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CONTREL

RI-R60 jest przekaźnikiem umożliwiającym kontrolę izolacji względem 
ziemi w izolowanych sieciach prądu przemiennego (IT) do 760 V w 
połączeniu bezpośrednim, lub do 1000 V przy zastosowaniu adaptera 
ARI-R60.
Podając w sposób ciągły sygnał pomiarowy pomiędzy izolowaną linię a 
ziemię, możliwy jest odczyt prądu rozproszenia proporcjonalny do 
rezystancji izolacji kontrolowanego obwodu.
Urządzenie ma dwa progi zadziałania (ALARM oraz TRIP) regulowane 
przełącznikami Dip-Switch na panelu czołowym. Dostępne są diody LED 
sygnalizujące że dopuszczalny próg rezystancji został przekroczony. Dwa 
zestyki wyjściowe przełączane przypisane są sygnalizacji przekroczenia 
obu wartości progowych. Przekaźniki mogą być ustawione w tryb pracy 
„fail safe” (normalnie pobudzony).
Na panelu czołowym dostępne są przyciski TEST oraz RESET, ale można 
je również zdublować zewnętrznymi przyciskami dołączanymi do 
odpowiednich zacisków przekaźnika. Reset może być ustawiony również 
jako automatyczny. Aktualny poziom rezystancji izolacji jest wyświetlany 
na bargrafie (8-punktowy ze skalą 5-500 kOhm)

W Y K ONA NIA
RI-R60-760

RI-R60-1000

napięcie sieci max. 760Vac, Uaux 110-230V 50-60 Hz (100÷130 / 220÷240V ± 10%)

napięcie sieci max. 1000Vac (z adapterem ARI-R60),
Uaux 110-230V 50-60 Hz (100÷130 / 220÷240V ± 10%)

Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany personel 
przy odłączonym napięciu sieci. Należy upewnić się, że urządzenie nie 
doznało uszkodzeń w transporcie a napięcie sieci i napięcie pomocnicze 
odpowiadają napięciu roboczemu urządzenia.

Urządzenie zabudowane jest w obudowie o szerokości 6 
modułów 17,5 mm do montażu na szynie DIN 35 mm. Ma 
plombowaną, przeźroczystą osłonę panelu przedniego. 
Po prawidłowym zamontowaniu i podłączeniu zasilania 
zapala się dioda LED ON na panelu czołowym.

INSTALACJA

Przycisk RESET  działający jedynie jeśli aktywny jest tryb resetu 
ręcznego
Przycisk TEST do testowania urządzenia. Jego wciśnięcie 
powoduje zadziałanie i przełączenie zestyków TRIP oraz ALARM

LED ON dla sygnalizacji obecności zasilania pomocniczego

LED TRIP dla sygnalizacji przekroczenia progu TRIP

LED ALARM dla sygnalizacji przekroczenia progu ALARM

Linijka świetlna wskazująca aktualny poziom rezystancji izolacji. 
Wszystkie diody zapalone świadczą o poziomie mniejszym niż 
5kOhm zaś wszystkie zgaszone o większym niż 500 kOhm

Terminal zaciskowy

Mikroprzełączniki ustawiania wartości ALARM

Mikroprzełączniki ustawiania wartości TRIP

http://www.elfan.pl/
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RI-R60
Zasilanie pomocnicze
Maksymalny pobór mocy
Napięcie kontrolowanej sieci
Napięcie pomiarowe
Prąd pomiarowy
Impedancja wewnętrzna
Opóźnienie zadziałania
Sygnalizacja

110-230Vac (100÷130V / 220÷240V +-10%) 50-60Hz
max 5 VA
50-760Vac (50÷1000Vac z adapterem ARI-R60)
max 48Vdc
max 240 μA dc
200 kΩ
max 5 sekund

led ON, led ALARM, led TRIP, linijka pomiarowa LED 5-500kΩ
Nastawa progu ALARM 300 ÷ 30 kohm (5 poziomów ustawialnych przełącznikami)
Nastawa progu TRIP 100 ÷ 10 kohm (5 poziomów ustawialnych przełącznikami)

Przekaźnik wyjściowy ALARM: zestyk przełączny NA-C-NC
TRIP: zestyk przełączny NA-C-NC

Zdolność łączeniowa 5 A 250Vac

Funkcje Funkcja fail safe dla obu wyjść, ręczny lub automatyczny RESET,
lokalne i zdalne przyciski TEST i RESET

Temperatura pracy -10 ÷ 60°C
Temperatura składowania -20 ÷ 70°C
Wilgotność względna ≤ 95 %
Test izolacji 3 kV 60 sek. / 4 kV imp. 1,2/50μs
Pozycja montażowa Dowolna
Terminal podłączeniowy Zaciski śrubowe / max. przekrój kabla 4 mm2

Stopień ochrony Panel czołowy: IP 40 – obudowa: IP20
Montaż zgodnie z DIN 50022 Zatrzask na szynie DIN 35 mm (szer. obudowy 6 modułów 17,5 mm)
Masa Około 0,5 kg

Normy Safety CEI-EN 61010-1 / Product CEI-EN 61557-8 /
Electromagnetic compatibility CEI-EN 61326-1 CEI-EN 61326-2-4 CEI 64-8
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ZASILANIE POMOCNICZE
Zaciski 1-2-3-4
Zaciski są podwójne o wejściach 115V
(100 ÷ 130V 50-60 Hz)
Aby zasilać przekaźnik napięciem 230 VAC 
(220÷240V 50-60 Hz) należy oba obwody 
połączyć w szereg. Przy zasilaniu 115 V oba 
obwody połączyć równolegle. zasilanie pomoc-

nicze 115Vac

Zasilanie
pomocnicze 

230Vac

ZACISKI KONTROLI  IZOLACJI
(6/7) – 22
Dwa zaciski muszą być podłączone do 
kontrolowanej linii oraz ziemi jako poziomu 
odniesienia. Podwójny zacisk 6/7 (połączony 
wewnętrznie) musi być podłączony do ziemi 
zaś zacisk 22 do linii dwu- lub  trójfazowej. Do 
zacisku tego można podłączyć napięcie o 
wartości do 760 VAC. Możliwe jest zatem 
włączenie przekaźnika do sieci jednofazowej o 
napięciu max. 760V, sieci trójfazowej 
trójprzewodowej (bez neutral) o napięciu 
międzyfazowym max 760V  lub 4-przewodowej 
z przewodem neutralnym do 1100 V.

OBCIĄŻENIE

LINIA  IZOLOWANA (IT) max 760 VL-N (1100 V L-L)

Linia 
jednofazowa
Max 760V L-N

Linia trójfazowa 
bez przewodu 
neutralnego
Max 760V L-L

Linia trójfazowa 
z przewodem 
neutralnym
Max 1100V L-L

PRZEKAŹNIK WYJŚCIOWY (ALARM)
Zaciski 16-17-18
Podłączenie zdalnej sygnalizacji (zaciski o 
obciążalności max 5A, 250V (rezyst.)

PRZEKAŹNIK WYJŚCIOWY (TRIP)
Zaciski 12-13-14
Podłączenie zdalnej sygnalizacji (zaciski o 
obciążalności max 5A, 250V (rezyst.)

PODŁĄCZENIE ZDALNEGO PRZYCISKU TEST
Zacisk 8
Możliwe jest podłączenie zdalnego przycisku (NO) 
pomiędzy urządzenie a ziemię odniesienia

PODŁĄCZENIE ZDALNEGO PRZYCISKU RESET
Zacisk 9
Możliwe jest podłączenie zdalnego przycisku (NO) 
pomiędzy urządzenie a ziemię odniesienia.
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ZASILANIE POMOCNICZE Zaciski 1-2-3-4
Zaciski są podwójne o wejściach 115V (100 ÷ 130V
50-60 Hz) Aby zasilać przekaźnik napięciem 230 VAC 
(220÷240V 50-60 Hz) należy oba obwody połączyć w szereg. 
Przy zasilaniu 115 V oba obwody połączyć równolegle.

ZACISKI KONTROLI IZOLACJI (6/7) – 22
Dwa zaciski muszą być podłączone do kontrolowanej linii 
oraz ziemi jako poziomu odniesienia. Podwójny zacisk 6/7 
(połączony wewnętrznie) musi być podłączony do ziemi zaś 
zacisk 22 do adaptera ARI-R60.

PRZEKAŹNIK WYJŚCIOWY (ALARM) Zaciski 16-17-18
Podłączenie zdalnej sygnalizacji (zaciski o obciążalności 
max 5A, 250V (rezyst.)

PRZEKAŹNIK WYJŚCIOWY (TRIP) Zaciski 12-13-14
Podłączenie zdalnej sygnalizacji (zaciski o obciążalności 
max 5A, 250V (rezyst.)

PODŁĄCZENIE ZDALNEGO PRZYCISKU TEST Zacisk 8
Możliwe jest podłączenie zdalnego przycisku (NO) pomiędzy 
urządzenie a ziemię odniesienia

PODŁĄCZENIE ZDALNEGO PRZYCISKU RESET
Zacisk 9
Możliwe jest podłączenie zdalnego przycisku (NO) pomiędzy 
urządzenie a ziemię odniesienia

LINIA  IZOLOWANA (IT) max 1000 V 50-60Hz

W normalnych warunkach gdy wartość rezystancji jest wyższa od 
progów ALARM i TRIP, pali się zielona dioda LED ON oraz widoczny 
jest stan rezystancji na wskaźniku diodowym na panelu czołowym 
przekaźnika. Wciśnięcie przycisku TEST na co najmniej 5 sekund 
spowoduje zadziałanie przekaźników ALARM i TRIP oraz zapalenie 
odpowiednich diod  jak również wszystkich diod linijki świetlnej 
(symulacja rezystancji izolacji poniżej 5 kΩ).

Zależnie od ustawienia przełączników, RESET może być 
automatyczny po zwolnieniu przycisku TEST lub wciśnięcia 
przycisku RESET w przypadku przeciwnym
W sytuacji spadku rezystancji izolacji poniżej ustawionego 
progu, sygnalizacja ALARM lub TRIP zostanie pobudzona z 
równoczesnym zadzianiem odpowiednich przekaźników. 
Sygnalizacja zanika gdy tylko poziom izolacji wzrośnie 
powyżej ustalonego progu.

UWA G I - nie należy stosować większej liczby urządzeń na jednej linii ponieważ pomiar będzie zakłócony wskutek nakładania się
                   sygnałów pomiarowych. Obecność silnych zakłóceń w kontrolowanej sieci może powodować problemy w poprawnym
                   funkcjonowaniu urządzenia.
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OBCIĄŻENIE

Zasilanie
pomocnicze 

230Vac

Zasilanie
pomocnicze 

115Vac

PODŁĄCZENIE DO SIECI 1000 VAC (MAX) - LEGENDA

ZASADA DZIAŁANIA
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