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�EFR رله ارت فالت
w تشخیص خطای نشتی جریان به زمین
w حذف تاثیر هارمونیک سوم
w Core Balance روش آشکاری سازی
w  تشــخیص جریان نشــتی در کابل های زیر زمینی، سیم پیچ

الکتروموتورها و تابلوهای برق
w تنظیم محدوده جریان نشتی از 6-0/3  و 20- 1 آمپر
w زمان تأخیر در قطع رله قابل تنظیم از 0/5 تا 10 ثانیه
w RESET و TEST دارای  دو کلید
w دارای سه سیگنال نمایشگر

PWR           وصل	تغذیه	ورودی	
CT  CT		شدن	قطع          

FAULT           حالت	خطا	

اصول کار �
w  ایــن رله به منظــور حفاظت در برابر نشــتی جریــان به زمین

طراحی شده است. 
w  اساســا وقتــی جریان شــبکه درحالــت تعادل باشــد برآیند

جریانهای عبوری از ســیم های بار در هر لحظه صفر است. 
بــه طور مثال در شــبکه تکفاز دو ســیمه کل جریانی که از فاز 
به مصرف کننده می رســد از نول بر می گــردد، همچنین در 
شبکه ســه فاز سه ســیمه یا چهارســیمه نیز چنین است و با 
بــار متقارن یا نامتقــارن به هر حال جریان رفت و برگشــتی 
در ســیم ها برابر خواهند بود. ولی هرگاه اتصال زمین پدید 
آید مقــداری از جریان رفت به  زمین متصل شــده و از طریق 
سیم های شبکه باز نمی گردد. با توجه به اینکه کل سیم های 
برق مصرف کننده باید از داخل حلقه CBCT همراه دستگاه 
)ترانس جریان کورباالنس( عبور نمایند، این نشت جریان 

آشکار شده و رله فرمان قطع می دهد.
w  و خروجی A2 و A1  هنگامــی که ولتاژ تغذیه به ترمینال هــای

CT همراه دســتگاه به ترمینال های CT وصل شــده باشند و 
جریان نشتی در حد مجاز باشــد، سیگنال PWR روشن، 
ســیگنال FAULT و CT خامــوش و رلــه داخلــی دســتگاه 
 )Logic متناســب با منطــق انتخاب شــده )وضعیت کلیــد

وصل خواهد بود.
w  دستگاه، منطق عملکرد Logic کاربر باید با اســتفاده از کلید

 Logic رله خروجــی را تعیین کند. بدین صورت کــه اگر کلید
در وضعیــت P قرار داده شــود، با رخداد خطــا رله خروجی 
قطع می شــود )ترمینــال 15 از 18 قطع می شود-مناســب 
جهت مــدار کنتاکتوری(. ولی اگر کلیــد Logic در وضعیت 
N قرار داده شــود با رخداد خطا رله خروجی وصل می شود 
)ترمینــال 15 بــه 18 وصل می شــود- مناســب جهت مدار 

کلید شنت دار(.

w  در صورت قطع شــدن اتصال ترانس جریان کورباالنس از
دســتگاه، ســیگنال های CT و FAULT روی دستگاه روشن 

خواهند شد.
w  به دستگاه خطا TEST کاربر می تواند با استفاده از کلید

رله  و   FAULT سیگنال  عملکرد  صحت  و  کرده  اعمال  
خروجی را بررسی کند.

w  در صورتیکه جریان نشــتی زمین از حد تنظیم شــده توسط
دســته AMPERES بیشتر باشــد، دســتگاه زمانسنجی را 
DE�آغاز کرده و پس  از اتمام زمان تنظیم شده توسط دسته 

LAY ســیگنال FAULT روشــن و رله داخلــی تغییر وضعیت 
می دهد.

w  در صورتیکه در طی زمان تنظیمی فوق، جریان نشتی زمین
به حد مجاز کاهش یابد، رله بدون تغییر می ماند.

w  پــس از اعــان خطــا، در صورتیکه جریــان نشــتی زمین به
محدوده مجاز برسد، ســیگنال FAULT خاموش شده و رله 

داخلی دستگاه به وضعیت عادی باز میگردد.
w  به هم متصل نباشــند، پس از J در صورتیکــه ترمینال هــای

هر بار خطا و برطرف شــدن آن دستگاه به صورت اتوماتیک 
راه اندازی می شود. 

w  به هم وصل شــوند، پس از هر J در صورتیکــه ترمینال های
بار خطا و برطرف شــدن آن، دســتگاه باید توســط شستی 

RESET راه اندازی مجدد شود.

طریقه نصب و تنظیمات�
w .وصل شود A2 و A1  ولتاژ تغذیه به ترمینال های
w  همراه دســتگاه CT ســیم های مصرف کننده بایــد از داخل

عبور داده شوند. 
w  رله ارت فالت متصل  CT را باید به ترمینال های CT خروجی

نمود.
w  ترمینال هــای 15، 16 و 18 ســرهای کنتاکــت رلــه داخلــی

دستگاه می باشند که بر حسب نیاز به صورت سری در مدار 
فرمان قرار می گیرند. بطور مثال برای فعال کردن رله شنت 

کلید اتوماتیک یا قطع کردن فرمان کنتاکتور اصلی. 
w  در صورتی که از رله داخلی دستگاه برای فرمان به کنتاکتور

اســتفاده می شود، کلید Logic دستگاه را در وضعیت P و در 
صورتی که رله دستگاه را به کلید شنت دار متصل کرده اید، 

کلید Logic دستگاه را در وضعیت N قرار دهید.
w  حدی که جریان نشــتی )AMPERES( توســط دســته تنظیم

نباید از آن بیشتر شود، تعیین می گردد.
w  مدت زمان تأخیر در قطع رله )DELAY( توسط دســته تنظیم

داخلی دســتگاه تعیین می شود. این زمان از 0/5 تا 10 ثانیه 
قابل تنظیم می باشد.

مشخصات فنی �
w  ±%15:220 ولت متناوب	تغذیه	ولتاژ 

)ولتاژهای دیگر طبق سفارش(
w : 50 هرتز           5  هرتز	شبکه	فرکانس
w : حدود 3 وات	داخلی	تلفات
w  نشــتی: 0/3 تا 6 یا 1 تا 20 آمپر قابل تنظیم توسط	جريان	حد

AMPERES دسته
w  قطع: 0/5 تا10 ثانيه، قابل تنظيم توسط دسته	در	تأخير

DELAY

w IEC 60529  مطابق با استاندارد IP20  :دستگاه	حفاظت	درجه
w : 20- تا 60+درجه سانتیگراد	کاری	دمای
w %85 کاری: 15% تا		رطوبت
w IEC 60715  مطابق با استاندارد  DIN Rail :	نصب	نوع
w II :	عایقی	کالس

مشخصات رله خروجی�
w C/O : یک کنتاکت	خروجی	رلـه
w :   6 آمپر متناوب 220 ولت	کنتاکت	جریان

                                                                                                    6 آمپر مستقیم 28 ولت
w  :	رله	عمر
w الکتریکال 100/000 بار قطع و وصل
w مکانیکال 1/000/000 بار قطع و وصل

ابعاد دستگاه�

45mm

101mm7mm

80
m

m

نقشه سیم بندی�

START

N

K

K

L1
L2
L3
N

PE

N

STOP

OLM

E A R T H  FA U LT  R E L AY
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استانداردها�

w EN60255�22

w EN60255�25

w EN60255�27

w EN61000�3

w IEC60255�22

w IPCA610�C

گواهینامه ها�

w ISO9001

w ISO14001

w ISO45001

w HSE�MS

w IMS
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این دستگاه دارای ۳ سال گارانتی بدون قید و شرط می باشد.
تاریخشروعگارانتیاززمانمندرجبررویبرچسبکناردستگاهبودهودرصورتبازشدندستگاهازگارانتیخارجمیگردد.
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