محافظ تکفاز (دیجیتال)

BORNA Electronics

SINGLE PHASE PROTECTION

رلـههـای حفاظتی
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نصب و راهاندازی

wwترمینالهای  Nبه نول و  Lبه فاز شبکه وصل گردد.
wwترمینالهــای  Nو  OUTبــه کولرگازی یــا مصرف کننده
تک فاز وصل شوند.
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استفاده نمود( .حالت سه سیمه)
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SDR/C

هشدار
دستگاه حتما باید توسط تکنسین آشنا به برق نصب شود.
در غیر اینصورت شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال بوجود
آمدن مشکالت احتمالی ندارد.
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ابعاد دستگاه

توجه :نول مصرف کننده را میتوان مستقیم از نول شبکه
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رله محافظ تک فاز مدل SDR/C



اصول کار

wwمحافظت در برابر کاهش یا افزایش ولتاژ شبکه
wwمحافظت در برابر دو فاز شدن شبکه تکفاز
wwقابــل اســتفاده بــرای تمامــی مصرفکننــدگان تــک فــاز
تــا  ۶کیلــو وات
wwدارای تایمر ضربهگیر
wwدارای نمایشگر 7 Segmentبرای نمایش:
 : u = 220ولتاژ شبکه
 :T = 180تأخیر در وصل
wwدارای سیگنالهای:
RED
 ON :Faultwwولتاژ کمتریا بیشتر از حد مجاز (روشن)
 BLINK:Delaywwتأخیــر در وصــل (بصــورت چشــمک زن)
GREEN
 :OUTwwنمایشگر وصل خروجی
wwدارای یک کلید برای انتخاب زمان تاخیر در وصل
حفاظت لوازم خانگی ( ۶۰ثانیه)
حفاظت کولر گازی ( ۱۸۰ثانیه)

مشخصات فنی

wwولتاژ شبکه 220 :ولت متناوب٪ ±2۰ ،
wwفرکانس شبکه ۵۰ :هرتز ±5 ،هرتز
wwتلفات داخلی :حدود  ۳وات
wwخطای کاهش ولتــاژ ۱۸۰ :ولت قطــع و  ۱۸۵ولت وصل
wwخطای اضافه ولتــاژ ۲۵۵ :ولت قطــع و  ۲۵۰ولت وصل
wwتاخیـر در وصل ۶۰ :ثـانیه برای لـوازم خـانـگی
۱۸۰ثانیه برای کولر گازی یا حفاظت بعد از کنتور
wwدرجــــــه حفاظــــت دســتگـــــاه IP20 :مطابـــــق بــا
استاندارد IEC 60529
wwدمای کاری -20 :تا  +۶۰درجه سانتیگراد
wwرطوبت کاری %15 :تا % 85
wwنــوع نصــب Flush Mounted :و  DIN Railمطابــق بــا
استاندارد IEC 60715
wwجریان خروجی ۳۲ :آمپر
wwتوان خروجی ۶ :کیلو وات





نقشه سیمبندی ( ۴سیمه)
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نقشه سیمبندی ( ۳سیمه)

استانداردها

EN60255-22ww

wwبا اتصــال برق شــبکه بــه ترمینالهای “ Nو ”Lدســتگاه
شروع به کار میکند.
wwهمزمان با وصل شدن برق شبکه ،ابتدا روی صفحه
نمایشگرولتاژشبکه،سپسزمانتاخیردروصلنمایش
دادهمیشود.
wwزمان تاخیر (برای حفاظت لوازم خانگی  ۶۰ثانیه و کولر
گازی  ۱۸۰ثانیه) به صورت معکوس شروع به شمارش
میکنــد و همزمــان ســیگنال قرمــز چشــمک ()BLINK
میزند تا زمان به پایان برسد.

توجه :در صورتیکه ولتاژ کمتر یا بیشتر از حد مجاز باشد
زمانسنجی آغاز نخواهد شد.

wwپس از اتمام زمان ،ولتاژ شــبکه روی نمایشــگر نشــان
داده شــده ،خروجــی برقــدار و ســیگنال  OUTروشــن
میشود.
wwدر صورتیکــه ولتاژ بیشــتر یــا کمتر از حد مجاز باشــد،
خروجی قطع ،ســیگنال  OUTخاموش شــده و ســیگنال
قرمز روشن میشود.
wwدر صورتیکــه ولتاژ شــبکه بــه وضعیت عــادی برگردد
مراحل فوق تکرار میگردد.

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

IEC60255-22ww
IPCA610-Cww



گواهینامهها

ISO9001ww

ISO14001ww
ISO45001ww
HSE-MSww
IMSww

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.
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