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PRI-53 |

• przeka"nik przeznaczony jest do nadzoru pr#du w urz#dzeniach 3-fazo-
wych (silniki, d"wigi, itp.)

• zasilanie 24 - 240 V AC/DC, galwanicznie odseparowane od obwodu nad-
zorowanego pr#du

• ustawienie opó"nienia (przy przekroczeniu ustawionego progu)
• ustawialna funkcja:

- UNDER - nadzoruje spadek poni$ej ustawionej warto%ci pr#du (I)
- OVER - przekroczenie ustawionej warto%ci pr#du (I)

• 2 typy wg pr#du znamionowego In (1 A, 5 A)
• mo$liwo%& pod'#czenia poprzez przek'adnik pr#dowy w celu powi(ksze-

-nia zakresu nadzorowanego pr#du

Zaciski zasilania

Wyj%cie przeka"nikowe

Sygnalizacja 
napi(cia zasilania

Sygnalizacja 
przekroczenia 
ustawionego progu

Zaciski 
nadzorowanego
 pr#du w fazach

Zaciski nadzorowanego pr#du w fazach

Ustawienie progu 
pr#du

Ustawienie funkcji 
UNDER / OVER

Ustawienie 
opó"nienia

Zaciski zasilania:

Zaciski do nadzoru pr#du

 1. faza:

 2. faza:

 3. faza:

Napi(cie zasilania:

Tolerancja napi(cia zasilania:

Cz(stotliwo%& pracy AC:

Pobór mocy (max.):

Max. moc rozproszona 

(Un + zaciski):

Pr#d znamionowy In:

Próg pr#du - I:

Przeci#$enie

  - sta'e:

  - max. 3 s:

Ró$nica:

Opó"nienie (po przekrocz. progu):

Wyj%cie / styki:

Obci#$alno%& styku AC:

Obci#$alno%& styku DC:

Trwa'o%& mechaniczna:

)ywotno%& elektryczna
Pozosta!e dane
Temperatura pracy: 
Temp. przechowywania:
Wytrzyma'o%& izolacji
Ochr. przeciwprzepi(ciowa:
Stopie* zanieczyszczenia:

Stopie* ochrony obudowy:
Przekrój przew. doprow. (mm2):

Wymiary:
Waga:
Zgodno%& z normami:

Dane techniczne Opis urz"dzenia

Schemat pod!"czenia

kod EAN

Przyk'ad pod'#czenia: 
PRI-53 z przek'adnikiem 
pr#dowym do 
rozszerzenia zakresu 
nadzorowanego pr#du.

Funkcje

Po pod'#czeniu napi(cia zasilania %wieci zielona dioda LED. 
Funkcja UNDER:
Je$eli warto%& nadzorowanego pr#du wszystkich faz jest wy$sza od usta-
wionego poziomu pr#du I, wyj%cie jest za'#czone, czerwona dioda LED nie 
%wieci. Je$eli warto%& nadzorowanego pr#du, w którejkolwiek fazie spadnie 
poni$ej ustawionego poziomu pr#du I, wyj%cie po aplikacji opó"nienia roz-
'#czy, czerwona dioda LED %wieci. Odliczanie opó"nienia sygnalizuje  miga-
j#ca czerwona dioda LED. O ile nadzorowany pr#d wróci do ustawionego 
poziomu I + dyferencja, wyj%cie bez opó"nienia za'#czy, czerwona dioda 
LED nie %wieci. 
Funkcja OVER:
Je$eli warto%& nadzorowanego pr#du wszystkich faz jest ni$sza od usta-
wionego poziomu pr#du I, wyj%cie jest roz'#czone, czerwona dioda LED nie 
%wieci. Je$eli warto%& nadzorowanego pr#du, w którejkolwiek fazie przekro-
czy ustawiony poziom I, wyj%cie po aplikacji opó"nienia za'#czy, czerwona 
dioda LED %wieci. Odliczanie opó"nienia sygnalizuje migaj#ca czerwona 
dioda LED. O ile nadzorowany pr#d wróci do ustawionego poziomu I - dy-
ferencja, wyj%cie bez opó"nienia roz'#czy, czerwona dioda LED nie %wieci.

Obci#$.

A1, A2

I1, I2

I3, I4

I5, I6

24 - 240 V AC/DC

± 10 %

50 - 60 Hz

3 VA / 1.2 W

2.5 W

AC 1 A                            AC 5 A                           

ustawialny 40 - 120 % In

                     2 A                                             10 A

                   20 A                                             50 A

sta'a 1 % In

ustawialne 0.5 - 10 s

2x CO (AgNi) poz'acane                                                                      

250 V / 8 A, max. 2000 VA

30 V / 8 A

30.000.000 op.

200.000 op.

-20.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (zasilanie - wyj%cie):

III

2
IP40 od strony panelu przedniego / IP20 zaciski

maks. 2x 1.5 / 1x 2.5                                                                
90 x 105 x 64 mm                                                                                   

213 g 
EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27
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Przeka"nik nadzorczy pr#du Imin lub Imax w 3F
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