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RI-SM jest przekaźnikiem umożliwiającym kontrolę rezystancji 
względem ziemi sieci niebędącej pod napięciem. Prewencyjny 
monitoring jest w rzeczywistości bardzo ważny w przypadku aplikacji, 
które nie są czynne w sposób stały (np. silniki, agregaty p-poż itp.) W 
tych aplikacjach wilgotność oraz kondensacja pary wodnej mogą w 
poważnym stopniu zmniejszyć poziom izolacji i przeszkadzać w 
prawidłowym funkcjonowaniu w momencie załączenia układu do 
pracy.
Monitoring rezystancji izolacji jest dokonywany z wykorzystaniem 
stałoprądowego sygnału pomiarowego aplikowanego pomiędzy 
kontrolowaną sieć a ziemię. Obserwując poziom prądu doziemnego 
możliwy jest pomiar izolacji.
Przekaźnik umożliwia regulację progu zadziałania 
mikroprzełącznikami. Na panelu czołowym dostępne są diody: 
obecności zasilania pomocniczego (ON) oraz zadziałania (TRIP) w 
przypadku pogorszonej izolacji, przycisk TEST oraz mikroprzełączniki 
dla ustawienia wymaganego progu zadziałania.

W Y K ONA NIA
RI-SM

RI-SM

Vaux: 230 V  50-60 Hz (wersja standardowa)

Vaux: 115 V  50-60 Hz (wersja opcjonalna)

OPIS PANELU CZOŁOWEGO WYMIARY

zielona LED ON wskazująca załączenie przekaźnika do pracy

czerwona LED TRIP sygnalizująca pogorszenie izolacji

przycisk TEST dla testowania sprawności przekaźnika

mikroprzełączniki dla wyboru nastawy progu izolacji

PRZEKAŹNIK DO KONTROLI REZYSTANCJI IZOLACJI
MONITORING SIECI IZOLOWANYCH (IT) PRZED PODŁĄCZENIEM ZASILANIA
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Zasilanie pomocnicze
Maksymalny pobór mocy
Napięcie kontrolowanej sieci

Napięcie pomiarowe
Prąd pomiarowy

Impedancja wewnętrzna
Próg zadziałania
Opóźnienie zadziałania

Rodzaj sygnału pomiarowego

Wyjście

Wizualizacja

Temperatura pracy
Temperatura składowania

Wilgotność względna
Test izolacji
Pozycja montażowa
Rodzaj podłączenia
Stopień ochrony
Montaż zgodnie z DIN 50022
Masa

Normy

230 V 50-60 Hz ± 20 % 115 V 50-60 Hz ± 20 % (opcja)

5 VA MAX
MAX 700 Vac/dc
20 V MAX
15 μA dc MAX

dc 1.5 Mohm - ac 1 Mohm
0.1 - 0.25 - 0.5 - 1 - 2.5 - 5 – 7.5 - 10 Mohm (mikroprzełacznik)

1 - 2.5 sek.
komponent stałoprądowy
przekaźnik pomocniczy o zestyku przełącznym z możliwością 
pracy w trybie fail safe, obciążalność 5A 250 VAC

zielona LED ON, czerwona LED TRIP

- 10 …+ 60 °C

- 25 …+ 70 °C
< 95 %
2.5 kV 60 sec
dowolna
zaciski śrubowe / max. przekrój kabla 2,5 mm2

panel czołowy z pokrywą: IP 50 – obudowa: IP20
zatrzask na szynie DIN 35 mm, szerokość 3 moduły 17,5 mm
około 0,1 kg

CEI-EN 61010-1 / CEI-EN 61557-8 / VDE 0413 part.8 / CEI-EN 61326-1

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ I NASTAWY

ZASILANIE POMOCNICZE – zaciski 1-3
Zaciski zasilania pomocniczego

KONTROLA IZOLACJI  – zaciski 5-11
Oba zaciski muszą być podłączone między kontrolowaną sieć a przewód 
PE (ziemię odniesienia).
Zacisk 5 należy podłączyć do fazy linii jednofazowej lub przewodu 
neutralnego linii trójfazowej. Jeśli sieć jest trójprzewodowa podłączamy go 
do przewodu fazowego.  Max. dopuszczalna wartość napięcia między tymi 
zaciskami to 700Vac/dc.

PRZEKAŹNIK WYJŚCIOWY – zaciski 7-8-9
Podłączenie zdalnej sygnalizacji
(zaciski o obciążalności max 5A, 250V (rezyst.)

PRZEKAŹNIK DO KONTROLI REZYSTANCJI IZOLACJI
MONITORING SIECI IZOLOWANYCH (IT) PRZED PODŁĄCZENIEM ZASILANIA

PARAMETRY TECHNICZNE

Vaux: 220-240Vac
Opcja: 100-130Vac
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NASTAWA PROGU IZOLACJI
Nastawa zadanej wartości progu izolacji polega na ustawieniu w prawo 
wszystkich mikroprzełączników o wartości niższej.

Np. wybór progu 1 Mohm polega na przełączeniu w prawo
wartości: 0.1, 0.25 i 0.5. Pozostałe przełączniki w lewo.

Wybór 10 Mohm polega na przełączeniu wszystkich przełączników w 
prawo.
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