Napiêciowy przekaŸnik dla kontroli przepiêcia /podpiêcia w sieciach 3-fazowych HRN-54
t s³u¿y do nadzoru napiêcia w slouí pro hlídání napìtí w szafie rozdielczej, ochrona aparatów a urz¹dzeñ
t monitoruje wielkoœæ napiêcia w 3-fazowym uk³adzie napiêæ, nadzor nad kolejnoœci¹ faz
t jest mo¿liwoœæ nastawiaæ górn¹ i doln¹ limitê napiêæ, przy której zestyk wyjœciowego przekaŸnika wy³¹czy
t nastawialne czasowe przed³u¿enie eliminuje krótko-trwaj¹ce maksima i przerwy w sieci
t przeznaczone dla obwodów 3x400
t zasilanie realizujê siê z nadzowowanego napiêcia
t zasilanie ze wszystkich faz, t.zn. ¿e funkcja przeka¿nika zostaje i przy przerwie jednej z faz
t b³êdny stan jest sygnalizowany LED a roz³¹czeniem wyjœciowego zestyku przekaŸnika
t zestyk wyjœciowy 1x prze³¹czny 16 A / 250 V AC1
t zacisk trzemiowy
t wykonanie 1-MODU£, mocowanie do szyn DIN

Dane techniczne
Zasilanie a mierzenie

Zaciski nadzoru a zasilania:
Napiêcie zasilania a nadzorowane:
Pobór mocy:
Górny poziom Umax:
Dolny poziom Umin:

HRN-54

5%
nastawialne 0.5-10 s

OpóŸniony po roz³¹czenie (Td):
Dok³adnoœæ nastawiania:

cca 1 s (max. Td x 2)
5%

Znamionowy pr¹d:
Moc ³¹czeniowa:
Maks. pr¹d:
Napiêcie ³¹czeniowe:
Min. moc ³¹czeniowa DC:
Sygnalizacja wyjœcia:
Trwa³oœæ mechaniczna:
Trwa³oœæ ³¹czniowa (AC1):
Inne dane
Temperatura robocza:
Temperatura sk³adowania:
Napiêcie izolacji:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Stopieñ ochony obudowy:
Kategoria przepiêæ:

Wymiar:
Waga:
Normy:

UOFF

L1-L2

hysteresis
L2-L3

hysteresis

L3-L1

1x prze³¹czny (AgNi)
8 A / AC1
2500 VA / AC1, 240 W / DC

Td

30 A / < 3 s
250 V AC1 / 24 V DC
500 mW
czerwona LED
1x10 7
5
1x10
o

-20 .. +55 C
o
-30 .. +70 C
4 kV (wejœcie - wyjœcie)
dowolna
szyna DIN EN 60715
IP 40 z przedniej strony
III.
2
bez gilzy maks. 2x1.5 mm2, 2x2.5 mm2
z gilz¹ maks. 2x1.5 mm2, 1x2.5 mm2
90x17.6x64 mm, wymiary detaliczne str. 86, 88
69 g

Opis funkcji
PrzekaŸnik w 3-fazowej sieci monitoruje wielkoœæ napiêæ miedzy fazami. Jest mo¿liwoœæ nastawiæ dwa niezale¿ne
poziomy napiêæ a tak kontrolovaæ naprz. przepiêcie a podpiêcie samodzielnie. W normalnim przypadku, gdy
napiêcie wacha siê w granicach miedzy nastawionymi poziomami, jest wyjœciowy przekaŸnik z³¹czony a nieœwieci
czerwona LED.Przy przekroczeniu albo spadku napiêcia wyj. przekaŸnik roz³¹czy a œwieci czerwona LED (LED
sygnalizuje stan b³êdu - przy czasowaniu miga). Przy zamianie faz œwieci czerwona LED (zestyk przekaŸnika jest
roz³¹czony). Dziêki zasilaniu ze wszystkich trzech faz ma przekaŸnik mo¿liwoœæ dzia³aæ i przy przerwie jednej z faz.

Po³¹czenie / Opis aparatu
Zaciski napiêcia zasilaj¹cego / nadzorowanego
L1

L2

L3

Zaciski napiêcia zasilaj¹cego
/ nadzorowanego

L1

16 18

L2 L3

Q

Stopieñ nieczystoœci:
Przekrój pod³¹czanych przewodów:

hysteresis
hysteresis

L1, L2, L3
3x400 V
maks. 2 VA
420 - 500 V (105 - 125 % Un)
300 - 380 V (75 - 95 % Un)

Hysterezia:
Czasowe przed³u¿enie T:

Wyjœcie
Iloœæ zesyków:

Funkcje
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EN 60255-6, EN 61010-1

Sygnalizacja
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Nastaw. górnego poziomu
Nastawianie czas. przed³.
Nastawianie dolnego poziomu

16

15 18

52

Zestyki wyjœciowe

