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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Zastosowanie
Zabezpieczenie nadprdowo-czasowe, typu RITz-430, przeznaczone jest do stosowania w ukadach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do ochrony pól liniowych i transformatorowych sieci rednich
napi, silników WN i nn oraz generatorów przed skutkami zwar, przecie ruchowych i asymetrii prdowej.
Urzdzenie wykrywa zakócenia w pracy czci elektrycznej chronionego obiektu i realizuje sterowanie
awaryjne.

Podstawowe waciwoci
 Zestaw zabezpiecze
50/51 nadprdowe bezzwoczne/zwoczne
niezalene, trójfazowe
49/51 nadprdowe zwoczne z charakterystyk czasow
niezalen albo zalen, lub nadprdowe cieplne
z charakterystyk zalen, trójfazowe
46 nadprdowe zwoczne, z charakterystyk czasow
niezalen albo zalen, od asymetrii prdowej.

 Technika cyfrowa zapewniajca wysok stabilno,
dokadno i pewno dziaania.
 Pomiar biecych wartoci prdów wejciowych
i skadowej przeciwnej prdu.
 Rejestrator zdarze.

 Rejestrator parametrów wyczajcych z ostatniego
zakócenia.
 Licznik prdu kumulowanego wycznika (PKW).
 2 wejcia dwustanowe dla zabezpiecze
zewntrznych (technologicznych) lub do blokady
dziaania wybranych zabezpiecze.
 5 programowalnych przekaników wyjciowych.
 Wyjcia stykowe sygnalizacji uszkodzenia
zasilacza lub braku napicia pomocniczego.
 Samokontrola poprawnego dziaania
zabezpieczenia.
 Zegar czasu rzeczywistego.
 Opcjonalnie komunikacja szeregowa
z komputerem PC lub systemem nadrzdnym
w standardzie RS485.

ZABEZPIECZENIA
 Zabezpieczenie nadprdowe bezzwoczne/zwoczne, niezalene, od zwar midzyfazowych I>> (50/51)
Zakresy nastawcze:
prd rozruchowy
(0,20 ÷ 20,00)In co 0,01In
czas zadziaania
(0,00 ÷ 99,99)s co 0,01s
 Zabezpieczenie nadprdowe, od przecie Ip> (49/51)
z moliwoci wyboru jednego z wariantów:
- zwoczne, niezalene o zakresach nastawczych:
prd rozruchowy
czas zadziaania

(0,20 ÷ 20,00)In co 0,01In
(0,00 ÷ 99,99)s co 0,01s

- zwoczne, z charakterystyk czasow zalen typu A, B lub C
(0,20 ÷ 2,00)In co 0,01In

zakres nastawczy prdu rozruchowego

- zwoczne, z charakterystyk czasow zalen typu 49R o zakresach nastawczych:
prd rozruchowy
(0,50 ÷ 1,50)Ib co 0,01Ib
prd bazowy
(0,10 ÷ 2,50)In co 0,01In
- cieplne, z charakterystyk zalen typu 49M o zakresach nastawczych:
prd bazowy
(0,20 ÷ 1,20)In
temperatura blokowania zaczenia
(30 ÷ 150)ºC
temperatura sygnalizacji
(60 ÷ 150)ºC
temperatura wyczenia
(80 ÷ 160)ºC
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 Zabezpieczenie od asymetrii prdowej I2A> (46)
z moliwoci wyboru jednego z wariantów:
- zwoczne, niezalene o zakresach nastawczych:
prd rozruchowy
czas zadziaania

(0,10 ÷ 1,00)In co 0,01In
(0,00 ÷ 99,99)s co 0,01s

- zwoczne, z charakterystyk czasow zalen typu A, B lub C
(0,10 ÷ 1,00)In

zakres nastawczy prdu rozruchowego

co 0,01In

- zwoczne, z charakterystyk czasow zalen typu 46G o zakresach nastawczych:
prd rozruchowy
(0,10 ÷ 0,50)In co 0,01In
prd bazowy
(0,50 ÷ 2,50)In co 0,01In
 Zabezpieczenia zewntrzne Z1 i Z2
Dwa dwustanowe wejcia sterujce, pobudzane z wykorzystaniem napicia pomocniczego, umoliwiaj
blokowanie zadziaania wybranych przekaników pomiarowych. Wejcia te mog by równie wykorzystane
do realizacji torów zabezpiecze zewntrznych, z nastawialnym opónieniem dziaania i sterowaniem
wybranymi przekanikami wyjciowymi.
Zakresy nastawcze:
napicie sterujce (polaryzacja dowolna)
Usn=Upn
czas zadziaania
(0,00 ÷ 99,99)s co 0,01s

CHARAKTERYSTYKI ZALENE
 Charakterystyki czasowe zalene typu A, B, C  rys. 1, zdefiniowane wedug PN-EN-60255-3:1999:
Charakterystyki typu A, B, C mog by zastosowane przy realizacji zabezpiecze nadprdowych, zwocznych,
zalenych. Algorytm dziaa w oparciu o pomiar maksymalnej wartoci skutecznej skadowej podstawowej prdu
z trzech wej pomiarowych albo w oparciu o pomiar wartoci skutecznej skadowej przeciwnej prdu (dla
zabezpieczenia od asymetrii prdowej - 46) .
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Rys. 1. Charakterystyki czasowe typu A, B, C (k=1).
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Czas dziaania zabezpieczenia okrela zaleno:

t =
gdzie:

k1
k
( I / I r )  1

t
I

-

Ir
k

k1

-

[s]

teoretyczny czas zadziaania (sekundy)
warto skuteczna skadowej podstawowej prdu pomiarowego albo skadowej
przeciwnej prdu (dla zabezpieczenia 46)
warto skuteczna prdu rozruchowego
wspóczynnik
wykadnik potgi okrelajcy typ charakterystyki
staa charakteryzujca typ charakterystyki (sekundy)

Zakresy nastawcze:
prd rozruchowy
wspóczynnik
rodzaj charakterystyki

Ir = (0,20 ÷ 2,00)In co 0,01In
Ir = (0,10 ÷ 1,00)In co 0,01In
k = (0,05 ÷ 3,00) co 0,01
Typ A
Typ B
Typ C

dla zabezpiecze od przecie (49/51)
dla zabezpieczenia od asymetrii prdowej (46)

- charakterystyka normalna: k1 = 0,14s;  = 0,02
- charakterystyka bardzo zalena: k1 = 13,5s;  = 1
- charakterystyka ekstremalnie zalena: k1 = 80s;  = 2.

 Charakterystyka czasowa zalena typu 49R  rys. 2, zdefiniowana wedug PN-EN-60255-3:1999 .
Charakterystyka typu 49R moe by zastosowana m. in. przy realizacji zabezpieczenia chronicego uzwojenie
wirnika generatora przed termicznymi skutkami przecie ruchowych. Algorytm wykrywa wzrost wartoci
skutecznej prdu sumowanego z trzech wej pomiarowych i realizuje kryterium dopuszczalnej krótkotrwale
przecialnoci.

Rys. 2. Charakterystyka czasowa zalena cieplna typu 49R .
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Czas dziaania zabezpieczenia okrela zaleno:

t=

k
I 2
I

gdzie:

t
k
IL1, IL2, IL3
Ib






2
b

[ s]

, gdzie:

IL12 + IL 2 2 + IL3 2

2


I =

3

1

teoretyczny czas zadziaania (sekundy)
staa charakteryzujca zabezpieczenie (sekundy)
wartoci skuteczne prdów wejciowych
warto skuteczna prdu bazowego

Zakresy nastawcze:
prd rozruchowy
prd bazowy
staa
czas minimalny
czas maksymalny
czas powrotu charakterystki
wspóczynnik powrotu

Ir = (0,50 ÷ 1,50)Ib
Ib = (0,10 ÷ 2,50)In
k = (1,0 ÷ 50,0) s
tmin = (1,0 ÷ 100,0)s
tmax = (100 ÷ 2000)s
tpowr = (5 ÷ 1000)s
kp = 0,80 ÷ 0,99

co 0,01Ib
co 0,01In
co 0,1s
co 0,1s
co 1s
co 1s
co 0,01

 Charakterystyka zalena, cieplna typu 49M  zdefiniowana wedug PN-EN 60255-8
Charakterystyka typu 49M moe by zastosowana m. in. przy realizacji zabezpieczenia od przecie
ruchowych silników. Algorytm dziaa w oparciu o pomiar kwadratu maksymalnej wartoci skutecznej prdu
z trzech wej pomiarowych i realizuje model cieplny nagrzewania obiektu (wyizolowanego z otoczenia) opisany
poniszymi wzorami.
Dla stanu nagrzewania:
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temperatura bieca modelu
temperatura obiektu osignita przy prdzie znamionowym
temperatura obiektu w momencie rozpoczcia stygnicia
wartoci skuteczne prdu obcienia
warto skuteczna prdu bazowego
czas
staa czasowa dla I < 2Ib
staa czasowa dla I  2Ib
wspóczynnik wyduenia staej czasowej dla stygnicia bezprdowego
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Zakresy nastawcze:

prd bazowy
Ib = (0,20 ÷ 1,20)In
co 0,01In
co 1ºC
temperatura otoczenia
o = (0 ÷ 50)ºC
przyrost temperatury przy nagrzewaniu prdem znamionowym
n = (60 ÷ 120)ºC
staa czasowa
T1 = (1 ÷ 99) min
co 1 min
staa czasowa
T2 = (1 ÷ 99) min
co 1 min
wspóczynnik wyduenia staej czasowej dla stygnicia bezprdowego k = (1 ÷ 20) co 1
co 1ºC
temperatura blokowania zaczenia
b = (30 ÷ 150)ºC
co 1ºC
temperatura sygnalizacji
s = (60 ÷ 150)ºC
co 1ºC
temperatura wyczenia
w = (80 ÷ 160)ºC

co 1ºC

 Charakterystyka czasowa zalena typu 46G  rys. 3 , zdefiniowana wedug PN-EN-60255-3:1999.
Charakterystyka typu 46G moe by zastosowana m. in. przy realizacji zabezpieczenia generatora od asymetrii
obcienia (czon wyczajcy), reagujcego na przekroczenie czasu trwania dopuszczalnego krótkotrwale
obcienia niesymetrycznego. Algorytm wykrywa wzrost amplitudy skadowej podstawowej symetrycznej
przeciwnej prdu i realizuje kryterium dopuszczalnego krótkotrwale obcienia niesymetrycznego.

Rys. 3. Charakterystyka czasowa zalena cieplna typu 46G.
Dopuszczalny czas trwania obcienia niesymetrycznego okrela zaleno:

t=

gdzie:

k1
k2
I2
Ib
Ir







k1
2

 I2 
   k22
 Ib 

[s]

wspóczynnik, bdcy miar krótkotrwale dopuszczalnej niesymetrii obcienia
wspóczynnik, bdcy miar trwale dopuszczalnej niesymetrii obcienia
warto skuteczna skadowej przeciwnej prdu
warto skuteczna prdu bazowego
warto skuteczna skadowej przeciwnej prdu rozruchowego.

- 6/15 6

EE 426022.03

RITz-430
KARTA KATALOGOWA

RITz-430
Zakresy nastawcze:
prd rozruchowy
prd bazowy
wspóczynnik
wspóczynnik
czas min
czas max
czas powrotu charakterystyki
wspóczynnik powrotu

Ir = (0,10 ÷ 0,50)In
Ib = (0,50 ÷ 2,50)In
k1 = (1,0 ÷ 50,0)s
k2 = 0,01 ÷ 1,00
tmin = (1,0 ÷ 120,0)s
tmax = (100 ÷ 2000)s
tpowr = (5 ÷ 2000)s
kp = 0,80 ÷ 0,99

co 0,01In
co 0,01In
co 0,1s
co 0,01
co 0,1s
co 1s
co 1s
co 0,01

FUNKCJE POMOCNICZE
Pomiary
Zabezpieczenie realizuje pomiar wartoci skutecznej skadowej podstawowej prdów wejciowych, wartoci
skadowej symetrycznej - przeciwnej prdu oraz pomiar któw przesunicia fazowego prdów wejciowych.
Wynik pomiarów jest podawany jako wielko po stronie wtórnej przekadników. Czas repetycji pomiarów wynosi
1 sekund, a podgld wyników pomiarów umoliwia lokalny wywietlacz na pycie czoowej lub oprogramowanie
uytkownika w komunikacji zdalnej.

Rejestracja
Zabezpieczenie posiada dwa niezalene rejestratory cyfrowe  rejestrator zdarze oraz rejestrator parametrów
ostatniego zakócenia.
 Rejestrator zdarze
Rejestrator 33 rozrónialnych zdarze, z rozdzielczoci czasow 1 ms  o pojemnoci 300 zapisów. Rejestrowane s m. in.:
- pobudzenie, zadziaanie i odwzbudzenie zabezpiecze nadprdowych,
- zaczenie i zanik pomocniczego napicia zasilajcego,
- przekroczenie nastawy licznika prdów kumulowanych wycznika,
- zmian nastaw,
- pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wej sterujcych,
- zadziaanie zabezpiecze zewntrznych,
- kasowanie sygnalizacji wewntrznej.
W przypadku zapenienia rejestratora zdarze nastpuje nadpisanie zdarzenia najstarszego. Jeeli zabezpieczenie jest na
bieco obsugiwane przez oprogramowanie zewntrzne, kolejne rejestrowane zdarzenia s przenoszone do pliku
utworzonego w podczonym komputerze.

 Rejestrator parametrów ostatniego zakócenia
Zapis parametrów zakócenia, które spowodowao sterowanie awaryjne, takich jak:
- maksymalna warto skuteczna prdów wejciowych i skadowej symetrycznej przeciwnej prdu,
- kty fazowe prdów wejciowych,
- czas trwania zakócenia,
- czas wystpienia zakócenia.
Rejestrator przechowuje zapis do czasu nastpnego sterowania awaryjnego.

Konfigurowanie wej i wyj
Zabezpieczenie posiada konfigurowaln struktur w zakresie:
-

okrelenia funkcji dwustanowych wej sterujcych,
dziaania przekaników wyjciowych.
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INTERFEJS UYTKOWNIKA
Panel operatora
 Wywietlacz LCD i klawiatura umoliwiajce pen obsug urzdzenia 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 zadziaaniu zabezpiecze,
przekroczeniu nastawy licznika prdu kumulowanego wycznika,
pobudzeniu dwustanowych wej sterujcych,
zadziaaniu zabezpiecze zewntrznych.

 Sygnalizacja optyczna na diodach LED informujca o:
-

pobudzeniu i zadziaaniu zabezpiecze (z wyjtkiem zabezpiecze zewntrznych),
sygnalizacja przepywu prdów w obwodach wejciowych,
przekroczeniu wartoci nastawczej prdu kumulowanego wycznika,
poprawnej pracy zabezpieczenia.

Komunikacja
Moliwe s dwa rodzaje komunikacji z zabezpieczeniem:
- lokalna z wykorzystaniem wywietlacza i klawiatury na pycie czoowej,
- 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)
- protokó
MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU
- prdko transmisji
1200, 2400, 4800, 9600, 19200 lub 38400 Bd.

Program obsugi
Oprogramowanie uytkownika, stanowice standardowe wyposaenie zabezpieczenia, umoliwia jego pen
obsug w zakresie:
- konfiguracji,
- wprowadzania i odczytu nastaw,
- odczytu mierzonych wartoci prdów,
- 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 wczone do zdalnej komunikacji i obsugi w systemie pracujcym pod nadzorem
oprogramowania monitorujcego SMiS. System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym
programem przeznaczonym do penej, równolegej obsugi oraz archiwizacji danych wszystkich zespoów
automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaników produkcji KOPEX-EKO Sp. z o. o.

OBWODY WEJCIOWE/WYJCIOWE
Obwody pocze zabezpieczenia przedstawiono na rys.4. Pi konfigurowalnych przekaników wyjciowych
(S1, S2, S3, S4, S5) umoliwiaj realizacj sterowania awaryjnego i sygnalizacji zewntrznej. Dodatkowy
przekanik (zestyk BZ) sygnalizuje uszkodzenie zasilacza lub brak napicia pomocniczego.
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Rys. 4. Schemat pocze zabezpieczenia RITz-430

Opis wej:

Lp. Nazwa wejcia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Us (ST1)
IL1
IL2
IL3
Us (ST2)
A
B
Upn

Opis

Rodzaj wejcia

Napicie sterujce
Pomiar prdu fazy L1
Pomiar prdu fazy L2
Pomiar prdu fazy L3
Napicie sterujce
Port szeregowy
Pomocnicze napicie zasilajce

wejcie dwustanowe, napiciowe
wejcie prdowe
wejcie prdowe
wejcie prdowe
wejcie dwustanowe, napiciowe
RS-485, DATA +
RS-485, DATA wejcie napiciowe

Zaciski
1-2
3-4
5-6
7-8
11-12
13
14
24-25

Opis wyj:

Lp. Nazwa wyjcia
1.

BZ

2.
3.
4.
5.
6.

S1
S2
S3
S4
S5

Opis

Rodzaj wyjcia

Przekanik sygnalizacji uszkodzenia zasilacza
lub braku napicia pomocniczego
Przekanik sygnalizacyjny  programowalny
Przekanik wykonawczy  programowalny
Przekanik wykonawczy  programowalny
Przekanik wykonawczy  programowalny
Przekanik wykonawczy  programowalny

Zaciski

zestyk rozwierny

16-17

zestyk zwierny
zestyk przeczny
zestyk przeczny
zestyk przeczny
zestyk przeczny

18-19
20-21-22
23-24-25
26-27-28
29-30-31

PRZYKAD ZASTOSOWANIA
Urzdzenie RITz-430 moe by stosowane m. in. jako zabezpieczenie linii SN. Przykad takiej aplikacji
przedstawiono na
rysunku 5. W ukadzie z zabezpieczeniem RITz-430 wspópracuje przekanik
ziemnozwarciowy RTEst-4, którego stan pobudzenia i zadziaania jest sygnalizowany i rejestrowany przez
RITz-430 (poprzez wysterowanie jego wej dwustanowych).
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Rys. 5. Schemat pocze zewntrznych zabezpieczenia RITz-430 dla przykadowej aplikacji  zabezpieczenie linii SN
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Dla podanej niej konfiguracji urzdzenia, przy zaczonym napiciu pomocniczym Up, zestyki przekaników
wykonawczych sterowane s w sposób przedstawiony w tabeli (O  otwarte, Z  zamknite).
Stan
przekanika
brak pobudzenia
pobudzenie Ip>
zadziaanie Ipt>
pobudzenie I>>
zadziaanie It>>
pobudzenie I2A>
zadziaanie I2At>
brak napicia Up lub
uszkodzenie zasilacza

16-17
BZ
O
O
O
O
O
O
O
Z

Stan zestyków zabezpieczenia RITz-430 (konfiguracja przykadowa)
18-19
20-21
21-22
23-24
24-25
26-27
27-28
29-30
S1
S2
S2
S3
S3
S4
S4
S5
O
O
Z
O
Z
O
Z
O
O
O
Z
Z
O
O
Z
O
O
O
Z
Z
O
Z
O
O
O
Z
O
O
Z
O
Z
O
O
O
Z
Z
O
Z
O
O
Z
O
Z
O
Z
O
Z
O
O
Z
O
O
Z
O
Z
Z
O

O

Z

O

Z

O

Z

O

30-31
S5
Z
Z
Z
Z
Z
Z
O
Z

Przykadowa konfiguracja zabezpieczenia RITz-430
Przekanik nadprdowo  czasowy, zwarciowy I >>
-

pobudzenie - przekanik wykonawczy
zadziaanie - przekanik wykonawczy
Bl.1 (blokowanie od wejcia ST1)
Bl.2 (blokowanie od wejcia ST2)
pobudzenie - przekanik wykonawczy
zadziaanie - przekanik wykonawczy
Bl.1 (blokowanie od wejcia ST1)
Bl.2 (blokowanie od wejcia ST2)

pobudzenie - przekanik wykonawczy
zadziaanie - przekanik wykonawczy
Bl.1 (blokowanie od wejcia ST1)
Bl.2 (blokowanie od wejcia ST2)

-

ON (aktywny)

-

ON (aktywny)

S3
S4
OFF
OFF

Przekanik od asymetrii prdowej I 2A >
(kontrola cigoci obwodów prdowych)
-

ON (aktywny)

S2
S4
OFF
OFF

Przekanik nadprdowo  czasowy, przecieniowy Ip >
-

-

S1
S5
OFF
OFF

Przekaniki technologiczne:
-

techn.1 (zaciski 1-2)
ON (aktywny)
(sygnalizacja i rejestracja pobudzenia RTEst-4 na wywietlaczu LCD i w rejestratorze zdarze)
- zadziaanie (przekanik wykonawczy)
OFF (brak)
techn.2 (zaciski 13-14)
ON (aktywny)
(sygnalizacja i rejestracja zadziaania RTEst-4 na wywietlaczu LCD i w rejestratorze zdarze)
- zadziaanie (przekanik wykonawczy)
OFF (brak)

BUDOWA
Zabezpieczenie typu RITz-430 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. 6 i 7. Na pycie czoowej zabezpieczenia znajduje si
wywietlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umoliwiajce pen obsug urzdzenia oraz diody sygnalizacji
optycznej LED. Obwody prdowe s doprowadzone do zacisków umoliwiajcych przyczenie przewodów
2
o przekroju do 4mm . Pozostae obwody wejciowe i wyjciowe s doprowadzone do zacisków umoliwiajcych
2
przyczenie przewodów o przekroju do 2,5mm .

- 11/15 11

EE 426022.03

KARTA KATALOGOWARITz-430

RITz-430

Rys. 6. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-430  monta natablicowy
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PYTA MONTAOWA ADAPTERA

Rys. 7 . Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-430  monta zatablicowy
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DANE TECHNICZNE
Prd pomiarowy znamionowy In
1A albo 5A
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 sterujcego przy Us=Usn
 1W/VA dla 1 wejcia
Pobór mocy w obwodach napicia pomocniczego
 6W
Zakres nastawczy prdu kumulowanego wycznika PKW
(100 ÷ 65000)In
Uchyb gwarantowany pomiaru prdu rozruchowego dla zabezpiecze I>>, Ip>
5% w zakresie (0,2 ÷1,0)In
2,5% w zakresie (1,0 ÷20,0)In
5%
Uchyb gwarantowany pomiaru prdu rozruchowego dla zabezpieczenia I2A>
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
- dla charakterystyk niezalenych
1% ± 5ms
- dla charakterystyk zalenych typu A, B, C
2,5% ± 10ms
- dla charakterystyk zalenych typu 49M
5%
- dla charakterystyk zalenych typu 49R i 46G
10%
- dla zabezpiecze zewntrznych
2,5% ± 10ms
Czas wasny zadziaania:
- dla zabezpiecze I>>, Ip>, I2A>
 40ms
-

dla zabezpiecze zewntrznych

 100ms

-

dla zabezpiecze nadprdowych I>>, Ip>, I2A>
dla zabezpiecze zewntrznych

 60ms
 100ms

Czas powrotu:

Wspóczynnik powrotu (oprócz zabezpiecze z charakterystykami 49R i 46G):
- dla zabezpiecze I>>, Ip
- dla zabezpieczenia I2A>
Impedancja wejciowa obwodów prdowych
Obcialno trwaa obwodów prdowych
Wytrzymao cieplna obwodów prdowych (1 s)
Wytrzymao dynamiczna obwodów prdowych
Zdolno czeniowa przekaników wykonawczych (S2÷S5):
- obcialno prdowa trwaa
- moc czeniowa w kategorii AC1
- otwieranie obwodu przy obcieniu indukcyjnym (L/R40ms)
Zdolno czeniowa przekaników sygnalizacyjnych (S1, BZ):
- obcialno prdowa trwaa
- moc czeniowa w kategorii AC1
- otwieranie obwodu przy obcieniu DC1: 28/220V
Zakres temperatur pracy
Wilgotno wzgldna
Stopie ochrony obudowy
Masa zespou
Wymiary zewntrzne (wys. x szer. x g.)

0,94 < Kp < 0,99
0,92 < Kp < 0,99
< 60m dla In=1A
< 20m dla In=5A
2,2In
80In
200In
5A
< 2000VA
0,12A/250V DC
5A
1500VA
6/0,16A
o
(268 ÷ 313)K/(-5 ÷ +40) C
 80%
IP40
0,8kg
75 x 100 x 120mm

ZGODNO Z WYMAGANIAMI NORM





Charakterystyki czasowe
Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)
Izolacja
Inne

PN-EN 60255-3:1999, PN-EN 60255-8
PN-EN 50263:2004
PN-EN 60255-5:2002(U)
PN-86/E-88600,
PN-EN 60255-6:2000, PN-EN 60255-23:1999,
PN-EN 61000-4-2:1999, EN 61000-4-:1996+A+A2,
PN-EN 61000-4-4:1999, PN-EN 61000-4-5:1998,
PN-EN 61000-4-6:1999, PN-EN 61000-4-8:1998,
PN-EN 61000-4-11:1997, PN-EN 61000-6-2:2002,
PN-EN 61000-6-4:2001, PN-EN 55011:2001,
PN-EN 60529:2003, PN-IEC 255-11:1994.
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GWARANCJA I SERWIS
Na zabezpieczenie RITz-430 jest udzielana 24  miesiczna gwarancja, od daty sprzeday. Producent
zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usugi w zakresie bada pomontaowych i okresowych
zabezpieczenia.
Numery telefonów:
-

informacja techniczna
zgoszenie napraw serwisowych
telefon kontaktowy (caodobowy)

(0-32) 786 99 32
(0-32) 786 99 48 lub (0-32) 327 14 57
(0-32) 327 14 57

SPOSÓB ZAMAWIANIA
W zamówieniu naley poda kod wedug poniszego oznaczenia lub pen nazw zabezpieczenia, prd
znamionowy pomiarowy, napicie pomocnicze, sposób montau oraz wymagania w zakresie komunikacji.
Oznaczenie:

RITz-430  x x  x x  xxx  x x
0
1

monta na szynie TS35 lub natablicowy
monta zatablicowy

0
1

bez funkcji komunikacja
z funkcj komunikacja

024
060
220

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

10

oznaczenie wykonania

01
05

In=1A
In=5A

Przykad zamówienia:
 Zabezpieczenie nadprdowo-czasowe, typu RITz-430-01-10-220-11
 Zabezpieczenie nadprdowo-czasowe, typu RITz-430-01-10-220-11, o parametrach:
In=1A, Upn=(110-230)V AC/DC, do montau zatablicowego, z funkcj komunikacja.
Adres firmy:
ZEG-ENERGETYKA Spóka z o.o.
ZEG-ENERGETYKA
Sp. z o.o.7
KOPEX-EKO
z o. o.Burschego
43-300
Tychy, ul.Sp.
Biskupa
oddział
w
Tychach
tel: (032) 327 14 58
ul. Fabryczna
Fabryczna 2,2,
43-100
Tychy
ul.
43-100
Tychy
tel.: +48 32 327 14 58, +48 32 786 98 09, +48 32 604-72-58
www.zeg-energetyka.pl
www.zeg-energetyka.com.pl
fax: +48 32 327 00 32
sekretariat
+48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
e-mail: energetyka.kopexeko@kopex.com.pl
www.zeg-energetyka.com.pl
Dzia
Marketingu i Sprzeday
tel: (032) 786 98 09, 786 98 69
tel./fax.: (032) 327 00 32
e-mail: marketing@zeg-energetyka.com.pl
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