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Made in Czech Republic

Releu pentru monitorizare copletă a reţelelor trifazice

• monitorizează reţelele trifazice:

- tensiunea de intrare pe 2 nivele 138-276 V (3x 400 V / 230 V) sau 240-480 V (3x 400 V)

- asimetria fazei (poate fi  dezactivat)

- succesiunea fazei

- avariile fazei

• reglabil, functia “MEMORY“

• functioneaza ca doua relee (independente sau in paralel)

• intarziere reglabila pentru depasiri scurte ale valorilor setate, independent pentru 

fi ecare nivel

• HRN-43: pentru circuite 3x 400 V (fără NUL)

• HRN-43N: pentru circuite 3x 400 / 230 V (cu NUL)

• surse de alimentare separate galvanic AC 110 V, AC 400 V, AC 230 V, AC/DC 24 V

• contacte de ieșire: 2x contact comutator 16 A / 250 V AC1

• 3-MODULE, Montabil pe șină DIN

Caracteristici 

Descriere

Simbol

Conexiune

RO

ELKO EP, s.r.o. 
Palackého 493

769 01 Holešov, Všetuly

Czech Republic 

Tel.: +420 573 514 211

e-mail: elko@elkoep.com

www.elkoep.com

1. Terminalele pentru alimentare

2. Indicare releu alimentat

3. Indicarea supra / subtensiunii şi a avariilor

4. Indicarea succesiunii

5. Indicare asimetrie faze

6. Terminale monitorizate

7. Posibilitate de a alege monitorizare 

asimetrie faze

8. S electarea funcţiei MEMORY - cand 

memoria este pornita, indicatorul de stare 

al erorilor e mentinut pana in momentul 

cand se apasa butonul reset. (daca se 

intampla intre, va aparea starea de OK)

9. Funţionarea releelor (1.-paralel, 

2.-independent)

10. Hysteresis de la starea de eroare la 

starea normală

11. Reglarea t2

12. Reglarea Umax

13. Buton de resetare

14. Reglarea asimetriei

15. Reglarea Umin

16. Contacte de ieşire

Alimentare

Terminalele pentru alimentare:

Tensiunea de alimentare:

Consum (max):

Max. puterea dispersată 

(Un + terminalele):

Tol. la tensiunea de alimentare:

Circuitul de măsură

Tensiunea de alimentare:

Terminale:

Reglarea Umax:

Reglarea Umin:

Supratensiune permanentă max.:

Hysteresis:

Asimetrie:

Fluctuaţie supratensiune < 1 ms:

Întârzierea t1:

Întârzierea t2:

Precizie

Reglarea acurateţii (mecanică):

Sensibilitatea repetărilor:

Dependenţa de temperatură:

Toleranţa valorilor limită:

Ieşiri

Număr de contacte:

Intensitate:

Decuplare:

Curentul de vârf:

Tensiunea de cuplare:

Durata de viață mecanică:

Durata de viață electrică (AC1):

Alte informaţii

Temperatura de funcționare:

Temperatura de depozitare:

Tensiunea maximă:

Poziţia de funcţionare:

Montaj:

Grad de protecție:

Categoria supratensiune:

Grad de poluare:

Secţ. max. a conductorului 

(mm2):

Dimensiuni:

Masa:

Standarde de calitate:

A1 - A2

AC 110 V, AC 230 V, AC 400 V, AC/DC 24 V / (AC 50 - 60 Hz)

5 VA / 2.5 W (AC 110 V, AC 230 V, AC 400 V),

2 VA / 1.4 W (AC/DC 24 V)

6.5 W (110 V, 230 V, 400 V),

5.5 W (24 V)

-15 %; +10 %

           3x 400 V / 50 Hz                   3x 400/230 V / 50 Hz

                  L1, L2, L3                                  L1, L2,L3, N

                240 - 480 V                                138 - 276 V

35 - 99 % Umax

3x 480 V

ajustabil la 5 % sau 10 % din valoarea reglata

5 - 20 %

               600 V < 1 ms                             350 V < 1 ms

fi xat, max. 200 ms

ajustabil 0.1 - 10 s

5 %

< 1 %

< 0.1 % / °C

5 %

2x contact comutator (AgNi)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 s

250 V AC / 24 V DC

3x107

0.7x105

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

4 kV (alimentare-ieşire)

orice poziţie

Șină DIN EN 60715

IP40 din panoul frontal / terminalele IP20

III.

2

conductor max. 1x 2.5 or 2x 1.5 / 

cu izolație max. 1x 1.5

90 x 52 x 65 mm

248 g (110 V, 230 V, 400 V), 146 g (24 V)

EN 60255-6, EN 61010-1

Parametrii tehnici
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cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V
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AC12

250V / 10A

DC14

24V / 2A

AC1

250V / 16A

AC13

250V / 6A

AC2

250V / 5A

AC14

250V / 6A

AC3

250V / 3A

AC15

250V / 6A

AC5b

800W

DC5

24V / 4A

AC6a

x

DC12

24V / 16A

AC7b

250V / 3A

DC13

24V / 2A

DC1

24V / 16A

DC3

24V / 6A

Avertizare

Dispozitivul este constituit pentru a fi  legat la reţea de curent alternativ trifazat și trebuie instalat conform instrucţiunilor și a normelor valabile în ţara respectivă. Instalarea, racordarea, 

exploatarea o poate face doar persoana cu califi care electrotehnică, care a luat la cunoștinţă modul de utilizare și cunoaște funcţiile dispozitivului. Dispozitivul este prevăzut cu 

protecţie împotriva vârfurilor de supratensiune și a întreruperilor din reţeaua de alimentare. Pentru asigurarea acestor funcţii de protecţie trebuie să fi e prezente în instalaţie mijloace 

de protecţie compatibile de nivel înalt (A, B, C) și conform normelor asigurată protecţia contra perturbaţiilor ce pot fi  datorate de dispozitivele conectate (contactoare, motoare, 

sarcini inductive). Înainte de montarea dispozitivului vă asiguraţi că instalaţia nu este sub tensiune și întrerupă- torul principal este în poziţia „DECONECTAT”. Nu instalaţi dispozitivul 

la instalaţii cu perturbări electromagnetice mari. La instalarea corectă a  dispozitivului  asiguraţi o circulaţie ideală a  aerului astfel încât, la o funcţionare îndelungată și o temperatură 

a mediului ambiant mai ridicată să nu se depășească temperatura maximă de  lucru a dispoztivului. Pentru instalare folosiţi șurubelniţa de 2 mm. Aveţi în vedere că este vorba de un 

dispozitiv electronic și la montarea acestuia procedaţi ca atare. Funcţionarea fără probleme a dispozitivului depinde și de modul în care afost transportat, depozitat. Dacă descoperiţi 

existenţa unei deteriorări, deformări, nefuncţionarea sau lipsa unor părţi componente, nu instalaţi acest dispozitiv și reclamaţi-l la vânzător. Dispotitivul  poate fi  demontat după 

expirarea perioadei de exploatare, reciclat și după caz depozitat în siguranţă.

Funcţionare

A) Supratensiune - Subtensiune

B) Succesiunea fazelor

Tipul sarcinii

Mat. contactelor AgNi, 
contacte 16A

Tipul sarcinii

Mat. contactelor AgNi, 
contacte 16A

AC5a 
necompensata

230V / 3A (690VA)

 

AC5a
compensata

x

 

Releu pentru monitorizarea circuitelor trifazice. Tipul HRN-43N controlează ten-

siunea din reţeaua NUL, tipul HRN-43 controlează tensiunea interfazică. Releele 

pot monitoriza tensiunea în două nivele (supratensiune / subtensiune), asimetria 

succesiunea și avariile fazei. Fiecare stare de avarie este indicată prin LED indivi-

dual. Prin comutatorul DIP (Output) este posibilă defi nirea funcţiilor releului 2 

- ce are o funcţionare independentă (1x releu pentru supratensiune, 1x releu pen-

tru subtensiune) sau în paralel. Întârzierea t1 (fi xă) - la schimbarea de la o stare de 

eroare la o stare normală sau în cazul in care releul nu este alimentat și t2 (regla-

bil) la schimbarea de la stare normală la starea de eroare. Aceste întârzieri previn 

funcţionarea incorectă și oscilaţiile la ieșire pe perioada fl uctuaţiilor de tensiune 

pe termen scurt sau în timpul revenirii graduale a tensiunii în parametrii normali.

Controlul tensiunii

Reglarea limitei superiare Umax în intervalul 138-276 V (sau 240-480 V pentru 

HRN-43) și a limitei inferiaore Umin în intervalul 35-99% Umax. În cazul în care o 

faza depășește aceste valori, după o intârziere ce elimină fl uctuaţiile de tensiu-

ne, contactul se va decupla. Contactul de ieșire va comuta după ce tensiunea de 

alimentare se va întoarce în parametrii acceptaţi și va depăși hysteresis-ul fi xat 

(reglabil în 2 valori prin comutatorul DIP). In cazul lipsei a doua din cele 3 faze, 

releul este dezactivat imediat, indiferent de timpul setat t2.

Succesiunea fazei

Monitorizează corectitudinea succesiunii fazei. În cazul unei schimbări nedorite 

contactul de ieșire este decuplat. În cazul unei tensiuni cu o succesiune incorectă 

a fazei, contactul va rămâne deschis.

Asimetrie

Numărul asimetriilor între fazele individuale este reglată în intervalul 5-20%. În 

cazul excedării asimetriei menţionate, releul de ieșire se decuplază iar LEDul ce 

indică asimetria va fi  activat. Întârzierile t1, t2 și hysteresis sunt aplicabile la în-

toarcerea la starea normală. Monitorizare asimetrie poate fi  oprita din comuta-

torul DIP ASYM.

L1, L2, L3  - tensiune trifazică

RESET  - prin apăsarea butonului de pe panoul frontal

t1  - întârziere fi xă

t2  - întârziere reglabilă

15-18  - releu de ieșire 1

25-28  - releu de ieșire 2

                - asimetrie reglabila

LED  U    - indicarea sub / supratensiunii

LED        - indicarea domeniilor fazelor

LED        - indicator asimetrie
H  - hysteresis

MEMORY - ON - MEMORIE-ON

A) Supratensiune - Subtensiune

Selectarea funcţionării releului 2: Pentru monitorizarea a două niveluri de ten-

siune, este posibilă selectarea celui de-al doi-lea releu dacă releul de ieșire va 

raspunde fi ecărui nivel individual (de văzut diagrama) sau cele două relee vor 

comuta în paralel (de văzut diagrama “succesiunea fazelor”). Selectarea se face 

prin comutator DIP.

B) Succesiunea fazelor

Selectarea funcţionării releului 2: Releul 2 nu funcţionează în timpul monitoriză-

rii succesiunii fazei, releele fi ind conectate în paralel.

C) Asimetrie - avarie fază

Selectarea funcţionării releului 2: Releul 2 nu funcţionează în timpul monitorizării 

succesiunii fazei, releele fi ind conectate în paralel. Comutatorul DIP este ignorat.

C) Asimetrie - avarie fază


