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Wymiar modu³u 35 mm
Nadzór napiêcia AC/DC
Osiem funkcji do wyboru
Nastawne progi zadzia³ania
Nastawne czasy zw³oki
Jeden zestyk prze³¹czny oraz zwierny na wyjœciu

Funkcje

Jednofazowy przekaŸnik nadzoru napiêcia AC/DC, w zakresie
10V-600V

Funkcja Histerezy
Min. nadzorowanie spadku napiêcia

Min.+latch nadzorowanie spadku napiêcia z pamiêci¹
b³êdów

Max. nadzorowanie wzrostu napiêcia

Max.+latch nadzorowanie wzrostu napiêcia z
pamiêci¹ b³êdów

Funkcja Okna
Nadzór w obszarze okna

Nadzór w obszarze okna z pamiêci¹ b³êdów
Nadzór w obszarze odwróconego okna z odwrócon¹ funkcj¹
wyjœæ.

Nadzór w obszarze odwróconego okna z odwrócon¹ funkcj¹
wyjœæ z pamiêci¹ b³êdów.

Dane mechaniczne

Zw³oka czasowa po
w³¹czeniu:

0,5 - 10 sec.

Zw³oka czasowa: 0,5 - 10 sec.

Dane Obwodu Wejœciowego

Obudowa z plastyku samogasn¹cego. Stopieñ
ochrony obudowy Ip40, zacisków IP20 . Monta¿
na szynie 35 mm. Mo¿na montowaæ w ka¿dej
pozycji. Odpornoœæ udarowa zacisków
przy³¹czeniowych zgodne z VGB 4 (odpowiednio PZ1)
Moment dokrêcania max.1 Nm
W³aœciwoœci zacisków:
1x0,5do 2,5mm przewód jedno/wielo¿y³owy
1x4mm przewód jedno¿y³owy
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2x0,5 do 1,5mm
2

przewód jedno/wielo¿y³owy
2x2,5mm przewód jedno¿y³owy

2

Napiêcie zasilania :
24VAC zaciski A1-A2 (OUH3W 24VAC)
110VAC zaciski A1-A2(OUH3W 110VAC)
110VAC zaciski A1-A2(OUH3W 110VAC)

Tolerancja :
24VAC -15% do +10 (OUH3W 24VAC)
110VAC -15% do +10 (OUH3W 110VAC)
230VAC -15% do +10 (OUH3W 230VAC)

Znamionowa czêstotliwoœæ: 48 do 63 Hz
Znamionowy pobór mocy:

2VA(2W) (OUH3W 24VAC)
2VA(2W) (OUH3W 110VAC)
2VA(2W) (OUH3W 230VAC)

Czas trwania operacji: 100%
Próg wy³¹czenia: >30% napiêcia zasilania

Zaciski pomiarowe
Napiêcie wejœciowe: 10V AC/DC zaciski E-F4(+)

60V AC/DC zaciski E-F3(+)
300V AC/DC zaciski E-F2(+)
600V AC/DC zaciski E-F1(+)

Mo¿liwoœci przeci¹¿eniowe: 10V AC/DC 45 V
60V AC/DC 160V
300V AC/DC 600V
600V AC/DC 800V

Rezystancja wejœciowa: 10V AC/DC 36kW
60V AC/DC 210kW
300V AC/DC 1MW
600V AC/DC 2,1MW

Progi zadzia³ania: U = 10% - 100%
U = 10% - 100%

max

min

Zestyk kontrolny R

Funkcja: zewnêtrzne kasowanie
Pod³¹czenie: bezpotencja³owe zestyki R1 -R2
Obci¹¿alne: nie
D³ugoœæ linni 5m.
Napiêcie znamionowe max. 250 V

Dok³adnoœæ
Dok³adnoœæ +/- 5%(od max. skali zakresu)
Dok³adnoœæ nastawy<= 5%(od max. skali zakresu)
Rozrzut +/- 2%
Wp³yw temperatury <= 0,1%/ C
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Warunki otoczenia

Temperatura pracy - 25 do +55 C
Temp. sk³adowania - 25 do +70 C
Wilgotnoœæ otoczenia 15% do 85%

o
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Zestyki Wyjœciowe
1 zestyk prze³¹czny oraz jeden zestyk zwierny
zdolnoœæ ³aczeniowa (odleg³oœæ < 5mm): 750VA(3A/250V AC)
zdolnoœæ ³aczeniowa (odleg³oœæ > 5mm): 1250VA(5A/250V AC)

Wymiary

35 mm
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60 mm

65 mm
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WskaŸniki

Zielona dioda LED w³¹czona: napiêcie zasilania,za³¹czenie
zestyków R

Czerwone diody LED w³¹czone: przekroczenie progów
Max, Min

Zielona dioda LED mruga: wy³¹czenie zestyków R

Zabezpieczenie: 5A o szybkiej charakterystyce
Trwa³oœæ mechaniczna: 20x10
Trwa³oœæ elektryczna: 2 x 10 (obci¹¿enie rezystancyjne
1000VA )
Max. napiêcie izolacji 250VAC
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Je¿eli nadzorowane napiêcie wzroœnie ponad nastawiony na urz¹dzeniu
próg napiêciowy MAX za³¹czane jest odliczanie czasu nastawionej zw³oki
zadzia³ania . Jeœli p

napiêcie nadal utrzymuje siê powy¿ej nastawionego
progu, zostan¹ wy³¹czone zestyki R

. Kiedy napiêcie obni¿y siê poni¿ej nastawionego progu
napiêciowego , czerwony LED ponownie zacznie mrugaæ. Je¿eli
napiêcie obni¿y siê poni¿ej nastawionego progu napiêciowego MIN
za³¹cz¹ siê ponownie zestyki wyjœciowe R, zostanie wy³¹czony czerwony
LED i zacznie œwieciæ LED zielony. Kiedy ustalimy tryb pracy
przekaŸnik po wyst¹pieniu wzrostu napiêcia nadzorowanego powy¿ej
nastawionego progu napiêciowego MAX zadzia³a tylko raz. Powrót
przekaŸnika do ponownego dzia³ania odbêdzie siê po obni¿eniu siê
nadzorowanego napiêcia poni¿ej nastawialnego progu MIN oraz po
zwarciu zewnêtrznym przyciskiem zestyków R1 I R2. Po aktywowaniu
przekaŸnika tym¿e przyciskiem zestyki przekaŸnika nadzorczego
powracaj¹ do pozycji zadzia³ania (zwarte zestyki 15-18 I 27-28).

Max+latch

(sygnalizowane to jest œwieceniem czerwonego LED) o
up³yniêciu tego czasu

(sygnalizowane to jest mruganiem
zielonego LED)

MAX

Funkcje
Nadzór nad napiêciem jednofazowym AC/DC z nastawialnym progiem
zadzia³ania oraz nastawialnymi czasami zw³oki po w³¹czeniu przekaŸnika
oraz zw³oki zadzia³ania. Po podaniu napiêcia zasilania na przekaŸnik,
za³¹cza siê czas zw³oki po w³¹czeniu. Podczas trwania tego czasu wszelkie
wahania napiêcia nie bêd¹ skutkowa³y zadzia³aniem zestyków wyjœciowy-
ch. Je¿eli bêdzie mruga³a czerwona dioda oznaczaæ to bêdzie ¿e, próg
napiêcia minimalnego zosta³ ustawiony na wy¿szy poziom je¿eli próg
napiêcia maksymalnego.

Nadzorowanie wzrostu napiêcia (Max,Max+latch)

Je¿eli nadzorowane napiêcie spadnie poni¿ej nastawiony na urz¹dzeniu
próg napiêciowy MIN za³¹czane jest odliczanie czasu nastawionej zw³oki
zadzia³ania . Jeœli p

napiêcie nadal utrzymuje siê poni¿ej nastawionego
progu, zostan¹ wy³¹czone zestyki R

. Kiedy napiêcie wzroœnie powy¿ej nastawionego progu
napiêciowego , czerwony LED ponownie zacznie mrugaæ. Je¿eli
napiêcie wzroœnie poni¿ej nastawionego progu napiêciowego MAX za³¹cz¹
siê ponownie zestyki wyjœciowe R, zostanie wy³¹czony czerwony LED i
zacznie œwieciæ LED zielony. Kiedy ustalimy tryb pracy
przekaŸnik po wyst¹pieniu spadku napiêcia nadzorowanego poni¿ej
nastawionego progu napiêciowego MIN zadzia³a tylko raz. Powrót
przekaŸnika do ponownego dzia³ania odbêdzie siê po wzroœcie
nadzorowanego napiêcia powy¿ej nastawialnego progu MAX oraz po
zwarciu zewnêtrznym przyciskiem zestyków R1 I R2. Po aktywowaniu
przekaŸnika tym¿e przyciskiem zestyki przekaŸnika nadzorczego
powracaj¹ do pozycji zadzia³ania (zwarte zestyki 15-18 I 27-28).

Min+latch

(sygnalizowane to jest œwieceniem czerwonego LED) o
up³yniêciu tego czasu

(sygnalizowane to jest mruganiem
zielonego LED)

MIN

Nadzorowanie spadku napiêcia (Min,Min+latch)

Funkcja Okna (Okno,Okno+latch)
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Po podaniu napiêcia zasilania, je¿eli napiêcie bêdzie utrzymywa³o siê pomiêdzy
nastawionymi progami zestyki robocze R bêd¹ wy³¹czone (mruga zielony LED).
Je¿eli natomiast nadzorowane napiêcie przekroczy dolny b¹dŸ górny nastawialny
próg wtedy zapali siê jeden z LED w zale¿noœci od tego który próg zostanie
przekroczony. Wraz z zapaleniem siê diody LED rozpoczyna siê odliczanie czasu
zw³oki t1. Je¿eli napiêcie powróci pomiêdzy nastawione progi Max. Min. przed
up³yniêciem czasu zw³oki t1 zestyki wykonawcze R nie zostan¹ za³¹czone. Jeœli
natomiast obni¿enie lub podwy¿szenie siê napiêcia bêdzie trwa³o d³u¿ej ni¿ czas t1,
to po up³ywie tego czasu zostan¹ za³¹czone zestyki wykonawcze R sygnalizowane
to bêdzie zapaleniem siê zielonego LED. Ponowne za³¹czenie zestyków
wykonawczych R nast¹pi po powrocie nadzorowanego napiêcia pomiêdzy progi
Max. Min.Sygnalizowane to bêdzie ponownym mruganiem zielonej diody LED.W
funkcji po przekroczeniu któregokolwiek z progów Max lub Min
zestyki robocze przekaŸnika R zostan¹ za³¹czone tylko raz. Mimo ¿e napiêcie
powróci pomiêdzy progi Min Max zestyki robocze nie zostan¹ ponownie
wy³¹czone. Dopiero zwarcie zestyków R1 i R2 przez zewnêtrzny zestyk spowoduje
ponowne wy³¹czenie siê zestyków roboczych R.

Okno+latch

Funkcja odwróconego Okna (Okno,Okno+latch)
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Po podaniu napiêcia zasilania, je¿eli napiêcie bêdzie utrzymywa³o siê
pomiêdzy nastawionymi progami zestyki robocze R bêd¹ za³¹czone (œwieci
zielony LED). Je¿eli natomiast nadzorowane napiêcie przekroczy dolny
b¹dŸ górny nastawialny próg wtedy zapali siê jeden z LED w zale¿noœci od
tego który próg zostanie przekroczony. Wraz z zapaleniem siê diody LED
rozpoczyna siê odliczanie czasu zw³oki t1. Je¿eli napiêcie powróci
pomiêdzy nastawione progi Max. Min. przed up³yniêciem czasu zw³oki,
zestyki wykonawcze R nie zostan¹ wy³¹czone. Jeœli natomiast obni¿enie
lub podwy¿szenie siê napiêcia bêdzie trwa³o d³u¿ej ni¿ czas t1, to po
up³ywie tego czasu zostan¹ wy³¹czone zestyki wykonawcze R sygnalizo-
wane to bêdzie mruganiem zielonego LED. Ponowne za³¹czenie zestyków
wykonawczych R nast¹pi po powrocie nadzorowanego napiêcia pomiêdzy
progi Max. Min. Sygnalizowane to bêdzie paleniem siê zielonej diody LED.

Schemat po³¹czeñ
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W funkcji po przekroczeniu któregokolwiek z progów Max lub
Min zestyki robocze przekaŸnika R zostan¹ wy³¹czone tylko raz. Mimo ¿e
napiêcie powróci pomiêdzy progi Min Max zestyki robocze nie zostan¹
ponownie za³¹czone. Dopiero zwarcie zestyków R1 i R2 przez zewnêtrzny
zestyk spowoduje ponowne za³¹czenie siê zestyków roboczych R.

Okno+latch
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Informacja Techniczno-Handlowa

tel. 068/ 4790829; fax.068/ 4790824


