Правила зберігання та транспортування:
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих
приміщеннях з температурою вiд -25°С до 20°С та відносній вологості
80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та
матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою
споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних
пошкоджень.

ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб’янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

Гарантійні зобов`язання:
Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних
умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації,
збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах.
Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов`язання на протязі
24 місяців після дати продажу при умові:
- правильного під`єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника:
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу
та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно
домовленості з виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник.

EPS-D
МРЗД-Д

МУЛЬТИФУНКЦІЙНЕ РЕЛЕ
ЗАХИСТУ ДВИГУНА

Пристрій відповідає технічнім вимогам НД, ТРзЕС, ТРБНЕ, ДСТУ
3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____________________________
Штамп ВТК ___________________________________
Дата продажу _________________________________
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ПАСПОРТ ПРИЛАДУ

Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.
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Призначення:

Запуск

МРЗД-Д (далі реле) призначене для захисту електричних трифазних двигунів потужністю від сотень Вт
до 55 кВт. Реле здійснює захист від теплового перевантаження двигуна, перегріву під час пуску двигуна,
пошкодження ізоляції двигуна, стопоріння двигуна, проблем з запуском двигуна та від асиметрії
навантаження на валу. Реле захищає двигун також від несиметрії напруг та від пропадання фаз мережі
живлення. При застосуванні додаткового трансформатора можливою є реалізація захисту від ураження
електричним струмом, а при підключенні термісторів РТС також і безпосередній контроль температури
двигуна.
Доречним є застосування реле у відповідальних місцях, таких як помпи, водонапірні установки, ліфти,
транспортери, підйомники, вентилятори, центрифуги, компресори тощо.

1. Ввімкнути живлення реле
2. Встановити параметри реле згідно з налаштуваннями, що подані в проекті встановлення та
вказівками, що подані у даній інструкції.
3. Здійснити запуск двигуна.
4. У разі потреби відкоригувати значення струму In з метою підгонки його до дійсного значення
робочого струму двигуна.

У документі прийняті умовні позначення, що відносяться до безпеки використання реле.
Необхідно суворо дотримуватись всіх рекомендацій, що позначені цими символами:
Небезпека ураження електричним струмом

Потенційно небезпечна ситуація, що може призвести до пошкодження реле та є
небезпечною для обслуговуючого персоналу

Увага!
У режимі автоматичної роботи після аварійного вимкнення двигуна відбудеться його
автоматичне ввімкнення. В випадку, якщо така ситуація створює загрозу для
обслуговуючого персоналу, а встановлення ручного режиму роботи не можливе, потрібно
обмежити доступ персоналу до захищуваного двигуна або у зрозумілий спосіб позначити

Увага!
Не здійснювати самостійно жодних змін в приладі. Наслідком може бути пошкодження або
неправильна робота реле, що може призвести до забезпечуваного пошкодження
захищуваного пристрою, а також створити загрозу для обслуговуючого персоналу. У таких
випадках виробник не несе відповідальність за випадки, що виникли, а також може
відмовити у гарантійному обслуговуванні.

Позначення, що відносяться до конструкції, дії та експлуатації реле:
Важлива інформація

Технічні характеристики
Практичні поради, вирішення проблем

Приклад застосування або принципу дії реле

Опис захисних функцій
Захист від теплового перенавантаження двигуна
Реле контролює навантаження по кожній фазі. Виходячи із вказаного користувачем струму двигуна, а
також реального струму споживання двигуном, мікропроцесор в режимі реального часу синтезує одну з
восьми залежностей роботи реле ”струм-час” згідно з рекомендаціями IEC947 (див. мал.1).
Залежності позначаються в діапазоні від 5 до 40 секунд і відповідають часу роботи двигуна в режимі
перевантаження по струму що перевищує номінальний в 7,2 раза. Вибір відповідної залежності
здыйснюється на основі даних виробника двигуна.
Виходячи з обраної залежності та даних про роботу двигуна з моменту ввімкнення реле, МРЗД-Д
обчислює допустимий час перевантаження двигуна так, щоб не перевищити граничного приросту
температури. Завдяки складним алгоритмам перетворення, воно точно вимірює ефективне значення
струму навіть при наявності гармонічних складових (включно до 7-ї) та значному перенавантаженні (до
10 разів). Для захисту від теплового перевантаження є можливість вибору ручного або автоматичного
режиму роботи.

220 В 50/60 Гц
Напруга живлення
690 В~
Напруга ізоляції головних кабельних каналів
див. наклейку на корпусі МРЗД-Д
Номінальний струм In
50 Гц
Частота головних кабельних каналів
3×In, char. gG
Захист головних кабельних каналів
2 A при 400 В~ AC-15
Навантаження допоміжного кола
2 A при 30 В- DC-14
(запобіжники 2 A)
Ip20
Ступінь захисту
основне коло 8 кВ
Напруга пробою 1,2/50
допоміжне коло (95-96) 4 кВ
>30%
Асиметрія спрацювання по струму
4с
Затримка при пропаданні фази чи асиметрії напруг
Затримка спрацювання диференційного кабельного
100 мс
каналу
Ø14
Діаметр проводів макс.
затискачі гвинтові 1÷2,5 мм²
Приєднання проводів
72×59×88 мм
Габаритні розміри
385 г
Вага
на DIN-рейці 35 мм
Монтаж

Захист від перегріву під час пуску двигуна
Завдяки функції електронного накопичення тепла, завжди відомий тепловий стан керованого об'єкту.
При частих пусках, виділення тепла в двигуні є особливо інтенсивним, що може призвести до перегріву.
Для запобігання цьому явищу, реле, при досягненні заданого приросту температури, блокує подальший
пуск двигуна до моменту коли температура опуститься нижче допустимого рівня.
-2-
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Повідомлення
У випадку спрацювання захисту, або ж при пропаданні напруги живлення на дисплеї реле з’являються
інформаційні повідомлення. Нижче подано список можливих повідомлень та порядок дій у раз їх
появи.
R-phase overheat 1) Сигналізація перегріву двигуна в результаті струму, що протікає у фазі R.
S-phase overheat 1) Сигналізація перегріву двигуна в результаті струму, що протікає у фазі S.
T-phase overheat 1) Сигналізація перегріву двигуна в результаті струму, що протікає у фазі Т.
1) Повернення реле до нормального режиму роботи можливе після зниження значення
симульованої температури на 20% по відношенню до номінальної температури. В разі
роботи в режимі manual потрібно після зниження температури натиснути кнопку OK під час
висвітлення повідомлення. Якщо повідомлення не вказується на дисплеї потрібно за
допомогою кнопок ! або " знайти його серед пунктів меню та натиснути кнопку OK. Під час
роботи в режимі auto повернення до роботи здійснюється автоматично.

Захист від несиметричності та пропадання фаз мережі живлення
Незалежне вимірювання струму в кожні фазі дає впевненість, що будь-яке пропадання фази або робота
в умовах несиметричності фаз більше ніж 30% буде виявлено вчасно.

[Сек]
tмакс 40
35
30
25
20
15
10
5

1000

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Motor overheat 2) Сигналізація перегріву двигуна зареєстрованого термодатчиками.
2) Повернення реле до нормального режиму роботи можливе після 5 секунд з моменту коли
реле впевниться, що температура двигуна, виміряна термодатчиками знаходиться у
нормальних межах. В разі роботи в режимі manual потрібно після зниження температури
натиснути кнопку OK під час висвітлення повідомлення. Якщо повідомлення не вказується на
дисплеї потрібно за допомогою кнопок ! або " знайти його серед пунктів меню та натиснути
кнопку OK. Під час роботи в режимі auto повернення до роботи здійснюється автоматично.
Short fault 3)
Ground fault 3)
Under fault 3)
Phase fault 3)
Sequence fault 3)

Сигналізація спрацювання захисту від короткого замикання.
Сигналізація спрацювання захисту від пошкодження ізоляції.
Сигналізація зниження струму двигуна.
Сигналізація пропадання фази, або асиметрії струмів більше 30%.
Сигналізація неправильної черговості фаз.

100

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

10

(8)

3) Повернення реле до нормального режиму роботи здійснюється натисненням кнопки ОК.
Режим роботи реле не впливає на поведінку реле у цих функціях.

1
Power fault

4)

Сигналізація короткочасного пропадання напруги живлення реле.

4) Це повідомлення висвітлюється після відновлення живлення реле якщо пропадання
напруги тривало не більше кількох хвилин. Якщо перед моментом пропадання живлення
система не зафіксувала жодної аварії, то реле автоматично повернеться до нормального
режиму роботи.
Дані, що відносяться до нагрівання двигуна (симульованого) після відновлення живлення,
автоматично відновлюються. Якщо ж пропадання живлення тривало більш ніж кілька
десятків хвилин, то після відновлення живлення дані будуть обнулені.
Налаштування реле зберігаються завжди, незалежно від наявності напруги живлення реле.

2

3

4

5

6

7

8

9

10 x Iр

мал.1 Залежність “час-струм” в холодному стані
Вбудовані в реле засоби забезпечують необхідну затримку спрацювання рівну 4 сек, запобігаючи таким
чином помилковим аварійним ситуаціям, які виникають внаслідок перехідних процесів в мережі.
Захист від пошкодження ізоляції двигуна
Старіння ізоляції електричних компонентів є частою причиною пробою ізоляції на корпус, що може
спричинити небезпечне як для двигуна, так і для оточуючих коротке замикання на землю. Для
запобігання цьому явищу, в реле реалізована функція, яка вибірково виявляє коротке замикання на
землю на заданому користувачем рівні з заданою затримкою спрацювання. Дана функція не потребує
встановлення додаткового трансформатора струму.

Увага!
Функція захисту від пошкодження ізоляції
двигуна не призначена для захисту осіб, що
обслуговують реле.Вона виконує лише
протипожежну функцію.

Протипожежний захист та захист від ураження електричним струмом
З використанням додаткового трансформатора МРЗД-Д може виконувати функцію захисту на рівні
струмів втрат від 30 мА до 500 мА при затримці спрацювання близько 100 мс, що є додатковим
захистом для обслуговуючого персоналу.
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Контроль за зростаннням струму двигуна
Навіть незначне перевищення номінального струму може свідчити про неправильну роботу двигуна.
Ця функція дозволяє вимкнути живлення двигуна якщо струм буде більшим за номінальний впродовж
встановленого періоду часу.
Контроль за зниженням струму двигуна
Функція захисту від падіння струму нижче встановленого рівня впродовж заданого періоду часу
запобігає холостому ходу двигуна. Ця функція може бути використана наприклад як захист насосів від
сухобігу.
Контроль правильного чергування фаз
Ця функція робить неможливою роботу двигуна у випадку неправильного порядку під’єднання фаз.

Принцип дії:
Використовуючи вбудовані трансформатори струму, електронне реле захисту двигуна здійснює
постійне вимірювання фазових струмів, які протікають по дротам живлення двигуна. На основі
вибраних користувачем параметрів, реле реалізує відповідну залежність захисту двигуна, з якою
порівнюються реальні струми. Завдяки складним алгоритмам перетворення, воно точно вимірює
ефективне значення струму навіть при наявності гармонічних складових (включно до 7-ї), та значному
перенавантаженні (до 10 разів). Будь-яке відхилення реальних струмів від реалізованої залежності
викликане перегрівом двигуна, пропаданням фази, ассиметрією напруг живлення або пошкодженням
ізоляції, спричинює роз'єднання контактів 95-96, і, в результаті, вимкнення двигуна. В цій ситуації,
реле здійснює візуальну індикацію причини вимкнення. Повторний запуск двигуна можливий лише при
умові ліквідації причини аварії та ручному розблокуванню реле. У випадку теплового
перенавантаження та вимкнення двигуна, повторне увімкнення реле в автоматичному режимі роботи
здійснюється автоматично при зменшенні температури керованого двигуна нижче ніж 80% від
допустимої температури. При ручному режимі роботи, повторне увімкнення реле здійснюється за
допомогою кнопки Тест/Скид.
В реле реалізована функція електронного накопичення тепла, тобто під час неперервної
роботи реле, відбувається обчислення та запам'ятовування теплового стану
контрольованого двигуна. Значення теплового стану двигуна запам’ятовується навіть у
випадку пропадання напруги живлення на період часу кілька десятків хвилин. При
повторному ввімкненні живлення тепловий стан двигуна відновлюється.
Реле не може працювати одночасно з системами регулювання обертів двигуна та плавного
пуску з причин значного спотворення струмів при роботі цих систем!

При налаштуванні параметрів реле необхідно дотримуватись такого порядку дій:
- за допомогою кнопок ! або " ми вибираємо з меню функцію, що нас цікавить (функції розташовані
по порядку, від першої до останньої позиції, згідно з схемою, що показана на мал. 8.
- Знайшовши необхідну функцію потрібно підтвердити свій вибір натисненням кнопки OK.
Якщо була обрана функція, що відповідає за налаштування одного з параметрів реле, тоді за
допомогою кнопок ! або " можна обрати одне з можливих значень параметру.
УВАГА! Зміна значення параметру відбуваються згідно з ціною поділки, що відповідає даному
редагованому параметру (таблиця 1). Це означає, що одне натиснення кнопки ! або " здійснює
зменшення або збільшення значення параметру не на одну одиницю, а на величину, що відповідає
ціні поділки даного параметру.
- Після встановлення нового значення параметру необхідно його затвердити за допомогою кнопки OK.
- У випадку, коли ми не хочемо, щоб введені зміни були записані в пам'яті реле, потрібно натиснути
кнопку ESC.
Порядок дій показаний на мал. 10.
Зміна значень інших параметрів вимагає повторення вищезгаданих дій.
Якщо була обрана функція висвітлення струму в одній з фаз, тоді на дисплеї буде вказуватись
поточне значення струму у даній фазі. Натиснення кнопки OK в даному випадку здійснює зміну
формату відображуваного значення струму (абсолюте та відносне значення фазового струму).

OK

L1 Line
I=4.56A<

OK

L1 Line
I=85.4%<

L1 Line
I=4.56A<

мал. 9 Зміна формату відображення значення фазового струму
Приклад зміни значення параметру диференційного захисту
Припустимо, що в момент старту реле показує значення струму фази L1 і дисплей працює в
режимі монітора. В першу чергу потрібно активувати розширений режим. Для цього потрібно
два рази натиснути кнопку “Праворуч”, щоб відобразилось значення струму фази L3, потім
на одну секунду натиснути одночасно кнопки OK і ESC. Після активації розширеного режиму
потрібно натискати кнопку “Ліворуч” аж до висвітлення значення параметру Ir. Щоб увійти в
режим редагування потрібно натиснути кнопку ОК. Потім натискаючи, або ж тримаючи
натисненою кнопку “Праворуч” встановити потрібне значення струму захисту - в даному
випадку це значення 0,03 мA. Якщо ми хочемо записати здійснені зміни потрібно натиснути
кнопку ОК. На дисплеї буде показане нове значення параметру. Якщо ж ми хочемо відмінити
здійснені зміни, необхідно натиснути кнопку ESC і тоді на дисплеї з'явиться попереднє
значення параметру Ir.

1с
OK

L1 Line
I=4.56A<

L2 Line
I=4.63A<

ESC

L3 Line
I=4.51A<

L3 Line
I=4.51A<

...

...

L2 Line
I=4.63A<

OK

Ir=0,50A

...

Ir=0,50A

OK

...

Ir=0,03A

Ir=0,03A

мал. 10 Приклад встановлення параметру Ir.
-4-
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Встановлення параметрів

Вибір і параметри реле

Для встановлення параметрів роботи реле призначена система меню, структура якого представлена
на мал. 8. Доступні пункти меню залежать від поточного режиму меню. У режимі моніторингу
користувач має доступ лише до параметрів, що інформують про значення фазових струмів та
повідомлення про помилки. У розширеному режимі користувач має вільний доступ до всіх параметрів
пристрою.
Щоб ввімкнути розширений режим меню потрібно перейти до висвітлення значення струму у
фазі L3 (натисканням на кнопку "Праворуч"), а потім натиснути водночас впродовж однієї
секунди кнопки "OK" і "ESC". З цього моменту доступне розширене меню пристрою та є
вільний доступ до всіх параметрів реле.

МРЗД-Д випускається в трьох версіях по струму:
(А) - для струмів від 1А до 5А призначене для двигунів потужністю до 2,2 кВт та для роботи з
трансформаторами струму
(В) - для струмів від 5А до 25А
(С) - для струмів від 20А до 100А

Після здійснення змін в налаштуваннях можна повернутися в режим монітору і таким чином
захистити пристрій від несанкціонованого доступу. для цього необхідно налаштувати
висвітлення струму у фазі L1, а потім одночасно натиснути впродовж однієї секунди кнопки
OK і ESC.
Поточний режим меню запам'ятовується в постійній пам'яті реле. Це означає, що якщо
пристрій буде залишений в розширеному режимі, то перемикнеться у цей режим також при
повторному ввімкненні живлення.

RCD TEST
In=20A
Iz=800A
tz=5.00s

Ig=100A
tg=5.00s
Iu=20.0A
tu=0.40s
Class=40
Ir=0.50A
ID=40
Mode
manual
Frequenc
50Hz
Cooling
tc=1x
Sequence
OFF
-CTNO CT
Sensor
Overheat
L1 Line
I=45.0A
L2 Line
I=44.9A
L3 Line
I=44.7A
- 12 -

Розширений режим

td=5.00s

Клас

Режим
моніторингу

мал. 8

-5-

In - номінальний струм двигуна1)
Iz - струм захисту від короткого замикання
tz - затримка для захисту від короткого замикання
td - час, коли реле не реагує на завади2)
Ig - струм захисту від пробою ізоляції
tg - затримка для захисту від пробою ізоляції3)
Iu - граничне мінімальне значення 4)
tu - затримка спрацювання для граничного мінімального значення
Class - захисна характеристика струм-час5)
Ir - диференційний струм захисту
Mode - режим роботи для захисту від теплового перевантаження6)
Cooling - характеристика охолодження двигуна7)
Frequency - частота струму живлення
Sequence - контроль черговості фаз 8)
CT - наявність і характеристики трансформатора струму9)
ID - візуальна індикація10)
RCD Test - тест диференційного захисту.

Обслуговування
Обслуговування реле МРЗД-Д здійснюється за допомогою панелі керування, що складається з
двохрядкового LCD дисплею та чотириклавішної клавіатури.
мал. 5
МРЗД-Д

I=4.56A<

PTC

C1

Вибір одної з восьми залежностей захисту двигуна згідно максимального часу роботи в режимі
перевантаження по струму здійснюється на основі даних виробника двигуна. У випадку відсутності
таких даних, можна скористатися табл. 3 і 4., в яких представлені орієнторвні максимальні часи
роботи двигуна в режимі перевантаження по струму в залежності від часу пуску.
Таблиця 3

Безпосередній запуск
час запуску

C2

T1

T2

95

96

A1

A2

Панель керування реле
Кнопки, що знаходяться на панелі керування здійснюють наступні функції:
OK

1) Двигун буде захищеним у випадку якщо його робочий струм буде в межах ±5% від струму
встановленого на реле, що використовується для захисту.
2) Для забезпечення розгону двигуна можна додатково збільшити час затримки аварійного вимкнення
шляхом встановлення більшого проміжку часу неспрацювання реле, визначеного при вмиканні
реле, або при аварійному його спрацюванні.
3) Зауваження! Час 400 мс - є найменьшим часом вимкнення двигуна при замиканні на землю.
4) Захист можна вимкнути, якщо встановити Iu≥In.
5) Вибір однієї з восьми характеристик захисту від теплового перевантаження під час пуску в межах 540 (рис.1). Функціональний клас визначає час після якого реле вимкне двигун, при перевищенні
значення встановленого струму в 7,2 рази.
6) Автоматичний режим роботи забезпечує автоматичне вимкнення двигуна при тепловому
перевантаженні, згідно показів термісторів та при симуляції перегріву. Автоматичне ввімкнення
відбудеться при зниженні температури на 20% відноносно задекларованої. Робота в ручному
режимі (manual) забезпечить ввімкнення двигуна при усуненні блокування.
7) У випадку коли час охолодження двигуна приблизно дорівнює часу його нагріву, то цей параметр
необхідно встановити tc=1х. А в випадку коли цей час є довшим (при недостатньому охолодженні)
необхідно встановити tc=2х.
8) OFF - контроль черговості фаз - вимкнений . ON - ввімкнений.Неправильна черговість фаз
сприймається приладом як помилка.
9) В випадку застосування трансформатора струму в парі МРЗД-Д 5А (від 100А/5А до 800А/5А) є
можливість візуально побачити діючі реальні значення струму на екрані приладу.
* В випадку використання МРЗД-Д без трансформатора стуму - параметр СТ має бути
встановленийрівним значенню NO CT.

ESC

OK

ESC

Кнопка “ОК” призначена для:
- входу в режим редагування параметру
- підтвердження зміни параметру
- зміни формату відображення значення фазового струму (перехід з відносних значень на
абсолютні).
Кнопка “Esc” призначена для відміни вибраного значення.
Кнопки “Ліворуч” та “Праворуч” призначені для переміщення між функціями реле, а в режимі
редагування параметру здійснюють зміну його значення.

Дисплей пристрою у зручний спосіб вказує дані, що стосуються поточних значень струмів кожної
фази. Одночасно може вказуватись значення струму однієї фази, при чому це значення може бути
абсолютним (у амперах, мал. 6), або відносним (у процентному відношенні до встановленого
значення номінального струму, мал. 7).
мал. 6

I=4.56A<

мал. 7

I=85.4%<

Покази струму в абсолютних
значеннях

Покази струму у відносних
значеннях

Додатково одночасно за допомогою символів вказується інформація про діапазон в якому
знаходиться вимірюваний струм.

>
=
<

Занадто велике значення робочого струму - більше ніж 105% від номінального встановленого
струму
Нормальне значення робочого струму - значення струму знаходиться в межах від 95% до 105% від
номінального струму.
Занадто низьке значення робочого струму - нижче ніж 95% від встановленого номінального струму.

клас
Реле виконує вимірювання діючого значення струму до сьомої гармоніки включно.
Вказувана величина струму є орієнтованим значенням і не може служити для
метрологічного вимірювання струму, замінюючи таким чином призначені для цього
вимірювачі.
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5. До контактів А1-А2 під`єднати напругу живлення реле, застосовуючи захист для другої категорії по
напрузі (рівень навантаження згідно мал. 2)
6. Контакти 95-96 під`єднати послідовно в коло живлення обмотки контактора, що вмикає двигун (мал.
2).
УВАГА! Електричне навантантаження на контакти не може перевищувати параметрів наведених
в розділі “Технічні характеристики”.
7. Контакти С1 і С2 під`єднати до трансформатора типу Тр250, Тр400, або Тр630 (якщо існує така
необхідність)

Таблиця 4

Схема пуску “Зірка-Трикутник”
час запуску

клас

Якщо трансформатори не застосовуються, то контакти С1 і С2 необхідно з’єднати між собою
перемичкою.
8. До контактів Т1 та Т2 під’єднати термодатчики, що встановлені на обмотці двигуна. Максимальна
можлива кількість датчиків - 6.
Якщо захист від теплових перевантажень не використовується, то контакти Т1 і Т2 необхідно
з’єднати між собою перемичкою.
УВАГА!
Номінальний вторинний струм зовнішніх трансформаторів струму має становити 5 А.

L1

L2

L3

Класи термічного захисту побудовані для роботи двигуна в нормальних умовах
(температура оточуючого середовища +20°C). У випадках вищих температур зовнішнього
середовища необхідно встановлювати нижчі класи захисту з меншим часом запуску.
** В реле МРЗД-Д 25А і МРЗД 100А параметр СТ заблокований (встановлений рівним NO CT).
Приклад:
Реле МРЗД-Д 5А з номінальним струмом двигуна 5А працює з трансформатором струму 200А/5А, це
значить, що дійсне значення струму в 40 разів більше від номінального струму МРЗД-Д. Це значить,
що покази, а також налаштування струму будуть помножені на це значення, у звязку з чим діапазон
налаштувань МРЗД-Д становитиме 40-200 А з ціною поділки 4 А.
10) ID - це ідентифікатор пристрою, що наданий йому користувачем.
Вибір відповідного реле залежить від номінальної потужності двигуна і його номінального струму.
Таблиця 2 представляє залежність номінального струму двигуна від його номінальної потужності.

МРЗД-Д

L1 Line
I=4.56A

При виборі реле слід памятати, що двигуни , які працюють в приводах, потрібно добирати
так аби вони працювали на рівні 80% від своєї номінальної потужності.

ESC

OK

PTC

C1

C2

T1

T2

95

96

A1

A2

мал. 4 Спосіб під’єднання трансформаторів струму
УВАГА!
Для коректної роботи реле всі трансформатори струму повинні мати
однакові номінальні значення (той самий тип, один виробник).

Вибір реле для двигунів потужністю більше 55 кВт
Для двигунів потужністю більше 55 кВт (>100А) необхідно використовувати реле МРЗД-Д 5А і
додаткові трансформатори струму, проводи обмотки яких необхідно пропустити через внутрішні
трансформатори реле (мал. 4).
Зовнішні трансформатори необхідно підбирати таким чином, щоб номінальний струм двигуна
знаходився в межах можливих допустимих струмівпервинної обмотки трансформатора.
У таблиці 3 представлені оріентовні залежності номінального струму двигуна від його номінальної
потужності.
У таблиці 4 представлена залежність меж встановлення струму від параметрів зовнішнього
трансформатора струму.
Таблиця 3
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Таблиця 4

Струми
трансформатора

Коефіцієнт
трансформації

L1
L2
L3
N

Діапазон
установок

МРЗД-Д

L1 Line
I=4.56A
ESC

OK

C1 C2

T1 T2

95

96

A1 A2
PTC

C1

C2

T1

T2

95

96

A1

A2

PTC

Монтаж
A2

УВАГА!
МРЗД має встановлюватись, обслуговуватись і регулюватись
тільки висококваліфікованим спеціалістом ознайомленим з його
будовою , роботою і звязаними з цим небезпеками.

A1

УВАГА!
Не встановлювати пошкоджений або недоукомплектований
прилад!

M
3~

PTC

1. Впевнитись в правильній роботі двигуна.
2. Вимкнути напругу живлення.
3. Встановити реле МРЗД-Д на DIN-рейці в розподільчому щиті.
мал. 2 Схема підключення реле МРЗД-Д
Увага!

УВАГА!
Розподільчий щит повинен мати ступінь захисту не нижче IP 42
або вище.
4. Проводи живлення двигуна (мал. 2) протягнути крізь отвори у верхній частині реле.

Користувач несе відповідальність за правильне заземлення системи,
правильний підбір, встановлення та справність сторонніх захисних приладів.

У випадку застосування системи пуску типу "Зірка-Трикутник”, реле слід встановлювати (з
точки зору електрики) завжди перед головним контактором (див. мал. 3).

УВАГА!

L1
L2
L3
N

?

W

EPS

EPS

SG

M

Z

V

Y

U

X

EPS

EPS

S

Y

Протягувати і під’єднювати проводи упевнившись, що напруга
живлення вимкнена.

Sr

мал. 3 Місце підключення МРЗД-Д у випадку застосування системи пуску типу "Зірка-Трикутник"
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