Елементи підключення:

Правила зберігання та транспортування:

- затискачі N, L - підключення живлення, нульового
проводу і фази.
- затискачі 1, 2, 3 контактів реле К2, підключення
пріоритетного навантаження або
імпульс «START» для електромагнітної клямки.
- затискачі 4, 5, 6, контакти реле К1, підключення
непріоритетного навантаження
чи імпульс «STOP» (для електромагнітної клямки).
- колодка 8 - вихід зовнішньої сигналізації про
перевантаженні по потужності.
- колодки 7 - вхід вимкнення режиму обмеження
потужності.
- I - трубчастий канал для проводів живлення
навантаження.

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.
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Гарантійні зобов`язання:

Дата виготовлення _____________________________
Штамп ВТК ___________________________________
Дата продажу _________________________________

положення «R», потім встановити задані часові
параметри і потужність. Після відліку заданого часу
Ton перемикачем 2 (при цьому моргає R)
навантаження вмикається у мережу живлення,
горить зелений світлодіод «U» і жовтий «R».

Технічні характеристики:
напруга живлення
100 - 300 В~
діапазон контрольованої потужності
3 - 30 кВт
дискретність встановлення потужності, грубо
3 кВт
дискретність встановлення потужності, точно
0,25 кВт
затримка вимкнення при перевант. по потуж.
від 1 до 240 с
затримка повторного ввімкнення навантаження від 2 до 3600 с
затримка вимкнення:
при падінні напруги нижче 160 В
5с
при рості напруги вище 260 В
0,1 с
при перевантаженні по струму
0,1 с
максимальний струм навантаження
2х8 А
контакти
2 на перемикання
похибка вимірювання:
напруги в діапазоні 50 - 300 В
не більше 2%
струму в діапазоні 3 - 100 А
не більше 3%
робоча температура
від -25°С до +50°С
діаметр отворів для вимірювальних кіл
12,5 мм
габаритні розміри
4 модуля типу S (70 мм)
монтаж пристрою
на DIN-рейку 35 мм
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Пристрій відповідає технічнім вимогам НД, ТРзЕС,
ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до
експлуатації.

ОБМЕЖУВАЧ
ПОТУЖНОСТІ
ГА

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.
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Монтаж і регулювання:
Підключення:
1. Вимкнути живлення.
2. Під’єднати нульовий провід до затискача N, фазу
відповідно до затискача L. До клем 1, 2, 3, 4, 5, 6,
під’єднати контактори відповідно до однієї з схем
залежно від варіанту роботи реле. До затискача 7 під’єднати коло керування вимкненням потужності, 8
- зовнішню сигналізацію.
3. Провід живлення навантаження пропустити через
наскрізний отвір в корпусі.
4. Встановити перемикачі в крайнє ліве положення.
Ввімкнути живлення. Повинен загорітись світлодіод
U, потім, через час Ton загорітись жовтий світлодіод
R і ввімкнутись навантаження.
Перевірка працездатності:
1. Встановити перемикач Ton в положення R,
навантаження повинне вимкнутись, світлодіод R
погаснути. Повернути перемикач в початкове
положення. Через 5 с навантаження повинне
ввімкнутись у мережу живлення.
2. Під’єднати до фази навантаження більше 3кВт
при цьому світлодіод Р> повинен загорітись через 1
с, навантаження повинне вимкнутись і через 2 с
ввімкнутись.
3. Перевірка функції лічильника числа вимкнень:
Встановити перемикач в положення «З», потім
повернути у початкове положення. Через 5 с
навантаження повинне ввімкнутись у мережу
живлення. Повторити пункт 2. Після заданої
кількості вимкнень навантаження від мережі
живлення відключається, мигає зелений
світлодіодод U. Скидання лічильника здійснюється
установкою перемикача 2 в положення «З» і потім
поверненням його в початкове положення.
4. Перевірка функції блокування на 10 хвилин:
Якщо лічильник числа відключень не встановлений,
ввімкнена функція блокування навантаження.
Повторити пункт 2. Зафіксувати 5 вимкнень
навантаження. Після цього навантаження
вимикається, горить зелений світлодіод, жовтий
гасне. Навантаження вмикається через 10 хвилин.
Підключити навантаження можна, встановивши
перемикач 2 в положення «R» і повернувши його в
початкове положення.
5. Після перевірки, якщо встановлений лічильник
числа вимкнень, обов'язково обнулити його
установкою перемикача 1 в положення «З»
повернути в початкове положення, зробити
скидання приладу установкою перемикача в
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Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:
Однофазний обмежувач потужності ОП-1 призначений для
безперервного контролю споживаної потужності та
вимкнення навантаження при перевищенні її понад
встановлене значення і захисту кіл живлення від короткого
замикання. Обмежувач також захищає споживачів
електроенергії (навантаження) від перепадів напруги, що
виникають в однофазних мережах.

Принцип дії:
Обмежувач контролює величину напруги і величину
споживаного струму навантаження вбудованим
трансформатором струму, обчислює значення споживаної
потужності в фазі і обробляє ці значення відповідно до
обраного алгоритму роботи. При перевищенні встановленого
значення потужності ОП-1 вимикає навантаження на час,
встановлений користувачем. Навантаження під’єднується до
мережі живлення через контактор. Виконавче реле
обмежувача керує котушкою контактора. Час вимкнення при
перевантаженні та час повторного ввімкнення
встановлюються перемикачами на передній панелі.
Обмежувач захищає навантаження при обриві нульового
проводу, вимикаючи живлення. В обмежувачі може бути
встановлена функція реле напруги: захист від перевищення
напруги більше 260 В і падіння його значення нижче 160 В
(вказується при замовленні). Обмежувач блокує ввімкнення
навантаження на 10 хвилин при циклічному перевантаженні
(перевантаження від 5 і більше разів за встановлений
проміжок часу при умові, що навантаження не змінювалось).
Обмежувач захищає мережу живлення від перевантаження
по струму і при короткому замиканні в навантаженні.
Значення струму, при якому вимикається навантаження,
розраховується на основі встановленого значення
потужності. При перевищенні цього значення в 6 разів
навантаження вимикається з затримкою не більше 0,1 с
перший раз на 30 с, потім, якщо перевантаження
продовжується, на 30 хвилин.
В обмежувачі передбачений вихід для підключення
зовнішньої сигналізації при перевантаженні по потужності.

2. Збереження в енергонезалежній пам’яті причини
вимкнення навантаження, зчитування інформації при
підключенні до комп'ютера.
3. Вибір режиму роботи вихідних реле К1 і К2.
3.1 Режим роботи з одним контактором.
Реле К1 керує контактором, реле К2 використовується для
сигналізації про перевантаження по потужності. Схема
ввімкнення показана на мал.5. Оскільки контакт реле К1
на перемикання, можна використати контактори з
нормально розімкненими (НР) або нормально замкнутими
(НЗ) контактами. При застосуванні НЗ контактора в
нормальному режимі його роботи керуюча котушка
знаходиться в знеструмленому стані, контактор не
споживає потужність від мережі живлення. Недолік: за
відсутності живлення на обмежувачі і наявності живлення
на контактах контактора навантаження залишається
ввімкненим в мережу живлення при перевантаженні по
потужності або в аварійному режимі. Це усувається
правильним монтажем: живлення ОП-1 і контактора
повинні мати загальні точки підключення до фаз без
проміжних з'єднань.
3.2 Режим роботи з пріоритетним навантаженням.
Навантаження розбивається на дві частини, пріоритетну
Rп, вимикати яку небажано і непріоритетну Rн. При
перевантаженні відключається Rн без часової затримки.
Якщо перевантаження немає, Rн - відключена, Rп підключена. Якщо перевантаження триває, Rп
вимикається на встановлений час Тoff. При зниженні
споживаної потужності Rп вмикається через час Тon, потім
через цей же час вмикається і навантаження Rн. Діаграма
роботи показана на мал.1, схема ввімкнення на мал.2.
Переваги режиму: немає повного вимкнення від мережі
живлення, тобто сумарна потужність споживачів може
бути більша, ніж виділена на об'єкт по технічних умовам.
Для правильної роботи потрібно, щоб величина Rн
складала не більше 25% від загального навантаження.
Наприклад, на об'єкт виділено 20кВт. Розбиваємо
навантаження на 2 частини, Rн не повинна перевищувати
значення 5кВт. Вмикаємо споживачі. В даний момент,
наприклад Рп = 18кВт (потужність споживана
пріоритетним навантаженням) і Рн = 4кВт.
Рп + Рн = 18 + 4 = 22кВ
Р > Руст(20кВт)
при цьому відбувається вимкнення Rн і споживана
потужність стає Р < Рвст., навантаження Rп залишається
ввімкненим в мережу живлення.
3.3 Режим роботи з контакторами з електромагнітною
клемою (двообмоточними контакторами).
Реле К1 подає імпульс «START» на ввімкнення
навантаження, реле К2 імпульс «STOP» на вимкнення
(мал.3, 4). Тривалість імпульсу 5 с. В цьому режимі немає
споживання потужності контактором від мережі живлення.
На котушки подаються тільки короткочасні імпульси
керування. Термін служби контактора обмежений лише
зносостійкістю його контактів.

потужність
при навантаженні

Функціональні особливості:
1. Вбудований лічильник кількості вимкнень навантаження
при перевантаженні по потужності. При перевищенні
встановленого значення блокується ввімкнення
навантаження в мережу живлення. Обнулення лічильника
можливе при установці перемикача часу Тoff в положення
«З». Встановлення значення лічильника (від 1 до 255)
обумовлюється при замовленні.

Мал.1 Діаграма роботи ОП-1 з пріоритетним навантаженням

START

Мал.6 Схема ввімкнення з входом вимкнення функції обмеження
потужності.

STOP

Кн, Кп - контактори з нормально розімкнутими контактами

Мал.4 Діаграма роботи з контактором
з електромагнітною клямкою.

Кн, Кп - контактори з нормально замкнутими контактами

Мал.2 Схема ввімкненя з пріоритетним і непріоритетним
навантаженнями.

4. Електрично ізольований вихід сигналу про
перевантаження по потужності (обумовлюється при
замовленні). Вихід - відкритий колектор. Може бути
використаний в схемах автоматики і диспетчерського
контролю.
5. Зовнішній вхід ввімкнення/вимкнення режиму обмеження
потужності (обумовлюється при замовленні). При поданні
сигналу керування (5 - 12В) функція обмеження потужності
вимикається, інші функції зберігаються. Електрично
ізольований від мережі живлення обмежувача. Може бути
використаний в схемах автоматики і диспетчерського
контролю для ввімкнення функції обмеження потужності на
об'єкті у години пікових навантажень на мережу живлення
або ж в певні часові інтервали наприклад, керуватись реле
часу РЧ-521 або аналогічним за його часовою програмою.
Схема ввімкнення зображена на мал.6.
6. Блокування навантаження на 10 хвилин при циклічному
перевантаженні по потужності. Якщо перевантаження по
потужності не знижується після 5-ти вимкнень підряд,
ввімкнення навантаження навантаження блокується на 10
хвилин. Діаграма роботи показана на мал.7. При необхідності
контролю потужності менше 3 кВт необхідно зробити один
або декілька витків проводу живлення навантаження,
пропустивши його через наскрізні отвори в корпусі.
Наприклад, необхідно контролювати потужність 1,5 кВт. В
такому випадку потрібно зробити по одному витку проводу на
кожну фазу, при цьому покази шкали діляться на 2.
Встановлюємо на обмежувачі перемикач потужності в
положення 3кВт, значення контрольованої потужності буде
рівним: 3:2 = 1,5 кВт.

Л - лампа сигналізації
До - нормально розімкнений
контактор (НР).
При застосуванні нормально
замкнутого контактора (НЗ)
його підключають до затискача 4.

Мал.3 Схема ввімкнення з контактором
з електромагнітною клямкою.

Мал.5 Схема ввімкнення з контактором і виходом для сигналізації
про перевантаження по потужності.

Мал.7 Діаграма роботи при циклічному перевантаженні.

Елементи індикації і керування:
Елементи керування (мал.8):
1 - Toff - перемикач часу затримки вимкнення по
потужності, 10 положень. У положенні «З»
відбувається обнулення лічильника і встановлення
його у початковий стан.
2 - Ton - перемикач часу повторного ввімкнення, 10
положень. У положенні «R» відбувається обнулення
значення, вимкнення реле К1 і К2, повернення його
в робоче положення через 5 с після перемикання у
будь-яке інше положення (скидання усіх таймерів,
помилок). Значення лічильника і причина останнього
вимкнення навантаження залишаються в
енергонезалежній пам'яті.
3 - P - перемикач встановлення потужності
дискретністю 3кВт.
4 - P - перемикач встановлення потужності
дискретністю 0,25кВт.
Наприклад потрібно встановити значення
потужності 18,5кВт. Перемикачем 3 встановлюємо
потужність 18кВт, перемикачем 4 встановлюємо
потужність 0,5кВт. Результуюча потужність буде
18+0,5=18,5кВт.
Елементи індикаці ї(мал.8):
- зелений світлодіод U, наявність напруги живлення.
- жовтий світлодіод R, індикація ввімкнення
навантаження.
- червоний світлодіод Р>, сигналізація про
перевантаження по потужності.
- червоний світлодіод U>, вихід напруги за
встановлені межі.
Можливі варіанти сигналізації і стану приладу
приведені в таблиці 1.
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Рис.8 Елементи керування та індикації

