Pøímé zapojení do 100A bez proudového transformátoru, mìøící rozsah 010A nebo 0100A,
Napájení 130300V AC, 4753Hz
Ampérmetr v daném rozsahu do 10A/100A, funkce MAXHOLD, pøesné nastavení podle displeje

Funkce proudového relé nebo jako proudový omezovaè a prioritní relé, zobrazení
skuteèného proudu na displeji, volitelné aktivace funkcí MAX-HOLD, pamìt sepnutí
bez pøevodníkù ( integrován prùvlekový snímaè proudu, prùmìr
volitelné pøepínaèem na èelním
vodièe max. 12mm), pøesnost mìøení 1%.
s max. chybou 0,1A a
s max.chybou 1A
panelu
Samozøejmì jej lze pouít i s mìøícími transformátory proudu na 5A - zobrazený údaj
pak bude nutno pøepoèítat pomìrem mìøícího transformátoru
Proudový obvod je galvanicky oddìlen od napájení, proto pro napájení mùe být pouito
I jiné napìtí, ne je na proudovém vodièi.

LED displej se zobrazením hodnot proudu, èasù a hodnot pøi nastavování
Zelená LED Load - svítí, je-li sepnut výstupní kontakt 3-4
Èervená LED Overcurrent - svítí, pokdu protékající proud pøekraèuje nastavenou hodnotu

RMT-101 po zapnutí zmìøí protékající proud (doba zpodìní po zapnutí napájení < 0,8s) a pokud je proud pod nastavenou hodnotou,
spíná výstupní kontakt 3-4, svítí zelená LED Load. Pøi dosaení nastavené hodnoty proudu se rozsvìcuje èervená LED Overcurrent a
zaèíná odpoèet èasu t off. Na displeji se zobrazuje støídavì hodnota proudu a zbývající èas do vypnutí relé. Po uplynutí èasu t off
kontakt 3-4 vypíná a kontakt 1-2 zpìt spíná, zhasne zelená LED Load.
Pøi poklesu proudu pod nastavenou mez zhasne èervená LED Overcurrent a zaèíná bìet èas t on. Na displeji se zobrazuje zbývající èas do opìtovného zapnutí. Po uplynutí èasu t on opìt spíná kontakt 3-4 a rozpíná 1-2, na displeji se opìt zobrazí aktuální protékající proud.
Pokud bìhem vypnutí kontaktù 3-4 proud stále pøekraèuje nastavenou hodnotu, zobrazuje se na displeji støídavì Err a hodnota
protékajícího proudu.
Je-li aktivována pamìová funkce relé ( viz níe) , pak relé opìt nezapne a na displeji je zobrazeno støídavì inF a hodnota proudu.
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:
- nastavení èasu zpodìní vypnutí kontaktu 3-4 po pøekroèení nastavené hodnoty proudu, rozsah 0-300s
- nastavení èasu zpodìní opìtovného zapnutí kontaktu 3-4 po návratu hodnoty proudu pod nastavenou mez,
rozsah 0-900s a
. V poloze
relé ani pøi poklesu proudu pod nastavenou mez opìtovnì, nezapne, zùstane vypnuto a do
vypnutí/zapnutí napájení, pro výstupní kontakt je tak
. Aktivace této funkce pøi nastavování je zobrazena po dobu 4s nápisem inF na displeji.
- nastavení hodnoty proudu, která má být hlídána. Pøitom k znamená násobitel, 1 nebo 10, který se volí horním
pøepínaèem DIP
Dolní pøepínaè DIP umoòuje volit zobrazení proudu mezi aktuální hodnotou a maximální hodnotou za dané období. Èasový rozsah pro zobrazení je buï automaticky od okamiku zapnutí napájení pøístroje na svorky 5-6 a 7-8 (
vnitønì jsou spojeny pro zjednoduení zapojení v rozvadìèi ) nebo pøi nepøeruení napájení od okamku posledního zobrazení Imax.
Poloha Ind znamená aktuální protékající proud, poloha Overcurrent znamená zobrazení max. hodnoty proudu za dané období.
Doplònující údaje :
Teplota okolí -25°C a +55°C
Velikost íøe 50mm, výka 90mm, hloubka 58mm
Montá na standardní litu

Vá dodavatel:
Ing. Petr Kotas
Rakovecká 809, 73543 Albrechtice
tel: +420 77788490
IÈO: 13638408
info@inelectric.cz
www.inelectric.cz
Rádi Vám pøístroje a prvky dodáme

