INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA / INSTRUCTION MANUAL

Przekaźnik ziemnozwarciowy
4 - kanałowy

dystrybutor:

ELFAN SC
Wróblewskiego 8/3
58-105 Świdnica

www.elfan.pl

UWAGA!
• Przed instalacją i użytkowaniem tego przekaźnika należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję.
• Przekaźnik powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel
przestrzegający odpowiednich norm
• Przed podjęciem czynności konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie
pomocnicze
• Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo obsługi w
przypadku niewłaściwego użytkowania przekaźnika.
• Produkty opisane w niniejszej instrukcji mogą podlegać zmianom i
ulepszeniom bez uprzedzenia.

Opis techniczny
• Przekaźnik ziemnozwarciowy typ A
• Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (TRMS)
• Filtr trzeciej harmonicznej (nastawialny)
• Obudowa modułowa (3 moduły) montaż na szynie DIN
• Zielona LED sygnalizująca zasilanie pomocnicze (ON)
• Zewnętrzne przekładniki sumy prądów serii CT-1
• Funkcja Fail Safe dla każdego z wejść (wybierana)
• Wizualizacja wartości prądów upływu w kanałach
• Podświetlany wyświetlacz LCD (czerwony/zielony,żółty)
• 4 czerwone LED-y sygnalizacji zadziałania TRIP
• Przyciski TEST i RESET na panelu czołowym lub zewnętrzne
• 4 niezależne przekaźniki dla sterowania wyłącznikami oddzielnie dla
każdego kanału
• Wskaźniki linijkowe dla każdego kanału
• Log z każdego zadziałania
• Port komunikacyjny RS-485 (protokół Modbus RTU)

Wyświetlacz i funkcje diod LED
Dzięki wyświetlaczowi LCD, użytkownik może szybko odczytać mierzone
wartości (bieżący prąd upływu, filtr TRMS, wartości MAX, THD,
współczynnik szczytu, Log, alarmy) oraz mieć dostęp do wszystkich nastaw.
• Wyświetlacz zielony: prądy poniżej progów zadziałania
• Żółty:
- wykryto prąd powyżej progu PRE-ALARMu lecz poniżej progu
zadziałania TRIP
• Czerwony:
- wykryto prąd I∆n o wartości powyżej progu TRIP i pobudzenia przekaźnika
- mierzony prąd jest powyżej zakresu skali
- TEST, powoduje zadziałanie przekaźnika
- rozwarcie obwodu przekładnika (lub brak podłączenia zewnętrznego
przekładnika)
Przyciski na panelu czołowym
Przycisk RESET – resetuje przekaźnik po zadziałaniu, również do wyjścia z
menu nastaw.
Przycisk TEST – powoduje zadziałanie przekaźników, również do
zatwierdzania wyboru przy nastawianiu.
Przycisk PROG – wejście do menu nastaw, również do scrollowania stron
wyświetlacza.
Przyciski ▲ i ▼ – do przełączania między stronami wizualizacji, do wyboru
nastawy spośród dostępnych zwiększanie/zmniejszanie).

Bieżące dane na
wyświetlaczu LCD:
prąd upływu, wartości
TRMS, wartości MAX,
wartości THD,
współczynnik szczytu,
LOG i ustawienia kanału

LED ON: obecność
napięcia
pomocniczego

Przycisk RESET

Klawisze ▲ i ▼ służą
do przełączania
pomiędzy
wizualizacjami
Wskazanie wejścia
kanału
USTAWIENIA
(klawisze ▲ i ▼) służą
do wprowadzania
ustawień menu
Wskaźniki zadziałania
LED wejścia 1 - 4

Przycisk TEST

Wskazania wyświetlacza
Stan normalny
(Wyświetlacz zielony)

Stan pre-alarmu
(Wyświetlacz żółty)

Przyczyna
zadziałania
Cause of
the trip

Informacja na wyświetlaczu
/Wyświetlacz czerwony

Test
Prąd ziemniozwarciowy

Pre-alarm

Stan zadziałania
(Wyświetlacz czerwony)

/Wyświetlacz czerwony

Inne komunikaty wyświetlacza
/ Wyświetlacz żółty

Prąd upływu powyżej skali
Błąd połączenia z przekładnikiem

OVR / Wyświetlacz czerwony
OPEN / Wyświetlacz czerwony

Tabela parametrów
Poniżej wyszczególniono wszystkie parametry do zaprogramowania. Dla
każdego parametru podano zakres nastawy, ust. fabryczne jak również opis
funkcji/parametru.
Wciskaj przyciski ▲ i ▼ dla wyboru żądanego parametru. Wybrana wartość
jest opatrzona znaczkiem ►. Wciśnij przycisk TEST aby aktywować wybrany
parametr. Przyciskami ▲ i ▼ wybieraj spośród dostępnych opcji, wybór
zatwierdź przyciskiem TEST.

Menu INPUTS
Konfiguracja parametrów dla wejść prądowych (wejścia 1…4).

INPUT ENABLE

Jednostka
miary

Wartość
domyślna

Zezwolenie
YES
Ustawienie NO, powoduje deaktywację danego wejścia.
3RD HARMONIC FILTER

Jednostka
miary

Filtr 3-ciej harmonicznej

Zakres
YES - NO

Wartość
domyślna
OFF

Zakres
ON - OFF

Ustawienie ON, powoduje deaktywację filtra 3-ciej harmonicznej
FAULT CURRENT

Jednostka
miary

Wartość
domyślna

Zakres

Wartość
domyślna

Zakres

Nastawa granicznego prądu doziemnego
TRIPPING DELAY TIME

Jednostka
miary

Czas
Nastawa opóźnienia czasu zadziałania.

RESET TRIP

Jednostka
miary

Wartość
domyślna

Zakres

Jeśli ustawiony na AUTO, reset nastąpi automatycznie. Nastawa MAN
umożliwia reset przyciskiem RESET na panelu czołowym.
PRE-ALARM TIME

Jednostka
miary

Wartość
domyślna

Zakres

Wartość
domyślna

Zakres

Czas
Wybór opóźnienia zadziałania dla pre-alarmu.
PRE-ALARM THRESHOLD

Jednostka
miary

Wybór progu pre-alarmu jako procentowej wartości nastawy
prądu zadziałania I∆.

PRE-ALARM RESET

Jednostka
miary

Wartość
domyślna

Zakres

Wybór AUTO skutkuje automatycznym resetem pre-alarmu. MAN,
wymaga skorzystania z przycisku RESET na panelu czołowym.

TRIP RELAY FAILSAFE

Jednostka
miary

Wartość
domyślna

Zakres

Wybór ON, ustawia przekaźnik w tryb dodatniej logiki aktywacji. Przekaźnik
TRIP jest normalnie pobudzony; w przypadku zaniku zasilania
pomocniczego odpada podobnie jak przy przekroczeniu progu prądu
pobudzenia I∆.

HYSTERESIS

Jednostka
miary

Wartość
domyślna

Zakres

Wartość
domyślna

Zakres

Histereza
Ustalenie histerezy dla prądu pobudzednia I∆.

Menu COMMUNICATION
Parametry komunikacji (port COM1).
RS485

Jednostka
miary

Adres węzła MODBUS
Szybkość transmisji
Bity stopu
Format danych

Czas odpowiedzi

Menu UTILITY
UTILITY

Jednostka
miary

Wartość
domyślna

Język
Częstotliwość pracy

Menu TIME i DATE
ELR-4C zarządza nastawami czasu i daty, które są
wykorzystywane do zapamiętywania zdarzeń (zadziałań).

Zakres

Menu COMMANDS
Menu poleceń umożliwia wykonywanie określonych operacji
jak resetowanie czy zerowanie logu zdarzeń. Po wybraniu
żądanego polecenia wciśnij TEST aby je wykonać. Aby
anulować polecenie, wciśnij przycisk RESET.
OPIS

COMMAND
Nastawy fabryczne

Wszystkie nastawy są resetowane do
ustawień fabrycznych

Reset MAX i TRIP

Zeruje rejestr zadziałań oraz wart. maks.

Menu PASSWORD
Hasło jest wykorzystywane do zablokowania dostępu do menu
poleceń (RESET). Dla nowo zakupionego urządzenia
(nastawa domyślna), hasło jest wyłączone i dostęp nie jest
ograniczony. Zezwolenie na hasło i jego ustawienie (0-9999),
powoduje konieczność wpisania hasła przy próbie dostępu do
urządzenia.

PASSWORD

Jednostka
miary

Wartość
domyślna

Zakres

Wartość
Ustawienie 0, powoduje dezaktywację hasła.

Schemat połączeń.

Nr

Opis
Zestyk wyjściowy przekaźnika R1
Zestyk wyjściowy przekaźników R1,R2 (COMMON)
Zestyk wyjściowy przekaźnika R2
Zestyk wyjściowy przekaźnika R3
Zestyk wyjściowy przekaźników R3,R4 (COMMON)
Zestyk wyjściowy przekaźnika R4
Zewnętrzny przycisk TESTu (DI1)
Wejście dwustanowe (COMMON)
Zewnętrzny przycisk RESETu (DI2)
Zasilanie pomocnicze (faza lub neutral)
Nie używany
Zasilanie pomocnicze (faza lub neutral)
Wejście przekładnika toroidalnego 4-S1
Wejście przekładnika toroidalnego 3,4-S2
Wejście przekładnika toroidalnego 3-S1
Wejście przekładnika toroidalnego 2-S1
Wejście przekładnika toroidalnego 1,2-S2
Wejście przekładnika toroidalnego 1-S1

Schemat połączeń

Połączenie RS485 (opcja)

Wymiary (mm)

Parametry techniczne
Obwód pomiarowy
Przekładnik Ferrantiego
Charakterystyka
Nastawa prądowa
Nastawa prealarmu
Opóźnienie zadziałania (t)
Reset
Zasilanie pomocnicze
Zasilanie pomocnicze

Zewnętrzny, serii CT-1
Typ A
0,03÷30A
50÷90%
0,02÷10s
Automatyczny lub ręczny przyciskiem
z front-panelu lub zewnętrznym
230 VAC
115 VAC (opcja)
24-48 VAC/DC (opcja)
24-230 VAC/DC (opcja

Częstotliwość znamionowa
Max. pobór mocy

50/60Hz
6VA

Przekaźniki wyjściowe
Liczba wyjść
Stan początkowy

4

Znamionowe napięcie łączeniowe
Znamionowy prąd łączeniowy
Trwałość mechaniczna
Wejścia dwustanowe
Liczba wejść
Napięcie znamionowe
Wyświetlacz
Typ

Konfigurowalny (NO lub NC)
250 VCA
5A
10 • 106 cykli
2
24 VAC/DC
LCD

Interfejs szeregowy RS485 (opcja)
Modbus-RTU
Protokół
Szybkość transmisji
Programowalna 4800 – 115200 bps
Podłączenie
Śrubowe
Typ zacisków
Liczba zacisków
Przekrój przewodów
Max. moment dokręcania
Długość przewodu do mocowania
Środowisko pracy
Temperatura otoczenia
Temperatura składowania
Wilgotność względna
Obudowa
Szerokość
Stopień ochrony
Masa
Zgodność z normami
Normy odniesienia

3 moduły DIN
IP20 całość
IP40 panel czołowy
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