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Styki wyj"ciowe

Zaciski zasilania

 Ustawienie poziomu pr#du w A

Ustawienie opó$nienia

Przeka$nik PRI-52 do nadzoru pr#du w sieciach AC 1-fazowych. P%ynne usta-
wienie poziomu pr#du wyzwalania przeka$nika nadzorczego predestynuje 
go do wielu ró&nych zastosowa'. Wyj"cie jest w stanie normalnym roz%#-
czone. Przy przekroczeniu ustawionego poziomu pr#du wyj"cie po up%y-
wie ustawionego opó$nienia zostanie za%#czone. Przy powrocie ze stanu 
b%(du do stanu normalnego aplikowana jest histereza (5 %). Zalet# PRI-52 
jest umiejscowienie otworu dla przewodu poni&ej poziomu obudowy szafy 
rozdzielczej - przewód niedost(pny w przypadku niew%a"ciwej manipulacji.

Otwór dla przewodu mierz. pr#du 
(max. Ø 5.8 mm)

  Sygnalizacja wej"cia

Symbol Schemat pod!"czenia

Opis urz"dzenia

Dane techniczne

Funkcje

Sygnalizacja napi(cia zasilania

histereza

Zasilanie
Zaciski zasilania:

Napi(cie zasilania:

Pobór mocy (znamionowy/ stratowy):

Max. moc rozproszona:

Tolerancja napi(cia zasilania:

Pomiar
Zakres pr#du:

Maks. pr#d trwa%y:

Maks. obci#&enie < 1s:

Ustawienie progu pr#du:

Zw%oka czasowa:

Dok!adno#$
Dok%adno") ustawienia (mech.):

Dok%adno") powtórze':

Zale&no") od temperatury:

Tolerancja warto"ci:

Histereza:

Wyj#cie
Ilo") i rodzaj styków:

Pr#d znamionowy:

Moc prze%#czana:

Sygnalizacja wyj"cia:

*ywotno") mechaniczna:

*ywotno") elektryczna (AC1):

Inne dane
Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania:

Napi(cie udarowe:

Pozycja robocza:

Monta&:

Stopie' ochrony obudowy:

Ochrona przeciwprzepi(ciowa:

Stopie' zanieczyszczenia:

Przekrój pod%. przewodów 

(mm2):

Wymiary:

Waga:

Zgodno") z normami:

kod EAN

A1 - A2

AC 230 V (50 - 60 Hz)

max. 5 VA / 1.4 W

2.5 W (Un+zaciski)

-15 %; +10 %

AC 0.5.. 25 A (AC 50 - 60 Hz)

25 A

50 A

potencjometr

ustawialna 0.5.. 10 s

10 %

< 1 %

< 0.2 % / °C

10 %

0.25 A

1x prze%#czny (AgNi)

8 A / AC1

2000 VA / AC1, 240 W / DC

czerwona dioda LED

60.000.000 op

150.000 op.

-20.. 55 °C

-30.. 70 °C

4 kV (zasilanie - wyj"cie)

dowolny

szyna DIN EN 60715

IP40 od strony panelu przedniego / IP10 zaciski

III.

2

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

z tulejk# maks. 1x 2.5, maks. 2x 1.5

90 x 17.6 x 64 mm

65 g

EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27

• przeka$nik przeznaczony jest:
- do diagnostyki zdalnej urz#dzenia (zwarcie, wi(ksze obci#&enie)
- przeka$nik priorytetowy - dwa urz#dzenia (np. bojler i ogrzewanie pod-

%ogowe), które pod%#czone s# do jednej fazy, ale nie mog# pracowa) 
jednocze"nie - tak eliminujemy przeci#&enie i od%#czanie wy%#cznikiem 
nadpr#dowym. Tym mo&na uzyska) oszcz(dno").

- sygnalizator przep%ywu pr#du - informacja o w%#czonym ogrzewaniu, 
ch%odzeniu, wentylacji...

- prze%#czanie urz#dze' w zale&no"ci od mocy falownika (konwertera) 
przy instalacjach fotowoltaicznych

• otwór dla w%o&enia przewodu jest w "rodku modu%u
• urz#dzenie posiada przek%adnik pr#dowy, który odczytuje wielko") pr#du
• ci#g%e ustawienie progu pr#dy za pomoc# potencjometra - zakres

AC 0.5 .. 25 A

Przeka$nik nadzorczy pr#du Imax w 1F - AC z otworem dla przewodu 

Przeka%niki nadzorcze & PR'
D

U
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