رله محافظ بوبین کنتاکتور (محافظ تکفاز صنعتی)

BORNA Electronics
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محافظ بوبین کنتاکتور مدل SVR

wwمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابرافزایشولتاژشبکه
wwمحافظتمصرفکنندههایتکفازدربرابرکاهشولتاژشبکه
wwمحافظت مصرف کنندههای تکفاز در برابر دو فاز شدن
قطع و وصل متوالی برق



wwترمینالهای  A1و  A2به فاز و نول شبکه متصل میشوند.
wwکنتاکتهایرله نیز بهصورت ســریدر مســیر تغذیه بار و یا
بوبینکنتاکتورقرارمیگیرند.
wwبطورمثالکنتاکتهای 15و 18مانندشاسی STOPبابوبین
کنتاکتورسریمیشوند.



wwقابلیت تنظیم زمان تأخیر در وصل از یک تا سه دقیقه
wwدارای یک رله یک کنتاکت C/O

wwدارایچهارسیگنالنمایشگر
وصل تغذیه ورودی INPUT

ولتاژ غیرمجازFAULT

زمان تأخیر در وصل DELAY
وصل خروجی OUT
اصول کار

wwهنگامیکه ولتاژ تغذیه به ترمینالهای  A1و  A2اعمال شــود
و ولتــاژ شــبکه بیــن  ۱۸۰تا  ۲۵۰ولت باشــد ،ســیگنالهای

ورودی ( )INPUTو تأخیر ( )DELAYروشن میشوند.

wwپــس از گذشــت زمــان تأخیــر تنظیــم شــده (توســط
دســته  ،)DELAYرلــه عمــل کــرده و همزمــان ســیگنال
تأخیــر ( )DELAYخامــوش و ســیگنال خروجــی ()OUT

روشــن میگــردد (کنتاکــت  15بــه  18وصــل میشــود).

wwدر صورتیکه ولتاژ شــبکه بیش از  ۲۵۵ولت و یا کمتر از ۱۷۵

ولت باشــد رله قطــع ،ســیگنال خروجــی ( )OUTخاموش و

سیگنال خطا ( )FAULTروشــن میگردد (کنتاکت  15به 16
وصل میشود).

wwپس از بازگشــت ولتاژ به حد مجاز سیگنال خطا خاموش ،و
ســیگنال تاخیر روشن میشــود و پس از سپری شدن زمان

نصب و راهاندازی

مشخصات فنی

wwولتاژ تغذیه  170 :تا  ۲۶۰ولت متناوب
wwفرکانس شبکه 50 :هرتز ±۵ ،هرتز
wwتلفات داخلی :حدود  3وات
wwخطای ولتاژ  :کمتر از  ۱۷۵ولت یا بیشتر از  ۲۵۵ولت
wwتأخیر :قابل تنظیم از  1تا  3دقیقه توسط دسته DELAY
دستگاهIP20w:مطابقبااستانداردIEC60529
درجهحفاظت
w
wwدمای کاری -20 :تا  +۶۰درجه سانتیگراد
wwرطوبت کاری %15 :تا % 85
wwنوع نصب DIN Rail :مطابق با استاندارد IEC 60715
wwرله خروجی :یک کنتاکت C/O
wwجریانکنتاکت 6:آمپر 220،ولت متناوب
 ۶آمپر ۲۸ ،ولت مستقیم



استانداردها

EN60255-22ww
EN60255-25ww
EN60255-27ww
EN61000-3ww

IEC60255-22ww
IPCA610-Cww



ابعاد دستگاه



101mm

45mm



نقشه سیمبندی

L1
L2
L3
N
STOP

16
15

OLM

18

گواهینامهها

START

ISO9001ww

N

ISO45001ww

M

~3

HSE-MSww
IMSww

تنظیم شده مجددا رله وصل خواهد شد.

این دستگاه دارای  ۳سال گارانتی بدون قید و شرط میباشد.

تاریخ شروع گارانتی از زمان مندرج بر روی برچسب کنار دستگاه بوده و در صورت بازشدن دستگاه از گارانتی خارج میگردد.
همچنین در صورت پارهشدن لیبل گارانتی این شرکت هیچگونه مسئولیتی ندارد.

borna_electronics
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www.borna-co.com

7mm

80mm

wwمحافظت مصرف کنندههای تکفاز در برابر فشــار ناشــی از



ISO

14001

ISO

9001

ISO

borna@borna-co.com

