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MR-EU31UW1P
przekaŸniki nadzorcze

• Nadzór napiêcia w jednej fazie oraz trzech fazach ❶
• Wielofunkcyjne przekaŸniki nadzorcze
• Nadzór kolejnoœci faz ❷  i zaniku fazy
• Mo¿liwoœæ pod³¹czenia przewodu neutralnego
• Napiêcie zasilania = napiêcie mierzone
• 1 zestyk prze³¹czny: 1P
• Obci¹¿alnoœæ zestyku: 5 A / 250 V AC w kategorii AC1
• Obudowa modu³owa: szerokoœæ 17,5 mm
• Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

MR-EU31UW1P

1P - prze³¹czny
5 A / 250 V AC

1 250 VA

3 600 cykli/h
360 cykli/h

= napiêcie mierzone;   zaciski (N)-L1-L2-L3
3(N)~400/230 V

AC: ≥ 0,2 Un

0,7 < Un < 1,3
8,0 VA / 1,0 W
AC: 48...63 Hz

100%
(N)-L1-L2-L3

3(N)~, sinus, 48...63 Hz
= napiêcie zasilania

okreœlona przez tolerancjê podan¹ dla napiêcia zasilania
Max: 0,8 < Un < 1,3   Min: 0,7 < Un < 1,2

4 000 V AC
III   wg PN-EN 60664-1

2, jeœli zabudowany 3   wg PN-EN 60664-1

≥ 2 x 105   1 000 VA
≥ 2 x 107

87 x 17,5 x 60 mm
72 g

-25...+70 oC
-25...+55 oC   wg PN-EN 60068-1

IP 40
15...85%   wg PN-EN 60721-3-3 klasa 3K3

15 g   11 ms   wg PN-EN 60068-2-27
0,35 mm DA   10...55 Hz   wg PN-EN 60068-2-6

UNDER, UNDER+SEQ, WIN, WIN+SEQ ❸
nadzór kolejnoœci faz ❷  i zaniku fazy,

mo¿liwoœæ pod³¹czenia przewodu neutralnego
opóŸnienie wy³¹czenia (0,1...10 s)

± 5% (liczona od koñcowych wartoœci zakresów)
± 5% (liczona od koñcowych wartoœci zakresów)

± 2%
± 0,05% / °C

500 ms
dioda LED czerwona ON/OFF - sygnalizacja b³êdu ❹

dioda LED czerwona migaj¹ca - sygnalizacja opóŸnienia wy³¹czenia ❹
dioda LED ¿ó³ta R ON/OFF - stan przekaŸnika wyjœciowego

Typ przekaŸnika

Obwód wyjœciowy
Iloœæ i rodzaj zestyków
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia AC1
Maksymalna moc ³¹czeniowa AC1
Maksymalna czêstoœæ ³¹czeñ
• przy obci¹¿eniu rezystancyjnym 100 VA
• przy obci¹¿eniu rezystancyjnym 1 000 VA
Obwód wejœciowy
Napiêcie zasilania U
Napiêcie znamionowe Un

Napiêcie odpadowe
Roboczy zakres napiêcia zasilania
Znamionowy pobór mocy
Czêstotliwoœæ znamionowa
Cykl roboczy
Obwód pomiarowy • zaciski

• zmienna pomiarowa
• wejœcie pomiarowe
• zdolnoœæ przeci¹¿eniowa
• próg prze³¹czania Us

Dane izolacji
Znamionowe napiêcie udarowe
Kategoria przepiêciowa
Stopieñ zanieczyszczenia izolacji
Pozosta³e dane
Trwa³oœæ ³¹czeniowa • w kategorii AC1
Trwa³oœæ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura otoczenia • sk³adowania, transportu

• pracy
Stopieñ ochrony obudowy
Wilgotnoœæ wzglêdna
Odpornoœæ na udary
Odpornoœæ na wibracje
Dane obwodu pomiarowego
Funkcje

Zakresy czasowe (nastawa czasu)
Dok³adnoœæ podstawowa
Dok³adnoœæ nastawienia
Powtarzalnoœæ
Wp³yw temperatury
Czas regeneracji
Wyœwietlanie

wg PN-EN 60947-5-1

❶  Z nastaw¹ progów.
❷  Wybieralny.
❸ Wybierane za pomoc¹ prze³¹cznika obrotowego.
❹  Zgodnie z nastawionym progiem.
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Sieæ jednofazowa Sieæ trójfazowa

MR-EU31UW1P
przekaŸniki nadzorcze

PrzekaŸniki MR-EU31UW1P przeznaczone s¹ do bezpoœredniego monta¿u na szynie 35 mm wg EN 50022. Pozycja monta¿owa:
dowolna. Obudowa z samogasn¹cego tworzywa sztucznego, IP 40. Zacisk odporny na wstrz¹sy wg VBG 4 (wymagane PZ1), IP 20.
Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 1,0 Nm. Pojemnoœæ zacisków: 1 x 0,5 do 2,5 mm2 z/bez koñcówki kabla wielo¿y³owego,
1 x 4 mm2 bez koñcówki kabla wielo¿y³owego, 2 x 0,5 do 1,5 mm2 z/bez koñcówki kabla wielo¿y³owego, 2 x 2,5 mm2 elastyczny
bez koñcówki kabla wielo¿y³owego.

Monta¿, konstrukcja

Wymiary Schematy po³¹czeñ

Dla wszystkich funkcji diody LED MIN i MAX
migaj¹ na przemian, gdy wybrana wartoœæ minimalna
dla mierzonego napiêcia jest wiêksza od wartoœci
maksymalnej. Jeœli b³¹d ju¿ wystêpuje, gdy
urz¹dzenie jest aktywowane, przekaŸnik wyjœciowy
R pozostaje w pozycji wy³¹czonej, a dioda LED
dla odpowiedniego progu œwieci siê. PrzekaŸnik
nadzorczy posiada odseprawowan¹ ka¿d¹ z faz
miêdzy L a przewodem neutralnym N. Nadzoruje
wszystkie fazy zgodnie z wybran¹ funkcj¹ (UNDER
lub WINDOW).

UNDER, UNDER+SEQ - nadzór wartoœci minimalnej
napiêcia, nadzór wartoœci minimalnej napiêcia
z nadzorem kolejnoœci faz

Gdy jedno z mierzonych napiêæ fazowych spadnie
poni¿ej ustawionej wartoœci MIN, rozpoczyna siê
odmierzanie czasu opóŸnienia zadzia³ania (Delay)
(czerwona LED MAX miga). Po up³ywie czasu
(czerwona LED œwieci siê) przekaŸnik wyjœciowy R
prze³¹cza siê do pozycji wy³¹czonej (¿ó³ta LED
nie œwieci siê). PrzekaŸnik wyjœciowy R ponownie
prze³¹cza siê do pozycji w³¹czonej (¿ó³ta LED
œwieci siê), kiedy mierzone napiêcie jednej z faz
przekroczy ustawion¹ wartoœæ MAX.

WIN, WIN+SEQ - nadzór napiêcia w funkcji okna
pomiêdzy wartoœciami MIN i MAX, nadzór napiêcia
w funkcji okna pomiêdzy wartoœciami MIN i MAX
z nadzorem kolejnoœci faz

PrzekaŸnik wyjœciowy R prze³¹cza siê do pozycji
w³¹czonej (¿ó³ta LED œwieci siê), kiedy jedno
z nadzorowanych napiêæ przekroczy ustawiona
wartoœæ MAX, rozpoczyna siê odmierzanie czasu
opóŸnienia wy³¹czenia (Delay) (czerwona LED MAX
miga). Po up³ywie czasu czerwona LED MAX œwieci
siê. PrzekaŸnik wyjœciowy R ponownie prze³¹cza
siê do pozycji w³¹czonej (¿ó³ta LED œwieci siê),
kiedy nadzorowane napiêcie spadnie poni¿ej
wartoœci ustawionej na MAX (czerwona LED MAX
nie œwieci siê). Gdy jedno z  nadzorowanych napiêæ
spadnie poni¿ej ustawionej wartoœci MIN, ponownie
rozpoczyna siê odmierzanie czasu opóŸnienia
wy³¹czenia (Delay) (czerwona LED MIN œwieci siê)
przekaŸnik wyjœciowy R prze³¹cza siê do pozycji
wy³¹czonej (¿ó³ta LED nie œwieci siê).

Funkcje

SEQ - nadzór kolejnoœci faz

Nadzór kolejnoœci faz mo¿na wybieraæ dla
wszystkich funkcji. W obwodzie jednofazowym
nale¿y wy³¹czyæ nadzór kolejnoœci faz. Jeœli
wykryta zostanie zmiana kolejnoœci faz (czerwona
LED SEQ œwieci siê), przekaŸnik wyjœciowy R
prze³¹cza siê do pozycji wy³¹czonej po up³ywie
ustawionego czasu opóŸniania wy³¹czenia (Delay)
(¿ó³ta LED nie œwieci siê).

Wykrywanie roz³¹czenia przewodu neutralnego
przy pomocy porównania asymetrii napiêæ
w uk³adzie

PrzekaŸnik nadzoruje ka¿d¹ fazê (L1, L2 i L3)
w odniesieniu do przewodu neutralnego N. Jeœli
przewód neutralny zostanie przerwany w linii
zasilaj¹cej, wyst¹pi zmiana punktu neutralnego
poprzez asymetryczne obci¹¿enie fazowe. Gdy
jedno z napiêæ fazowych przekracza nastawion¹
wartoœæ w punkcie wy³¹czania samoczynnego,
rozpoczyna siê odmierzanie czasu opóŸnienia
wy³¹czenia (Delay) (czerwona LED MIN lub MAX
miga). Po up³ywie tego czasu (czerwona LED MIN lub
MAX œwieci siê) przekaŸnik wyjœciowy R prze³¹cza
siê do pozycji wy³¹czonej (¿ó³ta LED nie œwieci siê).

U - napiêcie zasilania; R - przekaŸnik wyjœciowy




