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PrzekaŸniki ziemnozwarciowe

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

OPIS NASTAW

PrzekaŸniki ELR-4 i ELRm-4, posiadaj¹ wszystkie
podstawowe cechy wersji

Jedn¹ z zalet prezentowanych przekaŸników jest
permanentna kontrola obwodu przek³adnik toroidal-
ny - przekaŸnik.
Jego przerwa powoduje natychmiastowe zadzia³anie
przekaŸnika. Umo¿liwia to wykrycie wszelkich ano-
malii, bez oczekiwania na okresow¹ kontrolê, doko-
nywana przy pomocy przycisku TEST.
PrzekaŸnik, wyposa¿ony w filtry obwodów wejœcio-

wych jest praktycznie odporny na zewnêtrzne

zak³ócenia jak równie¿ pr¹dy pulsuj¹ce ze sk³adow¹

sta³¹, spe³niaj¹c wymagania normy VDE 0664 i

projektu normy IEC 23.

DIN 96x96 mm, pomimo
swoich zredukowanych wymiarów.

Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce wykonania:
DIN 96x48 mm i

DIN 48x96 mm i
przy zredukowanej g³êbokoœci do 75 mm.

ELR- 40 ELR- m40

ELR- 4V ELR- m4V

ELR-4V / ELR-m4V / ELR-40 / ELR-m40
= 110Vac/dc - 230 - 400 Vac

ELR-4V / ELR-m4V / ELR-40 / ELR-m40
= 24-48 Vac/dc

F = wbudowany filtr dla 3-ciej harmonicznej
SP= fail safe,

T = tropikalizacja

Opcje:

przekaŸnik wejœciowy normalnie pobu-
dzony

WYKONANIA

1) Potencjometr nastawy opóŸnienia czasu zadzia³ania

2) Potencjometr nastawy pr¹du zadzia³ania

3) Mikroprze³¹czniki wyboru mno¿ników:
- automatyczny RESET przy mikroprze³.  (a) w pozycji 1
- wybór mno¿nika dla nastawy czasu:
K = 1 dla mikroprze³¹cznika (b) w pozycji 0;
K=10 dla mikroprze³¹cznika (b) w pozycji 1;
- wybór mno¿nika dla nastawy pr¹du:
K= 0,1 dla mikroprze³¹czników  (c), (d) w pozycji 0;
K= 1 dla mikroprze³¹cznika (c) w pozycji 1 i (d) w pozycji 0;
K=10 dla mikroprze³¹czników (c), (d) w pozycji 1.

4) Przycisk TESTu.

5) Przycisk rêcznego RESETu.

6) WskaŸnik sygnalizacyjny (zielona LED) wskazuj¹cy obecnoœæ
zasilania pomocniczego.

7) WskaŸnik sygnalizacyjny (czerwona LED) zadzia³ania
przekaŸnika

8)  WskaŸnik mechaniczny (wy³¹cznie dla  ELRm).

Wersje do monta¿u zatablicowego  DIN 48x96mm



24-48V ac/dc   110V ac/dc  230 - 400 V ac ± 20%

50÷60 Hz

3 VA

90%

IP20

*
odeli ELRm40, ELRm-4V

- 1-2

25 ÷ 250A

Mechaniczna sygnalizacja wy³¹cznie dla
m

spleœæ ze sob¹ przewody ³¹cz¹ce

Ewentualny mno¿nik dla nastaw
pr¹du

2,5 kV  60 s.

CEI 41-1   -   IEC 255   -   VDE 0664

Zaciski œrubowe dla przewodów o przekroju max 2,5 mm
2

5A   250V

-10  + 60°C

-20  + 80°C

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

0,02÷0,5 s  K=1  -  0,2÷5 s  K=10

WYMIARY

PrzekaŸniki ziemnozwarciowe

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie pomocnicze

Czêstotliwoœæ

Pobór mocy max.

Zakres nastaw pr¹du zadzia³ania I ND

Zakres nastaw czasu zadzia³ania t

Wyjœcie: zestyki prze³¹czne

Temperatura pracy

Temperatura sk³adowania

Wilgotnoœæ wzglêdna

Odpornoœæ izolacji

Normy

Terminal przy³¹czeniowy

Stopieñ ochrony zognie z DIN 40050

* Poprzez zewnêtrzny mno¿nik

SCHEMAT POD£¥CZEÑ

PE Zasilanie

Obci¹¿enie

ac

ac - dc

ac - dc
ac - dc

ac
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