne
RSF1-60

		
1
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
400
Znamionowe napięcieAC
(V) 		
250
izolacji Ui
DC
(V) 		
6
Prąd cieplny Ith		
(A) 		
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V) 		 120/240
2.5/1.3
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 		
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V) 		 110/220
0.2/0.1
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 		
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V) 380-400 / 220-230 (dwa napięcia)
50		
60
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%) 		 +10 / -15
2
Dokładność powtarzania		
(%) 		
3
Pobór prądu		
(VA) 		
4
Napięcie probiercze obwodu
(kV) 		
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
500
Czas załączania		
(ms) 		
200
Czas odpadania		
(ms) 		

Warunki otoczenia
Temperatura przechowywania
Temperatura pracy		
Wilgotność względna		
Maks. wysokość pracy n.p.m.
Stopień ochrony		
Położenie pracy		

-10°C do +85°C
-5°C do +50°C
95% (bez kondensacji)
2.000 m
IP40; zaciski IP20
Dowolne

C
D
E
F
G
H
I
X

Zgodność z normami
		
		

VDE 0106
EN 50005

200
1

Maksymalne odchylenie od przeciętnej

Asymetria % =

A

AC

RSF1-50		

Parametry techniczne

Parametry techniczne

RSFF... Przekaźnik kolejności faz
i zaniku fazy dla sieci 3-fazowych
Cechy

wartości napięcia
Przeciętna wartość napięcia

x 100

IEC/EN 60947-5-1
EN 50011

EN 50001
DIN 46199

UNE 20-119

Uwaga
Przekaźnik posiada diodę LED, która świeci
gdy zamknięty jest styk wyjściowy.

F.31

Parametry techniczne

Seria D
RTMM2 Przekaźnik wzrostu
i obniżenia napięcia dla sieci
trójfazowych

RMM2 Przekaźnik wzrostu
i obniżenia napięcia dla sieci
jednofazowych

Cechy

Cechy

Przekaźnik RTMM jest przeznaczony do wykrywania
zmian napięcia, posiada jeden lub dwa styki przełączne.
Styki między zaciskami 11-14 oraz 21-24 są zamknięte,
gdy kontrolowane napięcie utrzymuje się w granicach
tolerancji, otwierają się gdy napięcie przekroczy dolną
lub górną granicę tolerancji. Przekaźnik może być używany
do wykrywania wzrostu lub obniżenia wartości napięcia
w sieciach trójfazowych.
Progi zadziałania (dolny i górny) są ustawiane dwoma
niezależnymi potencjometrami umieszczonymi z przodu
przekaźnika. Próg górny (napięcie maksymalne) jest ustawiany w zakresie od +5% do +15%4, natomiast próg dolny
(napięcie minimalne) jest ustawiany w granicach od -5%
do -20%.

Przekaźniki te przeznaczone są do kontroli wartości napięcia, posiadają jeden lub dwa styki przełączne (11-14 oraz
21-24) które pozostają zamknięte, gdy wartość napięcia
utrzymuje się w wyznaczonych granicach. Styki zmieniają
stan, gdy wartość napięcia wykroczy poza próg dolny lub
górny. Przekaźniki te mogą być wykorzystywane do wykrywania obniżenia napięcia w symetrycznych obwodach
jedno- lub trójfazowych. Górny i dolny próg zadziałania są
ustawiane przy pomocy dwóch potencjometrów umieszczonych z przodu przekaźnika. Zakresy regulacji wynoszą
odpowiednio: od +5% do 15% dla progu górnego oraz od
-5% do -20% dla progu dolnego.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
X

Parametry techniczne
Parametry techniczne
		
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Dokładność powtarzania		
(%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Dolny próg napięciowy (reg.)
(%)
Górny próg napięciowy (reg.)
(%)
Czas załączania		
(ms)
Histereza resetowania		
(%)

400
250
6
120/240
2.5/1.3
110/220
0.2/0.1
		
500,440,400,380,240,220,125,110
50/60
+20 / -20
2
3
4

-5 do -20
+5 do +15
100
2

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -10°C do +85°C

VDE 0106
EN 50001

Temperatura pracy

-5°C do +50°C

Wilgotność względna

95%
(bez kondensacji)

Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m

F.32

RTMM2

2

RMM 2
		
2
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC
(V) 400
izolacji Ui
DC
(V) 250
Prąd cieplny Ith		
(A) 6
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V) 120/240
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 2.5/1.3
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V) 110/220
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 0.2/0.1
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V) 500,440,400,380,240,220,125,110,24
DC (bezpośrednie)		
(V) 24
Częstotliwość		
(Hz) 50/60
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%) +15 / -20
Dokładność powtarzania		
(%) 2
Pobór prądu		
(VA) 3
Napięcie probiercze obwodu
(kV) 4
wejściowego (między wejściem,
		
wyjściem i masą)
Dolny próg napięciowy (reg.)
(%) -5 do -20
Górny próg napięciowy (reg.)
(%) +5 do +15
Histereza resetowania		
(%) około 5
Czas załączania		
(ms) 100

Stopień ochrony

IP40; zaciski IP20

Położenie pracy

Dowolne

EN 50005
EN 50011
DIN 46199

IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119

Uwaga
Przekaźnik posiada diodę LED, która świeci
gdy zamknięty jest styk wyjściowy.

Seria D
RDTA2 Przekaźnik kontroli napięcia

Cechy

Cechy

Styk wyjściowy przekaźnika zamyka się, gdy kontrolowane napięcie na zaciskach B1-B2 przekroczy określoną wartość ustawianą przy pomocy potencjometru znajdującego
się z przodu przekaźnika. Styk rozłącza się, gdy napięcie
obniży się o 10% względem nastawionej wartości.
Konieczne jest doprowadzenie napięcia zasilającego między zaciski A1-A2. Napięcie kontrolowane może być stałe
(DC) lub przemienne (AC).
Styk wyjściowy może pracować jako NO po ustawieniu
wewnętrznej zworki (normalnie styk 11-14 jest stykiem NC;
otwiera się gdy odłączone zostanie napięcie zasilające na
zaciskach A1-A2).
Jeśli odległość między punktem pomiaru a przekaźnikem
jest większa niż 1 m, wówczas mierzone napięcie należy
podłączyć do zacisków B1-B2 przy użyciu kabla ekranowanego, a ekran podłączyć do zacisku B2, izolować na drugim
końcu, lub zastosować skrętkę.

Przekaźnik o parametrach identycznych jak RDT (aptrz
E.52). Ponadto posiada wewnętrzną izolację galwaniczną
między zaciskami B1-B2 oraz A1-A2. Dla zastosowań stałoprądowych (DC) napięcie zasilające może być jednocześnie
napięciem kontrolowanym.

Napięcie
kontrolowane

Parametry techniczne
Napięcie
kontrolowane

Parametry techniczne
		

RDT2-...

Ilość styków przełącznych
2
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC
(V) 400
izolacji Ui
DC
(V) 250
Prąd cieplny Ith		
(A) 6
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V) 120/240
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 2.5/1.3
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V) 110/220
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 0.2/0.1
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V) 380-400,240,220-230,125,110,48
DC/AC (1) (bezpośrednie)
(V) 24
Częstotliwość		
(Hz) 50/60
Dop. zmiany napięcia zasilania (%) +10 / -15
Pobór prądu		
(VA) 3,7
Napięcie probiercze obwodu
(kV) 2,5
wejściowego (między wejściem,
		
wyjściem i masą)
Histereza resetowania		
(%) 10
Czas załączania		
(ms) 100

		

Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcie AC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
DC (bezpośrednie)		
(V)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Pobór prądu		
(VA)
(kV)
Napięcie probiercze obwodu
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Histereza resetowania		
(%)
Czas załączania		
(ms)

RDTA2-...

2
400
250
6
120/240
2.5/1.3
110/220
0.2/0.1
24
+10 / -15
3.7
2.5

10
100

Parametry techniczne

RDT2 Przekaźnik kontroli napięcia

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -10°C do +85°C
Temperatura pracy
-5°C do +50°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011
DIN 46199

IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119

(1) Do wykorzystania tylko w przypadku zastosowaniach z izolacją galwaniczną między B1-B2
oraz A1-A2 (np. przekładniki prądowe)

X

Uwaga
Przekaźnik posiada zieloną diodę LED, która świeci
gdy do zacisków A1-A2 doprowadzone jest napięcie zasilające, oraz czerwoną diodę LED, która
świeci gdy styk 11-14 jest zamknięty.

F.33

Parametry techniczne

Seria D
RDI2 Przekaźnik kontroli prądu

RDIA2 Przekaźnik kontroli prądu

Cechy

Cechy

Styk wyjściowy tego przekaźnika kontroli prądu zamyka się,
gdy prąd płynący przez zaciski B1 i B2 przekroczy wartość
progową nastawioną przy pomocy potencjometru znajdującego się z przodu przekaźnika. Styk otwiera się, gdy wartość
prądu obniży się o 10% względem nastawionej wartości.
Przekaźnik może być stosowany dla prądu stałego i przemiennego. Konieczne jest podłączenie napięcia zasilającego
do zacisków A1 i A2. Przy pomocy zworki wewnętrznej styk
wyjściowy może zostać ustawiony jako NO (styk 11-14
zamykać się będzie się po podłączeniu napięcia zasilającego)
lub jako NC (styk 11-14 otwierać się będzie po doprowadzeniu
napięcia zasilającego do zacisków A1-A2). Wersja 0.2V jest
przeznaczona do współpracy z zewnętrznym bocznikiem,
w przypadku gdy odległość między bocznikiem i przekaźnikiem jest większa niż 1m, wówczas połączenie z zaciskami
B1-B2 powinno być wykonane przy użyciu kabla ekranowanego, przy czym jego ekran należy połączyć z zaciskiem
B2 i izolować po stronie bocznika, lub zastosować skrętkę
kablową.

Przekaźnik ten cechują parametry identyczne jak RDI
(patrz E.54). Ponadto posiada on wewnętrzną izolację
galwaniczną między zaciskami B1-B2 oraz A1-A2, tylko dla
zastosowań stałoprądowych napięcie zasilające może być
pobierane z tego samego obwodu co kontrolowany prąd.

RDIA2-...

A
B
C
D
E
F
G
H
I
X
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Parametry techniczne

Parametry techniczne
		
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)
DC/AC (1) (bezpośrednie)
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Powtarzalność przy 0.85-1.1 Un (%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem, wyjściem i masą)
Czas załączania		
(ms)
Czas odpadania		
(ms)
Czas resetowania między 2 cykl. (2) (ms)

RDI2-...

2
400
250
6
120/240
2.5/1.3

Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
DC (bezpośrednie)		
(V)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Czas załączania		
(ms)
Czas odpadania		
(ms)
Czas resetowania między 2 cykl. (2) (ms)

2
400
250
6
120/240
2.5/1.3
110/220
0.2/0.1
24
+10 / -15
2
3
4

100
100
100

110/220
0,2/0,1
380-400,240,220-230,125,110,48
24
50/60
+10 / -15
2
3
4

100
100
100

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -10°C do +85°C
Temperatura pracy
-5°C do +50°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011
DIN 46199

IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119

(1) Do wykorzystania tylko w przypadku zastosowaniach z izolacją galwaniczną między B1-B2
oraz A1-A2 (np. przekładniki prądowe)
(2) Czas resetowania: czas, jaki musi upłynąć od
chwili, gdy przekaźnik zakończy określoną
operację do chwili, gdy jest gotowy bezbłędnie rozpocząć kolejną.
Uwaga
Przekaźnik posiada zieloną diodę LED, która
zapala się po podłączeniu zasilania do zacisków
A1 i A2, oraz czerwoną diodę, świecącą gdy styk
11-14 jest zamknięty.

Seria D
RDIT2 Przekaźnik kontroli prądu
zwłoczny (0.5-15 sekund)
Cechy

Parametry techniczne
		
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)
DC / AC (1) (bezpośrednie)
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%)
Powtarzalność przy 0.8 -1.1 Un
(%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem, wyjściem i masą)
Czas odpadania		
(s)
Czas resetowania między 2 cykl.(2) (ms)

RDIT2-...

2
400
250
6

Przekaźnik kontroli
prądu zwłoczny

Cechy
Przekaźnik pełni identyczną funkcję jak RDIT (patrz E.56).
Ponadto posiada wewnętrzną izolację galwaniczną między
zaciskami B1-B2 oraz A1-A2, dla zastosowań stałoprądowych napięcie zasilające może pochodzić z tej samej linii
co kontrolowany prąd.

Parametry techniczne

Przekaźnik ten jest podobny do RDI, z tą różnicą, że jego styk
wyjściowy załącza się z opóźnieniem regulowanym w granicach od 0.5 do 15 sekund.
Jeśli prądu zmniejszy się do poziomu podprogowego, przekaźnik zresetuje się natychmiast i rozpocznie odliczanie opóźnienia od zera. Dla dużych prądów wykorzystać można przekładniki prądowe lub boczniki o odpowiednich parametrach.
Do zacisków A1-A2 należy podłączyć napięcie zasilające.
Kontrolowany prąd może być stały (DC) lub przemienny (AC).
Przy pomocy wewnętrznej zworki styk można ustawić jako
NO (styk 15-18 zamyka się po upływie opóźnienia) lub jako NC
(wtedy styk 15-18 jest normalnie zamknięty i otwiera się po
upływie opóźnienia, lub gdy odłączone zostanie napięcie zasilające od zacisków A1-A2). Wersja 0.2V jest przeznaczona do
współpracy z zewnętrznym bocznikiem; jeśli odległość między
bocznikiem i przekaźnikiem przekracza 1m, wówczas połączenie z zaciskami B1-B2 powinno być wykonane przy użyciu
kabla ekranowanego, jego ekran należy połączyć z zaciskiem
B2 i izolować po stronie bocznika, lub zastosować skrętkę.

RDITA2

Parametry techniczne
		
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
DC (bezpośrednie)		
(V)
Dop. zmiany napięcia zasilania (%)
Powtarzalność przy 0.85-1.1 Un (%)
(VA)
Pobór prądu		
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Czas odpadania		
(s)
Czas resetowania między 2 cykl. (%)

RDITA2-...

2

A

400
250
6

B

120/240
2.5/1.3
110/220
0.2/0.1
24
+10 / -15
2
3
4

0.5 do 15
100

120/240
2.5/1.3

C
D
E
F
G

110/220
0.2/0.1
380-400,240,220-230,125,110,48
24
50/60
+10 / -15
2
3
4

H
I
(1) Do wykorzystania tylko w zastosowaniach
z izolacją galwaniczną między B1-B2 oraz
A1-A2 (np. przekładniki prądowe)

0.5 do 15
100

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -10°C do +85°C
Temperatura pracy
-5°C do +50°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
EN 50001
EN 50005
EN 50011
DIN 46199

IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119

X

(2) Czas resetowania: czas, jaki musi upłynąć
od chwili, gdy przekaźnik zakończy określoną
operację do chwili, gdy jest gotowy bezbłędnie rozpocząć kolejną.
Uwaga
Przekaźnik posiada zieloną diodę LED, która
zapala się po podłączeniu zasilania do zacisków
A1 i A2, oraz czerwoną diodę, świecącą gdy styk
15-18 jest zamknięty.

F.35

Seria D
RSR1... Przekaźnik termistorowy
regulowany
Cechy

Parametry techniczne

RS01N Przekaźnik termistorowy
Cechy
Przekaźnik ten może być wykorzystany do wykrywania
zmian rezystancji kilku czujników temperatury (termistorów,
PTC) podłączonych szeregowo do zacisków P1 i P2, i w ten
sposób wykrywać przegrzewanie uzwojeń silników, transformatorów, itp. w których czujniki temperatury są umieszczone.
Styk wyjściowy przekaźnika otwiera się, gdy rezystancja
czujników przekracza 2500 Ω. Napięcie sterujące należy
podłączyćdo zacisków A1 i A2, jego brak będzie powodować
zadziałanie przekaźnika, dzięki czemu zabezpieczany obiekt
nie pozostanie bez ochrony. W takim przypadku resetowanie
odbywa się automatycznie, jednak jeśli przekaźnik zadziała
wskutek nagrzania czujnika, resetowanie może być automatyczne, ręczne lub zdalne (zewnętrzny styk NC).
RS01 wykrywa również stan zwarcia przewodów pomiarowych (rezystancja poniżej 20 Ω) lub ich przecięcia (rezystancja
powyżej 2.5 kΩ). Rezystancja obwodu w temperaturze 25 °C
powinna mieścić się w zakresie od 40 do 600 Ω.

Reset
automat.

B

D
E
F
G
H
I
X

F.36

Czujnik
temperatury
PT-100

Reset
ręczny

A

C

Przekaźnik ten jest przeznaczony do kontroli temperatury
przy pomocy czujników PT-100. W normalnych warunkach styk wyjściowy przekaźnika (11-14) jest zamknięty,
natomiast jego otwarcie następuje w przypadku wykrycia
nadmiernej temperatury, przecięcia przewodów pomiarowych lub zaniku napięcia zasilającego. Zapobiega to
pozostawieniu odbiornika bez zabezpieczenia.
Przedstawiony na schemacie układ trójprzewodowy umożliwia uzyskanie kompensacji temperaturowej.

Parametry techniczne

Reset
zdalny

RSR1-...
1
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V) 400
izolacji Ui
DC
(V) 250
Prąd cieplny Ith		
(A) 6
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V) 120/240
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 2.5/1.3
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V) 110/220
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 0.2/0.1
		
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V) 380-400,240,220-230,125,110,48
DC / AC (1) (bezpośrednie)
(V) 24
Częstotliwość		
(Hz) 50/60
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%) +10 / -15
Powtarzalność przy 0.85 - 1.1 Un (%) 2
Pobór prądu		
(VA) 3
Napięcie probiercze obwodu
(kV) 4
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Czas odpadania		
(ms) 100
Histereza		
(%) 10

Parametry techniczne
RS01N
1
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V) 400
izolacji Ui
DC
(V) 250
Prąd cieplny Ith		
(A) 6
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V) 120/240
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 2.5/1.3
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V) 110/220
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A) 0.2/0.1
		
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V) 380-400,240,220-230,125,110,48
DC / AC (1) (bezpośrednie)
(V) 24
Częstotliwość		
(Hz) 50/60
Dop. zmiany napięcia zasilania
(%) +10 / -15
Powtarzalność przy 0.85-1.1 Un (%) 2
Pobór prądu		
(VA) 3
Napięcie probiercze obwodu
(kV) 4
wejściowego (między wejściem, wyjściem i masą)
Czas odpadania		
(s) 100
Histereza		
(kΩ) 1
Min. rezystancja czujnika (przy 25°C) (Ω) 40
Maks. rezystancja czujnika (przy 25°C)(Ω) 600
Maks. nap. na zaciskach P1-P2 (R=2.5kV) (V) < 1,6

Warunki otoczenia

Zgodność z normami

Temp. przechowywania -10°C do +85°C
Temperatura pracy
-5°C do +50°C
Wilgotność względna
95%
(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony
IP40; zaciski IP20
Położenie pracy
Dowolne

VDE 0106
EN 50001
EN 50005

IEC/EN 60947-5-1
IEC 34-11-2 (RS01N)
UNE 20-119

EN 50011
DIN VDE 0660-303 (RS01N)
DIN 46199 (RSR)

(1) Dostępna jest również wersja specjalna,
w której rozłączenie następuje przy 750 Ω,
(norma BS 4999) zamiast 1.5 kΩ
(norma DIN VDE 0660-303, IEC 34-11-2)
Uwaga
Przekaźnik posiada diodę LED, która świeci gdy
styk wyjściowy jest zamknięty.

Seria D
MRI2... Przekaźnik pomocniczy
bezzwłoczny
Cechy

Przekaźnik kontroli częstotliwości jest wrażliwy na zmiany
częstotliwości napięcia doprowadzonego do zacisków B1
i B2. Styk wyjściowy zamyka się, gdy częstotliwość obniża
się poniżej wartości progowej ustawionej przy pomocy potencjometru umieszczonego z przodu przekaźnika. Napięcie
zasilające należy doprowadzić do zacisków A1 i A2. Istnieją
trzy zakresy częstotliwości: 5-15Hz, 15-45Hz, 45-135Hz.
Działanie jest w szerokim zakresie niezależne od wartości
napięcia doprowadzonego do zacisków B1-B2, a także
niezależne od kształtu napięcia (sinusoidalne, prostokątne,
trójkątne itp.).
Przekaźnik może być stosowany do tłumienia wpływu rezystancji wirnika w rozrusznikach asynchronicznych silników
pierścieniowych, detekcji prędkości rewersyjnej silników,
kontroli częstotliwości w agregatach prądotwórczych.

Przekaźnik z dwoma stykami, o załączaniu natychmiastowym po doprowadzeniu napięcia do zacisków A1 i A2.
Przekaźnik ten może być podłączony poprzez czujnik zbliżeniowy, którego prąd wyjściowy nie przekracza 40mA.

Parametry techniczne
MRI 2

Parametry techniczne
RCF-1
Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue(V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dop. zmiany napięcia zasilania (%)
Napięcie między zaciskami B1-B2(V c.a.)
Powtarzalność przy 0.85-1.1 Un (%)
Pobór prądu		
(VA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Czas załączania		
(ms)
Czas odpadania		
(ms)
Histereza resetowania		
(%)

1
400
250
6
120/240
2.5/1.3
110/220
0.2/0.1
380-400,240,220230,125,110,48,24
50/60
+10 / -15
15 do 500
2
3
4

Ilość styków przełącznych
Styki wyjściowe:
Znamionowe napięcieAC
(V)
izolacji Ui
DC
(V)
Prąd cieplny Ith		
(A)
Kategoria użytkowania AC-15
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Kategoria użytkowania DC-13
Znam. napięcie łączeniowe Ue (V)
Prąd znam. łączeniowy Ie
(A)
Napięcia zasilania (Un)
AC (przez przekładnik)		
(V)
DC/AC (bezpośrednie)		
(V)
Częstotliwość		
(Hz)
Dopuszczalne zmiany nap. zasilania (%)
Pobór prądu		
(mA)
Napięcie probiercze obwodu
(kV)
wejściowego (między wejściem,
wyjściem i masą)
Czas załączania		
(ms)
Czas odpadania		
(ms)

VDE 0106
VDE 0110 (MRI)
EN 50001 (RCF)
EN 50002 (MRI)
EN 50005
EN 50011

95%

400
250
6
120/240
2.5/1.3
110/220
0.2/0.1
110-125, 220-240
24, 48
50/60
+10 / -15
60
4

50
50

(bez kondensacji)
Maks. wysokość pracy n.p.m. 2.000 m
Stopień ochrony

IP40; zaciski IP20

Położenie pracy

Dowolne

B
C
D
E
F
G

I

Temp. przechowywania -10°C do +85°C
-5°C do +50°C

2

100
800
około 1.5

Zgodność z normami

Wilgotność względna

A

H

Warunki otoczenia
Temperatura pracy

Parametry techniczne

RCF 1 Przekaźnik kontroli
częstotliwości
Cechy

EN 50042 (MRI)
DIN 46199 (RCF)
IEC/EN 60947-5-1
UNE 20-119 (RCF)
UL 94 (MRI)
UL 508 (MRI)

Uwaga
Przekaźnik posiada diodę LED, która świeci gdy
styk wyjściowy jest zamknięty.
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