I25, I32, I40, I50, I63

Buton limită maximă
şi mărirea valorii

Înainte de montarea și folosirea echipamentului, vă rugăm
să citiți în întregime conținutul acestor instrucțiuni.
Parcurgerea instrucțiunilor vă va ajuta la evitarea cazurilor de
pericol, erori sau nelămuriri.
Releul de monitorizare curent este destinat pentru a
proteja reţeaua electrică de variaţiile de tensiune din cauza
suprasarcinii sau a variaţiilor de tensiune de la limitele setate.
Cu ajutorul releului de monitorizate curent se poate limita
consumul de putere a echipamentelor aflate la distanţă şi în
acelaşi timp este posibil controlul motoarelor monofazate.
Releu de forţă cu releu polarizat (vezi Date tehnice) nu
decuplează sarcina în lipsa tensiunii de alimentare.
Sarcina se decuplează doar dacă se depăşesc limitele de
curent prestabilite.

Releu monitorizare curent ZUBR I
Certificat de garanție și talon
Paşaport tehnic, instrucşiuni pentru instalare
şi utilizare
Cutia de ambalaj

Tensiunea de alimentare
(100–420V, 50 Hz) în care se
va monitoriza curentul, se
cuplează la bornele 1 şi 2,
deoarece faza (L) se determină cu indicator şi se conectează la borna 2, iar firul neutru
(N) – la borna 1.
Firul de legătură sarcină se
conectează la borna 3 şi la
borna zero (care nu intră în
set).

Indicator de alimentar
cu tensiunea
de sarcină

Nr.
cr.

Parametru

1

Valoare nominală tensiune încărcare

2

Limita de curent

Pașaport
tehnic
Instrucțiuni pentru
montare și exploatare

1

N
zero

ZUBR I

3

2

L
faza

~100–420 V

ZUBR I32

ZUBR I25

ZUBR I40

ZUBR I50

0,1–40 А

0,1–50 А

5–50А ± 0,1 А
1–5А ± 0,2 А
<1A ± 0,3 А

ZUBR I63

0,1–63 А
45–63А ± 0,6 А
10–45А ± 0,1 А
1–10А ± 0,2 А
<1A ± 0,3 А

3

Exactitate în măsurarea curentului

4

Putere nominală sarcină

5

100 000 cicluri

50 000 cicluri

50 000 cicluri

6

Număr comutări sub sarcină, nu mai
puţin de
Număr de comutări fără sarcină, nu
mai puţin de

1 000 000 cicluri

500 000 cicluri

1 000 000 cicluri
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Tip releu

electromagnetic

±2 % ±0,1 А
7 000 VА

5 500 VА

Date tehnice generale
Nr.
cr.

Parametru
Timp întârziere deconectare sarcină

0–240 s

9

Timp întârziere conectare sarcină

3–600 s
nu mai puţin de 100 V
nu mai puţin de 420 V

0,21 kg ±10 %

11 Masa

mm

12 Dimensiuni gabaritice
13 Conectare

nu mai mult de 16 mm

14 Grad de protecţie conform GOST 14254

2

IP20

11 000 VА

13 900 VА

polarizat

Instalare

Valoare

8

8 800 VА

2

Dispozitivul este prevăzut a fi instalat în interiorul unei
încăperi. Riscul de contact cu umiditatea şi lichide trebuie să
fie minim pentru locul unde se instalează acest dispozitiv. La
instalarea în încăperi cu grad ridicat de umiditate, dispozitivul
trebuie să fie plasat într-o carcasă cu grad de protecţie nu mai
mic de IP55 conform GOST 14254 (protecţia de praf şi stropi
de apă să existe din orice direcţie).
La montajul acestui dispozitiv temperatura de ambiaţă
trebuie să fie în limitele –5…+45 °C.
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CA

DSD

25 А (max 30 А оn 32 А (max 40 А оn 40 А (max 50 А оn 50 А (max 60 А оn 63 А (max 80 А оn
decursul a 10 min) decursul a 10 min) decursul a 10 min) decursul a 10 min) decursul a 10 min)

0,1–32 А

2

borna zero

NU SE EFECTUEAZĂ legarea sarcinii cu
borna zero din reţea, prin borna 1!

0,1–25 А

10 Tensiunea de alimentare

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU

ZUBR I

Schema 1
Schema interioară simplificată
şi schema de conectare.

Meniu de funcționare

Date tehnice

1 buc.
1 buc.

Schema de conectare

Atenție! Nu utilizați Zubr pentru a proteja echipamentul care este alimentat de la rețea cu undă
sinusoidală modificată, cu surse neîntrerupte de
alimentare, tensiunea cărora la ieșire nu aparține
sinusoidalei. Funcționarea continuă (mai mult de 5
minute) a unor surse de tensiune similare poate să afecta
dispozitivul Zubr și poate conduce la efectuarea de
raparații care nu intră sub incidența garanției.

Buton limita minimă
şi diminuarea valorii

1 buc.
1 buc.

Dispozitivul se montează într-o cutie specială, care
permite instalarea şi exploatarea cu uşurinţă. Cutia trebuie
să fie dotat cu o şină standard de lăţimea 35 mm (şină DIN).
Pe lăţime, dispozitivul ocupă trei module standard a 18 mm.
Înălţimea la instalarea dispozitivului trebuie să fie între 0,5
până la 1,7 m de la nivelul solului. Dispozitivul se montează
şi se conectează după instalarea şi verificarea sarcinii.
Pentru a proteja de scurt circuit şi de supratensiune
circuitul de sarcină este absolut obligatoriu să se instaleze în
faţa acestui dispozitiv întrerupător de circuit (AB).
Întrerupătorul de circuit se instalează între firele de fază, aşa
cum este indicat în Schema 2. Trebuie să fie calculat pentru
valoarea nominală a sarcinii a releu monitorizare curent.
Pentru a proteja omul de curentare prin scăpări de curent,
se instalează un dispozitiv de decuplare de protecţie.

borna zero

ZUBR I

Setul de livrare

incărcarea

releu monitorizare curent

Scopul podusului

1

2

3

1

~100–420 V

incărcarea

Schema 2. Conectarea comutatorului automat şi a
dispozitivului de protecţie deconectare

Pentru a conecta dispozitivul este necesar:
— A se fixa dispozitivul pe şina de montaj (DIN)
— A se trage firele
—A se face legăturile conform indicaţiilor prezentului
paşaport tehnic.
Bornele acestui dispozitiv sunt calculate pe fir cu o
secţiune transversală nu mai mare de 16 mm2. Pentru a
diminua sarcina mecanică exercitată asupra bornelor, a se
folosi un fir moale. A se curăţa capetele firelor 10 ±5 mm.
Firul mai lung poate deveni cauza scurtcircuitului, iar firul
prea scurt — cauza unei legături prost legate. Folosiţi
capetele cablurilor. Scoateţi şuruburile de la borne şi
introduceţi capătul de sârmă protejat în bornă. Strângeţi
borna până la 2,4 H·m. O strângere slabă poate conduce la
un contact slab şi la supraîncălzirea bornelor şi a firelor, o
strângere prea puternică — la deteriorarea bornelor şi a
firelor. Firele se strâng în borne cu ajutorul unei şurubelniţe
cu lăţimea capătului nu mai mare de 6 mm. Şurubelniţa cu
capătul mai mare de 6 mm poate deteriora mecanic bornele.
Acest fapt poate conduce la pierderea dreptului de garanţie.
Secţiunea transversală a cablurilor la care se conectează
dispozitivul ZUBR trebuie să corespundă cu valoarea
curentului electric, consumat de sarcină.
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Tabel 1. Navigarea prin Funcțiile meniului

Utilizare

Meniu de funcționare

Pornirea
La alimetarea cu curent a bornelor 1 şi 2, după
scurgerea timpului pentru întârzierea aprinderii
dispozitivului, a se porni sarcina şi va controla curentul.
Indicator verde semnalizează pornirea sarcinii.
Dacă tensiunea v-a depăşi limita stabilită, atunci
indicatorul va începe să pâlpâie, iar după trecerea
timpului stabilit pentru deconectare, a se decupla
sarcina.
După 3 sec de la ultima apăsare pe butoane
sau prin apăsarea scurtă pe butonul din mijloc, se
va afişa din nou pe ecran valoarea curent.

Limita principală de tensiune pentru «

»

Minimă « » şi
suplimentară «

Ecran

» limitele de curent

max
limita principală
de curent

0,1 А

А

Meniu de funcționare (tabel 1)
Pentru a trece la meniul de
funcţionare folosiţi tasta din mijloc.
Pentru a regla parametrii, folosiţi
tastele «+» şi «–». Prima apăsare
determină ca parametrul să
pâlpâie, următoarea apăsare —
modificarea acestuia.

Exemplu de folosire a limtelor minimă şi
maximă de curent.
Să presupunem, că pentru a proteja motorul electric
dorim să delimităm funcţionarea la puterea maximă a
acestuia, iar dacă se depăşesc limitele, atunci acesta
se opreşte din funcţionare.
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Notă
Valoarea curentului, datorită căreia
releul de forţă a decuplat sarcina.
Se păstrează în memoria
non-volatilă.

Apăsați
1 dată

Întârziere pentru pornirea
sarcinii (delay time to on)

Apăsați
de 2 ori

3–600 sec,
pas 3 sec

Se folosește pentru protectia
echipamentelor cu compresor.

Întârziere pentru oprirea
sarcinii (delay time to off) –
timp de funcționare la sarcină max

Apăsați
de 3 ori

0–240 sec,
pas 1 sec

După 3 s de la ultima apăsare a
butoanelor, releul de forţă va reveni la
indicarea mesajului «toF», iar după î
ncă 3 sec. va indica valoarea
curentului.

Pentru vizualizare

Țineți apăsat
3 sec

Numărul maxim de rezultate pozitive
de protecţie, consecutive
Corectarea valorilor indicatorului
permis la intensitatea tensiunii mai
mare de 1 A
Limita minimă de curent «ı0»

Prin apăsarea
scurtă a tastei
din mijloc
treceţi de la
un punct al
Setărilor
avansate
către altul.

Timpul de acţiune al curentului
sub limita «ı0».
Se va afişa după activarea «ı0».
Marja suplimentară de curent «ı2»

Dacă în meniu sunt deja setate limita de tensiune
minimă «ı0» şi suplimentară «ı2», atunci limita
principală pentru tensiune «ı1» poate fi stabilită nu mai
puţin de «ı0» şi nu mai mult de «ı2».

Modificare
Setări
din fabrică cu tastele
«+» și «–»

Vizualizarea valorii de curent
de la ultima decuplare de urgenţă

Setări avansate

(setat în fabrică la 10A)
Pentru a vizualiza şi a modifica
limitele de tensiune pentru «ı1»,
apăsaţi pe butonul «+» sau «–».
Valoarea care pâlpâie poate fi
modificată apăsând pe butoanele
«+» sau «–».

Protecţia contra supraîncălzirii interne

Intrare prin
butonul
din mijloc

1–5 ori
sau oFF

Măsuri de siguranţă

0.0 А

±20 %

De exemplu, acesta este curentul
maxim de funcţionare
a electromotorului fără sarcină

oFF

0,1–«ı1» А
sau oFF

De exemplu, acesta este curentul
maxim pentru funcţionarea
electromotului fără sarcină.

6s

0–240 sec

Dacă curentul este sub «ı0»,
după scurgerea timpului «t0»,
sarcina se opreşte.

oFF

«ı1»–max limita
principală de
curent sau oFF

10 s

0–«toF» sec depăşit «ı2», atunci după perioada

De exemplu, acesta este curentul
la supraîncărcarea
electromotorului.
Dacă valoarea curentului a

Timpul de funcţionarea cu limita «ı2»
depăşită
Se va afişa după activarea «ı2».
Țineți apăsat
12 sec

Versiunea fimware

de 3 ori

Pentru vizualizare

de timp prestabilită, alimentarea
se opreşte.

Atenție! Producătorul îsi rezervă
dreptul de a introduce modificări în
firmware cu scopul de a îmbunătăți
caracteristicile dispozitivului.

Pentru aceasta, vom configura releul în felul următor:
Limita principală de curent «ı1» — curent, consumat
la capacitate maximă;
Întârziere la oprire «toF» — timpul de funcţionare la
capacitate maximă;
Marja suplimentară de curent «ı2» — curentul la
suprasarcina electromotorului;
Dacă se depăşeşte limita de curent, atunci timpul de
acţiune al marjei suplimentare «t2» o puteţi configura în
felul următor;
Limita minimă de curent «ı0» — limita maximă de
curent cu care electromotorul poate funcţiona fără
încărcare. Recomandăm să activaţi acest regim pentru a
limita funcţionarea electromotorului, fără a fi nevoie să fie
încărcat (la relanti);
«t0» — timpul de acţiune a curentului sub limita
minimă.
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În cazul în care temperatura din interiorul carcasei
depășește 80 °С, va avea loc decuplarea de urgență a
sarcinii.
Pe indicator va apărea mesajul
«ПРГ» până când temperatura din
interiorul carcasei nu va scădea până
la 60 °С și nu va fi apăsată una dintre
taste pentru a debloca dispozitivul.
La întrerupere sau în caz de scurt
circuit al senzorului, dispozitivul continuă să funcționeze în regim normal,
dar la fiecare 4 sec va apărea mesajul «Ert», care indică
existența unei probleme cu senzorul. În acest caz
controlul asupra supraîncălzirii interne nu există.

POSIBILE PROBLEME,
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE REZOLVARE
La pornirea dispozitivului, atât ecranul, cât şi indicator nu funcţionează
Cauză posibilă lipseşte tensiunea de alimentare
Este necesar a vă convinge că este curent
Pe ecran pâlpâie mesajul «Err».
Cauza posibilă: prin declanşarea sistemului de protecţia
s-a depăşit valoarea setată. Dispozitivul s-a blocat.
Este necesar: a se apăsa pe orice tastă pentru a debloca
dispozitivul. Verificaţi cauza pentru care s-a declanşat
sistemul de protecţie.
În alte situaţii, rugăm să vă adresaţi Centrului nostru de
service.
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Pentru a nu vă răni sau a nu dauna dispozitivului, rugăm să
citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
Conectarea dispozitivului trebuie să se efectueze de către
un electrician calificat.
Înainte de montaj (demontaj) şi conectare (deconectare) a
dispozitivului opriţi curentul electric şi respectaţi «Reguli
pentru montaj instalaţii electrice».
Pornirea, oprirea şi setarea dispozitivului este obligatoriu a
se face cu mâinile curate.
A nu se porni dispozitivul, dacă acesta este demontat.
Nu permiteţi pătrunderea de stropi de apă sau umezeală pe
dispozitiv.
Nu expuneţi dispozitivul la temperaturi extreme (mai mari
de +45 ºC sau mai puţin de –5 ºC) şi cu o umiditate ridicată.
Nu expuneţi dispozitivul la mişcări mecanice extreme,
lovituri.
Nu curăţaţi dispozitivul folosind produse chimice precum
benzen sau solvenţi.
Nu păstraţi şi nu folosiţi dispozitivul în locuri cu praf.
Nu încercaţi să desfaceţi sau să montaţi înapoi dispozitivul.
Nu depăşiţi limitele de curent şi de putere.
Pentru a proteja de suprasarcină, cauzate de trăsnet,
folositi dispozitive anti-trăsnet.
Nu lăsaţi copii să se joace în locul unde operează acest
dispozitiv, este periculos.
Nu ardeţi şi nu aruncaţi dispozitivul împreună
cu alte deşeuri menajere.
Folosirea dispozitivului urmează a se face în
conformitate legislaţia în vigoare.
Transportul produsului se face împachetat, asigurând
integritatea dispozitivului.
Dispozitivul se poate transporta cu orice mijloc de transport
(feroviar, maritim, auto, aerian).
Data de fabricaţie este indicată pe partea din spate a
dispozitivului.
În cazul în care apar anumite întrebări sau nu înţelegi o
anumită informaţie, atunci vă rugăm să sunaţi la Service+un
nostru, la numărul de telefon indicat mai jos.
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