
RRx-20
Elektroniczny PrzekaŸnik Rezystancyjny

Wymiary przekaŸnika RRx-20

W³aœciwoœci

Sygnalizacja:
- przekroczenia temperatury
charakterystycznej czujnika
za pomoc¹ czerwonej diody

- zasilania przekaŸnika za pomoc¹
zielonej diody

Przystosowany do monta¿u
na szynie 35 mm
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Sposób zamawiania
typ przekaŸnika napiêcie zasilania

Przyk³ad:
RRx-20 220 V

Dane techniczne
Napiêcie zasilania Un 24 V; 42/48 V; 100/127 V;

220/230 V AC/DC
Dopuszczalne zmiany
napiêcia zasilaj¹cego (0.8- n

Pobór mocy max. 5 VA

Obci¹¿alnoœæ zestyku
za³¹czanie

0.1A dla 220 V DC, L/R=40 ms
5 A dla 220 V AC, cosϕ ≥ 0.4

wy³¹czanie

trwale 5 A

Maksymalna rezystancja pêtli
czujników PTC w stanie zimnym 1500 75Ω ± Ω

*

*

1.1) U

*

*

Schemat wyprowadzeñ
RRx-20
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Rezystancja otwarcia zestyku

Rezystancja zamkniêcia zestyku

> 3800 lub < 35Ω ± 200 Ω Ω
> 1800 Ω ± 100 lub >70Ω Ω

Zestyk wyjœciowy 13-14 jest zam-
kniêty, kiedy jest pod³¹czony sprawny
obwód czujników PTC, temperatura
kontrolowana przez te czujniki jest
prawid³owa oraz pod³¹czone jest
napiêcie zasilaj¹ce.
Je¿eli temperatura dowolnego
czujnika przekroczy wartoœæ zna-
mionow¹ jego rezystancja, czyli
rezystancja ca³ej pêtli czujników PTC,
gwa³townie wzroœnie do wartoœci
powy¿ej 3800

800

± Ω200 . Wówczas
zestyk 13-14 jest otwierany.
Ponowne zamkniêcie tego zestyku
nast¹pi po obni¿eniu kontrolowanej
temperatury do wartoœci, przy której
rezystancja czujników PTC zmniejszy
siê poni¿ej wartoœci 1 100
Zestyk 13-14 jest równie¿ otwierany,
je¿eli:
- nast¹pi obni¿enie wartoœci

rezystancji pêtli poni¿ej 35
(np. z powodu zwarcia przewodów
³¹cz¹cych czujniki PTC z prze-
kaŸnikiem),

- nast¹pi wy³¹czenie napiêcia
zasilaj¹cego

± Ω.

Ω

Ochrona urz¹dzeñ elektrycznych
przed nadmiernym wzrostem
temperatury, z wykorzystaniem
czujników PTC (silniki, pr¹dnice,
transformatory)

Mo¿liwoœæ do³¹czenia od 1 do 6
czujników PTC po³¹czonych
szeregowo

Zasada dzia³ania
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