Nadzorczy przekaŸnik pr¹dowy PRI-32
t s³u¿y do nadzoru np. grzejnych kabli, sygnalizacji przep³ywu pr¹du, nadzoru poboru
silników jednofazowych...
t nadzoruje tylko pr¹d AC
t p³ynne nastawianie pr¹du potencjometrem 1 - 20 A
t uniwersalne napiêcie zasilania AC 24 - 240 V lub DC 24 V
t zasilanie jest galwanicznie oddzielone od mierzonego pr¹du
t przekroczenie pr¹du maks. o 5 A tzn. maks. pr¹d przep³ywaj¹cym nadzor. przewodem nie mo¿e przekroczyæ 25 A
t zestyk wyjœciowy 1x prze³¹czny 8 A
t zaciski strzemiowe
t wykonanie jednofazowe, 1-MODU£, mocowanie do szyn DIN

Dane techniczne

PRI-32

Symbol

Obwód zasilania
Zaciski zasilania:
Napiêcie zasilania:
Znamionowy pobór mocy:
Tolerancja napiêcia zasilania:
Obwód mierzenia
Zakres pr¹du:
Nastawianie wartoœci pr¹du:
Dok³adnoœæ
Dok³adnoœæ nastawienia (mechaniczna):
Dok³adnoœæ powtórzeñ:
Zawis³oœæ na temperaturze:
Tolerancja wartoœci ekstremalnych:
Hysterezia (z b³êdnegi do OK):
Przeci¹¿enie:
Wyjœcie
Iloœæ zesyków:

Znamionowy pr¹d:
Moc ³¹czeniowa:
Sygnalizacja wyjœcia:
Inne dane
Temperatura robocza:
Temperatura sk³adowania:
Napiêcie izolacji:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Stopieñ ochony obudowy:
Kategorie pøepìtí:

A1

-15 %; +10 %

A2

1 - 20 A
potencjometrem na desce aparatu
5%
<1 %
o
< 0.1 % / C
5%
0.6-1.2 % z zakresu
maks. 5 A (na czas 10 s)

Hysterezia

I

15-18
LED
Un

Opis aparatu
Zaciski napiêcia zasilania

o

-20 .. +55 C
o
-30 .. +70 C
4 kV (wejœcie - wyjœcie)
dowolna
szyna DIN EN 60715
IP 40 z przedniej strony

Waga:
Normy:

EN 60255-6, EN 61010-1

Wymiar:

Imax

8 A / AC1
2500 VA / AC1, 240 W / DC
czerwona LED dioda

A1

A2

PRI-32

Sygnalizacja napiêcia
zasilania

Nadzorczy przekaŸnik PRI-32 s³u¿y do nadzoru poziomu pr¹du w jednoofazowych AC
obwodach. P³ynn¹ regulacj¹ poziomu pr¹du przekaŸnik kontrolny przeznacza do wielu
ró¿nych aplikacji. Wyjœciowy przekaŸnik jest w normalnych warunkach wy³¹czony. Przy
przekroczeniu nastawionego poziomu pr¹du przekaŸnik w³¹czy siê. Przy powrocie z b³êdnej
pozycji do normalnej zastosuje siê histereza (0.6-1.2%). Zalet¹ tego przekaŸnika jest
uniwersalne zasilanie. Jest mo¿liwoœæ monitorowania obci¹¿enia, które nie ma jednakowego
zasilania jak przekaŸnik nadzorczy PRI-32.

Sygnalizacja wyjœcia

Otwór dla na nadzorowanego przewodu
(maks. œrednica 6 mm)
Nastawienie pr¹du

Opis funkcji

54

15

Funkcja

1x prze³¹czny(AgSnO2)

III.
2
2
2
bez tulejki maks. 2x1.5 mm / 2x2.5 mm
2
2
z tulejk¹ maks. 2x1.5 mm / 1x2.5 mm
90
90x17.6x80.5
x 17.6 x 80.5
mm,
mm,
wymiary
wymiary
szczegó³owe
detaliczne str. 86-88
86, 88
68 g

Stopieñ nieczystoœci:
Przekrój pod³¹czanych przewodów:

16 18

A1 - A2
AC 24 - 240 V i DC 24 V (AC 50 - 60 Hz)
maks. 1.5 VA

16

15

18

