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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Zastosowanie 

Przekanik napiciowo-czasowy okienkowy typu RET-410A,  przeznaczony jest do stosowania w ukadach 
automatyki elektroenergetycznej, m. in. jako zabezpieczenie napiciowe zwoczne w ukadach regulacji napicia 
transformatora. Urzdzenie kontroluje warto skuteczn napicia sinusoidalnie przemiennego o czstotliwoci 
50 Hz, w przedziale � �w oknie� okrelonym przez doln (U1) i górn (U2) warto nastawcz napicia 
rozruchowego wprowadzon przez uytkownika.  

Podstawowe waciwoci 

 Zestaw zabezpiecze:

27 podnapiciowe zwoczne 
59 nadnapiciowe zwoczne    

 Jednowejciowy ukad pomiarowy.         
 Podnapiciowy, nadnapiciowy  i  �okienkowy� 

tryb pracy. 
 Technika cyfrowa zapewniajca wysok

stabilno, dokadno i pewno dziaania. 
 Pomiar i biece wywietlanie wartoci 

skutecznej kontrolowanego napicia. 
 Rejestracja wartoci napicia zadziaania         

z ostatniego zakócenia. 

 Dwustanowe wejcie umoliwiajce zewntrzn
blokad dziaania przekanika 

 Wywietlacz LED i klawiatura umoliwiajce 
pen obsug przekanika. 

 Sygnalizacja optyczna podstawowych stanów 
pracy przekanika. 

 Wyjcia stykowe pobudzenia i zadziaania 
przekanika, sygnalizacji uszkodzenia zasilacza 
lub braku napicia pomocniczego oraz 
sygnalizacji zewntrznej stanu blokady 
zadziaania przekanika. 

 Samokontrola poprawnego dziaania 
przekanika. 

ZABEZPIECZENIA 

 Zabezpieczenie podnapiciowe zwoczne 27 
Zakresy nastawcze: 

napicie  rozruchowe U1 9,9V÷117,6 co 0,1V   albo   42,0÷446.7 co 0,1V  *) 
czas zadziaania t1 (0,0÷99,9)s co 0,1s 

 Zabezpieczenie nadnapiciowe zwoczne 59 
Zakresy nastawcze: 

napicie rozruchowe U2 (10,4÷120,0)V co 0,1V albo (44,0÷456,0)V co 0,1V 
czas zadziaania t2 (0,0÷99,9)s co 0,1s 

*)  Maksymalna warto nastawcza zabezpieczenia  podnapiciowego   spenia  warunek:  U1 0.98U2 

PANEL OPERATORA 
 Wywietlacz LED i klawiatura umoliwiajce pen obsug urzdzenia, m. in. w zakresie: 

- odczytu wartoci nastawianych  (napicia rozruchowego i czasu zadziaania), 
- wprowadzania zmian wartoci wielkoci nastawczych, 
- odczytu biecej wartoci  napicia kontrolowanego, 
- odczytu zarejestrowanej wartoci napicia zadziaania z ostatniego zakócenia, 
- kasowania sygnalizacji optycznej, 
- przeprowadzenia testu funkcjonalnego. 

 Sygnalizacja optyczna informujca o: 
- pobudzeniu przekanika, 
- zadziaaniu przekanika, 
- stanie blokady  zadziaania przekanika, 
- poprawnej pracy przekanika. 
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OBWODY WEJCIOWE i WYJCIOWE 
Obwody pocze przekanika RET-410A przedstawiono na rys.1. Pi przekaników wyjciowych umoliwia 
realizacj funkcji sterowania (K1, K2, K3) i sygnalizacji zewntrznej (K4, K5).  

Rys. 1.  Schemat pocze przekanika  RET-410A 

Przy zaczonym napiciu pomocniczym zestyki przekaników wykonawczych  instalowanego  przekanika  
powinny pracowa w sposób przedstawiony w tabeli (O-otwarte,  Z-zamknite, AWARIA - uszkodzenie 
zasilacza lub brak napicia pomocniczego). 

Stan   styków  przekanika RET-410A Stan 
przekanika  10-11 11-12 13-14 15-16 16-17 18-19 19-20 21-22 22-23 

U < U1 pobudzenia Z O O Z O O Z O Z 
U < U1 zadziaanie po czasie t1 Z O O Z O Z O O Z 
U < U1 zadziaanie po czasie t1* Z O Z Z O O Z O Z 

U1 < U < U2  Z O O O Z O Z O Z 
U > U2 pobudzenie    Z O O O Z O Z Z O 

U > U2 zadziaanie po czasie t2       Z O O O Z Z O Z O
U > U2 zadziaanie po czasie t2* Z O Z O Z O Z Z O

AWARIA O Z O O Z O Z O Z 

* aktywny sygna blokady  zewntrznej doprowadzony do zacisków 7-8 (Ubl zgodne z Up).
Opis wej.

Lp. Nazwa wejcia Opis Rodzaj wejcia Zaciski 

RET-410A 
1. U Pomiar napicia wejcie napiciowe 1-2
4. Ubl Napiciowa blokada zadziaania wejcie dwustanowe     7-8 
7. Upn Napicie pomocnicze zasilajce wejcie napiciowe   24-25 

Opis  wyj.

Lp. Nazwa wyjcia Opis Rodzaj wyjcia Zaciski 

1. U < U1 Zadziaanie  przekanika K1 dioda sygnalizacyjna LED -
2. U1 < U < U2 Zadziaanie przekanika K2 dioda sygnalizacyjna LED -
3. U > U2 Zadziaanie przekanika K3 dioda sygnalizacyjna LED
4. Blokada Blokada zadziaania dioda sygnalizacyjna LED -
5. OK Sprawno urzdzenia dioda sygnalizacyjna LED -
6. K1 Przekanik wykonawczy � pobudzenie zestyk przeczny 15-16-17
7. K2 Przekanik wykonawczy � zadziaanie     zestyk przeczny 18-19-20
8. K3 Przekanik  wykonawczy � zadziaanie zestyk przeczny 21-22-23
9. K4 (BZ) Przekanik  sygnalizacji  uszkodzenia 

zasilacza lub braku napicia  Upn   
zestyk przeczny 10-11-12

10. K5 Przekanik  sygnalizacji blokady 
zadziaania 

zestyk zwierny 13-14  
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BUDOWA 
Przekanik, typu RET-410A, jest wykonany w obudowie BOPLA CN100 przeznaczonej do montau na szynie 
TS35 lub do montau natablicowego (rys. 2) - z moliwoci przystosowania do montau zatablicowego (rys. 3). 
Na pycie czoowej urzdzenia znajduje si wywietlacz numeryczny LED i klawiatura umoliwiajce pen
obsug urzdzenia oraz diody sygnalizacji optycznej. Obwód napicia pomiarowego doprowadzony do 
zacisków umoliwiajcych przyczenie przewodów  o przekroju do 4mm2. Pozostae obwody wejciowe   
i wyjciowe s doprowadzone do zacisków umoliwiajcych przyczenie przewodów o przekroju do 2,5mm2.

Rys. 2  Szkic wymiarowy przekanika RET-410A  �   monta natablicowy  
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Rys.3 Szkic wymiarowy przekanika RET-410A �  monta zatablicowy 

PYTA MONTAOWA ADAPTERA

5

RET-410A



RET-410A KARTA KATALOGOWA 

EE 426029.01 - 6/8 - 

PRZYKAD ZASTOSOWANIA 

Przekanik RET-410A moe by stosowany w ukadach blokady napdu przecznika zaczepów 
transformatora. Przykad takiej aplikacji  przedstawiono na  rysunku 4.  

Rys. 4.  Schemat pocze zewntrznych przekanika RET-410A  dla przykadowej aplikacji 
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DANE TECHNICZNE 
Napicie pomiarowe znamionowe          100V albo 400V 
Czstotliwo znamionowa fn 50Hz 
Napicie pomocnicze zasilajce Upn          24V DC, od 48V  do  60V DC, od 110V do  230V DC/AC 
Zakres roboczy napicia pomocniczego  Up      (0,8 ÷ 1,1)Upn  
Napicie blokujce Ubl zgodne z Up 
Obcialno trwaa obwodów napiciowych 1,2Un
Wytrzymao cieplna obwodów napiciowych (10s) 1,5Un 
Wytrzymao dynamiczna obwodów napiciowych  2Un 
Pobór mocy w obwodzie napicia pomiarowego           1VA 
Pobór mocy w obwodzie napicia blokujcego     1VA(W) 
Pobór mocy w obwodzie napicia pomocniczego zasilajcego 6W 
Uchyb gwarantowany napicia rozruchowego   2,5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu       1%  ± 5ms  
Czas zadziaania              100ms 
Czas powrotu       100ms   
Zdolno czeniowa przekaników wykonawczych RM 96P (K1÷ K3): 

- obcialno prdowa trwaa zestyku  5A 
- moc czeniowa w kategorii AC1           < 2000VA 
- otwieranie obwodu przy obcieniu indukcyjnym (L/R   40ms)  0,12A/250V DC 

Zdolno czeniowa przekaników sygnalizacyjnych AZ699 (K4, K5): 
- obcialno prdowa trwaa zestyku  5A 
- moc czeniowa w kategorii AC1 1500VA 
- otwieranie obwodu przy obcieniu DC1: 28/220V         6/0,16A 

Wytrzymao elektryczna izolacji               2kV/1min./50Hz 
Zakres temperatur pracy  268 ÷ 313 K (-5 ÷ +40oC) 
Wilgotno wzgldna  80% 
Stopie ochrony obudowy IP40 
Masa zespou 0,7kg 
Wymiary zewntrzne (wys. x szer. x g.)          75 x 100 x 120mm 

ZGODNO Z WYMAGANIAMI NORM

 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)         PN-EN 50263:2004 
 Izolacja          PN-EN 60255-5:2002(U) 
 Inne          PN-86/E-88600, PN-EN 60255-3:1999,          

PN-EN 60255-6:2000, PN-EN 60255-23:1999, 
PN-EN 61000-4-2:1999, PN-EN 61000-4-3:2002, 
PN-EN 61000-4-4:1999, PN-EN 61000-4-5:1998, 
PN-EN 61000-4-6:1999, PN-EN 55011:1997,  
PN-EN 61000-6-2:2002, PN-EN 61000-6-4:2002, 
IEC 61000-4-20:2003, PN-EN 60529:2003;       
PN-IEC 255-11:1994.         

GWARANCJA I SERWIS 
Na przekaniki RET-410A jest udzielana 24 � miesiczna gwarancja od daty sprzeday. Producent zapewnia 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usugi w zakresie bada pomontaowych i okresowych przekanika. 

Numery telefonów: 
- informacja techniczna     (0-32) 786 99 32 
- zgoszenie napraw serwisowych (0-32) 786 99 48  lub (0-32) 327 14 57 
- telefon kontaktowy (caodobowy) (0-32) 327 14 57 
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SPOSÓB ZAMAWIANIA 

W zamówieniu naley poda kod wedug poniszego oznaczenia lub pen nazw przekanika, napicie 
pomiarowe znamionowe, napicie pomocnicze zasilajce oraz sposób montau.  

Oznaczenie:

RET � 410A � x x � xxx  

024     Upn = 24V  DC 
060    Upn = 48V do 60V DC 
220    Upn = 110V do 230V AC/DC   

100      Un = 100V 
400   Un = 400V 

Przykad zamówienia:  

 Przekanik  typu RET- 410A - 100- 220 do montau zatablicowego. 
 Przekanik  typu RET- 410A  o parametrach: Un=100V, Upn=(110 ÷ 230)V, do montau natablicowego.  

Adres firmy: 

ZEG-ENERGETYKA Spóka z o.o. 
43-300 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 
tel:  (032) 327 14 58 Prośby o szczegółowe informacje oraz zamówienia należy kierować do działu marketingu:
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KOPEX-EKO Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
tel.: +48 32 327 14 58,  +48 32 786 98 09, +48 32 604-72-58 
fax: +48 32 327 00 32
e-mail:  energetyka.kopexeko@kopex.com.pl
www.zeg-energetyka.com.pl

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 
oddział w Tychach 

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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