
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

OPIS PANELU PRZEDNIEGO

PrzekaŸnik ró¿nicowopr¹dowy

PrzekaŸnik ELR-3F jest uproszczon¹ wersj¹ przekaŸnika
ELR-3C, posiadaj¹c¹ mo¿liwoœæ wyboru jedynie dwóch
wartoœci pr¹dów zadzia³ania: 0,03 lub 0,5 A oraz dwóch
czasów opóŸnienia zadzia³ania: 0,02 sek. lub 0,5 sek. dla
wyboru wartoœci pr¹du umo¿liwiaj¹cej zachowanie wartoœci
napiêcia dotykowego poni¿ej 50V zgodnie z wymogami
normy CEI 64-8. Jest najprostszym przekaŸnikiem z
rodziny, ma modu³ow¹ obudowê (szerokoœci 3
podstawowych modu³ów 17,5 mm) przystosowan¹ do
monta¿u na szynie DIN 43880

PrzekaŸnik znakomicie spe³nia wymagania wiêkszoœci
przemys³owych wymagañ w zakresie prawid³owej
selektywnoœci jeœli inne przekaŸniki ró¿nicowopr¹dowe i/lub
przekaŸniki RCD zainstalowane s¹ na chronionej linii id¹c w
kierunku zasilania lub obci¹¿enia.

Ciekaw¹ cech¹ tego przekaŸnika jest ci¹g³a kontrola
przewodu ³¹cz¹cego przekaŸnik z przek³adnikiem
toroidalnym.
Jego przerwanie powoduje natychmiastowe zadzia³anie

abezpieczenia. Umo¿liwia to identyfikacjê usterek w trakcie
eksploatacji bez koniecznoœci oczekiwania na okresow¹
kontrolê dokonywan¹ przyciskiem TEST.
PrzekaŸnik, wyposa¿ony w filtry obwodów wejœciowychjest

praktycznie odporny na zewnêtrzne zak³ócenia, jak równie¿
pr¹dy impulsowe ze sk³adow¹ sta³¹ zgodnie z wymaganiami
normy VDE 0664 i projektu normy IEC 23.

ELR-3F = 110Vac/dc - 230 - 400 Vac
ELR-3F = 24 - 48 Vac/dc

T = tropikalizacja

ELR-3F has posiada mo¿liwoœæ resetu automatycznego
lub rêcznego - wybór dokonywany jest mikroprze³¹cznikem
na przedniej p³ycie. Istnieje mo¿liwoœæ zaplombowania
nastaw dziêki przeŸroczystej pokrywie os³onowej panelu
przedniego. PrzekaŸnik umo¿liwia równie¿ zdalny reset.

Mo¿e wspó³pracowaæ z dowolnym przek³adnikiem
toroidalnym serii CT-1 bêd¹cym w ofercie firmy CONTREL.

Opcja :

WYKONANIA

Prze³¹cznik wyboru RESETu rêcznego lub
automatycznego

Prze³¹cznik wyboru pr¹du zadzia³ania.

Prze³¹cznik wyboru czasu zadzia³ania
Przycisk TESTu
Przycisk rêcznego resetu
Czerwona LED sygnalizacji zadzia³ania
przekaŸnika
Zielona LED sygnalizacji pod³¹czenia zasilania
pomocniczego
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Mon DINta¿ na szynie
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SCHEMAT PRZY£¥CZEÑ

WYMIARY

PrzekaŸnik ró¿nicowopr¹dowy
PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Pomocnicze napiêcie zasilaj¹ce

Czêstotliwoœæ 50-60Hz

Max. pobór mocy

Zakres nastaw czasu zadzia³ania

Zakres nastawa pr¹du zadzia³ania I ND

Wyj cie: 1œ zestyk prze³¹czny

Temperatura pracy

Temperatura sk³adowania

Wilgotnoœæ otoczenia

Test izolacji

Normy

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna CEI-EN 50081-1  CEI-EN 50082-2

Sposób pod³¹czania

Mo DIN 50022nta¿ zgodnie z

Stopieñ ochrony wed³ug DIN 40050 I 20P

0,02 0,5 sec.lub

3 VA

<90%

Monta¿ zatrzaskowy na szynie DIN 35 mm

2,5 kV  60 se .k

CEI 41-1   -   IEC 255   -   VDE 0664

Zaciski œrubowe o max. przekroju przewodów 2,5 mm2

5A   250V

-10  + 60°C

-20  + 80°C

0,3 0,5Alub

24÷48 Vac/dc       110 Vac/dc  230 - 400 Vac ± 20%,
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