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OPIS PANELU PRZEDNIEGO

   Przekaźnik umozliwia stały monitoring sieci elektrycznej napięcia 
stałego izolowanej odziemi (Sieć IT). Monitoring realizowany jest 
poprzez pomiar zmiany potencjału dwóch przewodów sieci 
względem ziemi. Zasilanie pomocnicze jest pobierane wprost z  
kontrolowanej sieci. Urządzenie posiada dwie pary przekaźników 
wyjściowych przypisanych do dwóch progów reakcji regulowanych 
przełącznikami dip-switch na panelu czołowym, oznaczone jako 
ALARM i TRIP. TRIP jest sygnalizowane przez diodę LED ze 
wskazaniem polaryzacji (+ lub -) co oznacza obniżenie izolacji w 
odpowiednim przewodzie.  
   Przekaźniki wyjściowe mogą być zaprogramowane do pracy w 
trybie normalnym lub FAIL SAFE. Wybór tego drugiego oznacza, 
że w stanie czuwania oba przekaźniki są pobudzone. Na panelu 
przednim dostepne są przyciski TEST oraz RESET; test oraz reset 
mogą być aktywowane lokalnie lub poprzez dodatkowe przyciski 
zewnętrzne. Opcjonalne wykonanie RI-R11D wyposażone jest w 
linijkę diodową wskazującą aktualny poziom rezystancji izolacji.
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Napięcie sieci oraz pomocnicze 110 Vdc / -15% +25% (80 ÷ 180 Vdc)
Napięcie sieci oraz pomocnicze 110 Vdc / -15% +25% (80 ÷ 180 Vdc)

Przycisk RESET. Działa jedynie gdy wybrany jest tryb resetu ręcznego

Napięcie sieci oraz pomocnicze 220 Vdc / -15% +25% (185 ÷ 275 Vdc)

Przycisk TEST. Jego wciśnięcie powoduje pobudzenie zarówno przekaźników wyjściowych TRIP jak i ALARM z sygnalizacjami.
Dioda LED ON sygnalizująca aktywność przekaźnika.

Dioda LED TRIP sygnalizująca pobudzenie wyjścia TRIP przekaźnika.

Dioda LED ALARM sygnalizująca pobudzenie wyjścia ALARM przekaźnika.
Diody + oraz - sygnalizujące polaryzację przewodu którego izolacja uległa pogorszeniu. Zaświecenie jednej z tych diod następuje
wraz z zaświeceniem odpowiedniej diody TRIP lub ALARM.
Zaciski do podłączenia przekaźnika.

Mikroprzełączniki do nastawienia progu zadziałania TRIP.

Mikroprzełączniki do nastawienia progu zadziałania ALARM.

Linijka wskaźnikowa wskazująca poziom izolacji (dotyczy wyłącznie modelu RI-11D).
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PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY
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Napięcie kontrolowanej sieci i zasilanie pomocnicze

Pobór mocy
Obciążenie naprzemienne rezydualne

Nastawa progu zadziałania ALARM

Nastawa progu zadziałania TRIP

Sygnalizacja

Opóźnienie zadziałania
Prąd pomiarowy

Impedancja wewnętrzna

Przekaźniki wyjściowe

Zdolność łączeniowa przekaźników wyjściowych

Funkcje dodatkowe

Temperatura pracy
Temperatura składowania
Wilgotność względna
Test odporności izolacji
Pozycja montażowa

Rodzaj podłączenia
Stopień ochrony

Montaż według DIN 50022

Ciężar
Normy

RI-R11 110 V 110 Vdc -15/+25 % (80  180 Vdc)

RI-R11D 110 V 110 Vdc -15/+25 % (80  180 Vdc)
RI-R11 220 V 220 Vdc -15/+25 % (185  275 Vdc)
5 W MAX
5 %

300  30 kohm (5 wielkości ustawianych na mikroprzełącznikach)

100  10 kohm (5 wielkości ustawianych na mikroprzełącznikach)
led ON, led ALARM, led TRIP, led +, led -
linijka ledowa sygnalizacji izolacji (tylko dla RI-R11D)
około 1 sekunda

MAX 1.8 mA
RI-R11 / RI-R11D 110 V 200 kohm L+/L- 100 kohm L/earth
RI-R11 220 V 400 kohm L+/L- 200 kohm L/earth
ALARM : 2 zestyki przełączne NO-C-NC
TRIP : 2 zestyki przełączne NO-C-NC
5 A 250 Vac – 0.3 A 130 Vdc – 0.2 A 280 Vdc obciążenie rezystancyjne
0.15 A 130 Vdc – 0.05 A 280 Vdc obciążenie indukcyjne L/R < 40 ms
2 zestyki połączone: 0.7 A 130 Vdc – 0.5 A 280 Vdc obciąż. rezystanc.
funkcja wyjścia alarmowego – funkcja FAIL SAFE dla obu wyjść
ręczny lub automatyczny reset (zewnętrzny reset)
- 10 …+ 60 °C
- 20 …+ 70 °C
< 90 %

zaciski srubowe - przewód MAX 2.5 mm²

IP 40 część frontowa z osłoną - IP 20 obudowa

łatwy montaż na szynie DIN 35 mm / 6 modułów 17.5 mm
około 400 g

CEI-EN 61010-1 / CEI-EN 61557-8 /VDE 0413 część.8 /CEI-EN 61326-1

2.5kV 60s / 4kV przy 1.2 / 50ms
dowolna
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DIAGRAM POŁĄCZEŃ
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SIEĆ IZOLOWANA max 250 Vdc OBCIĄŻENIE

ZASILANIE POMOCNICZE ORAZ NAPIĘCIE KONTROLOWANEJ SIECI - Zaciski 1-3
Do tych zacisków podłącza się linie „+” oraz „–„ kontrolowanej sieci. Zasilanie pomocnicze jest pobierane z monitorowanej sieci. Jeżeli
przy podłączaniu oba te zaciski zostaną pomyłkowo zamienione, przekaźnik nie ulega uszkodzeniu lecz wskazania diodami (+) oraz (-)
będą również zamienione. Zaleca się sprawdzenie poprawności podłączenia.

KONTROLA IZOLACJI - Zacisk 5
Zacisk, który należy połączyć z przewodem ochronnym PE (ziemia) aby móc mierzyć izolację.

TEST Zacisk 7
W razie konieczności wykorzystywania zewnętrznego przycisku TEST możliwe jest jego podłączenie pomiędzy tym właśnie zaciskiem a
kontrolowaną siecią. Należy stosować przycisk NO. Jeśli zostanie od podłączony do przewodu o polaryzacji dodatniej (+), TEST obejmie
LED ALARM, LED TRIP oraz diodę (+), jeśli zaś do przewodu o polaryzji ujemnej (-) wówczas test aktywuje diodę (-).

RESET Zacisk 9
W razie konieczności wykorzystywania zewnętrznego przycisku RESET możliwe jest jego podłączenie pomiędzy tym właśnie zaciskiem
a kontrolowaną siecią. Należy stosować przycisk NO oraz podłączyć go do przewodu o polaryzacji ujemnej (-).

TERMINAL WYJŚCIOWY DLA PRZEKAŹNIKA TRIP    - Zaciski 12-13-14   16-17-18
Dwa niezależne przekaźniki wyjściowe TRIP. Przy spadku rezystancji izolacji poniżej ustalonego progu TRIP, te przekaźniki zmienią stan.
Na schemacie są stany zestyków przy braku zasilania pomocniczego lub podłączonym pomocniczym, lecz w stanie czuwania przy nie
wybranej funkcji FAIL SAFE. Jesli funkcja FAIL SAFE została wybrana mikroprzełącznikiem, przekaźniki są normalnie przełączone w
stanie czuwania i powracają do stanu spoczynkowego w przypadku  pobudzenia TRIP, braku zasilania lub awarii samego przekaźnika..

TERMINAL WYJŚCIOWY DLA PRZEKAŹNIKA ALARM    - Zaciski 30-31-32   34-35-36
Dwa niezależne przekaźniki wyjściowe ALARM. W przypadku spadku rezystancji izolacji poniżej ustalonego progu ALARM, te przekaźniki
zmienią stan na przeciwny. Na schemacie widać stany zestyków przy braku zasilania pomocniczego lub podłączonym pomocniczym
lecz w stanie czuwania (bez pobudzenia) przy nie wybranej funkcji FAIL SAFE. Jeśli funkcja FAIL SAFE została wybrana mikroprzełączni-
kiem, przekaźniki są normalnie przełączone w stan przeciwny w stanie czuwania i powracają do stanu spoczynkowego w przypadku 
pobudzenia TRIP, braku zasilania lub awarii samego przekaźnika.
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