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Термореле РТ-810 призначене для захисту електричних
пристроїв від перегріву з використанням термісторів РТС
підключених послідовно в кількості 1-6 шт.
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N

Пристрій відповідає технічнім вимогам НД, ТРзЕС,
ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до
експлуатації.
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Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:
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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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Пристрій відповідає технічнім вимогам НД, ТРзЕС,
ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до
експлуатації.
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Гарантійні зобов`язання:
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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:
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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Правила зберігання та транспортування:
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Правила зберігання та транспортування:
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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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Принцип дії:

Схема підключення:

Нормальний режим роботи (коли присутня напруга живлення,
нормальна температура контрольованого електропристрою,
справне коло під`єднання термісторів) сигналізується світінням
зеленого світлодіоду U,а контакти термореле 11 і 12 замкнені.
Зростання температури хоча б одного з датчиків (термісторів)
призводить до зростання його опору і, якщо значення його
перевищить 3000 Ом, то контакти 11 і 12 розімкнуться та загориться
червоний світлодіод
. Ввімкнення пристрою відбудеться
автоматично коли опір датчиків знизиться до 1800 Ом (температура
контрольованого пристрою стала нормальною). Контакти
виконавчого реле розмикаються також у випадках коли опір датчиків
знизиться нижче 70 Ом, наприклад при закороченні проводів
датчика РТС (сигналізується загоранням червоного світлодіоду ),
або при пропаданні напруги живлення реле.

Монтаж:
1. Вимкнути живлення
2. Встановити реле на рейці в розподільчому щиті.
3. Проводи живлення під’єднати згідно схеми: напругу 220 В до
затискачів 1-3, напругу 24 В до затискачів 1-4. Увага! Приєднувати
лише одну вибрану напругу!
4. В розрив кола живлення обмотки реле, що вмикає споживача
під’єднати послідовно контакти 10-12.
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Зростання температури хоча б одного з датчиків (термісторів)
призводить до зростання його опору і, якщо значення його
перевищить 3000 Ом, то контакти 11 і 12 розімкнуться та загориться
червоний світлодіод
. Ввімкнення пристрою відбудеться
автоматично коли опір датчиків знизиться до 1800 Ом (температура
контрольованого пристрою стала нормальною). Контакти
виконавчого реле розмикаються також у випадках коли опір датчиків
знизиться нижче 70 Ом, наприклад при закороченні проводів
датчика РТС (сигналізується загоранням червоного світлодіоду ),
або при пропаданні напруги живлення реле.
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затискачів 1-3, напругу 24 В до затискачів 1-4. Увага! Приєднувати
лише одну вибрану напругу!
4. В розрив кола живлення обмотки реле, що вмикає споживача
під’єднати послідовно контакти 10-12.
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1. Вимкнути живлення
2. Встановити реле на рейці в розподільчому щиті.
3. Проводи живлення під’єднати згідно схеми: напругу 220 В до
затискачів 1-3, напругу 24 В до затискачів 1-4. Увага! Приєднувати
лише одну вибрану напругу!
4. В розрив кола живлення обмотки реле, що вмикає споживача
під’єднати послідовно контакти 10-12.
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Монтаж:
1. Вимкнути живлення
2. Встановити реле на рейці в розподільчому щиті.
3. Проводи живлення під’єднати згідно схеми: напругу 220 В до
затискачів 1-3, напругу 24 В до затискачів 1-4. Увага! Приєднувати
лише одну вибрану напругу!
4. В розрив кола живлення обмотки реле, що вмикає споживача
під’єднати послідовно контакти 10-12.
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напруга живлення
220 В ~ / 24 В ~/=
контакт
1 на перемикання
максимальний струм навантаження
<8 А
опір термісторів
розмикання контактів термореле
R>3000 і R<70 Ом
замикання контактів термореле
110 Ом<R<1800 Ом
максимальний опір петлі в холодному стані
1500 Ом
сигналізація живлення
зелений світлодіод
сигналізація несправностей
два червоних світлодіода
робоча температуравід
- 25°С до +50°С
монтаж пристрою
на рейці DIN 35 мм
приєднання проводів
затискачі гвинтові 2,5 мм2
габаритні розміри
1 модуль типу S (17,5 мм)
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Технічні характеристики:
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Нормальний режим роботи (коли присутня напруга живлення,
нормальна температура контрольованого електропристрою,
справне коло під`єднання термісторів) сигналізується світінням
зеленого світлодіоду U,а контакти термореле 11 і 12 замкнені.
Зростання температури хоча б одного з датчиків (термісторів)
призводить до зростання його опору і, якщо значення його
перевищить 3000 Ом, то контакти 11 і 12 розімкнуться та загориться
червоний світлодіод
. Ввімкнення пристрою відбудеться
автоматично коли опір датчиків знизиться до 1800 Ом (температура
контрольованого пристрою стала нормальною). Контакти
виконавчого реле розмикаються також у випадках коли опір датчиків
знизиться нижче 70 Ом, наприклад при закороченні проводів
датчика РТС (сигналізується загоранням червоного світлодіоду ),
або при пропаданні напруги живлення реле.
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замикання контактів термореле
110 Ом<R<1800 Ом
максимальний опір петлі в холодному стані
1500 Ом
сигналізація живлення
зелений світлодіод
сигналізація несправностей
два червоних світлодіода
робоча температуравід
- 25°С до +50°С
монтаж пристрою
на рейці DIN 35 мм
приєднання проводів
затискачі гвинтові 2,5 мм2
габаритні розміри
1 модуль типу S (17,5 мм)
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Схема підключення:

Нормальний режим роботи (коли присутня напруга живлення,
нормальна температура контрольованого електропристрою,
справне коло під`єднання термісторів) сигналізується світінням
зеленого світлодіоду U,а контакти термореле 11 і 12 замкнені.
Зростання температури хоча б одного з датчиків (термісторів)
призводить до зростання його опору і, якщо значення його
перевищить 3000 Ом, то контакти 11 і 12 розімкнуться та загориться
червоний світлодіод
. Ввімкнення пристрою відбудеться
автоматично коли опір датчиків знизиться до 1800 Ом (температура
контрольованого пристрою стала нормальною). Контакти
виконавчого реле розмикаються також у випадках коли опір датчиків
знизиться нижче 70 Ом, наприклад при закороченні проводів
датчика РТС (сигналізується загоранням червоного світлодіоду ),
або при пропаданні напруги живлення реле.

Монтаж:

Технічні характеристики:

PTC

напруга живлення
220 В ~ / 24 В ~/=
контакт
1 на перемикання
максимальний струм навантаження
<8 А
опір термісторів
розмикання контактів термореле
R>3000 і R<70 Ом
замикання контактів термореле
110 Ом<R<1800 Ом
максимальний опір петлі в холодному стані
1500 Ом
сигналізація живлення
зелений світлодіод
сигналізація несправностей
два червоних світлодіода
робоча температуравід
- 25°С до +50°С
монтаж пристрою
на рейці DIN 35 мм
приєднання проводів
затискачі гвинтові 2,5 мм2
габаритні розміри
1 модуль типу S (17,5 мм)
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