REPORT
Seria 70

Relee electronice
de supraveghere
a tensiunii pentru
aplicații trifazate
Tipul 70.42
Tipuri multifuncționale,
asigurând flexibilitatea supravegherii:
Subtensiunii, Supratensiunii, Câmp de
supraveghere, Succesiunea fazelor,
Lipsă fază, Asimetrie și Lipsă neutru.

Omologări (conform tipului)

Caracteristici
•
•
•
•

2 C – contacte comutatoare la ieșire, 8 A
Logică de protecţie pozitivă – contactul de ieșire se deschide dacă releul detectează o eroare
Toate funcțiile și valorile pot fi ușor reglate prin intermediul selectoarelor de pe partea frontală
Se pot utiliza atât şurubelniţele cu cap plat cât şi cele cu cap cruce pentru: selectarea funcţiei,
reglarea temporizării şi prinderea respectiv desprinderea releului de pe şină
• LED-uri indicatoare pentru o vizualizare imediată și clară
• Carcasă modulară, 35 mm lățime
• Montare pe şină 35 mm (EN 60715)

SERIA 70
Relee de supraveghere a rețelei

Tipul

Tensiunea nominală a
sistemului V AC (50/60 Hz)
Intervalul nivelului de
detecţie a tensiunii
Neutru (Nul)
Configuratia contactului
Memorarea defectului
Întârzierea la deconectare
Dimensiuni
(lățime, adâncime)
Funcția

70.11

70.31

70.41

70.42

Monofazat
220...240 V AC

Trifazat
380...415 V AC

Trifazat
380...415 V AC

Trifazat
380...415 V AC

170...270 V

300...480 V

300...480 V

300...480 V

—

fără Neutru

cu / fără Neutru

cu Neutru

1C

1C

1C

2C

selectabilă

selectabilă

—

selectabilă

(0.5...60 s) ) reglabilă

(0.5...60 s) reglabilă

(0.5...60 s) reglabilă

(0.5...60 s) reglabilă

17.5 x 60 mm

35 x 60 mm

35 x 60 mm

35 x 60 mm

Subtensiune

Subtensiune

—

Subtensiune

Supratensiune

Supratensiune

—

Supratensiune

Câmp de supraveghere

Câmp de supraveghere

Câmp de supraveghere

Câmp de supraveghere

—

Succesiunea fazelor

Succesiunea fazelor

Succesiunea fazelor

—

Lipsă fază

Lipsă fază

Lipsă fază

—

—

Asimetrie

Asimetrie

—

—

Lipsă neutru

Lipsă neutru

Relee de supraveghere a succesiunii fazelor și lipsă fază
Tipul

70.61

70.62

Trifazat
208...480 V AC

Trifazat
208...480 V AC

—

—

Neutru (Nul)

—

—

Configuratia contactului

1C

2C

Memorarea defectului

—

—

0.5 s fixặ

0.5 s fixặ

17.5 x 60 mm

22.5 x 100 mm

Succesiunea fazelor

Succesiunea fazelor

Lipsă fază

Lipsă fază

Tensiunea nominală a
sistemului V AC (50/60 Hz)
Intervalul nivelului de
detecţie a tensiunii

Întârzierea la deconectare
Dimensiuni
(lățime, adâncime)
Funcția
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FINDER își rezervă dreptul de a face modificări la caracteristicile produselor sale în orice moment fără notificare prealabilă. FINDER nu își asumă nici o responsabilitate în cazul folosirii sau aplicării necorespunzătoare a produselor în urma cărora pot interveni daune sau vătămări a persoanelor.

Relee de supraveghere a tensiunii

