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PrzekaŸnik ziemnozwarciowy

CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA

OPIS

ELR-7

MODELE:

OPCJE:

AKCESORIA:

jest przekaŸnikiem ziemnozwarciowym który
przy utrzymaniu swojego szerokiego zakresu nastaw
zarówno pr¹du jak i czasu zadzia³ania, zosta³
umieszczony w montowan¹ zatablicowo obudowê
DIN 48x48mm przy zredukowanej g³êbokoœci 72mm,
w³¹czaj¹c terminale przy³¹czeniowe.
Umo¿liwi³o to zredukowanie wymiarów zewnêtrznych
doi minimum, w tych zastosowaniach, w których
przestrzeñ jest wielkoœci¹ krytyczn¹ jak sterownie
silnikowe itp.
Przedstawiony ELR, jak i inne przekaŸniki z rodziny
ELR posiadaj¹ wbudowany filtr na obwodach
wejœciowych, który praktycznie uodparnia je na
zewnêtrzne zak³ócenia.

Na panelu przednim mo¿liwe jest nastawienie pr¹du
zadzia³ania (25mA ÷ 25 A), czasu zadzia³ania (0,02 ÷
5 sec.,) oraz trybu pracy resetu (automatyczny lub
rêczny).
ELR-7 posiada mikroswitch dla wyboru trybu pracy
przekaŸnika wyjœciowego, normalnie zwolniony w
czasie czuwania (no tripped condition) lub normalnie
pobudzony ( fail safe).
PrzekaŸnik posiada równie¿ 2 prze³¹czne oddzielone
styki i przeŸroczyst¹ os³onê na panel przedni. Jego
zdejmowalne terminale przy³¹czeniowe czyni¹ go
bardzo ³atwym do instalacji.

-ELR-7 110-230Vac  50-60 Hz 110 Vdc
-ELR-7 24-48Vac 50-60 Hz 24-48 Vdc

F=wbudowny filtr trzeciej harmonicznej
T= tropikalizacja

Na ¿yczenie, mo¿e byæ dostarczona specjalna os³ona
na panel przedni zapewniaj¹ca stopieñ ochrony IP 55.
Jest równie¿ dostêpna specjalna os³ona dla
dopasowania przekaŸnika w otwór DIN 72 x 72 mm.

1) Potencjometr nastawy pr¹du zadzia³ania.

2) Potencjometr nastawy czasu zadzia³ania.

3) Mikroswitche dla ustawienia:

-a W pozycji 1 automatyczny reset, w pozycji 0 rêczny reset
-b Wybór sta³ej mno¿nika czasu zadzia³ania, w pozycji 1 K=10

w pozycji 0 K=1
-c,d      wybór sta³ej mno¿nika pr¹du zadzia³ania:

przy c, d w pozycji 0 K=0.1
przy c w pozycji 1, d w pozycji 0 K=1 .
przy c,d w pozycji 1 K=10

-e W pozycji 1 przekaŸniki wyjœciowe bêd¹ niepo-
budzone w stanie czuwania, w pozycji 0 przekaŸniki wyjœciowe
bêd¹ pobudzone w stanie czuwania (fail safe)
4) Przycisk testu
5) Przycisk rêcznego resetu
6) Zielona dioda LED sygnalizuj¹ca obecnoœæ napiêcia pomo-
cniczego
7) Czerwona dioda LED sygnalizuj¹ca zadzia³anie przeka-
Ÿnika
8) Terminale przekaŸników wyjœciowych
9) Terminale zasilania pomocniczego i pod³¹czenia zewnê-
trznego przek³adnika Ferrantiego

Wersja zatablicowa DIN 48x48mm



PrzekaŸnik ziemnozwarciowy

SCHEMAT POD£¥CZEÑ

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

WYMIARY

Transformatory  toroidalne zewnêtrzne i akcesoria

* Przy zastosowaniu zewnêtrznego mno¿nika

50 ÷ 60 Hz

24 - 48 Vac/dc  /  110 Vac/dc - 230 Vac ± 20%

3 VA

<90%

IP40 front z pokryw¹ (opcja. IP55) - IP 20 obudowa

2,5 kV  60 sec.

CEI 41-1   -   IEC 255   -   VDE 0664

CEI-EN 50081-1   CEI-EN 50082-2

Terminale przy³¹czeniowe dla przewodów o przekroju max 2,5 mm
2

Monta¿ zatablicowy DIN 48x48mm, g³êbokoœæ 72mm

seria Ct1/...  - mno¿nik nastaw (25-250A,) adapter CT

-10  + 60°C

2 NO-C-NC 5A 250V rezystancyjniezestyki prze³¹czne

-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 sec  K=1  -  0,2÷5 sec  K=10

Schemat pod³¹czeñ dla  MCCB z bezpiecznikiem
i pobudzonym przekaŸnikiem wyjœciowym
przy zadzia³aniu (FAIL SAFE OFF)

dla wersji z przekaŸnikiem niepodudzonym
(FAIL SAFE ON) pod³¹cz BA do terminali 7 - 8
(zestyk NO w stanie nie zadzia³ania)

*zasilanie pomocnicze
-terminale     1 - 3  = 220 - 240V ac

2 - 3 = 110 ÷ 127Vac/dc
lub w drugim wykonaniu

-terminale     1 - 3  = 48 Vac/dc
-terminale     2 - 3  = 24 Vac/dc

Zasilanie pomocnicze

Czêstotliwoœæ

Max. pobór mocy

Zakres nastaw pr¹du zadzia³ania I ND

Zakres nastaw czasu zadzia³ania t

Wyjœcie: 2 zestyki beznapiêciowe

Temperatura pracy

Temperatura sk³adowania

Wilgotnoœæ wzglêdna

Test izolacji

Normy

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna

Sposób pod³¹czenia

Stopieñ ochrony zgodnie z DIN 40050

Monta¿ zgodnie z DIN 43700

Obci¹¿enie

PE Zasilanie

Os³ona

Z³¹cza

ul. Wróblewskiego 8/3, 58-105 Œwidnica
tel. / fax (074) 852-43-80, tel. (074) 640-74-64
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