REPORT
70-es sorozat

Háromfázisú
feszültségfelügyeleti
relé
70.42.8.400.2032-es típus

Többfunkciós feszültségfelügyelet:
fesz. csökkenés, fesz. növekedés,
fázissorrend, fáziskiesés, aszimmetria és
nullavezető szakadásának felügyelete.

Tanúsítványok

Jellemzők
•
•
•
•
•
•
•

2 CO (váltóérintkező), 8 A
Pozitív biztonsági logika: hiba érzékelésekor a záróérintkező nyit
Az összes funkció és érték könnyen állítható a kezelőgombok segítségével
A kezelőgombok lapos vagy keresztcsavarhúzóval egyaránt állíthatók
Nyugtázási funkció (memória)
Az üzemi állapot színes LED-es állapotjelzése
TS 35 mm-es szerelősínre (EN 60715) szerelhető

70-es sorozat
Felügyeleti relék

Tipus

70.11

70.31

70.41

70.42

Névleges feszültség
(50/60 Hz)

egyfázisú
(220...240)V AC

háromfázisú
(380...415)V AC

háromfázisú
(380...415)V AC

háromfázisú
(380...415)V AC

Feszültségfelügyeleti
tartomány

(170...270)V AC

(300...480)V AC

(300...480)V AC

(300...480)V AC

Nullavezető szakadása

—

—

választható

ﬁxen beállítva

Érintkezők kialakítása

1 CO (váltóérintkező)

1 CO (váltóérintkező)

1 CO (váltóérintkező)

1 CO (váltóérintkező)

választható

választható

—

választható

(0.5...60)s tartományban

(0.5...60)s tartományban

(0.5...60)s tartományban

(0.5...60)s tartományban

17.5 x 60 mm

35 x 60 mm

35 x 60 mm

35 x 60 mm

fesz. csökkenés

fesz. csökkenés

—

fesz. csökkenés

Nyugtázási funkció
Kikapcsolási késleltetés
Méretek (szé x mé)

fesz. növekedés

fesz. növekedés

—

fesz. növekedés

fesz. csökk. + fesz. növ.

fesz. csökk. + fesz. növ.

fesz. csökk. + fesz. növ.

fesz. csökk. + fesz. növ.

Felügyeleti funkciók

—

fáziskiesés

fáziskiesés

fáziskiesés

—

fázissorrend

fázissorrend

fázissorrend

—

—

aszimmetria

aszimmetria

—

—

nullavezető szakadása

nullavezető szakadása

70.61

70.62

Névleges feszültség
(50/60 Hz)

háromfázisú
(208...480)V AC

háromfázisú
(208...480)V AC

Feszültségfelügyeleti
tartomány

—

—

Nullavezető szakadása

—

—

Érintkezők kialakítása

1 CO (váltóérintkező)

2 CO (váltóérintkező)

Fázisﬁgyelő relék kivitelei
Tipus

Nyugtázási funkció
Kikapcsolási késleltetés
Méretek (szé x mé)
Felügyeleti funkciók

—

—

0.5 s ﬁxen

0.5 s ﬁxen

17.5 x 60 mm

22.5 x 100 mm

fáziskiesés

fáziskiesés

fázissorrend

fázissorrend
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A megadott adatok tájékoztató jellegűek. A műszaki változtatások jogát a gyártó fenntartja, az esetlegesen a katalógusban előforduló hibákért felelősséget nem vállal.

Feszültségfelügyeleti relék kivitelei

