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ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE 
I ZIEMNOZWARCIOWE



    wykonanie 2  

EE 426082- 3/-18 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Zastosowanie 

Zabezpieczenie nadprdowo-czasowe i ziemnozwarciowe RITz-421 jest przeznaczone do stosowania
w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci redniego i niskiego napicia, midzy
innymi do ochrony pól liniowych, transformatorowych i silnikowych, przed skutkami zwar midzyfazowych
i doziemnych oraz przecie ruchowych. Zabezpieczenie realizuje funkcje detekcji zakłócenia w czci
elektrycznej chronionego obiektu oraz sterowania wykonawczego. 

Podstawowe właciwoci

 Zestaw zabezpiecze:

  50/51 dwa nadprdowe
bezzwłoczne/zwłoczne  niezalene,
dwufazowe (I>, I>>) 

 51 nadprdowe zwłoczne z
charakterystyk czasow niezalen
lub zalen, dwufazowe (Ip>)

51N ziemnozwarciwe nadprdowe
zwłoczne, niezalene lub zalene (Io>)

67N/21N ziemnozwarciowe: nadprdowe
kierunkowe zwłoczne niezalene /
admitancyjne zwłoczne niezalene
(IoYo>) 

59N ziemnozwarciwe nadnapiciowe
zwłoczne niezalene (Uo>)

 Automatyka SPZ (79) 
 Technika cyfrowa zapewniajca wysok

stabilno, dokładno i pewno działania.

 Pomiar biecych wartoci wielkoci
wejciowych.

 Rejestrator zdarze.
 Rejestrator parametrów wyłczajcych z ostat- 

niego zakłócenia oraz prdu kumulowanego
wyłcznika.

 2 wejcia dwustanowe dla zabezpiecze
zewntrznych (technologicznych) lub do blokady
działania wybranych zabezpiecze i SPZ.

 5 programowalnych przekaników wyjciowych.
 Wyjcia stykowe sygnalizacji uszkodzenia

zasilacza lub braku napicia pomocniczego.
 Samokontrola poprawnego działania 

zabezpieczenia. 
 Zegar czasu rzeczywistego. 
 Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem 

PC lub systemem nadrzdnym w standardzie
RS-485  (opcja). 

ZABEZPIECZENIA 

 Zabezpieczenie nadprdowe bezzwłoczne/zwłoczne niezalene, od zwar midzyfazowych I> (50/51)

Zakresy nastawcze: 

prd rozruchowy (0,05÷5,00)In lub (0,20÷20,00)In co 0,01In 

   czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 

 Zabezpieczenie nadprdowe bezzwłoczne/zwłoczne niezalene, od zwar midzyfazowych I>> (50/51)

Zakresy nastawcze: 

prd rozruchowy (0,05÷5,00)In lub (0,20÷20,00)In co 0,01In 

   czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 

 Zabezpieczenie nadprdowe od zwar midzyfazowych i przecie  Ip> (51)
z moliwoci wyboru jednego z dwóch wariantów:

- zwłoczne niezalene o zakresach nastawczych:

prd rozruchowy (0,05÷5,00)In lub (0,20÷20,00)In co 0,01In 

 czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 
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- z charakterystyk czasow zalen o zakresach nastawczych:

prd rozruchowy (0,05÷0,50)In lub (0,20÷2,00)In co 0,01In 
charakterystyki czasowe zalene     typ A, B, C –  zdefiniowane według wzoru: 
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gdzie: t -     czas zadziałania (sekundy) 
I  -     warto skuteczna składowej podstawowej prdu pomiarowego
Ir -     warto nastawiona, skuteczna  prdu rozruchowego
k -     mnonik czasu  o zakresie nastawczym: k  = 0,05÷3,00 co 0,01

α -     wykładnik potgi  okrelajcy  typ charakterystyki, zgodnie z poniszym opisem
k1 -     stała  charakteryzujca typ charakterystyki (sekundy), zgodnie z poniszym opisem.

Typ A     -   charakterystyka normalna (k1 = 0,14s; α = 0,02).     

Typ B     -   charakterystyka bardzo zalena (k1 = 13,5s; α = 1).

Typ C     -   charakterystyka ekstremalnie zalena (k1 = 80s; α = 2).

Rys. 1. Charakterystyki czasowe typu A, B, C  (k=1). 

 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

Moliwo współpracy z przekładnikiem Ferrantiego oraz z przekładnikami w układzie Holmgreena.

Działanie zabezpieczenia jest sum logiczn trzech przekaników ziemnozwarciowych.

o Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadprdowe Io> (51N)
z moliwoci wyboru jednego z trzech wariantów:

- jednostopniowe zwłoczne niezalene o zakresach nastawczych:

prd rozruchowy (5÷500)mA co 1mA lub (0,05÷5,00)A co 0,01A 

czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 
blokada napiciowa TAK/NIE 

napicie blokady (1÷99)V co 1V 
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- dwustopniowe zwłoczne niezalene o zakresach nastawczych:

prd rozruchowy stopie1 (5÷500)mA co 1mA lub (0,05÷5,00)A co 0,01A 

czas zadziałania stopie1 (0,00÷99,99)s co 0,01s 

prd rozruchowy stopie2 (5÷500)mA co 1mA lub (0,05÷5,00)A co 0,01A 

czas zadziałania stopie2 (0,00÷99,99)s co 0,01s 
blokada napiciowa TAK/NIE 

napicie blokady (1÷99)V co 1V 

- zwłoczne zalene o zakresach nastawczych:

prd rozruchowy (5÷100)mA co 1mA lub (0,05÷1,00)A co 0,01A 

czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 
blokada napiciowa TAK/NIE 

napicie blokady (1÷99)V co 1V 
Charakterystyk czasow zabezpieczenia okrela wzór:
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gdzie: Ior -     warto nastawienia prdu rozruchowego
3Io -     prd składowej zerowej
t2 -     nastawialny czas zadziałania dla 3Io=2Ior

t -     czas zadziałania zabezpieczenia 

Rys. 2. Charakterystyka czasowo-prdowa zabezpieczenia Io (dla t2=400ms)

o Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadnapiciowe Uo> (59N)
   Zakresy nastawcze: 

napicie rozruchowe (1÷99)V co 1V 

czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 
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o Zabezpieczenie ziemnozwarciowe IoYo> (67N/21N)
z moliwoci wyboru jednego z trzech wariantów:

-  nadprdowe kierunkowe zwłoczne niezalene (67N) o zakresach nastawczych:

prd rozruchowy (5÷100)mA co 1mA lub (0,05÷1,00)A co 0,01A 

czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 

 kt charakterystyczny charakterystyki (0÷90ºpoj) co 1º 
kierunek  „do linii”/”do szyn”/”w obu kierunkach” 

napicie rozruchowe (1÷99)V co 1V 
charakterystyka działania wg rys 3 

Rys. 3. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia 67N dla kta charakterystycznego
równego 0º. 

-  admitancyjne bezkierunkowe zwłoczne niezalene o zakresach nastawczych:

admitancja rozruchowa (0,05÷50,00)mS co 0,01mS 

lub (0,5÷500,0)mS  co 0,1mS 

napicie rozruchowe (1÷99)V co 1V 

czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 
charakterystyka działania wg rys 4 

Rys. 4. Charakterystyka rozruchowa 
zabezpieczenia admitancyjnego 
bezkierunkowego. 
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-  admitancyjne kierunkowe zwłoczne niezalene o zakresach nastawczych:

admitancja rozruchowa (0,05÷50,00)mS co 0,01mS 

lub (0,5÷500,0)mS  co 0,1mS 

kt charakterystyczny charakterystyki (0÷90ºpoj) co 1º 
kierunek  „do linii”/”do szyn”/”w obu kierunkach” 

napicie rozruchowe (1÷99)V co 1V 

czas zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 
charakterystyka działania wg rys 5 

Rys. 5. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego. 

 Zabezpieczenia zewntrzne Z1 i Z2

Dwa dwustanowe wejcia sterujce (ST1 i ST2), pobudzane z wykorzystaniem napicia pomocniczego,
umoliwiaj blokowanie zadziałania wybranych przekaników pomiarowych. Wejcia te mog by równie
wykorzystane do realizacji torów zabezpiecze zewntrznych (Z1, Z2), z nastawialnym opónieniem
działania i sterowaniem wybranymi przekanikami wyjciowymi. W przypadku uaktywnienia funkcji SPZ
wejcie ST2 jest wykorzystywane do blokady automatyki SPZ (np. od stanu napdu wyłcznika), a poprzez
wejcie ST1 moliwe jest zewntrzne pobudzenia automatyki SPZ (pobudzenie od zabezpieczenia Z1).

 Zakres nastawczy czasu zadziałania (0,00÷99,99)s co 0,01s 

AUTOMATYKA SPZ (79) 

SPZ trójfazowy wielokrotny z funkcj przypieszenia działania zabezpiecze (nastawialn) przy wyłczeniach
niedefinitywnych. Układ automatyki stanowi blok logiczno-czasowy z układem wejciowym uruchomienia cyklu
SPZ od zadziałania wybranego zabezpieczenia oraz z układem wyjciowym, formujcym impuls na załczenie
wyłcznika. SPZ wyposaono w moliwo zewntrznego blokowania działania (wejcie dwustanowe ST2) np.
przy braku gotowoci napdu wyłcznika. Pobudzenie zewntrzne SPZ moliwe jest poprzez wejcie ST1
(zabezpieczenie zewntrzne Z2).
Nastawienia:  

Liczba łcze w cyklu SPZ (1 ÷ 3)  
Uruchomienie cyklu SPZ od zadziałania zabezpiecze I>, I>>, Io>, Uo>, IoYo>, Z1 

Zakres nastawczy czasu oczekiwania  (0÷99.99)s co 0,01s  
Czas oczekiwania na potwierdzenie otwarcia wyłcznika (zanik pobudzenia wszystkich zabezpiecze). W
przypadku braku potwierdzenia w nastawionym czasie, przekanik koczy cykl i blokuje SPZ na nastawiony
czas blokady.  

Zakres nastawczy czasu blokowania SPZ  (0÷99.99)s co 0,01s 
Czas oczekiwania na potwierdzenie skutecznoci SPZ. Ponowne pobudzenie SPZ w trakcie odliczania tego
czasu powoduje kontynuacj cyklu lub wyłczenie definitywne (zalenie od nastawy iloci prób).
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Zakres nastawczy czasu przerwy beznapiciowej  (0÷99.99)s co 0,01s
Nastawiany oddzielnie dla kadej próby.
Czas liczony od zaniku wszystkich pobudze do czasu wysłania impulsu załczajcego. W przypadku
zabezpieczenia zewntrznego  ST1 czas liczony jest od zadziałania zabezpieczenia.

Polaryzacja wejcia blokady SPZ „0” / „1”
Zalenie od nastawy polaryzacji stan wysoki lub niski wejcia ST2 powoduje blokad automatyki SPZ
(np. od stanu napdu wyłcznika)

Funkcja przypieszenia czasu działania zabezpiecze w cyklu SPZ.
Funkcja powoduje działania bezzwłoczne zabezpiecze przy wyłczeniu niedefinitywnym cyklu SPZ.
Nastawienia: 
Numery prób w której nastawione jest PDZ (1 ÷ 3) 
Zabezpieczenia które powinny działa bezzwłocznie I>,I>>,Io>,Uo>,IoYo>, Z1

FUNKCJE POMOCNICZE 

Pomiary 

Zabezpieczenie realizuje pomiar wartoci skutecznej składowej podstawowej prdów wejciowych – dwóch
prdów fazowych, prdu składowej zerowej, napicia składowej zerowej, admitancji dla składowej zerowej, kta
pomidzy prdami fazowymi oraz kta pomidzy składow zerow prdu i napicia.
Wynik pomiarów jest podawany jako wielko wtórna. Czas repetycji pomiarów wynosi 1 sekund, a  podgld
wyników pomiarów umoliwia lokalny wywietlacz na płycie czołowej lub oprogramowanie uytkownika
w komunikacji zdalnej. 

Rejestracja 

Zabezpieczenie posiada dwa niezalene rejestratory cyfrowe – rejestrator zdarze  oraz rejestrator parametrów
ostatniego zakłócenia. 

 Rejestrator zdarze

Rejestrator  52 rozrónialnych zdarze, z rozdzielczoci czasow 1 ms – o pojemnoci 300 zapisów:

- pobudzenie, zadziałanie i odwzbudzenie zabezpiecze,

- działania automatyki SPZ, 
- załczenie i zanik pomocniczego napicia zasilajcego,
- przekroczenie nastawy licznika prdów kumulowanych wyłcznika,
- zmiana nastaw, 
- pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wej sterujcych,
- zadziałanie zabezpiecze zewntrznych,
- kasowanie sygnalizacji wewntrznej.
W przypadku zapełnienia rejestratora zdarze nastpuje nadpisanie zdarzenia „najstarszego”. Jeeli
zabezpieczenie jest na bieco obsługiwane przez oprogramowanie zewntrzne, kolejne rejestrowane
zdarzenia s przenoszone do pliku utworzonego w podłczonym komputerze.

 Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia 

Zapis parametrów zakłócenia, które spowodowało sterowanie awaryjne: 
- maksymalna warto skuteczna wejciowych wielkoci zakłóceniowych (prdy, napicie, admitancja, kt

pomidzy prdami fazowymi i kt pomidzy prdem i napiciem składowej zerowej),
- czas trwania zakłócenia, 
- czas wystpienia zakłócenia.

Rejestrator przechowuje zapis do czasu nastpnego sterowania awaryjnego.

Układ programowalnych wej / wyj
Zabezpieczenie posiada programowaln struktur w zakresie okrelenia funkcji dwustanowych wej
sterujcych oraz działania przekaników wykonawczych.
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INTERFEJS UYTKOWNIKA

Panel operatora 

 Wywietlacz LCD i klawiatura umoliwiajce pełn obsług urzdzenia, m. in. w zakresie:

- odczytu wartoci wielkoci nastawianych,
- wprowadzania zmian wartoci wielkoci nastawianych,
- odczytu biecych wartoci wielkoci pomiarowych,
- przegldania zapisów rejestratorów,
- kasowania sygnalizacji optycznej, 
- przeprowadzenia testu funkcjonalnego. 

 Sygnalizacja na wywietlaczu LCD informujca o :

- pobudzeniu i zadziałaniu zabezpiecze,
- przekroczeniu nastawy licznika prdu kumulowanego wyłcznika,
- pobudzeniu dwustanowych wej sterujcych (blokady),
- działaniu automatyki SPZ, 
- zadziałaniu zabezpiecze zewntrznych przy wykorzystaniu wej dwustanowych do ich realizacji.

 Sygnalizacja optyczna na diodach LED informujca o:

- pobudzeniu i zadziałaniu zabezpiecze (z wyjtkiem zabezpiecze zewntrznych),
- cigłoci obwodów pomiarowych-prdowych,
- przekroczeniu wartoci nastawczej prdu kumulowanego wyłcznika,
- poprawnej pracy zabezpieczenia, w tym o uszkodzeniu zasilacza i zaniku napicia pomocniczego.

Komunikacja 

Moliwe s dwa rodzaje komunikacji z zabezpieczeniem:

- lokalna z wykorzystaniem wywietlacza i klawiatury na płycie czołowej,
- zdalna z wykorzystaniem komputera PC lub z systemu nadzoru zabezpiecze (opcja).

Transmisja danych odbywa si w standardzie:

- port komunikacyjny RS-485 (dwuprzewodowy -  „A”  i „B”) 
- protokół  MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU 
- prdko transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 Bd. 

Program obsługi 

Oprogramowanie uytkownika, stanowice standardowe wyposaenie zabezpieczenia, umoliwia jego pełn
obsług  w zakresie:

- konfiguracji, 
- wprowadzania i odczytu nastaw, 
- odczytu mierzonych wielkoci wejciowych,
- odczytu stanu wej i wyj,
- testu wyj,
- zdalnego kasowania sygnalizacji, 
- odczytu stanu przekaników pomiarowych,
- przegldania zapisów rejestratorów,
- prezentacji graficznej wyników pomiarów, 
- synchronizacji czasu wewntrznego.

Zabezpieczenie  moe by włczone do zdalnej komunikacji i obsługi w systemie pracujcym pod nadzorem 
oprogramowania monitorujcego SMiS. System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym 
programem przeznaczonym do pełnej, równoległej obsługi oraz archiwizacji danych wszystkich zespołów 

automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaników produkcji KOPEX-EKO Sp. z o.o.
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OBWODY WEJCIOWE/WYJCIOWE

Obwody połcze zabezpieczenia przedstawiono na rys. 2. Pi programowalnych przekaników wyjciowych
(S1, S2, S3, S4, S5) umoliwia realizacj sterowania awaryjnego i sygnalizacji zewntrznej. Dodatkowy
przekanik (zestyk BZ) sygnalizuje uszkodzenie zasilacza lub brak napicia pomocniczego.

Rys. 6.  Schemat połcze  zabezpieczenia RITz-421

Opis wej:

Lp. Nazwa wejcia Opis Rodzaj wejcia Zaciski 

1. Us (ST1) Napicie sterujce wejcie dwustanowe, napiciowe 1-2 

2. I1 Pomiar prdu fazy L1 wejcie prdowe 3-4 

3. I2 Pomiar prdu fazy L2 wejcie prdowe 5-6 

4. Uo Pomiar napicia Uo wejcie napiciowe 7-8 

5. Io Pomiar prdu Io wejcie prdowe 9-10 

6. Us (ST2) Napicie sterujce wejcie dwustanowe, napiciowe  11-12 

7. A RS-485, DATA +    13 

8. B 
Port szeregowy 

RS-485, DATA -   14 

9. Upn Pomocnicze napicie zasilajce wejcie napiciowe  24-25 

Opis wyj:

Lp. Nazwa wyjcia Opis Rodzaj wyjcia Zaciski 

1. BZ 
Przekanik  sygnalizacji   uszkodzenia zasilacza
lub braku napicia pomocniczego

zestyk rozwierny 16-17 

2. S1 
Przekanik sygnalizacji blokady zadziałania albo
współpracy z zabezpieczeniem zewntrznym –
programowalny 

zestyk zwierny 18-19 

3. S2 Przekanik wykonawczy –  programowalny zestyk przełczny 20-21-22 

4. S3 Przekanik wykonawczy – programowalny zestyk przełczny 23-24-25 

5. S4 Przekanik wykonawczy – programowalny zestyk przełczny 26-27-28 

6. S5 Przekanik wykonawczy – programowalny zestyk przełczny 29-30-31 
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA 

Urzdzenie RITz-421 moe by stosowane m. in. jako zabezpieczenie w polach rozdzielni SN. Przykłady takich
aplikacji  przedstawiono na  rysunkach 7 i  8.  

Rys. 7. Przykładowy schemat połcze  zewntrznych zabezpieczenia RITz-421  - zabezpieczenie transformatora SN/nn
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Rys. 8. Przykładowy schemat połcze  zewntrznych zabezpieczenia RITz-421  - zabezpieczenie linii SN
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BUDOWA 

Zabezpieczenie typu RITz-421 jest wykonane w obudowie BOPLA CN100 przeznaczonej do montau na szynie
TS35 lub do montau natablicowego - z moliwoci przystosowania do montau zatablicowego. Szkic
wymiarowy obudowy i adaptera przedstawiono na rys. 9 i 10. Na płycie czołowej zabezpieczenia znajduje si
wywietlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umoliwiajce pełn obsług urzdzenia oraz diody sygnalizacji
optycznej LED. Obwody prdowe s doprowadzone do zacisków umoliwiajcych przyłczenie przewodów o
przekroju do 4mm

2
. Pozostałe obwody wejciowe i wyjciowe s doprowadzone do zacisków umoliwiajcych

przyłczenie przewodów o przekroju do 2,5mm
2
.
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Rys. 9.  Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-421  –   monta natablicowy
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Rys. 10. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-421 –  monta zatablicowy

PŁYTA MONTAOWA ADAPTERA
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Rys. 10. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-421 –  monta zatablicowy

PŁYTA MONTAOWA ADAPTERA
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DANE TECHNICZNE 

Prd pomiarowy znamionowy In 1A lub 5A 
Prd pomiarowy znamionowy Ion 5A 
Napicie znamionowe Uon 100 V 
Pomocnicze napicie zasilajce  Upn   24V DC, od 48V  do  60V DC, od 110V do  230V DC/AC 
Czstotliwo znamionowa fn 50Hz 

Zakres roboczy napicia pomocniczego  Up (0,8 ÷ 1,1)Upn     
Napicie sterujce znamionowe Usn zgodne z Upn 

Pobór mocy w obwodach prdowych  przy I=In       ≤ 0,5VA 

Pobór mocy w obwodach napicia składowej zerowej przy U=Uon       ≤ 0,5VA 

Pobór mocy w obwodach napicia sterujcego Usn ≤ 1 W/VA dla 1 wejcia

Pobór mocy w obwodach napicia pomocniczego ≤ 6W 

Zakres nastawczy prdu kumulowanego wyłcznika PKW       (100 ÷ 65000)In 
Uchyb gwarantowany pomiaru prdu rozruchowego (zabezpieczenia I>,I>>,Ip)   2,5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru kta pomidzy prdem i napiciem składowej zerowej (dla

zabezpiecze ziemnozwarciowych kierunkowych) ± 5º 

Uchyb gwarantowany pomiaru prdu rozruchowego zabezpieczenia Io>    5% ± 1mA 
Uchyb gwarantowany pomiaru napicia rozruchowego zabezpieczenia Uo>  5% 
Uchyb gwarantowany pomiaru admitancji rozruchowej zabezpieczenia IoYo>: 

- dla Uo w zakresie 0,03 ÷ 1,1 Uon i Io w zakresie 5 ÷ 600 mA  (lub 0,05 ÷ 6,00 A) 5% ± 
Uo

1
mS 

Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 

- dla charakterystyk niezalenych 1%  ± 5ms 

- dla charakterystyk zalenych (zabezpieczenie Ip) 2,5%  ± 5ms 

- dla charakterystyk zalenych (zabezpieczenie Io>) 5%  ± 5ms 

- dla zabezpiecze zewntrznych 2,5%  ± 5ms 

- przekaników czasowych układu automatyki SPZ 1%  ± 5ms 
Czas własny zadziałania: 

- dla zabezpiecze  I>, I>>, Ip>     ≤ 40ms 

- dla zabezpiecze  Io>, Uo>, IoYo> ≤ 100ms 

- dla zabezpiecze zewntrznych  ≤ 100ms 

Czas powrotu: 
- dla zabezpiecze  nadprdowych I>, I>>, Ip>   ≤ 60ms 

- dla zabezpieczenia Io>, Uo>, IoYo>        ≤ 320ms 

- dla zabezpiecze zewntrznych     ≤ 100ms 

Współczynnik powrotu: 

- dla zabezpiecze I>, I>>, Ip, Io>, Uo>, IoYo> 0,94 < Kp < 0,99 

Impedancja wejciowa obwodów prdowych   < 60mΩ dla In=1A  

  < 20mΩ dla In=5A 
Obcialno trwała obwodów prdowych 2,2 In 
Wytrzymało cieplna obwodów prdowych (1 s) 80 In 
Wytrzymało dynamiczna obwodów prdowych 200 In 
Obcialno trwała obwodu napicia składowej zerowej 1,2 Uon 
Wytrzymało cieplna obwodu napicia składowej zerowej (10 s) 1,5 Uon 

Zdolno łczeniowa przekaników wykonawczych (S2÷S5):
- obcialno prdowa trwała      5A 

- moc łczeniowa w kategorii AC1       < 2000VA 

- otwieranie obwodu przy obcieniu indukcyjnym (L/R≤40ms)  0,12A/250V DC 
Zdolno łczeniowa przekaników sygnalizacyjnych (S1, BZ):

- obcialno prdowa trwała      6A 
- moc łczeniowa w kategorii AC1 1500VA 
- otwieranie obwodu przy obcieniu DC1: 28/220V      6/0,16A 

Zakres temperatur pracy  (268 ÷ 313)K/(-5 ÷ +40)
o
C 

Wilgotno wzgldna ≤ 80% 
Stopie ochrony obudowy IP40 
Masa zespołu   0,8kg 
Wymiary zewntrzne (wys. x szer. x gł.)        75 x 100 x 120mm 
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ZGODNO Z WYMAGANIAMI NORM

 Charakterystyki czasowe           PN-EN 60255-3:1999 

 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)     PN-EN 50263:2004 
 Izolacja          PN-EN 60255-5:2005 
 Inne      PN-EN 60255-6:2000, PN-EN 61810-2:2005, 

PN-EN 60529:2003,   

GWARANCJA I SERWIS 

Na zabezpieczenie RITz-421 jest udzielana 24 – miesiczna gwarancja, od daty sprzeday. Producent
zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usługi w zakresie bada pomontaowych i okresowych
zabezpieczenia. 

Numery telefonów: 

- informacja techniczna     (0-32) 786 99 32 
- zgłoszenie napraw serwisowych (0-32) 786 99 48  lub (0-32) 327 14 57 
- telefon kontaktowy (całodobowy) (0-32) 327 14 57 

SPOSÓB ZAMAWIANIA 

W zamówieniu naley poda kod według poniszego oznaczenia lub pełn nazw zabezpieczenia, prd
znamionowy pomiarowy, zakresy prdu rozruchowego przekanika nadprdowo-czasowego i ziemno-
zwarciowego, napicie pomocnicze, sposób montau oraz wymagania w zakresie ewentualnej komunikacji.

Oznaczenie: 

RITz-421 –  x – 2xx – xxx – xx  

0 monta na szynie TS35 lub natablicowy
1 monta zatablicowy

0 bez  funkcji „komunikacja” 
1 z funkcj „komunikacja”

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

0 Ir = (0,2 ÷ 20)In dla I>>, I>, Ip> 

1 Ir = (0,05 ÷ 5)In dla I>>, I>, Ip> 

0 Ir = (5 ÷ 500)mA dla Io> 

1 Ir = (0,05 ÷ 5)A dla Io> 
2 wykonanie 2 

01 In=1A
05 In=5A

Przykład zamówienia: 

 Zabezpieczenie nadprdowo-czasowe i ziemnozwarciowe typu RITz-421-5-201-220-10, o parametrach:
In=5A, wykonanie 2, Ir=(0,05-5)In/(5-500)mA, Upn=(110-230)V AC/DC, do montau natablicowego, z funkcj
„komunikacja” .  

Prośby o szczegółowe informacje oraz zamówienia należy kierować do działu marketingu
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