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Funkcje

Dane mechaniczne

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
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Napiêcie zasilania :
230 V AC zaciski A1 - A2 (separacja galwaniczna)

Tolerancja : -15% do + 10%
Znamionowa czêstotliwoœæ: 48 do 63 Hz
Znamionowy pobór mocy: 2VA(2W)
Czas trwania operacji: 100%
Czas regeneracji: 100ms
Próg wy³¹czenia: >20% napiêcia zasilania

Zaciski pomiarowe

Wyjœcie: L - L - N - N
Napiêcie pomiarowe: 200 do 250 mV DC
Pr¹d za³¹czaj¹cy: od 5 do 200 mA
Pr¹d na sondach: max. 0,5 mA
D³ugoœæ przewodów: max. 100m

Dok³adnoœæ
Dok³adnoœæ +/- 10%(od max. skali zakresu)
Rozrzut +/- 2%

Warunki otoczenia

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

2 zestyki zwierne
zdolnoœæ ³aczeniowa: 4000VA(16A/250V AC)
Zabezpieczenie: 16A o szybkiej charakterystyce
Trwa³oœæ mechaniczna: 30x10
Trwa³oœæ elektryczna: 2 x 10 (obci¹¿enie rezystancyjne

1000VA )
Czêstotliwoœæ za³¹czania: max. 60/min (obci¹¿enie

rezystancyjne 100VA)
max. 6/min (obci¹¿enie
rezystancyjne 1000VA)
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Wymiary

35 mm
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WskaŸniki
Zielona dioda LED w³¹czona: napiêcie zasilania,
¯ó³ta dioda LED w³¹czone: stan zestyków R

Czêstotliwoœæ sprawdzania: sta³y oko³o 6 s.
Czas zadzia³ania: sta³y oko³o 0,5 s.

ONF3Wy³¹cznik nieobci¹¿onej sieci

Wymiar modu³u 35 mm
Wykrywanie obci¹¿enia, wy³¹cznik sieci
elektrycznej.

Zakresy czasowe

Wykrywanie obci¹¿enia sieciowego. Za³¹czanie obwodu
g³ównego je¿eli takowe siê pojawi.
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Schemat po³¹czeñ

Automatyczne monitorowanie obecnoœci obci¹¿enia zota³o wy³¹czone.
PrzekaŸniki wykonawcze R zostan¹ za³¹czone na sta³e, niezale¿nie od
obci¹¿enia w sieci (¿ó³ta dioda LED œwieci).

Funkcje
Wykrywanie obci¹¿enia sieciowego. Za³¹czanie obwodu
g³ównego je¿eli takowe siê pojawi. Jeœli urz¹dzenie po stronie
odbioru (obci¹¿enia) bêdzie mia³o nisk¹ rezystancjê, nale¿y
pod³¹czyæ modu³ GLE - ONF wg. za³¹czonego poni¿ej schematu.

Wy³¹czone automatyczne nadzorowanie (0).

W³¹czone automatyczne nadzorowanie (1).

Kiedy pr¹d obci¹¿enia spadnie poni¿ej 70% ustalonego pr¹du obci¹¿enia
Ion, zostanie za³¹czona sta³a zw³oka czasowa wynosz¹ca 6s. Po up³ywie
zw³oki czasowej wyjœcia R przekaŸnika zostan¹ wy³¹czone (¿ó³ta dioda
LED nie œwieci), obwód obci¹¿enia zostanie odseparowany od sieci
zasilaj¹cej. Za pomoc¹ bardzo ma³ego napiêcia sta³ego obwód obci¹¿enia
bêdzie monitorowany a¿ do momentu za³¹czenia jakiegokolwiek
odbiornika w obwodzie obci¹¿enia. Je¿eli pr¹d p³yn¹cy wtedy w
obwodzie przekroczy nastawiony pr¹d na przekaŸniku to zestyki
wyjœciowe R zostan¹ ponownie za³¹czone
(¿ó³ta dioda LED œwieci).
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Obci¹¿enie 230 V AC

Napiêcie zasilania
230 V AC
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Informacja Techniczno-Handlowa

tel. 068/ 4790829; fax.068/ 4790824


