
KONTROLA IZOLACJI
WERSJA DLA SIECI ac/dc MAX 48V

     Przekaźniki kontroli izolacji serii RI są zaprojektowane do 
stałego monitorowania izolacji, w sieciach prądu stałego lub 
zmiennego do 48V izolowanych (Sieci IT). Mierzą one 
zmianę potencjału względem ziemi wykrywając spadek 
rezystancji izolacji poniżej zadanego poziomu.
  Zasilanie pomocnicze jest pobierane wprost z moni-
torowanej sieci. Istnieją różne odmiany w tej rodzinie 
przekaźników, niektóre mają ustaloną wartość progową 
przełączania w innych wartość tą można regulować. 
Przekaźniki posiadają na panelu czołowym diodę 
sygnalizacji pracy (zielona) oraz zadziałania (czerwona), 
przycisk testu, resetu i potencjometr ustawienia wartości 
progowej.  

OPIS OGÓLNY

wykonanie specjalne z opóźnieniem zadziałania 0,2 sekundy

Potencjometr (mikroprzełączniki) dla ustawienia
wartości progowej

Sygnalizacja LED przekroczenia ustawionego progu

Przycisk resetu ręcznego 

Przycisk testu

Sygnalizacja obecności napęcia pomocniczego (zielona LED)

OPIS PANELU PRZEDNIEGO

WYMIARY

CONTREL
dystrybutor:

ELFAN SC
Wróblewskiego 8/3
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KONTROLA IZOLACJI
WERSJA DLA SIECI ac/dc MAX 48V

DIAGRAM PODŁACZENIA

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

10 k
RI-R48-P   regulowany :  10 – 50 kΩ  (potencjometr) 
 

0,2 sekundy ±20%
Sygnalizacja i przyciski    LED ON,  LED TRIP
Przyciski Test i RESET

Przekaźnik NO-C-NC  (max. 5A, 250Vac)

Dowolna

Zaciski śrubowe  - przekrój przewodu max. 4 mm2

IP40 - panel przedni,   IP20 - obudowa

Łatwy montaż zatrzaskowy na szynie DIN 35mm /szerokość 3 moduły 17,5 mm

Około 300 g

Pobór mocy

Zasilanie pomocnicze

Napięcie kontrolowanej sieci

Napięcie pomiarowe

Prąd pomiarowy
Wewnętrzna impedancja

Próg zadziałania

Opóźnienie zadziałania

Sygnalizacja i przyciski

Wyjście
Temperatura pracy

Temperatura składowania
Wilgotność względna

Test odporności izolacji własnej
Pozycja montażowa
Rodzaj podłaczenia

Stopień ochrony

Montaż według DIN 50022
Ciężar

Normy

OBCIĄŻENIE

LINIA IZOLOWANA max 48Vac/dc

ZASILANIE POMOCNICZE - Zaciski 1-3
Zasilanie jest pobierane z monitorowanej sieci

KONTROLA IZOLACJI - Zaciski 1-9
Zaciski do podłączenia kontrolowanej sieci oraz poten-
cjału odniesienia (ziemi). Maksymalna wartość napię-
cia podawanego pomiędzy tymi zaciskami wynosi 48V.

PRZEKAŹNIK WYJŚCIOWY WYJŚCIOWY - Zaciski 6-7-8
Przekaźnik wyjściowy o obciążalności 5A, 250 V 
do zewnętrznej sygnalizacji.

Możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku 
RESET (NC) między zaciski 4 i 10

Możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku 
TEST (NO) między zaciski 5 i PE

RI-R48-P

100 kΩ

Reset ręczny

Uwaga: zwarcie zacisków  4 i 10 powoduje pracę 
przekaźnika w trybie resetu recznego. W przeciwnym 
wypadku wybrany jest automatyczny tryb resetu.
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