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Teljesítménytényező fi gyelő relé  COS-1

EAN kód

Technikai paraméterek Jelölés Az eszköz részei

Működés

Bekötés

belső 

sönt

• hálózatok áram és feszültség közötti fáziseltolódását (cos-φ) fi gyeli 3- és 1-fázison

• relé fi gyeli a motorok túlterhelését és szabadon futását

• 3x400V-os hálózatokhoz is használható

• “MEMÓRIA” funkció - az előlapi "RESET" gombbal visszakapcsolható normál állapotba (a retesztelés kialakításától függően)

• lehetőség van áramváltó csatlakoztatására, a fi gyelt áramérték tartományának növelésére

• 2 független kimeneti relé

• beállítható késleltetés a rövid ideig tartó csúcsterhelések hatásának kiküszöbölésére

• beállítható teljesítménytényező ( cos-φ ) tartomány: 0.1- 0.99

• állítható késleltetés a motorindítás hatásainak kiküszöbölésére

• választható hiszterézis 5% vagy 10%

• galvanikusan leválasztott tápfeszültség: AC 230 V, AC 400 V vagy AC/DC 24 V

• kimeneti kontaktusok:  2x váltóérintkező 16 A / 250V AC1

• 3 modul széles, DIN sínre szerelhető

Tápfeszültség

Tápfeszültség csatlakozók:

Tápfeszültség:

Teljesítményfelvétel:

Tápfeszültség tűrése:

Mérés

Feszültség rendszer:

Csatlakozók:

Felső cos-φ érték:

Alsó cos-φ érték:

Max. állandó túlterhelés:

Áramtartomány:

Túláram:

Hiszterézis:

t1 késleltetés:

t2 késleltetés:

Pontosság

Beállítási pontosság (mechanikai):

Ismétlési pontosság:

Hőmérséklet függés:

Határértéktűrés:

Kimenetek

Kontaktusok száma:

Névleges áram:

Megszakítási képesség:

Túláram:

Kapcsolási feszültség:

Min. DC kapcsolási teljesítmény:

Kimenet jelzése:

Mechanikai élettartam:

Elektromos élettartam (AC1):

Egyéb információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Elektromos szilárdság:

Beépítési helyzet:

Felszerelés:

Védettség:

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Max. vezeték méret (mm2):

Méretek:

Tömeg:

Szabványok:

A1 - A2

AC 230 V, AC 400 V vagy AC/DC  24 V (AC/50-60Hz)

max. 4.5 VA

-15 %; +10 %

3x400 V / 50 Hz

L1, L2, L3, B1

állítható 0.1 - 0.99

állítható 0.1 - 0.99

(bemenet L1, L2, L3) AC 3x460 V 

0.1 - 16 A

20 A  (<3 sec.)

állítható  5% vagy 10%

állítható 0.5 - 30 s

állítható 0 - 10 s

5 %

<1 %

< 0.1 % / °C

5 %

2x váltóérintkező (AgNi)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

20 A / < 3 s

250 V AC1 / 24 V DC

500 mW

sárga LED

3x107

0.7x105

-20.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (tápfeszültség-kimenet)

tetszőleges

DIN sínre - EN 60715

IP 40 előlapról / IP20 a csatlakozókon

III.

2

max. 1x 2.5, max. 2x1.5/ érvég max. 1x1.5 

90 x 52 x 65 mm 

240 g

EN 60255-6, EN 61010-1

Hiszterézis választása

(hibáról történő visszaálláskor)

2. relé működése 

(1 - párhuzamos, 2 - független)

„MEMÓRIA“ funkció választása

Tápfeszültség jelzése

Max - felső érték túllépésének jelzése

Kimenet állapotjelzése

Min - alsó érték alá csökkenés jelzése

Cos φ MIN - alsó érték beállítása

Cos φ MAX - felső érték beállítása

t2 - zavarcsúcsok elleni késleltetés

t1 - motorindítás késleltetési ideje
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Miután az eszköz bekapcsol, a sárga LED t1- ideig villog, és mindkét relét bekapcsolja (Alapállapot). Ez a késleltetés a motorok indításánál előforduló hibákat küszöböli ki. Ha a cos φ értéke túllépi a beállított felső értéket, a piros  

„<cos φ“ LED világítani kezd. A t2 idő eltelte után a 15-18-as relék nyitnak. Ha a cos φ értéke az min. értékhatár alá esik, a piros  „>cos φ“ LED világít. T2 idő eltelte után a 25-28-as relék nyitnak. Ha nincs terhelés (nincs áram), a  

piros „<cos φ“ LED világít (cos φ=1).
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Hiszterézis

Hiszterézis

memória BE (DIP-2)

Frekvencia fi gyelő relé  HRF-10

Funkciók

Bekötés

EAN kód

Frekvencia tartományok beállítása

Technikai paraméterek Az eszköz részei

L, N

 161 - 346V

50 / 60 / 400 Hz

1.7VA / 1.1W

346V

416V

állítható 80 - 120 %Fn

állítható 80 - 120 % Fn

állítható 0.5 - 5 % Fn

állítható 0.5 - 10 s

 161V

1x váltó (AgNi), aranyozott

250V / 8 A, max. 2000VA

30V / 8A

3x106 a terhelés tartományában

-20.. +55  °C

-30.. +70  °C

4 kV / 1 min.

III.

2

IP 40 előlapról / sorkapcsok IP 20                                            

max. 2 x 1.5 / 1 x 2.5

90 x 52 x 64 mm

 125 g

EN 60255-6, EN 60255-27, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Táp és felügyelt csatlakozók:

Tápfeszültség:

Frekvencia tartomány Fn:

Bemeneti teljesítmény (max):

Túlterhelés

 - folyamatos:

 - max. 10s:

Frekvencia Fmax:

Frekvencia Fmin:

Diff erencia:

Késleltetés (hibára állás):

Nyitási szint (Uopen):

Kimeneti relé- kontaktus:

AC kontaktus capacity:

DC kontaktus terhelhetősége:

Mechanikai élettartam:

Egyéb információk

Működési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet:

Elektromos szilárdság  

(tápegység-relékontaktus):

Túlfeszültségi kategória:

Szennyezettségi fok:

Védettség:

Max. vezeték méret (mm2):

Méretek:

Tömeg:

Szabványok:

• AC feszültségek frekvenciájának felügyeletére alkalmas relé, pl. napelemes erőművekhez, generátorokhoz

• a fi gyelt frekvencia 50/60/400 Hz lehet, mely kapcsolóval választható

• tápellátása a fi gyelt hálózat feszültségéről történik

• két állítható frekvencia (Fmin, Fmax), 80 - 120% Fn tartományban

• állítható diff erencia

• állítható késleltetés

• az „Fn“ névleges frekvenciák kapcsolóval választhatók

• 3-Modul, DIN sínre rögzíthető

A tápfeszültség (fi gyelt fesz.) rákapcsolása után a zöld LED világít.

Ha a fi gyelt frekvencia a két szint között van (Fmin – Fmax), a piros LED nem világít. Az UNDER relé meghúzott (15-16-18 

kontaktus)és az OVER relé elengedett ( 25-26-28 kontaktus).

Ha a felügyelt frekvencia meghaladja a beállított Fmax értéket, az OVER relé meghúz a késleltetés után és a piros LED világít. 

A késleltetés alatt a piros LED villog.

Ha az ellenőrzött frekvencia Fmax – Diff erencia alá csökken, a relé késleltetés nélkül kikapcsol és a piros OVER LED kialszik.

Ha az ellenőrzött frekvencia a beállított Fmin szint alá csökken, az UNDER relé a beállított késleltetés után elenged, és 

a piros UNDER LED tovább világít. A késleltetés alatt a piros LED villog. Ha a felügyelt frekvencia meghaladja az fmin + 

Diff erencia szintet, a relé késleltetés nélkül behúz és a piros UNDER LED kialszik. Ha az ellenőrzött feszültség alacsonyabb, 

mint az Uopen nyitási szint, akkor mindkét relé kikapcsol és mindkét piros LED (UNDER és OVER) lassan villog - jelezve, hogy 

nem elegendő a tápfeszültség.

Késleltetés beállítása

Diff erencia beállítása

F <Fmin jelzése
Fn beállítása

Kimeneti kontaktusok

Tápfeszültség jelzés

F > Fmax jelzése

Táp / fi gyelt feszültség csatlakozója

Fmax beállítása

Fmin beállítása

Fn beállítás = 60HzFn beállítás = 50Hz Fn beállítás = 400Hz




