Un program pentru orice aplicaþie
Monitorizare ºi comandã cu releele SIRIUS

sirius

Programul complet de relee SIRIUS:
Relee pentru orice aplicaþie

Preocuparea normalã a fiecãrui proiectant din domeniul instalaþiilor electrice este
alegerea aparatelor pentru comanda, acþionarea ºi protecþia acestora. Dar când sunt
necesare relee simple de cuplare, de monitorizare sau de comandã, începe o cãutare
îndelungatã a releelor potrivite de la diverºi furnizori. Ei bine, acum puteþi economisi
timp. Pentru cã la noi veþi gãsi totdeauna aceste produse într-o familie: SIRIUS®. Aceasta
vã uºureazã alegerea ºi garanteazã un raport de top calitate preþ.
În programul nostru de relee SIRIUS, gãsiþi tot ce aveþi
nevoie pentru protecþia alimentãrilor de motor. Simplu ºi
comod. Totul de la un singur furnizor. Un asemenea program
cuprinzãtor de relee de timp, de supraveghere, relee de
cuplare înguste, relee intermediare, relee de putere sau
adaptoare de interfaþã, nu veþi gãsi aºa uºor. Pentru orice
cerere existã ceva de oferit.
Toate releele SIRIUS sunt foarte uºor de folosit  în toatã
gama. Vã rugãm sã studiaþi oferta noastrã completã pentru a
vã convinge singuri. Veþi fi chiar impresionaþi.
Relee SIRIUS  Un program pentru orice aplicaþie.

Principalele caracteristici:
 Program complet. Potrivite pentru orice aplicaþie
 Uºor de utilizat. Simplu de reglat
 Multifuncþionalitate: relee cu grad mare de versatilitate
 Tipuri pentru fiecare aplicaþie
 Raport excelent calitate  preþ

Totul în zona verde:
Cu releele de timp, de monitorizare ºi de cuplare SIRIUS totul
funcþioneazã fãrã probleme.
Dacã se folosesc în producþie,
transport, la monitorizarea
motoarelor ºi instalaþiilor sau
comanda instalaþiilor complexe
releele au totul sub control.

Relee de timp

Relee de timp 3RP15/3RP20
pentru montaj pe ºinã
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Relee de timp digitale 7PV
pentru montare pe panou
Relee de monitorizare

Relee de monitorizare 3UG pentru

a reþelei

reþea, tensiune monofazatã ºi izolaþie

Relee de monitorizare

Relee de monitorizare 3UG4 pentru

a sarcinii

curentul monofazat, cos j ºi curentul activ

Relee de protecþie

Relee de protecþie cu termistor 3RN1

cu termistor

pentru protecþia motoarelor la supraîncãlzire

Relee de monitorizare

Relee cu reglaj analogic

a temperaturii

3RS10/3RS11
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Relee cu reglaj digital
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Relee de monitorizare
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Relee de monitorizare 3UG4 pentru
nivelul fluidelor ºi turaþia motoarelor

Relee de cuplare

Relee 3TX701 cu soclu

de formã îngustã

Relee 3TX700 cu prindere pe ºinã
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Interfeþe de cuplare cu semiconductoare
3TX70

22/23

Relee de cuplare în carcasã industrialã
Relee de cuplare 3RS18
Relee intermediare cu soclu
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Relee cu soclu LZX
Aparate complete
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Relee cu soclu LZX
Module individuale
Adaptoare
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Adaptoare de interfaþã 3RS17,
Adaptoare de semnale normate ºi universale 28/29

Relee de putere

Relee de putere 3TG10
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Surse de alimentare

Surse de alimentare SITOP Power
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Relee de timp 3RP15/3RP20
pentru montaj pe ºinã

Releele de timp electronice 3RP1/3RP2
sunt folosite ca elemente de comutaþie în
circuitele de protecþie a motoarelor, circuite de reglare, circuite de monitorizare ale

Avantaje:
 Toate variantele au cleme detaºabile
 Toate variantele au conexiuni cu ºuruburi sau cu arc

instalaþiilor industriale. Datoritã concepþiei

 Funcþiile reglate sunt vizibile prin plãcuþe
corespunzãtoare

de proiectare ºi a execuþiei compacte sunt
elemente ideale ca relee de timp pentru

 Program complet pentru orice aplicaþie:
numai ºapte aparate de bazã

dulapurile electrice industriale.

 Avantaje clare ale releului de timp multifuncþional
cu tensiune de alimentare cu domeniu larg
 Raport optim calitate/preþ
 Contacte aurite cu acþionare pozitivã (pentru circuite
de siguranþã pânã la cat.2 conform DIN EN 954-1,
opþional lucreazã cu automate programabile)
 Capac sigilabil pentru asigurarea parametrilor reglaþi

Instrucþiuni de proiectare:
 Pentru funcþia de generator de impuls, durata impulsului
ºi durata pauzei dintre douã impulsuri consecutive pot fi
setate separat; pentru funcþia flash raportul este 1:1
 Funcþia time addition (fãrã reþinere în cazul cãderii
alimentãrii) pentru relee multifuncþionale: prin activarea
contactului de start

Domenii de utilizare:
Cu temporizare la acþionare:
 Eliminarea unor întreruperi accidentale de scurtã
duratã
 Pornirea treptatã a motoarelor pentru evitarea
suprasolicitãrii cablurilor de alimentare.
Cu temporizare la revenire:
 Menþinerea funcþionãrii dupã dispariþia tensiunii
de comutaþie (ex.: ventilatoare)
 Deconectarea la avarie, respectiv aducerea
instalaþiei într-o stare sigurã în ciuda întreruperii
alimentãrii
Stea/triunghi:
 Comutarea motoarelor din alimentare stea în
alimentare triunghi cu o pauzã de 50 ms pentru
evitarea scurtcircuitului intre faze

Relee de timp 3RP1/3RP2  Relee de timp electronice din gama 3RP20 în design SIRIUS carcasã de 45 mm
Funcþie
8 funcþii
8 funcþii
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare
16 funcþii

Contacte
1 CC (contact comutabil)
1 CC
1 CC
1 CC
2 CC

Domeniu reglaj timp
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h

Tensiune auxiliarã
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
24240 V ca/cc

Cod de comandã
3RP2005- AQ30
3RP2005- AP30
3RP2025- AQ30
3RP2025- AP30
3RP2005- BW30

Relee de timp 3RP1/3RP2  Relee de timp electronice din gama 3RP15 în carcasã de 22,5 mm
8 funcþii
8 funcþii
8 funcþii
8 funcþii
8 funcþii
16 funcþii
16 funcþii
16 funcþii
16 funcþii
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare
Temporizare la acþionare, 2-cond.
Temporizare la acþionare, 2-cond.
Temporizare la revenire cu tens. aux.
Temporizare la revenire cu tens. aux.
Temporizare la revenire cu tens. aux.
Temporizare la revenire cu tens. aux.
Temporizare la revenire cu tens. aux.
Temporizare la revenire cu tens. aux.
Temporizare la revenire cu tens. aux.
Temporizare la revenire cu tens. aux.
Temporizare la revenire cu tens. aux.
Temporizare la revenire cu tens. aux.
Temporizare la revenire cu tens. aux.
Temporizare la revenire cu tens. aux.
Generator impuls
Generator impuls
Generator impuls
Stea/triunghi cu temporizare dupã comut.
Stea/triunghi cu temporizare dupã comut.
Stea/triunghi
Stea/triunghi
Stea/triunghi
Stea/triunghi
1) Contacte aurite ºi cu acþionare pozitivã
2) Acest aparat are numai conexiuni cu ºurub

1 CC
1 CC
1 CC
1 CC
2 CC
2 CC
2 CC
2 CC
2 CC
1 CC
1 CC
1 CC
1 CC
1 CC
1 CC
1 CC
1 CC
2 CC
2 CC
2 CC
2 CC
1 ND, semiconductor
1 ND, semiconductor
1 CC
1 CC
1 CC
1 CC
1 CC
1 CC
1 CC
1 CC
1 CC
2 CC
2 CC
2 CC
1 CC
1 CC
1 CC
3 x 1 ND
3 x 1 ND
1 ND + 1 ND
1 ND + 1 ND
1 ND + 1 ND
1 ND + 1 ND

0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.510 s
0.510 s
1.530 s
1.530 s
5100 s
5100 s
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05240 s
0.05240 s
0.510 s
0.510 s
1.530 s
1.530 s
5100 s
5100 s
0.05100 s
0.05100 s
0.05100 s
0.05100 s
0.05100 s
0.05100 s
0.05 s100 h
0.05 s100 h
0.05 s100 h
120 s, 30600 s
120 s, 30600 s
120 s
120 s
360 s
360 s

12 V cc
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
24240 V ca/cc
24240 V ca/cc
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
24240 V ca/cc
400440 V ca
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
4248/60 V ca/cc
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
24240 V ca/cc
2466 V ca/cc
90240 V ca/cc
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
24 V ca/cc
100127 V ca/cc
200240 V ca/cc
24 V ca/cc
100127 V ca/cc
200240 V ca/cc
4248/60 V ca/cc
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca
ca/cc 24/100127 V ca
ca/cc 24/200240 V ca

3RP15053RP15053RP15053RP15053RP1505-

AA40
AQ30
AP30
AW30
RW301)

3RP1505- BQ30
3RP1505- BP30
3RP1505- BW30
3RP1505- 1 BT202)
3RP1511- AQ30
3RP1511- AP30
3RP1512- AQ30
3RP1512- AP30
3RP1513- AQ30
3RP1513- AP30
3RP1525- AQ30
3RP1525- AP30
3RP1525- BR30
3RP1525- BQ30
3RP1525- BP30
3RP1525- BW30
3RP1527- EC30
3RP1527- EM30
3RP1531- AQ30
3AP1531- AP30
3RP1532- AQ30
3RP1532- AP30
3RP1533- AQ30
3RP1533- AP30
3RP1540- AB30
3RP1540- AJ30
3RP1540- AN30
3RP1540- BB30
3RP1540- BJ30
3RP1540- BN30
3RP1555- AR30
3RP1555- AQ30
3RP1555- AP30
3RP1560- SQ30
3RP1560- SP30
3RP1574- NQ30
3RP1574- NP30
3RP1576- NQ30
3RP1576- NP30

Conexiune cu ºuruburi

1

Conexiune cu arc

2
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Relee de timp digitale 7PV
pentru montare pe panou

Aparat ideal pentru montare pe panou:

Avantaje:

releul electronic de timp 7PV. Cu dimen

 Uºor de urmãrit ºi accesibil datoritã montajului frontal

siuni de 48 x 48 mm pentru decupãri în

 Formã 48 x 48 mm

pupitru (uºa dulap) de 45 x 45 mm, acest
aparat oferã fiecãrui utilizator funcþia
potrivitã,

tensiunea

de

alimentare

corespunzãtoare ºi domenii de timp
largi. Aparatul permite domenii de timp
comutabile ºi acoperã un spectru larg al
tensiunii de alimentare. Se poate folosi la

 Releu multifuncþional cu afiºaj LCD ºi cu setãri
nevolatile de parametri
 Domeniu de timp comutabil de la 0,01 s la 9999 h
 Uºor de utilizat cu meniu simplu
 Uºor de schimbat datoritã faptului cã soclul ºi releul
sunt componente separate

temperaturi de la  20°C pânã la 60°C. Se
regleazã cu ajutorul unui display LCD ºi a

Domenii de utilizare:

unei tastaturi. Se oferã în varianta cu

 La schimbarea permanenentã a procesului tehnologic

soclu, cu prindere pe ºinã sau cu legãturi

 La schimbãri dese ale configuraþiei instalaþiei

spate.

 Peste tot acolo unde timpii de pornire ºi de procesare
trebuie permanent adaptaþi (sudurã de materiale cu
grosime diversã)

Relee de timp 7PV
Relee reglabile digital, cu montaj îngropat
Multifuncþional, 6 funcþii
 cu temporizare la acþionare
 cu temporizare la revenire cu tensiune auxiliarã
 impulsuri începând cu o treaptã
 impulsuri începând cu o pauzã
 contacte pasagere
 formator de impulsuri
1 contact comutabil
Afiºaj LCD
0,01 s  9999 h, comutabil în 11 trepte
24 V ca/cc / 110  240 V ca
Relee de timp electronice 7PV3, reglabile digital
Funcþii
6 funcþii

Contacte
1 CC

Temporizare Tensiune de comandã Cod de comandã
0.01 s9999 h 24 V ca/cc/110240 V ca 7PV3348-2AX34

Accesorii
Execuþie
Soclu cu 11 poli cu conexiuni spate
Soclu cu 11 poli pentru ºinã DIN

Cod de comandã
7PX9921
LZX:MT78750
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Relee de monitorizare 3UG
pentru reþea, tensiune monofazatã
ºi izolaþie

Noile relee de monitorizare a reþelei 3UG
dau posibilitatea unei protecþii maxime
pentru maºini ºi instalaþii. Astfel pot fi
recunoscute defecte ale parametrilor
reþelei ºi se poate acþiona în consecinþã
înainte de a se întâmpla pagube mari
datoritã acestora.

Avantaje:
 Datoritã domeniului larg al tensiunii de mãsurã e utilizabil
în toate reþelele de la 160 la 690 V ca fãrã tensiune
auxiliarã
 Reglare la alegere pe: supratensiune, tensiune scãzutã
sau supraveghere fereastrã
 Parametrizare liberã a temporizãrilor ºi a reset-ului
 Lãþime redusã pentru toate variantele pentru
supravegherea tensiunii ºi a reþelei
 Afiºare permanentã a valorii reale ºi a erorilor de reþea la
varianta digitalã
 Corecþie automatã a sensului de rotaþie prin recunoaºterea
erorilor de reþea ºi a succesiunii greºite a fazelor
 Toate variantele cu bloc de cleme detaºabil
 Toate variantele se oferã cu conexiuni cu ºurub sau cu arc
Domenii de utilizare:
Aplicaþiile rezultã din tabelul de mai jos. Ele aratã ce stãri ale
instalaþiei sunt recunoscute de parametrii releelor de
monitorizare.

Montaj pentru supravegherea
trifazatã a reþelei
L1
L2
L3

Releu de
monitorizare
3UG

Cãdere
faze

Mãrimea de mãsurat

Defecte posibile ale instalaþiei

Succesiune faze

 Sensul de rotaþie al acþionãrii

Cãderea unei faze

 Siguranþa a deconectat
 Cãderea tensiunii de comandã
 Funcþionarea unui motor fãrã o fazã cu încãlzirea corespunzãtoare

Asimetrie faze

 Supraîncãlzirea motorului datoritã asimetriei fazelor sau cãderii unei
faze
 Recunoaºtere sarcini asimetrice în reþea

contactor

Tensiune,
asimetrie
faze
M

 Recunoaºtere cãdere fazã chiar în cazul existenþei tensiunii induse
Tensiune scãzutã

Sens de
rotaþie

 Curent mãrit în motor cu încãlzire corespunzãtoare
 Resetare nedoritã a aparatelor
 Detecþia cãderilor de tensiune pe linie, mai ales când e furnizatã din baterii
 Comutator valoare de prag pentru semnale analogice 0 10 V

Supratensiune

 Protejeazã instalaþia împotriva distrugerilor datorate supratensiunilor
reþelei
 Conectarea instalaþiei sau a sistemului la o tensiune precizatã
 Comutator valoare de prag pentru semnale analogice 0  10V

Supravegherea
izolaþiei

 Supravegherea rezistivitãþii izolaþiei în reþele fãrã punere la pãmânt

Relee 3UG de monitorizare a reþelei ºi a tensiunilor trifazate N O U

!

Succe- Cãdere AsimeHisterezis Tensiune SupraSuprave-- Temporizare
siune
fazã
trie faze
minimã
tensiune ghere
faze
neutru
Lãþime 22,5 mm
3UG4614 pânã la 3UG4618, reglaj digital cu memorare defect ºi display LCD
Da



1)













Contacte

Tensiune Cod de comandã
reþea

1 CC

160260
320500
420690
160260
320500
420690
160690
160690
160690

2 CC

Da

Da

10%











Da

Da

20%

5%

160690 V





0 sau
520%
Prin
valoarea
de prag
Prin
valoarea
de prag
0 sau
520%

120 V

160690 V





120 V

160690 V

160690 V 

la deconectare
0.120 s
la conectare ºi de2 CC
160690
conectare 0.120 s
0.120 s pentru Umin 1CC pentru Vmin 160690
ºi Umax
ºi Vmax

120 V

160690 V

120 V

160690 V

160690 V Da
(90400
w.r.t. N)
160690 V 

0 sau
520%

120 V

160690 V

La alegere Da
La alegere Da

La alegere Da

Corecþie
automatã

Da

Corecþie
automatã

Da

1)

160690 V Da
(90400
w.r.t. N)

1 CC
2 CC
2 CC

0.120 s pentru Umin 1 CC pentru Vmin 160690
ºi Umax
ºi Vmax
(90400
faza N)
1 CC pt. defecte 160690
la deconectare
0.120 s
de reþea ºi 1 CC
pt. succesiune faze
la deconectare
1 CC pt. defecte 160690
0.120 s
de reþea ºi 1 CC (90400
pt. succesiune faze faza N)

Tensiune de revenire apãrutã prin conectarea unor aparate
între faze

3UG45113UG45113UG45113UG45113UG45113UG45113UG45123UG45123UG4513-

AN20
AP20
AQ20
BN20
BP20
BQ20
AR20
BR20
BR20

3UG4614-

BR20

3UG4615-

CR20

3UG4616-

CR20

3UG4617-

CR20

3UG4618-

CR20

Conexiune cu ºuruburi

1

Conexiune cu arc

2

Aparatul 3UG4511 nu poate recunoaºte sigur cãderea unei faze.
În reþelele de ca se conecteazã monofazat multe aparate, dar, datoritã
interconectãrii reþelei, totdeauna existã o tensiune indusã la bornele
aparatelor care au o fazã cãzutã.

Monitorizare tensiune monofazatã N O U

!

Domeniu mãsurã Histerezis
Contacte
Temporizare
Lãþime 22,5 mm, toate aparatele au reglaj digital cu memorare defect ºi display LCD,
monitorizând în acelaºi timp supratensiunile ºi cãderile de tensiune într-un domeniu complet de mãsurã
17275 V ca/cc
0.1150 V
1 CC
0.120 s
0.160 V ca/cc
0.130 V
1 CC
0.120 s
10600 V ca/cc

0.1300 V

Tensiune auxiliarã

Cod de comandã

Alimentare proprie
24 V ca/cc
24240 V ca/cc
24 V ca/cc
24240 V ca/cc

3UG46333UG46313UG46313UG46323UG4632-

AL30
AA30
AW30
AA30
AW30

1 CC

0.120 s

Contacte

Lãþime

Tensiune auxiliarã

Cod de comandã

1 CC

45 mm

1 CC

45 mm

115/230 V ca
24240 V ca
24240 V ca

3UG3081-1AK20
3UG3081-1AW30
3UG3082-1AW30

8| 9

Monitorizare izolaþie în reþelele IT
Reþea

Domeniu mãsurã

ca

1110 kW

Auto-reset/
memorare eroare
comutabil

cc

10110 kW

comutabil

Conexiune cu ºuruburi

1

Conexiune cu arc

2

15

Relee de monitorizare 3UG4
pentru curentul monofazat, cos j ºi
curentul activ

Releele 3UG4 care monitorizeazã curentul,
factorul de putere cosj ºi curentul activ
sunt ideale pentru supravegherea încãrcãrii
motoarelor ºi a funcþionalitãþii consumato
rilor electrici.
Aceste aparate recunosc devreme apariþia
uzurilor ºi a defectelor. Astfel se poate
acþiona la timp cu mult înainte de apariþia
unor daune mari.

Avantaje:

Monitorizare curent:

 Variantele cu tensiune de alimentare extinsã

 Numai douã variante de la 2 mA la 10 A

reduc stocurile

 Mãsurã valoare efectivã

 Reglaj la alegere între depãºire/scãdere
valoare sau supraveghere în fereastrã

 Folosire la frecvenþe de 40-500 Hz ca ºi cc

 Parametrizare liberã a temporizãrilor ºi
comutator Reset

Monitorizare cos

 Afiºare permanentã a valorii actuale ºi a
tipului de defect
 Toate variantele cu bloc de cleme detaºabil
 Toate variantele se oferã cu conexiune cu
ºurub sau arc

j ºi curent activ:

 Folosire universalã datoritã tensiunii de lucru între
90-690 V ca
 Supraveghere de curenþi mici monofazaþi sub 0,5 A
chiar la mersul în gol a motorului
 Reglajul simplu al valorii de prag cu referire directã
la mãrimile de sarcinã a motorului
 Prin supravegherea ferestrei ºi mãsurarea curentului activ se sesizeazã întreruperea conductoarelor
precum ºi cãderea unei faze
 Monitorizarea sarcinii motorului independent de
tensiunea de alimentare
 Principiu de mãsurã la alegere cos j sau Ires
(curent activ)
Domenii de utilizare:
Aplicaþiile rezultã din tabelul alãturat. Ele aratã
ce stãri ale instalaþiei sunt supravegheate prin
parametrii corespunzãtori.

Relee de monitorizare 3UG4  supravegherea curentului monofazat

NO

U!

Domeniu de
Histerezis
Contacte
Temporizare
mãsurã
la acþionare
Lãþimea 22,5 mm, toate aparatele se regleazã digital cu display LCD, memorare eroare,
supraveghere concomitentã a curentului maxim ºi minim pe tot domeniul de mãsurã

Temporizare
la revenire

Tensiune auxiliarã

Cod de comandã

2.0 mA ca/cc
0.1 mA250 mA
pânã la 500 mA ca/cc
0.05 A ca/cc
0.01 A5 A
pânã la 10 A ca/cc

24 V ca/cc
24240 V ca/cc
24 V ca/cc
24240 V ca/cc

3UG46213UG46213UG46223UG4622-

1 CC

0.120 s

0.120 s

1 CC

0.120 s

0.120 s

Monitorizare cos j ºi curent activ N O U

AA30
AW30
AA30
AW30

!

Domeniu de
Domeniu de
Histerezis la
mãsurã pentru mãsurã pentru cos j
cos j
Ires

Histerezis la
curent activ

Temporizare
la acþionare

Temporizarea
declamºãrii

Tensiunea
de comandã

Cod de comandã

0.10.99 (cos )

0.12.0 A

099 s

0.120.0 s

90690 V ca

3UG4641-

0.210.0 A

0.1 (cos )

CS20

Conexiune cu ºuruburi

1

Conexiune cu arc

2

Curentul ºi cos j în corelare cu sarcina motorului
1.4

I x cos

1.2

cos

1

I

A

cos

0.8

28

0.6

21

0.4

Sarcinã nominalã

0.2

14

Regulã empiricã:
sub sarcinã nominalã
cos j se modificã
foarte puternic;
peste sarcina
nominalã a motorului
curentul activ creºte
proporþional.
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Sarcinã motor

Curentul activ Ires are pe tot domeniul o comportare liniarã în raport cu
sarcina motorului.
Parametri
monitorizaþi

Starea instalaþiei

Monitorizare

 Supraveghere suprasarcinã

curent

 Sarcinã minimã în apropierea momentului
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nominal
 Monitorizarea funcþionalitãþii consumatorilor
electrici
 Supraveghere rupere conductor
 Managementul energiei (monitorizare curent fazã)
 Comutare pentru valoarea de prag pentru
semnal analogic pânã la 20 mA
Monitorizare
factor de putere

 Supraveghere la mers în gol
 Supraveghere sarcinã minimã în palierul cel

cos j ºi
curent activ

mai mic de putere
 Supraveghere suprasarcinã
 Monitorizare simplã a cos j în reþele pentru
compensarea factorului de putere
 Managementul puterii
 Întrerupere cablu între dulap ºi motor
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Relee de protecþie cu termistor 3RN1
pentru protecþia motoarelor la supraîncãlzire

Releele de protecþie a motoarelor cu
termistor 3RN1 aduc avantaje decisive
acolo unde întreruptoarele ºi releele de
suprasarcinã nu pot fi aparatele ideale de
protecþie: în anumite cazuri ºi deseori
datoritã influenþelor externe putem avea
supraîncãlziri, fãrã ca acestea sã-ºi
gãseascã corespondent în curenþii
detectaþi de întreruptoare/relee de
suprasarcinã. Exemple ar fi momentele
când existã o pornire grea (centrifuge),
acþionãri cu convertizoare de frecvenþã
sau comutãri repetate, frânãri sau rãciri
defectoase (datorate prafului, mizeriei).
Avantaje:

Domenii de utilizare:

 Mãsura directã a temperaturii înfãºurãrilor

 Funcþie semnalizare ºi deconectare prin douã
circuite de senzori cu temperaturi diferite de
acþionare, care vor putea reacþiona înainte de
deconectare, (pornire rãcire suplimentarã,
reducere sarcinã).

 Numai un aparat pentru toate puterile
 Inscripþionare conform DIN EN 50005 pentru
releele standard ºi cele de suprasarcinã
 Relee cu contacte aurite pentru folosire în condiþii
grele
 Afiºaj pe LED pentru rupere conductor ºi defect în
circuitul de senzori
 Toate variantele se oferã cu conexiune cu ºurub
sau conexiune cu arc
 Variante cu separare sigurã pânã la 300 V
conform DIN/VDE 0106 ca ºi variante cu relee
bistabile pentru aplicaþii deosebite
 Certificat ATEX pentru gaze ºi praf
 Toate variantele au cleme detaºabile

 Realizeazã o protecþie multimotor cu un singur
aparat, de exemplu la douã linii de fabricaþie cu
multe motoare care trebuie deconectate simultan

Relee de protecþie pentru motoarele cu termistoare PTC (PTC tip A)
Toate aparatele au separare galvanicã cu excepþia celor de 24 V ca/cc
Execuþie

Reset

Contacte

Tensiune de
comandã

Cod de comandã

Relee standard, lãþime 22,5 mm, monostabile, principiu buclã închisã, 1 LED
Borna A1 este conectatã la
punctul comun al contactului

Automat

1 CC

24 V ca/cc

3RN1000- AB00

110 V ca

3RN1000- AG00

230 V ca
Relee standard, lãþime 22,5 mm, monostabile, principiu buclã închisã, 2 LED-uri
Automat

1 ND + 1 NÎ

24 V ca/cc

3RN1010- CB00

110 V ca

3RN1010- CG00

230 V ca

3RN1010- CM00

24240 V ca/cc

3RN1010- CW00

24 V ca/cc

3RN1010- BB00

110 V ca

3RN1010- BG00

230 V ca

3RN1010- BM00

2 CC aurite

24 V ca/cc

3RN1010- GB00

1 ND + 1 NÎ

24 V ca/cc
110/230 V ca
24 V ca/cc
110 V ca
230 V ca
24 V ca/cc
24 V ca/cc
110/230 V ca
24 V ca/cc
110 V ca

3RN10113RN10113RN10113RN10113RN10113RN10113RN10123RN10123RN10123RN1012-

230 V ca

3RN1012- BM00

24 V ca/cc

3RN1012- GB00

24 V ca/cc
24240 V ca/cc

3RN1013- BB00
3RN1013- 1 BW10
3RN1013- 2 BW00
3RN1013- 1 GW10
3RN1013- 2 GW00

2 CC

Scurtcircuitele sunt detectate în circuitul
senzorilor

Manual/
la distanþã3)
Manual/
la distanþã3)

2 CC

2 CC aurite
Menþinere la cãderea tensiunii de alimentare2) Manual/auto/ 1 ND + 1 NÎ
la distanþã
Menþinere la cãderea tensiunii de alimentare2), Manual/auto/ 2 CC
Scurtcircuitele sunt detectate în circuitul
la distanþã
senzorilor
2 CC aurite
Menþinere la cãderea tensiunii de
alimentare2), scurtcircuitele ºi întreruperea
conductoarelor în circuitul senzorilor sunt
detectate ºi afiºate. Gamã mare de tensiuni
de alimentare cu protecþie a bornelor1)

3RN1000- AM00

Manual/auto/ 2 CC
la distanþã
2 CC aurite

24240 V ca/cc

CB00
CK00
BB00
BG00
BM00
GB00
CB00
CK00
BB00
BG00

Relee pentru 2 circuite de senzori, supraveghere ºi declanºare, 22,5 mm, monostabil, principiu buclã închisã, 3 LED-uri
Buton test/reset, cu menþinere la cãderea
Manual/auto/ 1 ND + 1 NÎ
24240 V ca/cc
3RN1022- DW00
tensiunii de alimentare2);
la distanþã
Circuitul de supraveghere are 1 ND pe
principiul buclei deschise.
Relee pentru 6 circuite de senzori, protecþie multi-motor, lãþime 45 mm, monostabil, principiul buclei închise, 8 LED-uri
Buton test/reset, cu menþinere la
cãderea tensiunii de alimentare2)

Manual/auto/ 1 ND + 1 NÎ
la distanþã

24240 V ca/cc

3RN1062- CW00

Manual/auto/ 2 CC
la distanþã

24240 V ca/cc

3RN1013- BW01
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Relee bistabile, lãþime 22,5 mm
Buton test/reset, menþinere la cãderea
tensiunii de alimentare2), scurtcircuitele ºi
întreruperea conductoarelor în circuitul
senzorilor sunt detectate ºi afiºate, versiune
bistabilã, nu declanºeazã la cãderea tensiunii

1) Separare de protecþie pânã la 300 V conform cu DIN/VDE 0106
2) Informaþii despre comportarea în cazul cãderii alimentãrii, vezi Catalog LV 1, capitolul 7
3) Resetarea folosind butonul de reset sau prin întreruperea alimentãrii de comandã

Conexiune cu ºuruburi

1

Conexiune cu arc

2

13

Relee de monitorizare a temperaturii
3RS10/3RS11
Relee cu reglaj analogic

Specialitatea aparatelor de mon itorizare a
temperaturii 3RS10/3RS11 este mãsurarea

Avantaje:

de temperaturi în medii lichide, gazoase ºi
solide. Temperatura e evaluatã prin senzori
plasaþi în mediul respectiv ºi e transmisã

 Multe tipuri se fabricã cu tehnica de prindere cu arc

la aparat supraveghindu-se depãºirea,
respectiv scãderea ei. Releul de ieºire
comutã în funcþie de parametrizarea
fiecãrei valori de prag.

 Toate variantele au cleme detaºabile
 Toate aparatele au separare galvanicã.
Excepþie: ca/cc 24 V
 Reglaj simplu cu potenþiometru rotativ
 Histerezis reglabil
 Principiul de lucru este comutabil la aparatele cu douã
valori de prag
Domenii de utilizare:
 Protecþia instalaþiilor ºi a motoarelor
 Supraveghere temperaturã în dulapuri electrice
 Supraveghere îngheþare
 Supraveghere limite de temperaturã în procese
industriale (de ex. galvanizare, fabricaþie elemente de
împachetare)
 Comanda unor instalaþii precum aparate de climatizare,
încãlzire, ventilaþie, panouri solare, pompe de
cãldurã, alimentãri de apã caldã
 Supravegherea ungerii lagãrelor ºi a cutiilor de viteze
 Supravegherea lichidului de rãcire

Relee de supraveghere temperaturã 3RS10/3RS11
Senzor

Funcþie

Domeniu de
mãsurã

Tensiune nominalã de
comandã Us
5060 Hz ca

Cod de comandã

Reglabil analogic, o valoare de prag, lãþime 22,5 mm;
lucreazã pe principiu de repaus, fãrã memorie la cãderea tensiunii; 1 ND + 1 NÎ
PT100
(senzor cu rezistor)

Depãºire nivel

24 V ca/cc
3RS10
110/230 V ca
3RS10
0...+100 °C
24 V ca/cc
3RS10
110/230 V ca
3RS10
0...+200 °C
24 V ca/cc
3RS10
110/230 V ca
3RS10
Scãdere nivel
50...+50 °C
24 V ca/cc
3RS10
110/230 V ca
3RS10
0...+100 °C
24 V ca/cc
3RS10
110/230 V ca
3RS10
0...+200 °C
24 V ca/cc
3RS10
110/230 V ca
3RS10
Tip J
Depãºire nivel
0...+200 °C
24 V ca/cc
3RS11
(termoelement)
110/230 V ca
3RS11
0...+600 °C
24 V ca/cc
3RS11
110/230 V ca
3RS11
Tip K
Depãºire nivel
0...+200 °C
24 V ca/cc
3RS11
(termoelement)
110/230 V ca
3RS11
0...+600 °C
24 V ca/cc
3RS11
110/230 V ca
3RS11
+500...+1000 °C
24 V ca/cc
3RS11
110/230 V ca
3RS11
Reglabil analogic pentru semnalizare ºi deconectare (2 valori de prag), lãþime 22,5 mm;
lucreazã pe principiul de repaus sau lucru (comutabil), fãrã memorie; 1 ND + 1 CC
PT100
Depãºire nivel
50...+50 °C
24 V ca/cc
3RS10
(senzor cu rezistor)
24240 V ca/cc
3RS10
0...+100 °C
24 V ca/cc
3RS10
24240 V ca/cc
3RS10
0...+200 °C
24 V ca/cc
3RS10
24240 V ca/cc
3RS10
Scãdere nivel
50...+50 °C
24 V ca/cc
3RS10
24240 V ca/cc
3RS10
0...+100 °C
24 V ca/cc
3RS10
24240 V ca/cc
3RS10
0...+ 200 °C
24 V ca/cc
3RS10
24240 V ca/cc
3RS10
Tip J
Depãºire nivel
0...+200 °C
24 V ca/cc
3RS11
(termoelement)
24240 V ca/cc
3RS11
0...+600 °C
24 V ca/cc
3RS11
24240 V ca/cc
3RS11
Tip K
Depãºire nivel
0...+200 °C
24240 V ca/cc
3RS11
(termoelement)
0...+600 °C
24240 V ca/cc
3RS11
+500...+1000 °C
24 V ca/cc
3RS11
24240 V ca/cc
3RS11
Releele reglabile analogic au una sau douã valori de
prag. La aceste aparate valoarea de prag ºi histerezisul
se pot regla de la 2 la 20% cu un potenþiometru rotativ.
La aparatul cu douã valori de prag histerezisul reglat

50...+50 °C

00000000000010101010101000000000010101010101-

2020202020203030303030302020202021212121-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

acþioneazã numai asupra valorii de prag nr.1. La a doua
valoare de prag e activ un histerezis de 5%. Aceastã
serie de produse a fost dezvoltatã pentru aplicaþii unde
o precizie a reglajului de ± 5% este suficientã.

Senzorii potriviþi se gãsesc la www.siemens.com/temperature

Conexiune cu ºuruburi

1

Conexiune cu arc

2

CD00
CK00
CD10
CK10
CD20
CK20
CD00
CK00
CD10
CK10
CD20
CK20
CD20
CK20
CD30
CK30
CD20
CK20
CD30
CK30
CD40
CK40

DD00
DW00
DD10
DW10
DD20
DW20
DD00
DW00
DD10
DW10
DD20
DW20
DD20
DW20
DD30
DW30
DW20
DW30
DD40
DW40
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Relee de monitorizare a temperaturii
3RS10/3RS11 ºi 3RS20/3RS21
Relee cu reglaj digital

Avantaje:
 Manipulare simplã fãrã meniu complicat
 Certificare conform DIN 3440
 Pot fi conectaþi senzori rezistivi în tehnicã cu
2 sau 3 conductoare
 Execuþie ºi în grade Fahrenheit
 Toate variantele au cleme bloc detaºabile
 Toate variantele se executã cu conexiuni cu ºurub
sau conexiuni cu arc
Domenii de utilizare:
 Protecþia instalaþiilor ºi a mediului
 Limitarea temperaturii în procese industriale (în
galvanizare ºi industria de ambalaj)
 Limitarea temperaturii pentru instalaþii de încãlzire
 Supravegherea temperaturii gazelor de ardere
 Comandã de instalaþii ºi maºini ca: instalaþii de
încãlzire, climatizare, ventilare, panouri solare,
pompe de cãldurã, alimentãri de apã caldã
 Supravegherea ungerii lagãrelor ºi a cutiilor de
viteze
 Supravegherea lichidului de rãcire

Caracteristicile celor mai importanþi
senzori de temperaturã rezistivi
5500
NTC

5000
4500

Rezistenþa în Ohm

Aceste relee se folosesc la mãsurarea
temperaturii în medii solide, lichide ºi
gazoase. Ele supravegheazã depãºirea
sau scãderea nivelului temperaturii în
domeniul de mãsurã (funcþia fereastrã).
Astfel, aparatele 3RS1040 ºi 3RS1140
îndeplinesc cerinþele DIN 3440 pentru
supravegherea temperaturii; aparatele
3RS1042 ºi 3RS1142 sunt conforme cu
DIN 3440 ca limitatoare de temperaturã.
Acestea reprezintã o bunã alter nativã
pentru reglajul temperaturii în nivelul cel
mai de jos.

4000
3500
3000

PT1000

KTY84
KTY83

2500
2000
1500
1000
500

PT100

0
100 50

0

50

100

150

200

250

300

350

Temperatura în °C

400

450

500

550

Relee de supraveghere temperaturã 3RS10/3RS11
Senzor

NO

U!

Domeniu de mãsurã
(domeniul de mãsurã limitã
depinde de senzor)

Tensiune nominalã de
comandã Us
5060 Hz ca

Cod de comandã

Supraveghere temperaturã cf. DIN 3440, ajustabilã digital, 2 valori de prag, lãþime 45 mm; 1 CC + 1 CC + 1 ND,
Funcþia de memorare poate fi activatã printr-un jumper extern. Parametrii sunt memoraþi la cãderea tensiunii
PT100/1000;
KTY83/84;
NTC (senzor cu rezistor) 1)

50...+500 °C

PT100/1000;
KTY83/84;
NTC (senzor cu rezistor) 1)

50...+750 °C

24 V ca/cc
24240 V ca/cc

3RS10 423RS10 42-

GD70
GW70

TIP J, K, T, E, N, R, S, B
(termoelement)

99...+1800 °C

24 V ca/cc
24240 V ca/cc

3RS11 423RS11 42-

GD80
GW80

24 V ca/cc
3RS10 40- GD50
24240 V ca/cc
3RS10 40- GW50
50...+932 °F
24
V
ca/cc
3RS20 40- GD50
U!
NO
3RS20 40- GW50
24240 V ca/cc
99...+999
°C
24
V
ca/cc
3RS11 40- GD60
TIP J, K, T, E, N
24240 V ca/cc
3RS11 40- GW60
(termoelement)
3RS21 40- GD60
99...+1830 °F
24
V
ca/cc
U!
NO
24240 V ca/cc
3RS21 40- GW60
Limitator temperaturã ºi supraveghere temperaturã cf. DIN 3440, ajustabilã digital, 2 valori de prag,
lãþime 45 mm; 1 CC + 1 CC + 1 ND, starea de declanºare ºi parametrii sunt memoraþi la cãderea tensiunii

Relee de supraveghere a motoarelor, ajustabile digital cu pînã la 3 senzori, lãþime 45 mm; 1 CC + 1 CC + 1 ND
Senzor

Numãr de
senzori

Domeniu de mãsurã

Tensiune nominalã de
comandã Us

Cod de comandã

PT100/1000;
KTY83/84;
NTC (senzor cu rezistor) 1)

1 pânã la 3
senzori

50...+500 °C
50...+932 °F

24240 V ca/cc
24240 V ca/cc

3RS10 413RS20 41-

NO

U!

1) Tip NTC: B57227-K333-A1 (100 °C: 1,8 KW; 25 °C: 32,762 KW)

Detectarea scurtcircuitelor ºi a defectãrii cablurilor de
alimentare, precum ºi domeniul de mãsurare sunt
restricþionate de tipul de senzor:
Domenii de mãsurã în °C pentru termoelemente
Tip
senzor
J
K
T
E
N
S
R
B

Scurtcircuit









Defect
cabluri
x
x
x
x
x
x
x
x

3RS11 40
Dom. mãsurã
99...999
99...999
99...400
99...999
99...999




3RS11 42
Dom. mãsurã
99...1200
99...1350
99...400
99...999
99...999
0...1750
0...1750
400...1800

Domenii de mãsurã în °C pentru senzorii cu rezistor
Tip
senzor
PT100
PT1000
KTY83-110
KTY84
NTC1)

Scurtcircuit
x
x
x
x
x

Defect
cabluri
x
x
x
x


3RS10 40
Dom. mãsurã
50...500
50...500
50...175
40...300
80...160

1) Tip NTC: B57227-K333-A1 (100 °C: 1,8 kW; 25 °C: 32,762 kW)

3RS10 42
Dom. mãsurã
50...750
50...500
50...175
40...300
80...160

GW50
GW50

Conexiune cu ºuruburi

1

Conexiune cu arc

2

Relee de supraveghere reglabile digital
Releele pentru supravegherea temperaturii se disting
prin faptul cã sunt extrem de uºor de folosit.
Temperatura curentã este întotdeauna afiºatã pe ecranul
LED cu trei digiþi. Un releu dedicat cu un contact ND este
integrat pentru supravegherea senzorului.
Releul este oprit în momentul parametrizãrii.
Urmãtorii parametri pot fi setaþi:
 Tip senzor
 2 valori de prag J1, J2
 1 histerezis; acþioneazã asupra ambelor praguri (099 K)
 1 temporizare; acþioneazã asupra ambelor praguri
(09999 s)
 Oricare principiu de funcþionare poate fi selectat:
în buclã închisã sau deschisã
 Funcþie: Supraîncãlzire/Temperaturã scãzutã
(depãºire peste/ scãdere sub) sau supraveghere într-o
plajã definitã
Versiunile cu domeniu larg de tensiuni au izolare galvanicã.
Domeniiile de temperaturã sunt dependente de tipul de
senzor folosit (vezi funcþia).

Senzorii potriviþi se gãsesc la
www.siemens.com/temperature
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Relee de monitorizare 3UG4
pentru nivelul fluidelor conductoare ºi
turaþia motoarelor

Releele de monitorizare 3UG4 pot fi folosite ºi când este vorba de supravegherea
unor mãrimi neelectrice. Aproape toate
fluidele sunt conductoare. Acest lucru este
folosit la supravegherea nivelului în
diverse recipiente. Dacã sondele sunt în
fluid curentul este condus, dacã sonda
este uscatã curentul este întrerupt. Astfel

Avantaje:
Monitorizarea nivelului fluidelor conductoare:
 Electrozi tip fir cu 2 ºi 3 conductoare, montaj simplu
pentru introducere pe sus
 Electrozi curbaþi pentru montare lateralã pentru
înãlþimi mari ale nivelului ºi cerinþe minime de spaþiu
 Sensibilitate reglabilã între 2 ºi 200 kOhm
 Lãþime aparate de numai 22,5 mm

se poate implementa un reglaj fiabil cu douã
puncte de control ºi mesaje de semnalizare

 Declanºare la creºtere sau scãdere de nivel, selectabilã

pentru prea-plin sau gol. Turaþia este
supravegheatã printr-un senzor cuplat la

Monitorizarea turaþiei motoarelor:

motor. Acest senzor dã un impuls pe rotaþie,

 Domenii de mãsurã comutabile

care este sesizat ca un semnal treaptã.
Astfel se pot sesiza motoarele oprite.

 Pot fi conectaþi senzori cu 2 sau 3 conductoare
 Pot fi conectaþi senzori mecanici sau electronici
 Tensiune auxiliarã integratã pentru senzor
 Funcþie de memorie la alegere
Domenii de utilizare:
Monitorizarea nivelului fluidelor conductoare:
 Supraveghere nivel în 1 sau 2 puncte
 Protecþie de preaplin
 Protecþie de lipsã lichid
 Supraveghere pierderi lichid
Monitorizarea turaþiei motoarelor:
 Patinarea/ruperea curelelor de antrenare
 Supraveghere repaus motor
 Monitorizare completã a benzilor transportoare de
piese

Monitorizarea scãderii turaþiei
+
ca



PNP
A1 + 24 V

A2
NSB00976

RES IN1

IN2

+ 8V2

0V

11

12

+ NAMUR

14

Relee de monitorizare a nivelului fluidului conductor în 2 puncte 3UG4
Sensibilitate

Contacte

Lãþime

Tensiune auxiliarã

Cod de comandã

2200 kOhm
120 V

1 CC

22.5 mm

24 V - 240 V cc/ca
24 V cc/ca

3UG4501-1AW30
3UG4501-1AA30

Sonde pentru monitorizarea nivelului
Descriere

Conexiune la cablu Numãr poli

Cod de comandã

Electrod cu fir de 500 mm lungime
cu izolaþie de teflon,
Temperatura maximã de lucru 90°C,
Presiunea maximã de lucru 10 bar

3 x 0.5 mm2, 2 m
2 x 0.5 mm2, 2 m

3 poli
2 poli

3UG3207-3A
3UG3207-2A

Electrod tip lirã
Temperatura maximã de lucru 90°C,
Presiunea maximã de lucru 10 bar

3 x 0.5 mm2, 2 m
2 x 0.5 mm2, 2 m

2 poli
1 pol

3UG3207-2B
3UG3207-1B

Electrod linear, masiv,
Temperatura maximã de lucru 90°C,
Presiunea maximã de lucru 10 bar

2 x 0.5 mm2, 2 m

1 pol

3UG3207-1C

3UG 3207-3A

3UG 3207-2B

3UG 3207-1C

Supraveghere nivel în 1 ºi 2 puncte, supraveghere de preaplin (umplere)

Aceastã metodã
este foarte folositã
la fluide ºi materiale
cu condiþia ca
rezistivitatea
specificã <100 kW

Produs

kW

Produs

Unt
Suc de fructe
Suc de legume
Lapte
Supã
Bere
Cafea
Cernealã
Apã sãratã
Vin

1
1
1
1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2

Apã mineralã
5
Apã platã
5
Soluþie de amidon
5
Ulei
10
Apã condensatã
18
Spumã sãpun
18
Dulceaþã
45
Jeleu
45
Soluþie dulce
90
Whisky
220
Apã distilatã
450

kW

Relee de monitorizare a scãderii turaþiei motoarelor
Domeniu mãsurã

Temporizare pornire motor

Lãþime

Tensiune

Separare galvanicã

Cod de comandã

Impuls/min
0.1600
(100.0017 Hz)

0.330 s

45 mm

24V-240 V cc/ca
24 V cc/ca

da
da

3UG4651-1AW30
3UG4651-1AA30
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Relee de cuplare de formã îngustã
Relee de cuplare 3TX70

Releele de cuplare 3TX70 sunt fabricate în

Avantaje: 3TX7002/03 ºi 3TX7004/05

douã forme constructive. Prima este gama
3TX7004/05 de lãþime 6,2 mm cu care se

 Domeniu de lucru de la 0,7 la 1,25 Us la 24 V cc
pânã la 60 °C

pot micºora dimensiunile dulapului în care

 Protecþie integratã pentru ieºiri

sunt folosite. A doua formã constructivã

 Conexiune de ºuntare pentru cleme pentru legarea
la acelaºi potenþial

este gama 3TX7002/03 care e potrivitã
pentru a micºora distanþa între rândurile de
relee în tablourile cu adâncime micã ºi prin

 Punere în funcþiune uºoarã prin comutator
manual  0  comutare automatã

dere pe ºinã. Ambele game au o paletã
completã de tensiuni de cuplare de intrare
ºi de ieºire.

Avantaje: 3TX7014 ºi 3TX7015
 Releele cu soclu permit schimbarea automatã prin
pãstrarea cablãrii
 Introducerea cablului ºi clemele sunt în faþã,
reducându-se timpul de montaj
 Aparatele complet verificate reduc timpul de montaj
 Releele se livreazã ºi separat
 Execuþie ºi cu contacte aurite, deci siguranþã mare a
acþionãrii
Domenii de utilizare:
 Separare galvanicã
 Conversie de tensiune - de la 24 V cc la 230 V ca
 Amplificare semnal
 Multiplicare contacte
 Folosire în orice aplicaþii de comandã
 Protejeazã aparatele la supratensiuni ºi de influenþele
electromagnetice
Instrucþiuni de proiectare:
La tensiuni de alimentare de 110 V ºi 230 V ca la alegerea releelor de cuplare se va da o atenþie deosebitã
lungimii conductoarelor. La lungimi mari se poate folosi
tipul special 3TX700-...05 (pentru conductoare lungi)

Relee de cuplare de intrare sau de ieºire

Comandã electronicã

Aparate periferice
110 V ca
230 V ca

Buton, întreruptor
de poziþie

24 V cc

releu
de cuplare
de intrare

Intrare

Ieºire

Elemente de reglare
24 V cc

110 V ca
230 V ca

Releu
de cuplare
de ieºire

M
Contactoare
motor

Relee de cuplare 3TX701, cu soclu
Relee de cuplare cu soclu, variantã completã cu releu

NO

U!

Contacte

Tensiune de
Lãþime
Contacte aurite
comandã Us
1 ND
24 V cc
6.2 mm

1 CC
24 V cc
6.2 mm

(contact comutabil) 24 V ca/cc
6.2 mm

115 V ca/cc
6.2 mm

230 V ca/cc
6.2 mm

Releu de cuplare cu soclu, complet cu relee ºi contacte aurite
1 CC
24 V cc
6.2 mm
da
24 V ca/cc
6.2 mm
da
115 V ca/cc
6.2 mm
da
230 V ca/cc
6.2 mm
da
Accesorii
Pieptene de conectare cu 16 poli
Placã de separare

Comutator
M-0-A






Cod de comandã
3TX701
3TX701
3TX701
3TX701
3TX701

-1AM00
-1BM00
-1BB00
-1BE00
-1BF00






3TX701
3TX701
3TX701
3TX701

-1BM02
-1BB02
-1BE02
-1BF02

3TX7014-7AA00
3TX7014-7CE00
Conexiuni cu ºurub

4

Conexiuni cu arc

5

Relee de cuplare 3TX700, fãrã soclu
Relee de cuplare (ieºire) 3TX7004/05 cu ieºire pe releu
Contacte
1 CC

Tensiune de comandã
24 V ca/cc

Lãþime
6.2 mm

Contacte aurite

da
12.5 mm

230 V ca/cc
6.2 mm

12.5 mm

1 ND
24 V ca/cc
6.2 mm

230 V ca/cc
6.2 mm

Relee de cuplare (intrare) 3TX7004/05 cu ieºire pe releu
1 ND
230 V ca/cc
6.2 mm
da
110 V ca/cc
6.2 mm
da
24 V ca/cc
6.2 mm
da

Comutator M-0-A


da





Cod de comandã
3TX700 -1LB00
3TX700 -1LB02
3TX700 4 -1BB10
3TX700 -1LF00
3TX700 4 -1BF051)
3TX700 -1MB00
3TX700 -1MF00





3TX700 -2MF02
3TX700 4 -2ME02
3TX700 -2MB02
Conexiuni cu ºurub

4

Conexiuni cu arc

5

3TX7002/03  pentru înãlþimi mici  Relee de cuplare (de ieºire) cu ieºire pe releu
Ieºire
Tensiune
Lãþime
Contacte aurite
1 ND
24 V ca/cc
11.5 mm

11.5 mm
da
1 CC
24 V ca/cc
17.5 mm

230 V ca/cc
17.5 mm

2 ND
24 V ca/cc
22.5 mm

2 CC
24 V ca/cc
22.5 mm
da
3TX7002/03 - Relee de cuplare (de intrare) cu ieºire pe releu
1 ND
230 V ca/cc
11.5 mm

230 V ca/cc
11.5 mm

110 V ca/cc
11.5 mm

24 V ca/cc
11.5 mm

1 CC
230 V ca/cc
17.5 mm
da
Accesorii
Cablu cu 24 de locuri pentru cleme pentru 3TX70
Pieptene de conectare cu 24 de locuri pentru cleme pentru 3TX7004 de 6,2 mm lãþime
1) Pentru lungimi de cablu de pânã la 350 m

Cod de comandã
3TX700 -1AB00
3TX700 -1AB02
3TX700 -1BB00
3TX7002- 1BF00
3TX700 -1CB00
3TX700 -1FB02
3TX700 -2AF00
3TX7002-2AF05
3TX7002-2AE00
3TX7002-2AB00
3TX7002-2BF02
3TX7004-8BA00
3TX7004-8AA00

Conexiuni cu ºurub

2

Conexiuni cu arc

3
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Relee de cuplare de formã îngustã
Interfeþe de cuplare cu semiconductoare
3TX70

Interfaþa de cuplare existã în execuþie cu ieºire
pe releu ºi pe semiconductor. Interfaþa de
cuplare cu ieºire pe semiconductor oferã în
comparaþie cu releele avantaje deosebite:
siguranþã ºi duratã de viaþã mare a elementelor
electronice (vezi grafic). Astfel interfeþele de
cuplare de ieºire oferã totul: tehnicã mai bunã ºi
avantaje de preþ. La interfeþele de cuplare de
ieºire la întrebarea Releu sau semiconductor
trebuie avute în vedere puterea pe contacte ºi
numãrul de acþionãri. Dacã pe durata de viaþã a
unei maºini este schimbat o datã un releu,
atunci cu siguranþã acesta s-a amortizat de
mult.
Avantaje:
 Economice ºi sigure
 Conexiuni pe 2 nivele cu ieºire pe semiconductor
 Durata de viaþã electricã foarte mare
 Contacte foarte sigure
 Putere mare de deconectare în cc
 Timpi de comutare mici
Domenii de utilizare:
 Separare galvanicã, conversie de tensiuni
 Comutare de sarcini de cc
 Comutare de sarcini capacitive
 Numãr mare de comutãri
 Protejeazã aparatele electronice de suprasarcini ºi
influenþe electromagnetice
Folosirea releelor de cuplare cu semiconductoare

Comparaþie privind durata de viaþã
Mare

Comandã electronicã
Ieºire

24 V cc

Releu
Protecþie
motor
de cuplare cu
semiconductoare

M

Probabilitate de cãdere

Intrare

Element de reglaj

Mediu

Uzura survenitã
la componentele
mecanice
Rata de
cãdere la
elementele
electronice

Mic
Durata de viaþã

Releele de cuplare electronice au o duratã de viaþã mult mai
mare decât cele electromecanice

Interfaþã de cuplare 3TX70
3TX7004/05  execuþie îngustã  interfaþã de ieºire cu ieºire pe semiconductoare, 1 ND
Tensiune
de comandã
24 V cc

Lãþime

6.2 mm
6.2 mm
6.2 mm
12.5 mm
12.5 mm
12.5 mm
110230 V ca
6.2 mm
Interfaþã de cuplare cu
110230 V ca
6.2 mm

Curent max. Tensiune
Curent min.
de comutare de comutare de sarcinã
0.5 A
£ 48 V cc

£ 30 V cc

1.5 A
3A
£ 30 V cc

5A
£ 30 V cc
0.5 A
5A
£ 30 V cc
0.5 A
2A
24250 V ca
0.05 A
3A
£ 30 V cc

ieºire pe semiconductoare, 1 ND
0.1 A
£ cc 30 V


Sarcinã de
scurtã duratã
1.5 A/20 ms
Stabil la scurtcircuit
Stabil la scurtcircuit
Stabil la scurtcircuit
Stabil la scurtcircuit
100 A/20 ms
Stabil la scurtcircuit

Comutator M-0-A




da



Cod de comandã
3TX700
3TX700
3TX700
3TX700
3TX700
3TX700
3TX700

0.2 A/3 ms



3TX700 -4PG24

-3AB04
-3PB54
-3PB74
-3AC04
-3AC14
-3AC03
-3PG74

Conexiuni cu ºurub

4

Conexiuni cu arc

5

3TX7002  pentru înãlþimi mici de montaj  interfaþã de cuplare cu ieºire pe semiconductoare, 1 ND
Tensiune
Lãþime
Curent max. Tensiune
Curent min.
de comandã
de comutare de comutare de sarcinã
24 V cc
12.5 mm
1.8 A
48264 V ca
0.06 A
£ 60 V cc

24 V cc
11.5 mm
1.5 A
Interfaþã de cuplare cu ieºire pe semiconductoare, 1 ND
110230 V ca
12.5 mm
0.1 A
£ 60 V cc

24 V ca/cc
12.5 mm
0.1 A
£ 30 V cc

Accesorii
Cablu cu 24 de locuri pentru cleme pentru 3TX70
Pieptene de conectare cu 24 de locuri pentru cleme pentru 3TX70

Sarcinã de scurtã
duratã
20 A/20 ms
4 A/0.2 ms

Cod de comandã
3TX7002-3AB00
3TX7002-3AB01

1 A/20 ms
1 A/20 ms

3TX7002-4AG00
3TX7002-4AB00
3TX7004-8BA00
3TX7004-8AA00

22 | 23

Cu accesoriile
corespunzãtoare
e posibilã o
conectare simplã
a releelor la
acelaºi potenþial

23

Relee de cuplare în
carcasã industrialã
Relee de cuplare 3RS18

Noile relee de cuplare 3RS18 creeazã noi
standarde: cu o tensiune de alimentare de la
24 V ca/cc la 240 V sunt o noutate absolutã
pe piaþa releelor de cuplare. Sunt oferite în
carcasã de lãþime 22,5 mm, cu 1, 2 sau 3
contacte comutabile, cu conexiune cu
ºurub sau arc, cu alimentare la tensiune
ca/cc în spectru larg. Datoritã contactelor
aurite oferã o siguranþã deosebitã chiar la
curenþi mici. Datoritã carcaselor robuste ºi
fiabile puteþi beneficia de sistemul de
conexiune prietenos cu bloc de cleme
detaºabile, la fel ca la releele de timp.

Avantaje:

Tehnica de racord permite conectarea a
douã conductoare într-o clemã.

 Reducere de costuri prin micºorarea numãrului de variante

 Noutate mondialã: un singur aparat pentru toate tensiunile
 Bloc de cleme detaºabil cu conexiune cu ºurub sau arc
 Siguranþã mare în exploatare chiar la curenþi mici
Domenii de utilizare:
 Peste tot unde este nevoie de contacte comutabile
electronic ºi sunt necesare domenii largi de tensiune de
alimentare
 Datoritã contactelor aurite sunt folosite la semnalele de
intrãri ºi ieºiri din automatul programabil (PLC I/O)

Relee de cuplare 3RS18 în carcasã industrialã de 22,5 mm lãþime
Tensiune de comandã nominalã Us
Contacte

Cod de comandã

50/60 Hz
Tensiune în gamã largã
24240 V ca/cc
Tensiuni combinate
24 V ca/cc ºi
110120 V ca

24 V ca/cc ºi
220240 V ca

2 CC
3 CC
3 CC aurite
1 CC
2 CC
3 CC
3 CC aurite
1 CC
2 CC
3 CC
3 CC aurite

3RS18
3RS18
3RS18
3RS18
3RS18
3RS18
3RS18
3RS18
3RS18
3RS18
3RS18

0000000000000000000000-

BW00
HW00
HW01
AQ00
BQ00
HQ00
HQ01
AP00
BP00
HP00
HP01

Conexiuni cu ºurub

1

Conexiuni cu arc

2

Relee cu soclu LZX
Aparate complete ºi module
individuale

Releele cu soclu LZX se pot oferi atât ca
aparate complete, cât ºi ca module separate
pentru montaj propriu (sau ca piese de
schimb). Aceastã familie se împarte în patru
forme constructive: LZX:RT, LZX:RY, LZX:PT
ºi LZX:MT.
Avantaje:
 Comutãri sigure în AC-15 ºi DC-13
 LZX:RT/LZX:RY/LZX:PT, atât ca module individuale,
cât ºi ca aparate complete
 Numeroase accesorii
 Tensiuni: 24 V cc, 24 V ca, 115 V ca, 230 V ca
Domenii de utilizare:

Instrucþiuni de proiectare:

 Folosire ca releu de cuplare între intrãrile ºi
ieºirile automatului programabil

La releele LZX:PT pârghia de verificare a releului nu
este autoreþinutã. Dacã se apasã în continuare pâna

 Multiplicãri de contacte

se ajunge la 90°, douã piese mici din plastic se rup ºi

 Comutãri de sarcini mici

pârghia de verificare poate fi poziþionatã astfel încât

 Folosire ca ºi comutator valoric

sã fie autoreþinutã.
La folosirea releelor LZX la tensiuni de 60 Hz ca,

Puteri pe contacte

AC-15, 230 V

DC-13, 24 V

LZX:RT 1 CC

6A

2A

LZX:RT 2 CC

3A

2A

LZX:PT 2 CC

5A

5A

LZX:PT 3 CC

5A

5A

LZX:PT 4 CC

4A

5A

LZX:MT 3 CC

5A

2A

valoarea de conectare minimã trebuie crescutã cu
10% ºi pierderile de putere scad uºor.
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Forme constructive
LZX:RT
1 CC sau 2 CC
AC-1: 16/8 A
Lãþime 15.5 mm

LZX:RY
1 CC
AC-1: 8 A
Lãþime 15.5 mm

LZX:PT
2 CC, 3 CC sau 4 CC
AC-1: 12/10/6 A
Lãþime 27 mm

LZX:MT
3 CC
AC-1: 10 A
Lãþime 38 mm

Relee intermediare  module complete (soclu, releu, arc, LED ºi etichetã de inscripþionare)
Execuþie

Tensiune nominalã Contacte
de comandã Us

Lãþime

Cod de comandã

3 CC

27

4 CC

27

3 CC

27

4 CC

27

LZX:PT3A5L24
LZX:PT3A5R24
LZX:PT3A5S15
LZX:PT3A5T30
LZX:PT5A5L24
LZX:PT5A5R24
LZX:PT5A5S15
LZX:PT5A5T30
LZX:PT3B5L24
LZX:PT3B5R24
LZX:PT3B5S15
LZX:PT3B5T30
LZX:PT5B5L24
LZX:PT5B5R24
LZX:PT5B5S15
LZX:PT5B5T30

1 CC
2 CC
1 CC
2 CC
1 CC
2 CC
1 CC
2 CC
1 CC
2 CC
1 CC
2 CC
1 CC
2 CC
1 CC
2 CC

15.5

Aparate complete cu 11 ºi 14-poli, seria PT
24 V cc
24 V ca
115 V ca
230 V ca
24 V cc
24 V ca
115 V ca
230 V ca
24 V cc
Aparat complet cu soclu
(separare logicã)
24 V ca
pentru prindere pe ºinã de 35 mm, constând din:
115 V ca
Soclu cu separare logicã, releu, modul LED
230 V ca
(modulul LED de 24 V cc cu diodã, cel de ca fãrã
diodã), arc de presare ºi etichetã de inscripþionare
24 V cc
24 V ca
115 V ca
230 V ca
Aparate complete cu 8 poli, pini de 5mm, seria RT
24 V cc
Aparat complet cu soclu (standard)
pentru prindere pe ºinã de 35 mm, constând din:
24 V cc
Soclu standard, releu cu pini, modul LED
230 V ca
(modulul LED de 24 V cc cu diodã, cel de ca fãrã
230 V ca
diodã), arc de presare ºi etichetã de inscripþionare
24 V ca
24 V ca
115 V ca
115 V ca
24 V cc
Aparat complet cu soclu
(separare logicã)
24 V cc
pentru prindere pe ºinã de 35 mm, constând din:
230 V ca
Soclu cu separare logicã, releu cu pini cu separare
230 V ca
sigurã, modul LED (modulul LED de 24 V cc cu
diodã, cel de ca fãrã diodã), arc de presare ºi
24 V ca
etichetã de inscripþionare
24 V ca
115 V ca
115 V ca
Aparat complet cu 5 poli, pini de 3,2mm, seria RY
24 V cc
Aparat complet cu soclu
(separare logicã)
pentru prindere pe ºinã de 35 mm, constând din: Soclu
cu separare logicã, releu cu pini, modul LED (modulul
LED de 24 V cc cu diodã), arc de presare ºi etichetã de
inscripþionare
Aparat complet cu soclu (standard)
pentru prindere pe ºinã de 35 mm, constând din:
Soclu standard, releu, modul LED (modulul LED
de 24 V cc cu diodã, cel de ca fãrã diodã), arc de
presare ºi etichetã de inscripþionare

1 CC

Observaþie:
Separarea logicã: conexiunile contactelor ºi conexiunile bobinei sunt aºezate pe pãrþi separate,
de exemplu conexiunile contactelor sus ºi cele ale bobinei jos. Aceasta asigurã o claritate a
cablajului.
Separarea logicã nu este obligatoriu o separare sigurã.
Separarea sigurã: este o separare care asigurã ca tensiunea unui circuit sã nu influenþeze
tensiunea altui circuit cu o marjã de siguranþã corespunzãtoare (DIN VDE 106 Part 101).

15.5

15.5

15.5

15.5

LZX:RT3A4L24
LZX:RT4A4L24
LZX:RT3A4T30
LZX:RT4A4T30
LZX:RT3A4R24
LZX:RT4A4R24
LZX:RT3A4S15
LZX:RT4A4S15
LZX:RT3B4L24
LZX:RT4B4L24
LZX:RT3B4T30
LZX:RT4B4T30
LZX:RT3B4R24
LZX:RT4B4R24
LZX:RT3B4S15
LZX:RT4B4S15
LZX:RY1A4L24

Relee de cuplare  module separate pentru montaj individual
Tensiune de comandã Contacte
LED
Diodã
Module independente pentru asamblare: Relee
24 V cc
1 CC


24 V cc
2 CC


24 V ca
1 CC


24 V ca
2 CC


115 V ca
1 CC


115 V ca
2 CC


230 V ca
1 CC


230 V ca
1 CC


24 V cc
1 CC


230 V ca
1 CC


Accesorii pentru LZX:RT, pentru variantele cu 1CC ºi 2
Soclu pentru prindere pe ºinã
Arc prindere
Etichetã

Separare logicã

Contacte aurite Cod de comandã


















da

da
CC
Fãrã separare logicã
Cu separare logicã



LZX:RT314024
LZX:RT424024
LZX:RT314524
LZX:RT424524
LZX:RT314615
LZX:RT424615
LZX:RT314730
LZX:RT424730
LZX:RT315024
LZX:RT315730
LZX:RT78625
LZX:RT78626
LZX:RT16016
LZX:RY16040

Releul cu soclu din seria LZX:PT  componente separate, mici ºi fiabile petru montaj: relee de 12.7 mm lãþime
Tensiune de comandã Contacte
24 V cc
2 CC
24 V cc
3 CC
24 V cc
4 CC
24 V cc
4 CC
24 V ca
2 CC
24 V ca
3 CC
24 V ca
4 CC
115 V ca
2 CC
115 V ca
3 CC
115 V ca
4 CC
230 V ca
2 CC
230 V ca
3 CC
230 V ca
4 CC
230 V ca
4 CC
230 V ca
4 CC
Accesorii pentru LZX:PT
Soclu pentru prindere pe ºinã

LED
















Diodã
















Arc de prindere
Etichetã
Accesorii pentru LZX:RT ºi LZX:PT
Modul LED roºu
Tensiune de comandã

Modul LED verde
Diodã
Element RC

24 V cc
24 V ca/cc
110230 V ca
24 V cc
110230 V ca
24 V cc
2448 V ca
110230 V ca

LZX:MT  pentru tensiuni ºi curenþi mari  componente
Tensiune de comandã Contacte
LED
24 V cc
3 CC

24 V cc
3 CC
da
24 V ca
3 CC

24 V ca
3 CC
da
115 V ca
3 CC

115 V ca
3 CC
da
230 V ca
3 CC

230 V ca
3 CC
da
Accesorii pentru LZX:MT
Soclu pentru prindere pe ºinã, 11 poli
Arc de prindere

Contacte aurite













da


Buton de test
da
da
da

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da


Cod de comandã
LZX:PT270024
LZX:PT370024
LZX:PT570024
LZX:PT520024
LZX:PT270524
LZX:PT370524
LZX:PT570524
LZX:PT270615
LZX:PT370615
LZX:PT570615
LZX:PT270730
LZX:PT370730
LZX:PT570730
LZX:PT580730
LZX:PT520730

2 CC
3 CC
4 CC
2/3/4 CC

LZX:PT78702
LZX:PT78703
LZX:PT78704
LZX:PT16016
LZX:PT16040

Diodã


Diodã

Diodã



LZX:RPML0024
LZX:RPML0524
LZX:RPML0730
LZX:RPMG0024
LZX:RPMG0730
LZX:RPMT00A0
LZX:RPMU0548
LZX:RPMU0730

pentru asamblare: relee
Diodã









Cod de comandã
LZX:MT321024
LZX:MT323024
LZX:MT326024
LZX:MT328024
LZX:MT326115
LZX:MT328115
LZX:MT326230
LZX:MT328230
LZX:MT78750
LZX:MT28800
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Adaptoare de interfaþã 3RS17
Adaptoare de semnale normate ºi universale

Adaptoarele de interfaþã se folosesc în mod

Avantaje:

deosebit acolo unde e nevoie de separare galva-

 Lãþime micã

nicã ºi transformarea semnalelor analogice.

 Convertor universal uºor de configurat

Senzorii/elementele de acþionare ºi elementele
de comandã au diverse tipuri de alimentãri ºi
de aceea au nevoie de separare galvanicã în
circuitul de semnalizare. Acest lucru se realizeazã fie în elementul de comandã, fie cu aju
torul adaptoarelor de interfaþã. Transformarea
unui semnal în altul e necesarã când un sem

 Adaptoare de frecvenþã
 Toate domeniile complet calibrate
 Familie completã - pentru orice aplicaþie existã
soluþie
 Comutator lucru normal/automat cu valoarea
prescrisã

nal de tensiune trebuie transmis pe altã cale

 Ieºiri protejate la scurtcircuit

ºi trebuie transformat în semnal de curent,

 Pânã la 30 V protejate împotriva conectãrii

sau când ieºirea unui senzor ºi intrarea în

greºite

elementul de comandã nu se potrivesc.
O altã aplicaþie o constituie asigurarea

Domenii de utilizare:

frecvenþei de ieºire corespunzãtoare. Prin

 Izolare galvanicã a semnalelor analogice

aceste adaptoare se asigurã cã semnalul de

 Conversia semnalelor analogice

intrare se transformã în mod proporþional în
frecvenþã. Astfel e posibil ca pe intrãrile
digitale sã se prelucreze semnale analogice.
Acest lucru e important când o comandã (au

 Conversia semnalelor analogice în frecvenþã
 Conversia semnalelor nenormate în semnale normate
 Protecþia la suprasarcinã a intrãrilor analogice

tomat programabil) nu are intrãri analogice
sau toate intrãrile analogice sunt deja

Instrucþiuni de proiectare:

folosite, cum ar fi de exemplu la extinderi.

Convertoarele pasive preiau puterea necesarã din
semnalul analogic. Ele nu au nevoie de propria sursã
de alimentare.
Pentru separare galvanicã pe douã cãi, intrarea este
izolatã galvanic de ieºire ºi de sursa de alimentare,
iar ieºirea ºi sursa de alimentare se aflã la acelaºi
potenþial. Pentru separare galvanicã pe trei cãi, toate
cele trei circuite sunt izolate între ele.

Adaptor de interfaþã 3RS17
Intrare
ieºire

Lãþime

010 V
010 V
010 V
020 mA
020 mA
020 mA
420 mA
420 mA
420 mA
020 mA
020 mA
2 x 020 mA

010 V
020 mA
420 mA
010 V
020 mA
420 mA
010 V
020 mA
420 mA
020 mA
020 mA
2 x 020 mA

6.2 mm
6.2 mm
6.2 mm
6.2 mm
6.2 mm
6.2 mm
6.2 mm
6.2 mm
6.2 mm
6.2 mm
12.5 mm
12.5 mm

Comutator
man./aut.













Tensiune
de comandã
24 V ca/cc
24 V ca/cc
24 V ca/cc
24 V ca/cc
24 V ca/cc
24 V ca/cc
24 V ca/cc
24 V ca/cc
24 V ca/cc
adaptor pasiv
adaptor pasiv
adaptor pasiv

Separare
galvanicã
2-cãi
2-cãi
2-cãi
2-cãi
2-cãi
2-cãi
2-cãi
2-cãi
2-cãi
2-cãi
2-cãi
2-cãi

Cod de comandã
3RS17003RS17003RS17003RS17023RS17023RS17023RS17033RS17033RS17033RS17203RS17213RS1722-

AD00
CD00
DD00
AD00
CD00
DD00
AD00
CD00
DD00
ET00
ET00
ET00

Interfeþe normate comutabile
010 V
0/420 mA
comutabil

010 V
0/420 mA
comutabil

6.2 mm
17.5 mm




24 V ca/cc
24240 V ca/cc

2-cãi
3-cãi

3RS1705- FD00
3RS1705- FW00

010 V
0/420 mA
comutabil

010 V
0/420 mA
comutabil

17.5 mm
17.5 mm

da
da

24 V ca/cc
24240 V ca/cc

2-cãi
3-cãi

3RS1725- FD00
3RS1725- FW00

010 V
0/420 mA
comutabil

050 Hz
0100 Hz
01 kHz
010 Hz
comutabil

6.2 mm
17.5 mm




24 V ca/cc
24240 V ca/cc

2-cãi
3-cãi

3RS1705- KD00
3RS1705- KW00

Convertoare universale
060 mV
0100 mV
0300 mV
0500 mV
01 V
02 V
05 V
010 V
010 V
020 V
0/420 mA
210 V
comutabil
05 mA
010 mA
020 mA
420 mA
± 5 mA
± 20 mA

28 |29

17.5 mm



24 V ca/cc 24 V
24 V ca/cc 24 V
24240 V ca/cc

2-cãi
3-cãi
3-cãi

3RS1706- FD00
3RS1706- FE00
3RS1706- FW00

Conexiuni cu ºurub

1

Conexiuni cu arc

2

Relee de putere 3TG10 ºi
sursele de alimentare SITOP Power

Releele de putere 3TG10 se folosesc peste

Avantaje:

tot unde e nevoie de relee sau contactoare

 Montaj în carcase în orice poziþie, zgomot mic

mici, fãrã zgomot de funcþionare ºi cu un

 Separare sigurã

preþ scãzut. Astfel releele 3TG10 sunt fo

 Prindere cu ºuruburi sau în soclu

losite pentru comenzi simple, în special în
instalaþiile (aparatele) de comandã de
serie mare. Sunt ideale în aplicaþii în
care nu e nevoie de relee de suprasarcinã,

 Contacte auxiliare incluse
 Putere în AC3: 4kW/400 V
 Curent de lucru Ie / AC1: 20 A/400 V

ci numai un contact auxiliar, dar în

 Curent de rupere pe fazã: 90A

acelaºi timp necesitã putere de comutaþie

 Element supresor integrat

sporitã,

 Lãþime micã, numai 36 mm

tensiune

suplimentarã

de

comutaþie ºi dur atã mar e de viaþã.

Domenii de utilizare:
 Aparate electrocasnice ºi instalaþii rezidenþiale
 Instalaþii de ridicat mici (ascensoare, platforme)
 În spitale unde este nevoie de nivele mici
de zgomot
Instrucþiuni de proiectare:
La încãrcarea celor trei faze cu 20 A ºi I > 10 A
în polul N, temperatura exterioarã permisã
este de 40 °C.

Relee de putere 3TG10
Curent de
lucru în
AC-1
I e la 400 V
(A)
20

Puterea
consumatorilor
trifazici în AC-1
la 50 Hz, 400 V
(kW)
13

Curent de
lucru în
AC-2 ºi AC-3
I e la 400 V
(A)
8.4

Puterea
consumatorilor
în AC-2 ºi AC-3
la 50 Hz, 400 V
(kW)
4

Tip
conexiuni

Contacte Tensiune Cod de comandã
de
comandã

cu ºuruburi

4 ND

20

13

8.4

4

cu ºuruburi

16

10

8.4

4

plat, tip
cuþit

16

10

8.4

4

plat, tip
cuþit

230 V ca
110 V ca
24 V ca
24 V cc
3 ND + 1 NÎ 230 V ca
110 V ca
24 V ca
24 V cc
4 ND
230 V ca
110 V ca
24 V ca
24 V cc
3 ND + 1 NÎ 230 V ca
110 V ca
24 V ca
24 V cc

3TG1010-0AL2
3TG1010-0AG2
3TG1010-0AC2
3TG1010-0BB4
3TG1001-0AL2
3TG1001-0AG2
3TG1001-0AC2
3TG1001-0BB4
3TG1010-1AL2
3TG1010-1AG2
3TG1010-1AC2
3TG1010-1BB4
3TG1001-1AL2
3TG1001-1AG2
3TG1001-1AC2
3TG1001-1BB4

Surse SITOP 6EP1
cu spectru larg al
tensiunii de intrare

Sursele în comutaþie SITOP ®, în carcasã

Avantaje:

îngustã de 22,5 mm, au fost construite

 Lãþime doar 22,5 mm

special ca aparate de alimentare pentru

 Domeniu mare de tensiuni de intrare

produse standard de 24 V cc, acolo unde

 Greutate micã

existã tensiuni de alimentare nestandard
sau variabile. Aceste aparate au un spectru
lar g al tensiunii de alimentar e, dar
tensiunea de ieºire este 24 V cc. Astfel
se pot folosi dupã aceste surse aparate
standar d, indiferent de tensiunea de
alimentare. Efectul: se diminueazã costurile
de proiectare suplimentare ºi cele pentru

 Randament mare
Domenii de utilizare:
 Elemente de alimentare pentru toate
domeniile de tensiune
 Elemente de alimentare pentru domenii
variabile ale tensiunii de lucru

execuþii speciale ale aparatelor.

SITOP ca aparat de alimentare în amonte
SITOP
Power 6EP
30 |31

24 V cc
Tensiune
intrare

0V

24 V cc - Standard
aparaturã de joasã tensiune

Surse de alimentare cu spectru larg al tensiunii de alimentare 6EP1 pentru montaj pe ºinã
Tensiune
de intrare

Tensiune
de ieºire

Curent
de ieºire
maxim

Protecþie la
scurtcircuit ºi
suprasarcinã

Cod de comandã

93264 V ca
30264 V cc
30186 V ca

24 V cc
24 V cc

0.5 A
0.375 A

da
da

6EP1331-2BA10
6EP1731-2BA00
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Companie/Departament

Nume

Stradã, Cod Postal / Oraº

Telefon/Fax

E-mail

COMUTARE
SUPRAVEGHERE PORNIRE
ªI COMANDÃ
COMANDÃ ªI EVALUARE
SEMNALIZARE

Vã rog trimiteþi informaþiile
solicitate la urmãtoarea adresã:

ALIMENTARE

Întotdeauna la zi: informaþiile din
domeniul comutaþiei industriale ºi
distribuþiei de energie vã sunt oferite de
Newsletter. Le luaþi simplu de la:
www.siemens.com/lowvoltage/
newsletter

SIRIUS
Protecþie

SIRIUS
Pornire
SIRIUS
Sistem de
alimentare

SIRIUS
Aparaturã de
comutaþie cu
semiconductori
(staticã)

SIRIUS
Softstartere

SIRIUS - Proiectarea alimentãrii de consumatori

SIRIUS - Porniri
de motoare

SIMATIC
ET 200pro

SIRIUS
Managementul
motoarelor cu
SIMOCODE pro

SIRIUS
Relee
SIRIUS - Aparaturã
de siguranþã

SIRIUS
Evaluare

SIRIUS
Întreruptoare
de poziþie

SIRIUS
Comandã ºi
semnalizare

SIRIUS
Butoane ºi
lãmpi

SIRIUS
SIRIUS
Microîntreruptoare
Coloane de
semnalizare ºi acþionate de cablu
lãmpi integrate
de semnalizare

SIRIUS
Alimentãri

SIVENT
Ventilatoare

SIDAC
Reactoare
& filtre

Demaror de
motor ES

SIMOCODE ES

PROIECTARE

Newsletter

SIRIUS
Comutaþie

SIRIUS
ªI ALTELE

SIRIUS
Tehnicã de
comutaþie

PROTECÞIE

Siemens SRL
Automation and Drives
Calea Plevnei 139, sector 6
Bucureºti, cod 060011
www.s iemens.c om/ l o wvol t age /tec hni ca l-a ss is t anc e
www.s iemens.c om/ rel a ys

SIDAC & SIVENT
Soluþii

Soft starter ES
SIRIUS Safety
Integrated

AS-Interface

ECOFAST

SIRIUS
Sistem modular

SIRIUS
Sistem de conectare

Informaþiile conþinute în aceastã broºurã sunt informaþii generale care în
cazuri concrete de aplicaþie nu sunt întotdeauna întâlnite în forma
descrisã datoritã dezvoltãrii ulterioare a produselor. Caracteristicile dorite
sunt însã obligatorii în cazul încheierii unui contract ferm.
Toate denumirile de produse pot fi mãrci înregistrate al SIEMENS AG
sau ale subfurnizorilor sãi. Folosirea lor de terþi pentru scopurile proprii
poate prejudicia drepturile proprietarilor.

A&V GRAPH

Numãr de fax pentru comandã +40 (021) 2077462

