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PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY
WYKONANIE DO MONTAŻU WPUSZCZANEGO DIN 96x96 mm
ZREDUKOWANA GŁĘBOKOŚĆ

OPIS OGÓLNY

110 Vac/dc - 230 - 400 Vac 

12 Vac/dc 

24-48 Vac/dc 

110 - 230 - 400 Vac 

110 Vdc 

Filtr dla 3-ciej harmonicznej (tylko ELR-2 i ELR-2M) 

Tropikalizacja

WYKONANIA

OPCJE

Nowa rodzina przekaźników do montażu wpuszczanego 
(zatablicowego) DIN 96x96 mm, zapewniająca wysoki poziom 
niezawodności.

ELR-1E
Jest to podstawowy model, zalecany do stosowania szczególnie  w 
tych przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie 
przekaźnika o zmniejszonej głębokości montażowej (60 mm 
włączając zaciski), bez szczególnych dodatkowych opcji. Może 
współpracować z przekładnikami toroidalnymi  (Ferrantiego) o rdzeniu 
 niedzielonym (CT-1) lub dzielonym (CTA-1).

Ma różne wykonania w zakresie zasilania pomocniczego, co pozwala 
dopasować się do wymagań klienta. Szeroki zakres nastaw prądów i 
czasów zadziałania umożliwia prosty wybór  charakterystyki 
wyzwalania w celu utrzymania wartości napięć dotykowych poniżej 
50V jak wymagają normy IEC.

Umożliwia również prawidłowy dobór po względem selektywności w 
sytuacji gdy linia jest już zabezpieczona (w górę lub w dół) innymi 
przekaźnikami ziemnozwarciowymi. Przekaźnik wyposażony jest w 
filtry obwodów wejściowych, co praktycznie uodparnia go na 
zakłócenia zewnętrzne w postaci prądów pulsujących ze składową 
stałą, spełnia zatem wymagania normy VDE 0664 oraz projektowanej 
normy IEC23. 

ELR-2
To wykonanie, poza zaletami opisanymi powyżej posiada 
następujące modyfikacje:

a) dwa zestyki wyjściowe  (przełączne) z których jeden 
wykorzystywany jest jako zestyk wyłączający zaś drugi może być 
wykorzystywany jako alarmowy, działający przy 70% wartości 
nastawionej (wybór trybu pracy tego zestyku dokonywany jest 
poprzez przełącznik dipswitch na panelu czołowym przekaźnika)

b) możliwość dodatniej lub ujemnej logiki działania (fail safe) 
wybierana przełącznikiem dipswitch.

ELR-2M
To wykonanie, jest dodatkowo wyposażone w mechaniczny 
wskaźnik zadziałania umożliwiający zapamiętanie informacji o 
zadziałaniu przekaźnika nawet przy braku obecności zasilania 
pomocniczego
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CEI 41-1/IEC 255/VDE 0664/IEC 755/CEI 64.8/ EN 61008-1(1999-11)/EN 62020 (1999-09) / 
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PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY
WYKONANIE DO MONTAŻU WPUSZCZANEGO DIN 96x96 mm

ZREDUKOWANA GŁĘBOKOŚĆ

110Vac/dc-230-400Vac stand.
lub 24-48Vac/dc 

lub 12Vac/dc

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Napięcie zasilania

Częstotliwość

Maksymalny pobór mocy

Zakres nastaw prądu przełaczenia IΔN

Zakres nastaw prądu alarmu

Zakres nastaw czasu zadziałania

Sygnalizacja mechaniczna

Wyjście: zestyk przełączny

Temperatura pracy

Temperatura składowania

Wilgotność względna

Test izolacji

Normy

Stopień ochrony (zaciski) – DIN 40050

Typ okablowania

Stopień ochrony (front)

Wybieralny tryb 'fail safe' dla wyjść

* z zewnętrznym multiplikerem (patrz strona 40 katalogu ogólnego)

110 - 230 - 400 Vac ± 20% (standard) 
lub 110 Vdc lub 24-48 Vac/dc

-

50 ÷ 60 Hz 

4 VA

0,025÷0,25A K=0,1 - 0,25÷2,5A K=1 - 2,5÷25A K=10 25÷250A* 

0,02 ÷ 0,5 sec. K=1 - 0,2 ÷ 5 sec. K=10

ilość 2,  5A 250V

-10 + 60°C

Zaciski / kable połączeniowe 2,5 mm2

IP20

IP52 (opcjonalnie IP65)

ilość 2,  5A 250Vilość 1,  5A 250V

-

••-

•

- 70% IΔN

-20 + 80°C

90%
2,5 kV  60 sek.

WYMIARY
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PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY
WYKONANIE DO MONTAŻU WPUSZCZANEGO DIN 96x96 mm
ZREDUKOWANA GŁĘBOKOŚĆ

Potencjometr nastaw pradu zadziałania

DIAGRAM POŁĄCZEŃ - ELR-1E

OPIS PANELU FRONTOWEGO - ELR-1E

Potencjometr nastaw czasu zadziałania

4 pozycyjny przełacznik typu dipswitch: 
• Automatyczny reset On/Off. 
• Mnożnik nastaw czasu. 
• Mnoznik nastaw prądu.

TEST – przycisk testu

RESET – przycisk resetu ręcznego

Zielona LED – obecność zasilania pomocniczego

Czerwona LED – sygnalizacja zadziałania

* Zasilanie pomocnicze Uaux
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PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY
WYKONANIE DO MONTAŻU WPUSZCZANEGO DIN 96x96 mm

ZREDUKOWANA GŁĘBOKOŚĆ

Potencjometr nastaw pradu zadziałania

DIAGRAM POŁĄCZEŃ - ELR-2 / ELR-2M

OPIS PANELU FRONTOWEGO – ELR-2 / ELR-2M

Potencjometr nastaw czasu zadziałania

6 pozycyjny przełacznik typu dipswitch: 
• Automatyczny reset On/Off. 
• Mnożnik nastaw czasu. 
• Mnoznik nastaw prądu.
• Tryb 'fail safe' dla zestyku On/Off. 
• Tryb 'fail safe' dla alarmu On/Off.
TEST – przycisk testu

RESET – przycisk resetu ręcznego

Zielona LED – obecność zasilania pomocniczego

Czerwona LED – sygnalizacja przełączenia zestyku

* Zasilanie pomocnicze Uaux

Czerwona LED – sygnalizacja alarmu

Sygnalizacja mechaniczna (zestyk) – tylko ELR-2M

Zasilanie pomocnicze należy podłączyć zgodnie z opisem zacisków dla danego wykonania (Patrz: Schemat podłączeń).
Podłączenia przekaźnika toroidalnego CT-1/... należy dokonać zgodnie ze schematem. Zaciski 11-12 służą do podłączenia
cewki pomiarowej przekładnika, zaś zaciski 13-14 do podłączenia obwodu testowego. Obwód testowy służy do ciągłej
kontroli podłączenia przekładnika. W przypadku przerwy w połączeniu przekaźnik zachowuje się tak jak w sytuacji
pobudzenia od prądu ziemnozwarciowego.

Zaciski 7-8 są normalnie zwarte w trybie FAIL SAFE OFF lub bez zasilania pomocniczego. Przy wyborze FAIL 
SAFE TRIP ON Zaciski 7-8 będą Normalnie otwarte w stanie pobudzenia przekaźnika lub przy
braku zasilania pomocniczego. Ten tryb nie pozwala zatem na załączenie chronionego obwodu bez
zasilania pomocniczego przekaźnika lub przy przekroczonym progu prądu ziemnozwarciowego.

Zestyki 5-6-7 są pomocniczym obwodem (ALARMOWYM). Gdy uaktywniony jest tryb „alarm ON” wówczas obwód alarmowy pobudza się przy przekroczeniu 70%
ustawionej wartości prądu ziemnozwarciowego IΔ. Pozwala to na sygnalizację pogorszenia się izolacyjności obwodu ale jeszcze bez zadziałania i
wyłączenia kontrolowanej linii Obwód ten również może pracować w trybie normalnym lub inwersyjnym FAIL SAFE. Zależy to od położenia przełącznika
„FS alarm” (pierwszego od dołu) w nastawniku na panelu czołowym. W położeniu „alarm OFF” zarówno przekaźnik wyjściowy (7-8-9) jak i alarmowy (4-5-6)
pracują równolegle. Dla realizacji automatycznego resetu konieczne jest zwarcie zacisków 15-16. Mechaniczna sygnalizacja zadziałania umożliwia zapamiętanie
stanu pobudzenia nawet po zaniku zasilania pomocniczego. Aby skasować sygnalizację należy wcisnąć przycisk RESET, nawet jeśli przekaźnik jest
zaprogramowany w tryb resetu automatycznego.
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