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PRZEKAŹNIK AUTORESTARTU SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

Przekaźnik RSR-72 dla restartu i reakceleracji został zaprojektowany 
do wykonywania automatycznego restartu silnika, po zdziałaniu układu 
sterująco-zabezpieczającego w konsekwencji chwilowego braku 
napięcia w linii zasilającej.
Przekaźnik umożliwia, po zatrzymaniu silników, ich automatyczny 
restart w prawidłowej kolejności, zależnej od procesu produkcyjnego.
RSR-72 ma obudowę przystosowaną do montażu zatablicowego 
(wpuszczanego) lub na szynie DIN 35 mm, dzięki dołączonemu 
gniazdu. Na panelu czołowym znajdują się potencjometry i 
mikroprzełączniki do nastawiania jak również dioda LED określająca 
jego status funkcjonalny.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
RSR-72 współpracuje z samopodtrzymującym zestykiem stycznika. W 
odróżnieniu od RSR-72, przekaźnik RSR-72A utrzymuje zestyk zamknięty 
po zrestartowaniu silnika/stycznika.
Możliwe jest ustawienie na przekaźniku czasu wstrzymania (od 0,2 do 60 s) 
jak również czasu opóźnienia (od 0,2 do 1000 sekund).
Kiedykolwiek napięcie w sieci zaniknie, (lub spadnie poniżej 65% wartości 
znamionowej) a następnie powróci (lub wzrośnie do wartości co najmniej 90% 
napięcia znamionowego) w ciągu „czasu wstrzymania” (ustawionego na 
przekaźniku), wyjście restartu przekaźnika zostanie pobudzone z ustawionym 
czasem opóźnienia. Jeśli napięcie powróci po czasie wstrzymania, 
automatyczny restart  nie nastąpi, natomiast jeśli napięcie powróci po czasie 
krótszym niż 0,2 sek. (minimalny czas wstrzymania) silnik zostanie poddany 
reakceleracji.  
Jeżeli funkcja reakceleracji jest aktywna a napięcie powróci w czasie krótszym 
niż 0,2 sek. (max. czas dla reakceleracji) silnik będzie poddany reakceleracji 
natychmiast, jeżeli funkcja reakceleracji jest nieaktywna, silnik zostanie 
ponownie uruchomiony z zadanym czasem opóźnienia.
 
Tryby kontroli sieci zasilającej są następujące:
• KONTROLA SIECI ZASILAJĄCEJ I NAPIĘCIA
• STEROWANIE OBWODEM STYCZNIKA I AKTYWACJA Z CZASEM 
  WSTRZYMANIA Z ROZDZIELENIEM ZA POMOCĄ OPTOIZOLATORA
• STEROWANIE OBWODEM ZATRZYMANIA SILNIKA POPRZEZ 
   PRZYCISK PA (STOP) ORAZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE WSTRZYMANIA 
   ODDZIELONE  ZA POMOCĄ OPTOIZOLATORA.
• OBWÓD ZAMYKANIA OSTATNIEGO PRZEKAŹNIKA I OBWÓD 
   STERUJĄCY SĄ ZARZĄDZANE PRZEZ MIKROPROCESOR.

LEGENDAKOD 
ZAMAWIANIA

W aplikacji z urządzeniem sterującym stycznikiem
z zestykiem impulsowym samopodtrzymującym.
W aplikacji z urządzeniem sterującym stycznikiem 
bez zestyku samopodtrzymującego.
Sterowanie stycznikiem z zestykiem samopodtrzy-
mującym i trybem zliczania czasu wstrzymania

Tropikalizacja

Gniazdo wtykowe

Sprężyna mocująca gniazdo wtykowe

Nastawa opóźnienia czasu zadziałania

Nastawa czasu wstrzymania

STATUS DIODY LED
OFF = zasilanie przekaźnika i napięcie pomiarowe odłączone
ON = przekaźnik w stanie normalnego pomiaru napięcia, w 
dopuszczalnych granicach jego zmian
MIGA POWOLI = przekaźnik w stanie czuwania, zanik napięcia 
przez okres dłuższy niż zadany czas wstrzymania, restart  nie jest 
wykonywany nawet jeśli występuje pomocnicze napięcie zasilające
MIGA SZYBKO = restart przekaźnika, zanik napięcia przez czas 
krótszy niż zadany czas wstrzymania, restart po czasie opóźnienia

NASTAWY PRZEŁĄCZNIKÓW  DIP SWITCH:
4a – F1-F2 funkcja reakceleracji
F1 = reakceleracja nieaktywna
F2 = reakceleracja aktywna
4b – x1 - x10 stała mnożnika dla nastawy czasu wstrzymania.
Przykłady:  ustawienie przełącznika na wartość x10 oraz potencjometru 
na 3 oznacza wybór czasu wstrzymania na 3x10=30 sekund; ustawienie 
tego przełącznika na x1 a potencjometru na 2  oznacza wybór czasu 
wstrzymania na 2x1=2 sekundy
4c – x1 - x10 - x1000 stałą mnożnika dla nastawy czasu opóźnienia 
zadziałania. Stałą w zależności od ustawienia 2 przełączników przyjmuje 
następujące wartości:
• pozycja przełącznika x1 oraz x1 - mnożnik k=1
• pozycja przełącznika x1 oraz x10 - mnożnik k=10
• pozycja przełącznika x1 oraz x100 - mnożnik k=100
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PARAMETRY TECHNICZNE RSR-72 RSR-72A RSR-72B

OBWÓD STERUJĄCY
Napięcie sterujące
Opóźnienie zadziałania (Delay)
Nastawa czasu wstrzymania (Memory)
Dolny próg zaniku napięcia
Próg przywrócenia napięcia
Min. czas dla wykrycia zaniku napięcia
Maksymalny czas dla reakceleracji
Czas trwania impulsu dla restartu
ZASILANIE POMOCNICZE
Pomocnicze napięcie zasilające (Us)
Częstotliwość znamionowa
Maksymalny pobór mocy
PRZEKAŹNIK WYJŚCIOWY
Rodzaj zestyku
Zdolność łączeniowa
IZOLACJA
Test izolacji
WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy
Temperatura składowania
Wilgotność względna
OBUDOWA
Wersja
Stopień ochrony
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
Normy

240 VAC lub 110 VAC lub 110 VDC
od 0,2 do 1000 s
od 0,2 do 60 s

70% napięcia znamionowego
90% napięcia znamionowego

10 ms
max 0.2s

0,7 s

240 VAC lub 110 VAC lub 110 VDC
50-60 Hz

3 VA

1 zestyk normalnie otwarty
5 A (240 VAC) – 0,4 A (110 VDC)

2.5kV przez 1 min

-10+60 °C
-20+80 °C

 ≤ 95%

Montaż wpuszczany 72x72mm
IP20 zaciski | IP54 pokrywą ochronną

CEI 41.1 CEI EN60255-6, EN 50081-2, EN 50082-2

SPOSÓB PODŁĄCZENIA RSR-72 / RSR-72B - RSR-72A

Przycisk sterujący 
i sterowanie 

stycznika

Zasilanie i 
kontrola 
napięcia

Zasilanie i 
kontrola 
napięcia

Uc

PA

PM

Zasilanie linii stycznika, przekaźnika i nap. sterujące
Przycisk zatrzymania silnika (STOP)

Przycisk startu silnika (START)

C

M

R

Stycznik sterujący silnika

Silnik

Przekaźnik wyjściowy restartu i sygnału reakceleracji
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i sterowanie 

stycznika



FUNKCJONOWANIE
Gdy napięcie znajduje się poniżej progu 65% wartości znamionowej, przekaźnik RSR-72 wykrywa zanik napięcia. 
Gdy napięcie powraca do wartości powyżej 90 wartości znamionowej, przekaźnik uznaje że napięcie jest poprawne.

1. Po podaniu zasilania, przekaźnik RSR-72 jest w stanie czuwania a LED miga z wypełnieniem 1/1.
    W tym czasie jeśli napięcie spadnie poniżej progu, nie jest wykonywana operacja restartu.

2. Wciśnięcie przycisku PM (START)
• stycznik jest pobudzony i samopodtrzymany przez swój zestyk pomocniczy
• silnik startuje, zestyk „R” jest otwarty
• obwód wstrzymania wewnątrz RSR-72 jest aktywowany
• RSR-72 wchodzi w stan ON sygnalizowany przez LED która świeci w sposób ciągły

3. W przypadku chwilowego zaniku napięcia:
3a. Jeżeli napięcie nie powraca przez czas dłuższy niż ustawiony "czas wstrzymania":
• silnik pozostaje wyłączony a stycznik jest niepobudzony
• zestyk „R” pozostaje otwarty
• RSR-72 wchodzi w stan czuwania a LED miga ze współczynnikiem 1/1
3b. Jeżeli napięcie powróci w czasie między 0,2 sek a ustawionym czasem wstrzymania:
• stycznik jest niepobudzony, RSR-72 jest w trybie RESTART a LED miga z wypełnieniem 1/3 rozpoczynając odliczanie ustawionego czasu opóźnienia
• po upływie ustawionego czasu opóźnienia zestyk „R” zostaje zwarty dając impuls do restartu, stycznik zostaje pobudzony a silnik startuje
• następnie RSR-72 wchodzi w tryb ON, sygnalizowany ciągłym świeceniem diody LED
• wersja RSR-72B:początek odliczania "czasu wstrzymania" następuje od pierwszego zaniku napięcia po uruchomieniu jak w punkcie 2.
Więcej cykli zaniku i powrotu napięcia może nastąpić w czasie odliczania czasu wstrzymania z równoczesnym  rozpoczęciem odliczania „czasu 
opóźnienia” przed aktywacją zestyku „R”; Jeżeli przed załączeniem zestyku „R” nastąpi ponownie zanik napięcia, a odliczanie czasu wstrzymania trwa, 
umożliwiając ponowny restart silnika; lecz jeśli czas wstrzymania upłynął i restart nie nastąpił, RSR-72B wchodzi w stan jak w punkcie 3a).
3c. Jeżeli napięcie zanika na czas krótszy niż 0,2 sek. a funkcja reakceleracji nie jest aktywna (F1)
• funkcjonowanie jest jak pozycji b
3d. Jeżeli napięcie  zanika na czas krótszy niż 0,2 sek. a funkcja reakceleracji jest aktywna (F2)
• stycznik jest niepobudzony, gdy napięcie powraca RSR-72 aktywuje się natychmiast do restartu silnika; zestyk „R” jest zamknięty dając impuls do 
   reakceleracji

4. Wciśnięcie przycisku PA (STOP)
4a. stycznik zostaje pozbawiony zasilania, silnika zostaje zatrzymany
4b. obwód wstrzymania wewnątrz RSR-72 jest nieaktywny
4c. zestyk „R” jest otwarty i automatyczny restart nie następuje
4d. RSR-72 wchodzi w stan czuwania a dioda LED miga z wypełnieniem 1/1

5. Po wykonaniu operacji z pkt. 4, w przypadku zaniku i powrotu zasilania automatyczny restart silnika nie następuje

6. W przypadku wciśnięcia przycisku „PA” (STOP) w czasie odliczania czasu do restartu (operacja opisana w punkcie 3b)
• pamięć czasu wstrzymania jest deaktywowana
• zestyk „R” nie zamyka się i automatyczny restart silnika nie następuje
• RSR-72 wchodzi w stan czuwania a dioda LED miga  z wypełnieniem 1/1.

7. Każdy zestyk NC umieszczony szeregowo z przyciskiem „PA” wywołuje taką samą reakcję jak wciśnięcie tego przycisku.

8. Każdy zestyk NO umieszczony równolegle z przyciskiem „PM” wywołuje taką samą reakcję jak wciśnięcie przycisku „PM”.

WYMIARY
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