
U3SPrzekaŸnik kontroli napiêcia
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U<

Zabezpieczenie przed prze-
kroczeniem max. napiêcia

Zabezpieczenie przed prze-
kroczeniem min. napiêcia

Zabezpieczenie przed
zanikiem fazy

Zabezpieczenie przed z³¹
kolejnoœci¹ faz

·

·

Przekroczenie ustawionej max wartoœci napiêcia

powoduje zadzia³anie po ustawionym czasie

Dok³adnoœæ: +4% -1%

·

·

Obni¿enie napiêcia poni¿ej ustawionej min. wartoœci

powoduje zadzia³anie po ustawionym czasie

Dok³adnoœæ: +1% -4%
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Kontrola napiêæ AC w 3 fazach
.

Niezale¿na nastawa wartoœci max i min zakresu

Kontrola zaniku, asymetrii i kolejnoœci faz

Sygnalizacja LED stanu przekaŸnika

Nastawa opóŸnienia zadzia³ania dla U> i U<
od 0,1 do 6s (±20%)

Automatyczny reset

Trzy lata gwarancji

Elektroniczne przekaŸniki kontroli napiêcia typu
U3S znajduj¹ zastosowanie w trójfazowych insta-
lacjach, do zabezpieczania linii zasilaj¹cych przed
odchyleniami napiêcia i nieprawid³owej kolejnoœci
faz.

Zastosowania
· Wykorzystana jest funkcja U<

· Gdy kolejnoœæ faz jest nieprawid³owa, zadzia³anie

nastêpuje z czasem krótszym ni¿ 0,2 s.
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Wartoœæ max napiêcia
(V)

Wartoœæ min. napiêcia
(V)

Czêstotliwoœæ
(Hz)

Numer
katalogowy

U3S-230 230 - 275 185 - 230 50/60 12071

U3S-420 400 - 500 350 - 430 50/60 12070

Tabela wykonañ U3S

Charakterystyka ogólna

Zasilanie zabezpieczenia

PrzekaŸnik wyjœciowy
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Certyfikaty: znak CE
Monta¿ na szynie DIN 35 mm (EN50022-35)
Reset automatyczny
Max. przekrój przewodów pomocniczych 2.5 mm
Max. moment dociskowy wkrêtów 20 Ncm
Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna:
IEC 255-22, IEC 801, EN 50081-2
Izolacja: 3 kV - 50 Hz - 1 min. / 3 kV - 1.2/50 us
Stopieñ ochrony: IP 20

Temperatura sk³adowania: -30 C +70 C

Temperatura pracy: -15 C +60 C

Autozasilanie - zaciski L1-L2-L3
Czêstotliwoœæ: 50/60Hz
Pobór mocy: 11 VA (400Vac)

1 P (14-11-12) zestyk prze³¹czny
Max. napiêcie zestyków: 250 V

Max. parametry ³¹czenia:
C300-125/250V
AC15- 250V-2A
DC13-30V-2A
DC13-115V-0.2A
Max. pr¹d termiczny: 5A
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Procedura nastawiania
Po umieszczeniu zabezpieczenia na 35 mm szynie DIN, nale¿y pod³¹-

czyæ przewody zasilaj¹ce trzech faz odpowiednio do zacisków L1-L2-L3
przekaŸnika.

Nastêpnie wykorzystaæ zaciski 14-11 do pod³¹czenia stycznika.
Wskazane jest aby w uk³adzie zabezpieczaj¹cym silnik wystêpowa³o
równie¿ zabezpieczenie przeci¹¿eniowe.

PrzekaŸnik kontroluje napiêcie zasilania i pozostaje w stanie zadzia³ania,
dopóki mierzona wartoœæ ka¿dej z trzech faz znajduje siê miêdzy nasta-
wionymi wartoœciami max i min.
PrzekaŸnik odpada (z czasem ustawionym), gdy kontrolowane napiêcie

którejkolwiek z faz znajdzie siê powy¿ej ustawionej wartoœci maksymalnej
lub poni¿ej minimalnej.
Gdy kontrolowane napiêcie powraca do dopuszczalnego poziomu

(z uwzglêdnieniem histerezy), przekaŸnik automatycznie resetuje siê.
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Diagram dzia³ania przekaŸnika U3S
z uwzglêdnieniem histerezy

Wymiary


