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Áramfi gyelő relé

Bekötési vázlat

Bekötés

Az eszköz részei

Funkciók

EAN kód

Technikai paraméterek

Kimeneti csatlakozó

Tápcsatlakozók

   Áramküszöb beállítás

Késleltetés beállítás

Bekötési példa: 

PRI-52 áramváltóval szerelve a 

fi gyelt áramtartomány kibővítése 

érdekében.

A1 - A2

AC 24 - 240 V és DC 24 V (AC 50 - 60 Hz)

-15 %; +10 %

max. 1.6 W

AC 0.5 ... 25 A / 50 Hz

25 A

100 A

potenciométerrel

állítható 0.5 ... 10 s

10 %

< 1 %

< 0.2 % / °C

10 %

0.25 A

1x váltóérintkező (AgNi)

8 A / AC1

2000 VA / AC1, 240 W / DC

piros LED

-20.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (tápfeszültség-kimenet)

tetszőleges

DINsínre EN 60715

IP40 előlapról / sorkapcsok IP10

III.

2

max. 2x 2.5, max. 1x  4 / 

szigeteléssel  max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 

90 x 17.6 x 64 mm

64 g

EN 60255-6, EN 61010-1

A PRI-52 típusú áramfi gyelő relé egyfázisú, váltóáramú hálózatokban al-

kalmazható. 

Az áramhatár fokozatmentesen állítható, így az adott alkalmazásnak 

megfelelő pontos érték adható meg. A kimeneti relé érintkezője alap-

helyzetben nyitott (15-18). Amennyiben az áram értéke átlépi a beállított 

szintet, a relé meghúz, a 15 - 18 érintkezők zárnak. A hibás értékről nor-

mális értékre történő visszatéréskor hiszterézissel kell számolni (5%). Az 

áramtartomány külső áramváltóval növelhető. 

Az áram átvezető a termék oldalán helyezkedik el, a kapcsolószekrény 

maszkolása alatt -  ezzel megakadályozza a feszültség alatt lévő vezeték-

szakasz érintését.

• a relé az alábbi feladatokra alkalmas:

-  távoli fogyasztó, vagy hálózat felügyelet(rövidzár, megnövekedett 

áramfelvétel) 

-  prioritást beállító relé - két nagy áramfelvételű fogyasztó működését 

összehangolva engedélyezi a működést, amikor a másik fogyasztó 

nem működik - ezzel megakadályozza a hálózat túlterhelését, a   

kismegszakító kioldását. 

-  megnövekedett fogyasztás kijelzése - a készülék egy jelző berendezést 

vezérelhet, amely kijelzi a nagy fogyasztók bekapcsolását pl.: fűtés, 

szellőztetés, vízmelegítés

-  csatlakoztatható inverterekhez (átalakítókhoz) és fotoelektromos 

alkalmazásokhoz 

• az eszköz beépített áramváltóval rendelkezik, amely az átvezetett 

vezeték áramát érzékeli

• az eszköz külső áramváltóval is kiegészíthető - ezzel a mérési tartományt 

akár 600A-ig bővíthetjük

• az áramérték beállítása potenciométerrel történik - AC 0.5 .. 25 A 

tartományban

• a kapcsolási késleltetés beállítása szintén potenciométerrel történik - 

0.5...10s tartományban

• tápfeszültség: AC 24 - 240 V és DC 24 V (AC 50 - 60 Hz)

• kimenet: 1x 8 A (AC1)

• 1 fázisú készülék, 1 modulos, DIN sínre szerelhető

Átvezetés a mért 
vezetéknek (max. Ø 5.8mm)

  Jelzések

áramváltó

Tápfeszültség kijelzése

Hiszterézis

Tápfeszültség

Tápfeszültség csatlakozók:

Tápfeszültség:

Tápfeszültség tűrése:

Teljesítményfelvétel:

Mérő áramkör

Áram tartomány:

Maximum folyamatos áram:

Pillanatnyi túlterhelés:

Áramszint beállítása:           

Késleltetés:                        

Pontosság

Beállítási pontosság (mech.):

Ismétlési pontosság:

Hőmérséklet függés:

Hatáérték tűrés:

Hiszterézis:

Kimenet

Kontaktusok száma:

Névleges áram:

Kapcsolt teljesítmény:

Kimenet jelzése:

Egyéb információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Elektromos szilárdság:

Felszerelési pozíció:

Szerelés:

Védettség:

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Max. vezeték méret (mm2):

Méretek:

Tömeg:

Szabványok:

Háromfázisú áramfi gyelő relé  

EAN kód

Az eszköz részei

Bekötés

Funkciók

Technikai paraméterek

Tápfeszültség csatlakozók:

Figyelt áram csatlakozói

 Első fázis:

 Második fázis:

 Harmadik fázis:

Tápfeszültség:

Tápfeszültség tűrése:

AC működési frekvencia:

Bemeneti teljesítmény (max):

Névleges áram, In:

Áramszint - I:

Túlterhelés

 - folyamatos:

 - max. 3 mp:

Diff erencia:

Késleltetés (hibára állás):

Kimeneti relé- kontaktus:

AC kontaktus terhelhetősége:

DC kontaktus terhelhetőség:

Mechanikai élettartam:

Egyéb információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Elektromos szilárdság  

(tápegység-relékontaktus):

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Védettség:

Max. vezeték méret (mm2):

Méretek:

Tömeg:

Szabványok:

• háromfázisú berendezések áramának fi gyelésére alkalmas eszköz (pl. 

daruk, motorok, stb.)

• 24 - 240 V AC/DC tápfeszültség, galvanikusan leválasztva a fi gyelt 

áram áramkörétől

• állítható áramszint az „In” százalékában

• fi x diff erencia szint

• állítható késleltetés (a beállított határérték átlépésekor)

• állítható funkciók:

- UNDER - az áram „I” beállított szint alá csökkenésének fi gyelése

- OVER - az áram „I” beállított szint túllépésének fi gyelése

• 2 típus, az „In” névleges áram szerint (1A, 5A)

• 6-modul széles, DIN sínre szerelhető

• kimeneti relé: 2x váltóérintkező

• csatlakoztatható áramváltó nagyobb áramok fi gyeléséhez, akár 600 A-ig

A1, A2

I1, I2

I3, I4

I5, I6

24 - 240 V AC/DC

± 10 %

45 - 65 Hz

3 VA / 1.2 W

                 AC 1 A                                        AC 5 A                           

állítható 40 - 120 % In

                       2 A                                            10 A

                      20 A                                           50 A

fi x 1 % In

állítható 0.5 - 10 s

2x váltó (AgNi), aranyozott                                              

250 V / 8 A, max. 2000 VA

30 V / 8 A

3x106 terhelés tartományában

-20.. +55  °C

-30.. +70  °C

4 kV / 1 min.

III.

2

IP40 előlapról / sorkapcsok felöl IP20

max. 2x 1.5 / 1x 2.5                                                                                                                                 

90 x 105 x 64 mm                                                                                   

208 g

EN 60255-6, EN 60255-27, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Tápfeszültség 

csatlakozók

Bekötési példa: PRI - 53 

áramváltóval, nagyobb 

áramok felügyeletére.

A tápfeszültség bekapcsolása után a zöld LED világít.

UNDER funkció:

Ha a fi gyelt áram nagysága minden fázison magasabb a beállított „I“ 

szintnél, akkor a relé behúzott állapotban van és a piros LED nem világít. 

Ha a fi gyelt áram nagysága bármelyik fázison alacsonyabb a beállított „I“ 

szintnél, akkor a relé a beállított késleltetési idő lejárta után elenged és 

a piros LED világít. A késleltetés időtartama alatt a piros LED villog. Ha 

a fi gyelt áram visszaáll az I + Diff erencia szintre, akkor a relé késleltetés 

nélkül behúz és a piros LED kikapcsol.

OVER funkció:

Ha a fi gyelt áram nagysága minden fázison alacsonyabb a beállított „I“ 

szintnél, akkor a relé elengedett állapotban van és a piros LED nem világít. 

Ha a fi gyelt áram nagysága bármelyik fázison magasabb a beállított „I“ 

szintnél, akkor a relé a beállított késleltetési idő lejárta után meghúz és 

a piros LED világít. A késleltetés időtartama alatt a piros LED villog. Ha 

a fi gyelt áram visszaáll az I - Diff erencia szintre, akkor a relé késleltetés 

nélkül elenged és a piros LED kikapcsol.

Kimeneti 

kontaktusok

Tápfeszültség 

jelzése

A beállított határérték 

átlépésének jelzése

Figyelt áram 

csatlakozói

Figyelt áram 

csatlakozói

Áramszint 

beállítása

UNDER / OVER 

funkciók beállítása

Késleltetés 

beállítása

terhelés




