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Relee

 w   Relee de putere, Seria RT  w   Relee intermediare, Seria XT

 w   Relee intermediare, S-RELAY, Seria 4  w   Relee intermediare, Seria PT

 w   Socluri pentru relee S-RELAY, Seria 4  w   Socluri pentru relee, Seria RT

 w   Relee de timp, Seria ZR5  w   Relee de măsură și supraveghere, Seria UR6
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 ST3P3LC4 

 w   Schrack-Info
  • Ansamblul este constituit dintr-un releu și un soclu cu fixare pe șină DIN

• 1 CC (contact comutator) de curent nominal 6A

• Deconectare releu-soclu în siguranţă conform VDE 0160

• Lăţime modul numai 6,2mm

• Lăţimea constructivă redusă permite o densitate ridicată d.p.d.v. al funcţiilor și integrării pe șina DIN

• Corespunde directivei RoHS 2002/95/CE

• Diodă antiparalel 

   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 w   Dimensiuni & Schema de conexiuni 
 A  Racorduri cu șurub 
 B  Cleme cu element elastic 

 C  Dimensiuni SNR (Releu intermediar de lăţime 
redusă) 

 D  Vedere parte inferioară pini cositoriţi 
 E  1 CC (contact comutator) 

 w   Schema de conexiuni 

   

 Relee montabile în socluri 

 w   Pachete releu+soclu SNR 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 w   Capacitate de comutare 

   

 w   Capacitate de comutare 

 A  Capacitatea max. de 
deconectare în c.c. 

 #1  Sarcină rezistivă 
 U  Tensiunea [Vcc] 
 I  Curentul [Acc] 

   

 w   Date tehnice 
 DATE CONTACTE ELECTRICE  6A 
 Configuraţia contactelor  1 CC (contact comutator) 
 Tip contacte   Contact singular 
 Tipul întreruperii  Micro-decuplare 
 Curent nominal  6A 
 Tensiune nominală / tensiune de comutaţie max. în c.a.  240/400V~ 
 Capacitate de comutaţie max. în c.a.  1500VA 
 Curent de conectare, max. 20ms  10A 
 Material de contact  AgSnO2  
 DATE BOBINĂ    
 Tensiunea nominală  12, 24Vcc, 115, 230Vca/Vcc (Execuţie 115, 230Vac/Vcc cu releu de 60Vcc) 
 Putere consumată  Bobină de c.c.  12Vcc 184mW, 24Vcc 220mW, 115Vca 403mVA, 230Vca 736mVA 
 Domeniul de funcţionare cf IEC 61810  2 
 DATE TEHNICE GENERALE    
 Temperatura ambiantă  -40°C…+55°C 
 Gradul de protecţie cf DIN 40050  IP20 
 Racord cu cleme  Cu șurub / Cu element elastic 
 Moment de strângere cf IEC 61984  0,5Nm 
    max.  0,6Nm 
 Secţiunea de racordare  Conductor masiv  0,14… 2,5 mm2 

    Conductor multifilar  0,14… 2,5 mm2 

    Cu bucșă de sertizare  (DIN 46228/1)  0,14… 2,5 mm2 

   

 Relee montabile în socluri 

 w   Pachete releu+soclu SNR 

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Ansambluri soclu-releu, conexiune cu şurub 

 Releu+soclu, 12Vcc, 1 CC, 6A    ST3P3LB2 

 Releu+soclu, 24Vcc, 1 CC, 6A    ST3P3LC4 

 Releu+soclu, 24Vcc, 1 CC, 6A    ST3P2LC4 

 Releu+soclu, 230Vcc/ac, 1 CC, 6A    ST3P3TP0 

 Ansambluri soclu-releu, conexiune elastică 

 Releu+soclu, 24Vcc, 1 CC, 6A    ST4P3LC4 

 Releu+soclu, 230Vcc/ac, 1 CC, 6A    ST4P3TP0 

 Accesorii 

 Soclu pentru relee tip SNR    ST3FLC4 

 Baretă ştrapare ansambluri SNR, roşie 500 mm    ST37001 

 Baretă ştrapare ansambluri SNR, albastră 500 mm    ST37002 

 Baretă ştrapare ansambluri SNR, gri 500 mm    ST37003 

 Etichetă inscripţionare per buc.    ST37040 
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 RT1  RT1 Inrush  RT2  RT7872P 

 w   Schrack-Info
  RT1

• 1 pol, 12/16A, bobină de c.c. sau c.a.

• 1 CC (contact comutator) sau 1 ND

• Sensibilitate bobină 400mW/0,75VA

• Tensiune încercare contacte-bobină 5kV / traseu de conturnare 10mm

• Clasa de protecţie II (VDE 0700)

• Deconectare în siguranţă cf VDE 0160 faţă de soclul YRT78626

•  Temperatură ambiantă 85°C (bobină de cc)

• Înălţime constructivă mică 15,7mm

• Sunt disponibile în variante cu contacte aurite dur

• Socluri implantabile în circuit sau cu cleme de conexiune cu șuruburi

• Pentru comandă boilere, contacte de ieșire ale releelor de timp, uși de garaj, automate de vânzare, module interfaţă

RT1 pt cuplări cu vârf sau cu vârf mare de curent

• 1 pol, 16A, pt cuplări cu vârf de curent

• 1 ND

• RTS3T024 (=vârf mare de curent), cu contact cu anticipare din Wolfram

• Sensibilitate bobină 400mW

• Tensiune de încercare contacte-bobină 5kV / traseu de conturnare 10mm

• Clasa de protecţie II (VDE 0700)

• Temperatura ambiantă 85°C

• Înălţime constructivă mică 15,7mm

• Socluri implantabile în circuit sau  cu cleme de conexiune cu șuruburi

• Pentru aparate casnice, sisteme de comandă a încălzirii și iluminatului, automatizări în clădiri

RT2

• 2-poli, 8A, bobină de c.c. sau c.a.

• 2 CC (contact comutator)

• Sensibilitate bobină 400mW

• Tensiune de încercare contacte-bobină 5kV / traseu de conturnare 10mm

• Clasa de protecţie II (VDE 0700)

• Deconectare în siguranţă cf VDE 0160 faţă de soclul YRT78626

• Înălţime constructivă mică, 15,7mm

• Socluri implantabile în circuit sau  cu cleme de conexiune cu șuruburi

• Pentru aparate casnice, regulatoare de căldură, iluminat de siguranţă, modemuri 
   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee de putere, seria RT 
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 w   Privire de ansamblu RT 

 Releu 

 Numărul și tipul   Curent 
nominal 

 Bobină 

 Distanţă 
pini 

 Material de contacte 

 RT1  RT1   RT1   RT2 

 contactelor  [A]  [mm]    
 Cuplări 

cu vârf de 
curent 

 Cuplări cu 
vârf mare 
de curent 

   

 RT114012  1 CC  12  c.c.  12V  3,5  AgNi90/10  X          
 RT114024  1 CC  12  c.c.  24V  3,5  AgNi90/10  X          
 RT114524  1 CC  12  c.a.  24V  3,5  AgNi90/10  X          
 RT214012  1 CC  12  c.c.  12V  5  AgNi90/10  X          
 RT214024  1 CC  12  c.c.  24V  5  AgNi90/10  X          
 RT214730  1 CC  12  c.a.  230V  5  AgNi90/10  X          
 RT314005  1 CC  16  c.c.  5V  5  AgNi90/10  X          
 RT314012  1 CC  16  c.c.  12V  5  AgNi90/10  X          
 RT314024  1 CC  16  c.c.  24V  5  AgNi90/10  X          
 RT334024  1 ND  16  c.c.  24V  5  AgNi90/10  X          
 RT314110  1 CC  16  c.c.  110V  5  AgNi90/10  X          
 RT314524  1 CC  16  c.a.  24V  5  AgNi90/10  X          
 RT314730  1 CC  16  c.a.  230V  5  AgNi90/10  X          
 RT315730  1 CC  16  c.a.  230V  5  AgNi90/10 htv*  X          
 RT33K012  1 ND  16  c.c.  12V  5  AgNi90/10     X       
 RT33K024  1 ND  16  c.c.  24V  5  AgNi90/10     X       
 RT31L024  1 CC  16  c.c.  24V  5  AgSnO2     X       
 RTS3T024  1 ND  16  c.c.  24V  5  W** + AgSnO2        X    
 RT424006  2 CC  8  c.c.  6V  5  AgNi90/10           X 
 RT424012  2 CC  8  c.c.  12V  5  AgNi90/10           X 
 RT424024  2 CC  8  c.c.  24V  5  AgNi90/10           X 
 RT425024  2 CC  8  c.c.  24V  5  AgNi90/10 htv*           X 
 RTE24024  2 CC  8  c.c.  24V  5  AgNi90/10           X 
 RT424048  2 CC  8  c.c.  48V  5  AgNi90/10           X 
 RT424060  2 CC  8  c.c.  60V  5  AgNi90/10           X 
 RT424110  2 CC  8  c.c.  110V  5  AgNi90/10           X 
 RT424524  2 CC  8  c.a.  24V  5  AgNi90/10           X 
 RT424548  2 CC  8  c.a.  48V  5  AgNi90/10           X 
 RT424615  2 CC  8  c.a.  115V  5  AgNi90/10           X 
 RT425615  2 CC  8  c.a.  115V  5  AgNi90/10 htv*           X 
 RT424730  2 CC  8  c.a.  230V  5  AgNi90/10           X 
 RT425730  2 CC  8  c.a.  230V  5  AgNi90/10 htv*           X 
 *htv =  aurit dur 
 **Contact cu anticipare din Wolfram 
   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee de putere, seria RT 
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 w   Scheme de conexiuni 

   

 w   Scheme de conexiuni 
 A  RT1     #3.1  16A, distanţă pini 5mm     Informaţie generală 

   
 B  RT1 pentru cuplări cu vârf sau cu vârf 

mare de curent 
    #3.2  1 CC      Imagine asupra conexiunilor. Dimensiunile sunt date  

în [mm]. Pentru implantarea într-un circuit PCB se 
recomandă utilizarea unei grile cu pas de  2,5mm 

sau 2,54mm. 
 C  RT2     #3.3  1 ND    

 #1.1  12A, distanţă pini 3,5mm     #4.1  16A, distanţă pini 5mm    
 #1.2  1 CC     #4.2  1 ND       
 #1.3  1 ND     #4.3  1 CC          
 #2.1  12A, distanţă pini 5mm     #5.1  8A, distanţă pini 5mm          
 #2.2  1 CC     #5.2  2 CC          
 #2.3  1 ND     #5.3  2 ND          

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee de putere, seria RT 
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 w   Capacitatea de comutare & Domeniul tensiunii de alimentare RT1 

   

 w   Capacitatea de comutare & Domeniul tensiunii de alimentare pt. RT1 cu vârf și cu vârf mare de 
curent 

   

 w   Capacitatea de comutare & Domeniul tensiunii de alimentare pt. RT2 

   

 w   Capacitatea de comutare & Domeniul tensiunii de alimentare 

 RT1    
 RT1 pentru cuplări cu vârf sau cu vârf mare de 

curent     RT2 

 A  Capacitate max. de deconectare, în 
c.c. 

    A  Capacitatea max. de deconectare, 
în c.c. 

    A  Capacitatea max. de deconectare, 
în c.c. 

 B  Domeniul operaţional al bobinelor 
(c.c.) 

    B  Domeniul operaţional al bobinelor 
(c.c.) (RT3) 

    B  Domeniul operaţional al bobinelor 
(c.c.) 

 C  Domeniul operaţional al bobinelor 
(c.a.) 

    C  Domeniul operaţional al bobinelor 
(c.c.) (RTS) 

    C  Domeniul operaţional al bobinelor 
(c.a.) 

 #1  Sarcină rezistivă     #1  Sarcină rezistivă     #1  1 contact 
 #2  Versiunea de 16A      #2  Domeniul de tensiune recomandat [V]     #2  2-poli, sarcină rezistivă 
 #3  Domeniul de tensiune recomandat [V]     #3  Monostabil     #3  2 contacte în serie  
 U  Tensiunea de comutaţie [Vcc]     U  Tensiunea de comutaţie [Vcc]     #4  Domeniul de tensiune recomandat [V] 

 U/Urtd  Tensiunea bobinei [V]     U/Urtd  Tensiunea bobinei [V]     #5  Tensiunea nominală a bobinei [V] 
 I  Curentul de comutaţie [Acc]     I  Curentul de comutaţie [Acc]     U  Tensiunea de comutaţie [Vcc] 
 ϑ  Temperatura ambiantă [°C]     ϑ  Temperatura ambiantă [°C]     U/Urtd  Tensiunea bobinei [V] 

                         I  Curentul de comutaţie [Acc] 
                         ϑ  Temperatura ambiantă [°C] 
                             

  

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee de putere, seria RT 
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 w   Date tehnice 

 RT1 
 DATE CONTACTE ELECTRICE  12A  16A 
 Configuraţia contactelor  1 CC sau 1 ND 
 Tip contacte  Contact singular 
 Curent nominal  12A  16A 
 Tensiune nominală / Tensiunea de comutare max.    250/400V~ 
 Curent permanent limită  12A  16A, UL: 20A 
 Capacitate de comutare max. în c.a.  3000VA  4000VA 
 Curent de conectare limită  (max. 4s la 10% ciclu de utilizare )  25A  30A 
 Material de contacte  AgNi 90/10, AgNi 90/10 aurit dur 
 DATE BOBINĂ   

 Tensiune nominală  Bobină cc  5…110V 
    Bobină ca  24…230V~ 
 Putere nominală  Bobină cc  400mW 
    Bobină ca  0,74VA 
 Domeniul de funcţionare conform IEC 61810  2 
 Sistem de izolaţie bobină, conform UL1446  Clasă F 
 Tensiunea de anclanșare/declanșare/Rezistenţă bobină  Bobină de 24Vcc   16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10% 
 la temperatura ambiantă de 23°C  Bobină de 230Vca  172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10% 
            
            
            

 RT1 pt. cuplări cu vârf sau vârf mare de curent 
 DATE CONTACTE ELECTRICE  RT3  RTS 
 Configuraţia contactelor  1 ND sau 1 CC  1 ND 
 Tip contacte  Contact singular 
 Curent nominal  16A 
 Tensiunea nominală/tensiunea de comutare max.   250/400V~ 
 Curent permanent limită  16A 
 Capacitate de comutare max. în c.a.   4000VA 

 Curent de conectare limită  30A (max. 4s la 10% ciclu de utilizare) 
 165A (max. 20ms lămpi cu incandescenţă) 

 800A (max. 200μs tuburi fluorescente) 
 Material de contacte  AgNi 90/10, AgSnO2  W (Contact cu anticipare) + AgSnO2 
 DATE BOBINĂ   

 Tensiunea nominală  5…110Vcc 
 Putere nominală  400mW 
 Domeniu de funcţionare conform IEC 61810  2 
 Sistem de izolaţie bobină, conform UL1446  Clasă F 
 Tensiunea de anclanșare/declanșare/Rezistenţă bobină                                              Bobină de 24Vcc  16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10% 
 la temperatura ambiantă de 23°C        Bobină de 230Vca   -  172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10% 
            
            
            

 RT2 
 DATE CONTACTE ELECTRICE  8A 
 Configuraţia contactelor  2 CC 
 Tip contacte  Contact singular 
 Curent nominal  8A 
 Tensiunea nominală/tensiunea de comutare max.  250/400V~ 
 Curent de durată limită  8A, UL: 10A 
 Capacitate de comutare max. în c.a.  2000VA 
 Curent de conectare limită (max. 4s la 10% ciclu de utilizare)  15A 
 Material contacte  AgNi 90/10, AgNi 90/10 aurit dur 
 DATE BOBINĂ   

 Tensiunea nominală  Bobină de cc  5…110V 
    Bobină de ca  24…230V~ 
 Putere nominală  Bobină de cc  400mW 
    Bobină de ca  0,74VA 
 Domeniu de funcţionare, conform IEC 61810  2 
 Sistem de izolaţie bobină, conform UL1446  Clasă F 
 Tensiunea de anclașare/declanșare/Rezistenţă bobină                                              Bobină de 24Vcc  16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10% 
 la temperatura ambiantă de 23°C        Bobină de 230Vca  172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10% 
        
            
            
            
            
            
   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee de putere, seria RT 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Relee de putere RT1, 12A 

 Releu 12Vcc, 1 CC, 12A, pini la 3,5mm    RT114012 

 Releu 24Vcc, 1 CC, 12A, pini la 3,5mm    RT114024 

 Releu 24Vac, 1 CC, 12A, pini la 3,5mm    RT114524 

 Releu 12A 12Vcc, 1CC, pini la 5,0mm    RT214012 

 Releu 12A 24Vcc, 1CC, pini la 5,0mm    RT214024 

 Releu 12A 230Vac, 1CC, pini la 5,0mm    RT214730 

 Relee de putere RT1, 16A 

 Releu 5Vcc, 1 CC, 16A, pini la 5mm    RT314005 

 Releu 6Vcc, 1 CC, 16A, pini la 5mm    RT314006 

 Releu 12Vcc, 1 CC, 16A, pini la 5mm    RT314012 

 Releu 24Vcc, 1 CC, 16A, pini la 5mm    RT314024 

 Releu 16A 24Vcc, 1ND pini la 5,0mm    RT334024 

 Releu 110Vcc, 1 CC, 16A, pini la 5mm    RT314110 

 Releu 24Vac, 1 CC, 16A, pini la 5mm    RT314524 

 Releu 230Vac, 1 CC, 16A, pini la 5mm    RT314730 

 Releu 230Vac, 1 CC, 16A,  pini la 5mm, contacte aurite    RT315730 

 Relee de putere RT1, pentru cuplări cu vârf sau cu vârf mare de curent 

 Releu 12Vcc, 1 NO, 16A    RT33K012 

 Releu 24Vcc, 1 ND, 16A, pini la 5mm    RT33K024 

 Releu 24Vcc, 1 CC, 16A, pini la 5mm    RT31L024 

 Relee de putere RT1 pentru cuplări cu vârf mare de curent 

 Releu 24Vcc, 1 ND, 16A, pini la 5mm    RTS3T024 

 Relee de putere RT2 

 Releu 6Vcc, 2 CC, 8A, pini la 5mm    RT424006 

 Releu 12Vcc, 2 CC, 8A, pini la 5mm    RT424012 

 Releu 24Vcc, 2 CC, 8A, pini la 5mm    RT424024 

 Releu 24Vcc, 2 CC, 8A, pini la 5mm, contacte aurite    RT425024 

 Releu 8A 24Vcc, 1CC, pini la 5mm    RTE24024 

 Releu 48Vcc, 2 CC, 8A, pini la 5mm    RT424048 

 Releu 60Vcc, 2 CC, 8A, pini la 5mm    RT424060 

 Releu 110Vcc, 2 CC, 8A, pini la 5mm    RT424110 

 Releu 24Vac, 2 CC, 8A, pini la 5mm    RT424524 

 Releu 48Vac, 2 CC, 8A, pini la 5mm    RT424548 

 Releu 115Vac, 2 CC, 8A, pini la 5mm    RT424615 

 Releu 115Vac, 2 CC, 8A, pini la 5mm, contacte aurite    RT425615 

 Releu 230Vac, 2 CC, 8A, pini la 5mm    RT424730 

 Releu 230Vac, 2 CC, 8A, pini la 5mm, contacte aurite    RT425730 

 Socluri cu cleme elastice pt relee de putere RT 

 Soclu cu strângere elastică, dist. între pini 5mm pt. mont. pe şină DIN    RT7872P 

 Baretă de alimentare, transversală    RT170P1 

 Socluri pt relee de putere RT 

 Soclu cu şurub, în execuţie logică, pini la 3,5mm, fixare pe şină DIN    YRT78624 

 Soclu cu şurub, în execuţie logică, pini la 5mm, fixare pe şină DIN    YRT78626 

 Soclu cu şurub, în execuţie convenţională, pini la 5mm, pt. şină DIN    RT78725 

 Clemă fixare pt. releu RT cu fcţ. de extracţie (înălţime 15,7mm)    RT17017 

 Baretă de alimentare, transversală cu 8 unităţi    RT170R8 

 Etichetă inscripţionare    YRT16040 

 Module funcţionale şi de semnalizare, implantabile în socluri pentu relee de putere RT 

 LED roşu 6...24 Vcc/Vca    YMLRA024 

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee de putere, seria RT 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Module funcţionale şi de semnalizare, implantabile în socluri pentu relee de putere RT 

 LED roşu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)    YMLRD024-A 

 LED roşu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1-, A2+)    YMLRD024 

 LED roşu 110...230 Vca    YMLRW230 

 LED verde 6...24 Vcc /Vca    YMLGA024 

 LED verde 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)    YMLGD024 

 LED verde 110...230 Vca    YMLGW230 

 Diodă antiparalel (A1+, A2-), 6...230 Vcc    YMFDG230 

 Element RC 6...60 Vca    YMRCW024 

 Element RC 110...230 Vca    YMRCW230 

 Varistor 24 Vca    YMVAW024 

 Varistor 230 Vca    YMVAW230 
   

 w   Relee de interfaţă inserabile în socluri, seria XT 

 XT484LC4  RT7872P  YRT78624  YMLRA024 

 w   Schrack-Info
  • 1 pol 16A, 2 poli 8A, 1 sau 2 CC (contacte comutatoare)

• Bobină de c.c. sau c.a., cu sensibilitate de 400mW

• Izolaţie întărită, clasa de protecţie II (VDE 0700)

• Deconectare în siguranţă conform VDE 0160 faţă de soclul 
YRT78626

• Tensiune încercare contacte-bobină 4kV / traseu de conturnare 
8mm

• Clapetă de verificare manuală, cu mecanism de blocare (vezi 
imaginea ,,Utilizare, posibilităţi de blocare”)

• Execuţie opţională cu indicator mecanic și/sau electric

• Adecvat pentru socluri RT standard

• Ambalaj reciclabil

• Corespund directivei RoHS 2002/95/CE

• Pentru tablouri electrice de comandă, construcţii de mașini 

   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee de putere, seria RT 

 w   Dimensiuni [mm] 
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 w   Scheme de conexiuni 

   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee de interfaţă inserabile în socluri, seria XT 

 w   Scheme de conexiuni 
 1  16A, 1 CC (contact comutator) 
 2  8A, 2 CC (contact comutator) 

 Informaţie generală  Imagine asupra conexiunilor, dimensiunile în [mm] 
         
         
         

 w   Utilizare 

 w   Utilizare 
 Descrierea funcţiei de blocare: dacă clapeta de verificare se scoate forţat, este posibil ca 
poziţia de verificare să fie sărită și să se ajungă direct în poziţia de blocare.
Pentru a ajunge în poziţia de blocare, înlăturaţi urechea de blocare din plastic (vezi 
imaginea). 

   
   
   

 w   Capacitatea de comutare & Domeniul tensiunii de alimentare 

   

 w   Capacitatea de comutare & Domeniul tensiunii de alimentare 
 A  Capacitate max. de deconectare în c.c.     1  1 pol 12/16A, sarcină rezistivă 
 B  Domeniu operaţional - bobină (c.c.)     2  2 poli, 8A, sarcină rezistivă 
 C  Domeniu operaţional - bobină (c.a.)     3  2 contacte în serie 
 U  Tensiune de comutaţie [Vcc]     4  1 contact 

 U/Urtd  Tensiune bobină [V]     5  Versiuni fără LED 
 I  Curent de comutaţie [Acc]     6  Domeniul de tensiune recomandat [V] 
 ϑ  Temperatura ambiantă [°C]          
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

   

   

   

 w   Date tehnice 
 DATE CONTACTE  ELECTRICE  1-pol  2-poli 
 Configuraţie contacte  1 CC (contact comutator)  2 CC (contact comutator) 
 Tip contacte  contact singular 
 Curent nominal  16A  8A 
 Tensiune nominală / tensiune de comutare max. (c.a.)  240/400V~ 
 Curent limită de scurtă durată, 30ms  300A 
 Capacitate de comutare max. (c.a.)  4000VA  2000VA 
 Curent de conectare (max. 4s la 10%  ciclu de utilizare)  30A  15A 
 Materiale de contacte  AgNi 90/10 
 Sarcina operaţională minimă a contactelor  12V/ 10mA 
 DATE BOBINĂ    

 Tensiune nominală                                                                                       Bobină de c.c.  6…110V 
                                                                                                                  Bobină de c.a.  24…230V~ 
 Putere nominală                                                                                    Bobină de c.c.  tipic 400mW 
                                                                                                                   Bobină de c.a.   tipic  0,75VA 
 Domeniul de funcţionare, cf IEC 61810  2 
 Sistem de izolaţie bobină, cf UL1446  Clasă F 
 Tensiune de anclanșare/declanșare/Rezistenţă bobină                        Bobină 24Vcc  16,8V / 2,4V / 1440Ω ± 10% 
 la temperatura ambiantă  23°C                                                        Bobină 24Vca  18V / 3,6V / 350Ω ± 10% 
                                                                                                               Bobină 230Vca  172,5V / 34,5V / 32500Ω ± 10% 

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee de interfaţă inserabile în socluri, seria XT 

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Relee de interfaţă inserabile în socluri, seria XT 

 Releu XT, 16A, 1CC, 24Vcc+LED, pini la 5mm, diodă de protecţie    XT374LC4 

 Releu XT 2p/8A, 2CC, 24Vcc+LED, pini la 5mm, diodă de protecţie    XT484LC4 

 Releu XT 2p/8A, 2CC, 24Vac+LED 5mm    XT484R24 

 Releu XT 2p/8A, 2CC, 230Vac+LED, pini la 5mm    XT484T30 

 Socluri cu conexiune prin strângere elastică pentru relee seria XT 

 Soclu cu strângere elastică, dist. între pini 5mm pt. mont. pe şină DIN    RT7872P 

 Clemă fixare pt. releu RT cu fcţ. de extracţie (înălţime 15,7mm)    RT17017 

 Clemă fixare pt. releu XT cu fcţ. de extracţie (înălţime 25,5mm)    XT17017 

 Baretă de alimentare, transversală    RT170P1 

 Socluri cu conexiune prin strângere cu şurub pentru relee seria XT 

 Soclu cu şurub, în execuţie logică, pini la 3,5mm, fixare pe şină DIN    YRT78624 

 Soclu cu şurub, în execuţie logică, pini la 5mm, fixare pe şină DIN    YRT78626 

 Soclu cu şurub, în execuţie convenţională, pini la 5mm, pt. şină DIN    RT78725 

 Clemă fixare pt. releu RT cu fcţ. de extracţie (înălţime 15,7mm)    RT17017 

 Clemă fixare pt. releu XT cu fcţ. de extracţie (înălţime 25,5mm)    XT17017 

 Baretă de alimentare, transversală cu 8 unităţi    RT170R8 

 Etichetă inscripţionare    YRT16040 

 Accesorii pentru socluri seria XT 

 LED roşu 6...24 Vcc/Vca    YMLRA024 

 LED roşu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)    YMLRD024-A 

 LED roşu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1-, A2+)    YMLRD024 

 LED roşu 110...230 Vca    YMLRW230 

 LED verde 6...24 Vcc /Vca    YMLGA024 

 LED verde 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)    YMLGD024 

 LED verde 110...230 Vca    YMLGW230 

 Diodă antiparalel (A1+, A2-), 6...230 Vcc    YMFDG230 

 Element RC 6...60 Vca    YMRCW024 

 Element RC 110...230 Vca    YMRCW230 

 Varistor 24 Vca    YMVAW024 

 Varistor 230 Vca    YMVAW230 
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 RS410024  RS410730  YRS78704  YRSLG230 

 w   Schrack-Info
  S-Relay

• Relee miniatură industriale pt utilizare universală

• Bobină de c.c. sau c.a.

• Adecvate pentru montare în socluri cu fixare pe șină în tablouri electrice, sau implantabile în circuit (conexiuni PCB și legături cositorite)

• Indicator mecanic și clapetă de verificare cu blocare

• Cameră integrată a contactelor, izolată pentru a crește rigiditatea dielectrică

• Materialul contactelor electrice nu conţine cadmiu

• Certificare: VDE

Socluri cu fixare pe șină DIN și racorduri cu șurub YRS78704

• Socluri pentru relee S-Relay, seria 4

• Montaj pe șină DIN sau contrapanou

• Cleme cu șuruburi de înaltă calitate, asigurate la introducerea eronată a conductorului

• Șuruburile clemelor sunt asigurate împotriva pierderii

Module de protecţie și cu LED

• Adecvate pentru soclul YRS78704

• Module LED-cc cu diodă antiparalel integrată

• Se pot monta și ulterior 
   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee miniatură inserabile în socluri, seria 4, S-RELAY 
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 w   Dimensiuni  
 
 

 A  Socluri în execuţie standard 
 B  Socluri cu clemă de fixare 

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 w   Scheme de conexiuni 
 #1  Schema electrică  S-RELAY 

 #2  Dispunerea bornelor de 
conexiuni 

 Soclu 
 #2.1  Contactele ND 
 #2.2  Contactele NÎ 
 #2.3  Bobină 
 #2.4  Contactele centrale COM 

 #3  Schema electrică 
 Modul de protecţie cu 

diode 

 w   Scheme de conexiuni 

   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee miniatură inserabile în socluri, seria 4, S-RELAY 
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 w   Capacitatea de comutare, Factorul de reducere & Domeniul tensiunii de alimentare 

   

 w   Capacitatea de comutare, Factorul de reducere & Domeniul tensiunii de alimentare 
 A  Durată de viaţă electrică la sarcini rezistive în c.a., frecvenţa de comutaţie: 1200 cicluri/oră 
 B  Factorul de reducere a duratei de viaţă la sarcini inductive în c.a. 
 C  Capacitate max. de deconectare în c.c. 
 N  Număr de cicluri / Durata de viaţă electrică în AC1 
 S  Capacitate de comutare [kVA] 
 F  Factor de reducere 

 cos φ  Factor de putere 
 D  Sarcină rezistivă în DC1 
 E  Sarcină inductivă L/R = 40ms 
 I  Curent continuu [Acc] 
 U  Tensiune continuă [Vcc] 

   

 w   Execuţia bobinei 
 DATE DE BOBINĂ - versiune de c.c. 

 Cod de bobină  Tensiune nominală V c.c.  Rezistenţa bobinei în Ω la 20 °C  Rezistenţă acceptabilă  Domeniu operaţional bobină V c.c. 
             min. (la 20 °C)  max. (la 55 °C) 

 024 / LC4  24  640   +10 %  19.2  26.4 
                  
 DATE DE BOBINĂ - versiune de c.a.  50/60Hz 

 Cod de bobină  Tensiune nominală V c.a.  Rezistenţa bobinei în Ω la 20 °C  Rezistenţă acceptabilă  Domeniu operaţional bobină V c.a. 
             min. (la 20 °C)  max. (la 55 °C) 

 524, R24  24  158   +10 %  19.2  26.4 
 730 / T30  230  16100   +10 %  184.0  253.0 

                  
 DATE TEHNICE, Module cu diode de protecţie          

 Tensiune  6...230 V c.c.             
 Cablare  A1 +             

    A2 -             

                  
  

   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee miniatură inserabile în socluri, seria 4, S-RELAY 
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 w   Date tehnice 
 DATE ALE CONTACTELOR ELECTRICE       
 Configuraţia contactelor  4 CC    
 Material de contact  AgNi    
 Tensiune nominală/ tensiune de comutare max. c.a.  250 / 250 V~    
 Tensiune operaţională minimă a contactelor  10 V (AgNi)    
 Capacitate de comutaţie   AC1  6 A/ 250 V~    
   AC15  1.5 A / 120 V~; 0.75 A / 240 V (C300)    
   AC3  125 W (motor monofazat)    
   DC1  6 A / 24V DC     
   DC13  0.22 A / 120 V DC; 0.1 A / 250 V DC (R300)    
 Curent operaţional minim al contactelor  5 mA    
 Curent max. de cuplare  12 A    
 Curent nominal  6 A    
 Capacitate de comutare max. c.a.  AC1  1500 VA    
 Capacitate de comutare min.   0.3 W (AgNi)    
 Rezistenţa de contact  ≤ 100 mΩ    
 Frecvenţă de comutaţie max. (cicluri de 
operare) 

 La sarcină nominală  AC1  1200 cicluri/oră    

    Fără sarcină     18000 cicluri/oră    
 DATE DE BOBINĂ       
 Tensiune nominală  AC 50 / 60 Hz  6…240 V~    
   DC  5…220 V    
 Tensiune de decuplare  AC  ≥ 0.2 U    
   DC  ≥ 0.1 U    
 Domeniul operaţional al tensiunii de comandă  A se vedea tabelul “Tipuri de bobine”    
 Putere consumată  AC  1.6 VA    
   DC  0.9 W    
 Izolaţie  Conf. cu PN-EN 60664-1    
 Clasă de izolaţie  B250    
 Tensiune de izolaţie  250 V~    
 Impuls de tensiune admisibil  2500 V; 1.2 / 50 μs    
 Categoria de supratensiune  II    
 Grad de poluare  2    
 Rigiditate dielectrică     Între bobină și contacte  2500 V~ (Izolaţie de bază)    
   Între contacte  1500 V~ (Micro-deconecare)    
   Între poli  2000 V~ (Izolaţie de bază)    
 Distanţă bobină contacte       
 Distanţă de izolaţie     ≥ 1.6 mm    
 Lungime de conturnare     ≥ 3.2 mm    
 DATE GENERALE       
 Timp de anclanșare/ declanșare (valori tipice)  AC  10 / 8 ms    
   DC  13 / 3 ms    
 Durată de viaţă electrică  Sarcină rezistivă AC1  >105, 6 A / 250 V~    
   cos φ  A se vedea diagrama    
 Durată de viaţă mecanică (cicluri)  > 2 x 107;    
 Dimensiuni (LxlxÎ)  27.5 x 21.2 x 35.6 mm    
 Masă  35g    
 Temperatură ambiantă  Depozitare      -40…+85 °C    
    În funcţionare  AC   -40…+55 °C    
       DC   -40…+70 °C    
 Grad de protecţie al carcasei        IP40    
 Protecţia mediului        RTI    
 Rezistenţă la șocuri mecanice     (NO/NC)  10 / 5 g    
 Rezistenţă la vibraţii  5g; 10…150 Hz    
 Temperatura băii de cositorire  max. 270 °C    
 Timp de cositorire  max. 5 sec.    

        
     

   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee miniatură inserabile în socluri, seria 4, S-RELAY 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 S-RELAY, 4 poli, seria 4 

 Releu, Ub=24VDC, 4CC, 6A    RS410024 

 Releu, Ub=24VAC, 4CC, 6A    RS410524 

 Releu, Ub=230VAC, 4CC, 6A    RS410730 

 Releu, Ub=24VDC+LED+Diodă, 4CC, 6A    RS410LC4 

 Releu, Ub=24VAC, 4CC, 6A cu LED    RS410R24 

 Releu, Ub=230VAC+LED, 4CC, 6A    RS410T30 

 Socluri pentru relee S-RELAY, 4 poli, seria 4 

 Soclu cu fixare pe şină DIN şi racorduri cu şurub pt. relee RS4 cu 14 pini, 6A, 4CC    YRS78704 

 Clemă de fixare pt. soclu YRS78704    YRS16016 

 Etichetă de inscripţionare pt. soclu YRS78704    YRS16040 

 Module de protecţie şi semnalizare pt relee S-RELAY cu 4 poli 

 Modul cu diodă de protecţie 6-230VDC, A1+, pt. soclu YRS78704    YRSFL230 

 Modul cu LED roşu şi diodă de protecţie, 6-24VDC, A1+, pt. soclu YRS78704    YRSLR024 

 Modul LED verde+diodă de protecţie, 6-24VDC, pt. soclu YRS78704    YRSLG024 

 Modul de semnalizare cu LED roşu, 110-230VAC, pt. soclu YRS78704    YRSLR230 

 Modul de semnalizare cu LED verde, 110-230VAC, pt. soclu YRS78704    YRSLG230 
   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee miniatură inserabile în socluri, seria 4, S-RELAY 
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 PT570LC4  YPT78704  YMLGD024 

 w   Schrack-Info
  • 2 poli 12A, 3 poli 10A sau 4 poli 6A

• Bobină de c.c. sau c.a.

• 2, 3 sau 4 CC (contacte comutatoare)

• Până la 3000VA capacitate de comutare

• Înălţime constructivă 29mm

• Materialul contactelor electrice nu conţine cadmiu

• Indicator mecanic și electric al stării de funcţionare

• Clapetă de verificare manuală, cu mecanism de blocare 
(opţional) integrat

• Câmp de inscripţionare alb

• Utilizare universală în aparate de comandă și construcţia de 
mașini 

   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 w   LED/Diodă antiparalel & LED  

   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee miniatură inserabile în socluri, seria PT 

 w   Scheme de conexiuni 

   

 A  Conexiuni PCB sau cu pini aplatizaţi pt soclu (varianta 
standard) 

 B  LED 
 C  Diodă antiparalel și LED 
 D  Vedere de jos asupra conexiunilor 
 E  4 poli 
 F  3 poli 
 G  2 poli 

 w   Dimensiuni & Scheme de conexiuni 
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 w   Capacitatea de comutare & Domeniul tensiunii de alimentare 

   

 w   Capacitatea de comutare & Domeniul tensiunii de alimentare 
 A  Capacitate max. de deconectare în c.c.     7  3 poli 
 B  Durata de viaţă, electrică     8  2 poli 
 C  Domeniu operaţional - bobină (c.c.)     9  250 Vca sarcină rezistivă 
 D  Domeniu operaţional - bobină (c.a.)     10  Domeniul de tensiune recomandat  [V] 
 1  1 contact     U  Tensiune continuă [Vcc] 
 2  2 contacte în serie     U/Urdt  Tensiunea bobinei [V] 
 3  3 contacte în serie     I  Curent continuu [Acc] 
 4  4 contacte în serie     I1  Curent de comutaţie [A] 
 5  Sarcină rezistivă     Z  Cicluri 
 6  4 poli     ϑ  Temperatura ambiantă [°C] 

       

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee miniatură inserabile în socluri, seria PT 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 w   Date tehnice 
 DATE CONTACTE ELECTRICE  PT2  PT3  PT5  
 Configuraţia contactelor  2 CC   3 CC   4 CC  
 Tip contacte  Contact singular 
 Tipul întreruperii  Micro-decuplare 
 Curent nominal  12A  10A  6A 
 Tensiune nominală / tensiune de comutare max. (c.a.)  240/400V~  240/240V~ 
 Curent limită permanent  12A  10A  6A 
 Curent limită de scută durată, 30ms  300A 
 Capacitate de comutare max. (c.a.)  3000VA  2500VA  1500VA 
 Capacitate de cuplare, max. 20ms  24A  20A  12A 
 Material de contact  AgNi 90/10, AgNi 90/10 aurit dur 
 Sarcina operaţională minimă a contactelor  12V/ 10mA, 20mV/ 1mA aurit dur 
 DATE BOBINĂ   

 Tensiune nominală   Bobină de (c.c.)  6…220V  
    Bobină de (c.a.)  6…230V~ 
 Putere nominală  Bobină de (c.c.)  750mW 
    bobină de (c.a.)  1,0VA 
 Domeniu de funcţionare, cf IEC 61810  2 
 Sistem izolaţie bobină, cf UL1446  Clasă F 
 Tensiune de anclanșare / declanșare / Rezistenţă bobină  Bobină     6Vcc  4,5V / 0,6V / 48Ω ± 10% 
 la temperatura ambiantă 23°C  Bobină   12Vcc  9V / 1,2V / 192Ω ± 10% 
    Bobină   24Vcc  18V / 2,4V / 777Ω ± 10% 
    Bobină   48Vcc  36V / 4,8V / 3072Ω ± 10% 
    Bobină   60Vcc  45V / 6V / 4845Ω ± 12% 
    Bobină 110Vcc  82,5V / 11V / 16133Ω ± 15% 
    Bobină 220Vcc  165V / 22V / 64533Ω ± 10% 
    Bobină      6Vca*  4,8V / 1,8V / 11Ω ± 10% 
    Bobină    12Vca*  9,6V / 3,6V / 48Ω ± 10% 
    Bobină    24Vca*  19,2V / 7,2V / 192Ω ± 10% 
    Bobină    48Vca*  38,4V / 14,4V / 777Ω ± 10% 
    Bobină 115Vca*  92V / 34,5V / 4845Ω ± 12% 
    Bobină 230Vca*  184V / 69V / 19465Ω ± 15% 
 *50Hz 
   

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Relee miniatură PT cu 2 poli 

 Releu PT 12A, 2CC, 24Vcc    PT270024 

 Releu PT 12A, 2CC, 48Vcc    PT270048 

 Releu PT 12A, 2CC, 24Vac    PT270524 

 Releu PT 12A, 2CC, 230Vac    PT270730 

 Socluri pentru relee PT cu 2 poli 

 Soclu pt. relee PT2, şină DIN şi racorduri cu şurub, 8P, 12A    YPT78702 

 Clemă metalică pentru fixare releu    PT28800 

 Relee miniatură PT cu 3 poli 

 Releu PT 10A, 3CC, 24Vcc    PT370024 

 Releu PT 10A, 3CC, 110Vcc    PT370110 

 Releu PT 10A, 3CC, 24Vac    PT370524 

 Releu PT 10A, 3CC, 230Vac    PT370730 

 Socluri pentru relee PT cu 3 poli 

 Soclu pt. relee PT3, şină DIN şi racorduri cu şurub, 11P, 10A    YPT78703 

 Relee miniatură PT cu 4 poli 

 Releu PT 6A, 4CC, 6Vcc    PT570006 

 Releu PT 6A, 4CC, 12Vcc    PT570012 

 Releu PT 6A, 4CC, 24Vcc    PT570024 

 Releu PT 6A, 4CC, 48Vcc    PT570048 

 Releu 110 VDC, 4CC, 6A, cu LED şi diodă de protecţie    PT570MB0 

 Releu PT 6A, 4CC, 60Vcc    PT570060 

 Releu PT 6A, 4CC, 110Vcc    PT570110 

 Releu PT 6A, 4CC, 125Vcc    PT570125 

 Releu PT 6A, 4CC, 220Vcc    PT570220 

 Releu PT 6A, 4CC, 6Vac    PT570506 

 Releu PT 6A, 4CC, 12Vac    PT570512 

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee miniatură inserabile în socluri, seria PT 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Relee miniatură PT cu 4 poli 

 Releu PT 6A, 4CC, 24Vac    PT570524 

 Releu PT 6A, 4CC, 48Vac    PT570548 

 Releu PT 6A, 4CC, 115Vac    PT570615 

 Releu PT 6A, 4CC, 230Vac    PT570730 

 Releu PT 6A, 4CC, 24Vcc + LED + dioda    PT570LC4 

 Releu PT 6A, 4CC, 24Vcc + LED    PT570L24 

 Releu PT 6A, 4CC, 220Vcc+LED    PT570N20 

 Releu PT 6A, 4CC, 24Vac + LED    PT570R24 

 115V-AC, 4 CO, 6A with LED    PT570S15 

 Releu PT, 4CC, 230Vca + LED    PT570T30 

 Releu PT 6A, 4CC, 24Vcc, contacte aurite    PT580024 

 Releu PT 6A, 4CC, 110Vcc, contacte aurite    PT580110 

 Releu PT 6A, 4CC, 220Vcc, contacte aurite    PT580220 

 Releu PT 6A, 4CC, 24Vac, contacte aurite    PT580524 

 Releu PT 6A, 4CC, 115Vac, contacte aurite    PT580615 

 Releu PT 6A, 4CC, 230Vac, contacte aurite    PT580730 

 Releu PT 6A, 4CC, 24Vcc +LED, contacte aurite    PT580L24 

 Releu PT 6A, 4CC, 230Vac +LED, contacte aurite    PT580T30 

 Socluri pentru relee PT cu 4 poli 

 Soclu, alocare logică a intr./ieş., cu racorduri fără şurub 4 poli    PT7874P 

 Clemă de fixare din material plastic    PT17021 

 Baretă de alimentare, transversală    PT170P1 

 Etichetă inscripţionare pentru socluri relee    YPT16040 

 Socluri pentru relee PT, cu alocare logică a intrărilor şi ieşirilor, execuţie 4 poli 

 Soclu, cu alocare logică a intrărilor şi ieşirilor, 4 poli    PT78742 

 Clemă de fixare din material plastic    PT17021 

 Baretă de alimentare, transversală cu 6 unităţi    PT170R6 

 Etichetă inscripţionare pentru socluri relee    YPT16040 

 Socluri pentru relee PT cu 4 poli, execuţie convenţională 

 Soclu pt. relee PT2, şină DIN şi racorduri cu şurub, 8P, 12A    YPT78702 

 Soclu pt. relee PT3, şină DIN şi racorduri cu şurub, 11P, 10A    YPT78703 

 Soclu pt. relee PT5, şină DIN şi racorduri cu şurub, 14P, 6A    YPT78704 

 Soclu, fixare pe şină DIN+racorduri cu şurub, 4p, diodă antiparalel    YPT78110 

 Clemă de fixare din material plastic    YPT16016 

 Clemă de fixare din material plastic cu funcţie de extracţie    PT17024 

 Baretă de alimentare, transversală cu 6 unităţi    PT170R6 

 Etichetă inscripţionare pentru socluri relee    YPT16040 

 Module implantabile în socluri pentru relee PT 

 LED roşu 6...24 Vcc/Vca    YMLRA024 

 LED roşu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)    YMLRD024-A 

 LED roşu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1-, A2+)    YMLRD024 

 LED roşu 110...230 Vca    YMLRW230 

 LED verde 6...24 Vcc /Vca    YMLGA024 

 LED verde 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)    YMLGD024 

 LED verde 110...230 Vca    YMLGW230 

 Diodă antiparalel (A1+, A2-), 6...230 Vcc    YMFDG230 

 Element RC 6...60 Vca    YMRCW024 

 Element RC 110...230 Vca    YMRCW230 

 Varistor 24 Vca    YMVAW024 

 Varistor 230 Vca    YMVAW230 

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee miniatură inserabile în socluri, seria PT 



Pagina

600

 w   Relee inserabile în socluri, seria MT 

 MT321012  MT78740  MTML0024 

 w   Schrack-Info
  • 2 / 3 poli, 10A, bobină de c.c. sau c.a.

• 2 sau 3 CC (contacte comutatoare)

• Materialul contactelor electrice nu conţine cadmiu

• Indicator mecanic al stării de funcţionare, ca dotare standard

• Semnalizare electrică a stării de funcţionare: opţional

• Sistem cu clapetă de verificare, asigurat la atingere, blocare cu pârghie integrată în capac,acţionarea clapetei de verificare se face din 
faţă

• Utilizare universală în construcţii de utilaje și mașini 
   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 Relee montabile în socluri 



 w   Capacitatea de comutare & Domeniul tensiunii de alimentare 
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 w   Capacitatea de comutare & Domeniul tensiunii de alimentare 
 A  Capacitatea max. de deconectare în c.c. 
 B  Domeniu operaţional - bobină (c.c.) 
 C  Domeniu operaţional - bobină (c.a.) 
 1  1 contact 
 2  2 contacte în serie 
 3  3 contacte în serie 
 4  Sarcină rezistivă 
 5  Domeniu recomandat de tensiune [V] 
 U  Tensiune de comutaţie [Vcc] 

 U/Urtd  Tensiunea bobinei [V] 
 I  Curent de comutaţie [Acc] 
 ϑ  Temperatura ambiantă [°C] 

   

 w   Scheme de conexiuni 
 A  2 CC 
 B  3 CC 

 w   Scheme de conexiuni 

   

 w   Date tehnice 
 DATE CONTACTE ELECTRICE  10A 
 Configuraţie contacte  2 CC  sau 3 CC  
 Tip contacte  Contact sigular 
 Curent nominal  10A 
 Tensiune nominală/ tensiune de comutare max. (c.a.)  240/400V~ 
 Curent limită de durată  10A 
 Capacitatea de comutare max. (c.a.)  2500VA 
 Posibilitate de cuplare, max. 20ms  20A 
 Material de contact  AgNi 90/10, AgNi 90/10 aurit dur 
 Sarcină operaţională minimă pe contact  12V/ 10mA, 20mV/ 1mA aurit dur 
 DATE BOBINĂ    
 Tensiune nominală                                      Bobină (c.c.)  6...220V 
                                                                                                  Bobină (c.a.)  6...230V~ 
 Putere nominală                                                   Bobină (c.c.)  1,2W 
                                                                                                  Bobină (c.a.)  2,3VA 
 Domeniu de funcţionare cf IEC 61810  2 
 Sistem izolaţie bobină cf UL1446  Clasa 130 (B) 
 Tensiune de anclanșare/declanșare/Rezistenţă bobină   Bobină 24Vcc  18V / 2,4V / 475Ω ± 10% 
 la temperatura ambiantă de 23°C   Bobină 24Vca  19,2V / 7,2V / 86Ω ± 10% 
                                                                                        Bobină 230Vca  184V / 69V / 8300Ω ± 10% 

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee inserabile în socluri, seria MT 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Relee MT cu 2 poli 

 Releu MT 10A, 12Vcc, 8pini, 2CC    MT221012 

 Releu MT 10A, 24Vcc, 8pini, 2CC    MT221024 

 Releu MT 10A, 12Vac, 8pini, 2CC    MT226012 

 Releu MT 10A, 24Vac, 8pini, 2CC    MT226024 

 Releu MT 10A, 115Vac, 8pini, 2CC    MT226115 

 Releu MT 10A, 230Vac, 8pini, 2CC    MT226230 

 Releu MT 10A, 230Vac, 8pini, 2CC+LED    MT228230 

 Socluri pentru relee MT cu 2-poli 

 Soclu pentru relee MT cu 2CC, 8pini-SE8, conexiune cu şurub    YMR78701 

 Relee MT cu 3 poli 

 Releu MT 10A, 12Vcc, 11pini, 3CC    MT321012 

 Releu MT 10A, 24Vcc, 11pini, 3CC    MT321024 

 Releu MT 10A, 48Vcc, 11pini, 3CC    MT321048 

 Releu MT 10A, 60Vcc, 11pini, 3CC    MT321060 

 Releu MT 10A, 24Vcc, 11pini, 3CC+diodă    MT3210C4 

 Releu MT 10A, 110Vcc, 11pini, 3CC    MT321110 

 Releu MT 10A, 110Vcc, 11pini, 3CC+diodă    MT3211B0 

 Releu MT 10A, 220Vcc, 11pini, 3CC    MT321220 

 Releu MT 10A, 24Vcc, 11pini, 3CC+LED    MT323024 

 Releu MT 10A, 48Vcc, 11pini, 3CC+LED    MT323048 

 Releu MT 10A, 60Vcc, 11pini, 3CC+LED    MT323060 

 Releu MT 10A, 24Vcc, 11pini, 3CC+LED+diodă    MT3230C4 

 Releu MT 10A, 110Vcc, 11pini, 3CC+LED    MT323110 

 Releu MT 10A, 220Vcc, 11pini, 3CC+LED    MT323220 

 Releu MT 10A, 12Vac, 11pini, 3CC    MT326012 

 Releu MT 10A, 24Vac, 11pini, 3CC    MT326024 

 Releu MT 10A, 48Vac, 11pini, 3CC    MT326048 

 Releu MT 10A, 60Vac, 11pini, 3CC    MT326060 

 Releu MT 10A, 115Vac, 11pini, 3CC    MT326115 

 Releu MT 10A, 230Vac, 11pini, 3CC    MT326230 

 Releu MT 10A, 24Vac, 11pini, 3CC+LED    MT328024 

 Releu MT 10A, 115Vac, 11pini, 3CC+LED    MT328115 

 Releu MT 10A, 230Vac, 11pini, 3CC+LED    MT328230 

 Releu MT 10A, 24Vcc, 11pini, 3CC aurite    MT331024 

 Releu MT 10A, 110Vcc, 11pini, 3CC aurite    MT331110 

 Releu MT 10A, 220Vcc, 11pini, 3CC aurite    MT331220 

 Releu MT 10A, 24Vcc, 11pini, 3CC aurite+LED    MT333024 

 Releu MT 10A, 24Vcc, 11pini, 3CC aurite+diodă+LED    MT3330C4 

 Releu MT 10A, 220Vcc, 11pini, 3CC aurite+LED    MT333220 

 Releu MT 10A, 230Vac, 11pini, 3CC aurite    MT336230 

 Socluri pentru relee MT cu 3 poli 

 Soclu pentru relee MT şi ZR4 cu 3CC, 11pini-SE11, conexiune cu şurub    YMR78700 

 Module şi socluri pentru relee MT cu 3 poli 

 Soclu relee MT, cu şurub+spaţiu modul opţional, MT3x cu 3 poli    MT78740 

 Modul de protecţie MT cu LED roşu 24 V CA / CC    MTML0024 

 Modul de protecţie MT cu diodă antiparalel A1+    MTMT00A0 

 Modul de protecţie cu element RC 110/240 CA    MTMU0730 

 Modul MT cu anclanşare temporizată 24V-230Vac /cc    MTMZ0W00 

 Modul MT multifuncţional multitensiune 24V-230Vca/cc    MTMF0W00 

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee inserabile în socluri, seria MT 
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 RM732730  RM732730  Seria RM  RM78705 

 w   Schrack-Info
  RM2/3/7

• 2 /3 poli, 10/16A, bobină de c.c. sau c.a.

• Până la 6000VA capacitate de comutare

• Indicator mecanic al stării de funcţionare

• Clapetă de verificare

• Conexiuni cu pini aplatizaţi pt soclu, sau prin implantare, fixare prin urechi, sau montaj pe șină DIN

• Pentru comenzi ascensoare, dispozitive de reţea

RM5/6

• 2 / 3 poli, 10/16A, bobină de c.c. sau c.a.

• 2 ND sau 3 ND

• Distanţa între contacte de 3mm

• Clapetă de verificare

• Conexiuni cu pini aplatizaţi pt soclu, sau prin implantare, fixare prin urechi, sau montaj pe șină DIN

• Pentru componente de reţea, alimentări electrice, comenzi pompe

RM8

• 2 poli, 25A, bobină de c.c. sau c.a.

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Indicator mecanic al stării de funcţionare

• Clapetă de verificare

• Fixare cu clemă, sau montaj pe șină DIN

• Pentru mașini de spălat, echipamente de încălzire/răcire

RMD

• 1 pol, 30A, bobină de c.c. sau c.a.

• 1 ND sau 1 ND&NÎ

• Până la 7500VA capacitate de comutare

• Clapetă de verificare

• Fixare cu clemă

• Pentru încărcătoare de baterii, sisteme de comandă a încălzirii 
   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee inserabile sau cu conexiuni directe, seria RM 
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 w   Dimensiuni [mm] 

   

 w   Dimensiuni 
 A  Varianta fără urechi de fixare, conexiuni pt soclu 
 B  Varianta PCB 
 C  Varianta cu urechi de fixare, Faston 250 (187 posibil) 

 D1  Varianta cu dispozitiv de fixare prin înclichetare pe șină DIN 
(numai Faston 250) 

 D2  Ax orizontal 
 D3  Ax vertical 

   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee inserabile sau cu conexiuni directe, seria RM 



Pagina

605

 w   Scheme de conexiuni 

   

 w   Scheme de conexiuni 
 #1.1  2 CC  
 #1.2  3 CC  
 #2.1  2 ND 
 #2.2  3 ND 

 3  2 CC  
 4  1 ND, RMD 

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee inserabile sau cu conexiuni directe, seria RM 
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 w   Capacitate de comutare 

   

 w   Capacitate de conectare 
 A  RM2/3/7 Capacitate max. de deconectare în c.c. 
 B  RM5/6 Capacitate max. de deconectare în c.c. 
 C  RM8 Capacitate max. de deconectare în c.c. 
 D  RMD Capacitate max. de deconectare în c.c. 

 #1  1 contact 
 #2  2 contacte în serie 
 #3  3 contacte în serie 
 #4  Sarcină rezistivă 
 U  Tensiune în c.c. [V] 
 I  Curent în c.c. [A] 

   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee inserabile sau cu conexiuni directe, seria RM 
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 w   Date tehnice RM2/3/7 
 DATE CONTACTE ELECTRICE  RM2  RM3  RM7 
 Configuraţia contactelor  2 CC   3 CC  
 Tip contacte  Contact singular 
 Curent nominal  16A  10A  16A 
 Tensiune nominală/ tensiune de comutare max. (c.a.)  400/440V  
 Capacitate de comutare max. (c.a.)  6000VA  3800VA  6000VA 
 Posibilitate de cuplare, max. 20ms  40A 
 Material de contact  AgCdO, AgNi90/10  AgCdO 
 Sarcina operaţională minimă a contactelor  24Vcc / 100mA 
 DATE BOBINĂ   

 Tensiune nominală                                        Bobină de (c.c.)  6...220V 
                                                                                                    Bobină de (c.a.)  6...400V  
 Putere nominală                                                    Bobină de (c.c.)  1,2W  1,6W 
                                                                                               Bobină de (c.a.)  2,3VA  2,7VA 
 Domeniu de utilizare, cf IEC 61810  2 
 Sistem izolaţie bobină, cf UL1446  Clasă 130 (B) 
 Tensiune anclanșare/ declanșare/Rezistenţă bobină   Bobină  24Vcc  18V / 2,4V / 475Ω ± 10%  18V / 2,4V / 345Ω ± 10% 
 la temperatura ambiantă de 23°C                           Bobină 230Vca  184V / 69V / 8300Ω ± 12%  184V / 69V / 7500Ω ± 10% 
   

 w   Date tehnice RM5/6/8 
 DATE CONTACTE ELECTRICE  RM5  RM6  RM8 
 Configuraţia contactelor  2 ND  3 ND  2 ND 
 Tip contacte  Contact singular 
 Distanţă între contacte  3mm   - 
 Curent nominal  16A  10A  25A 
 Tensiune nominală/ tensiune de comutare max. (c.a.)  400/440V   230/400V   400/400V  
 Capacitate de comutare max.  6000VA  3800VA  6000VA 
 Capacitate de cuplare, max. 20ms  30A  25A  60A 
 Material de contact  AgCdO  AgCdO, AgNi90/10 
 Sarcina operaţională minimă pe contact  24Vcc/ 100mA 
 DATE BOBINĂ   

 Tensiune nominală                                    Bobină de (c.c.)  6...220V 
                                                                                                    Bobină de (c.a.)  6...400V  
 Putere nominală                                                       Bobină de (c.c.)  1,7W  1,2W 
                                                                                               Bobină de (c.a.)   2,7VA  2,7VA 
 Domeniu de funcţionare, cf IEC 61810  2 
 Izolaţie bobină, cf UL1446  Clasă 130 (B) 
 Tensiune de anclanșare/declanșare/ Rezistenţă bobină  Bobină 24Vcc  18V / 2,4V / 345Ω ± 10%  18V / 2,4V / 475Ω ± 10% 
 la temperatura ambiantă de 23°C                            Bobină 230Vca  184V / 69V / 7500Ω ± 10% 
   

 w   Date tehnice RMD 
 DATE CONTACTE ELECTRICE  RMD 
 Configuraţia contactelor  1 ND 
 Tip contacte  Contact punte 
 Curent nominal  30A 
 Tensiune nominală / tensiune de comutare max. (c.a.)  400/440V  
 Capacitate de comutare maximă (ca)   7500VA 
 Curent de conectare, max. 20ms  60A 
 Material de contact  AgCdO, AgNi90/10 
 Sarcina operaţională minimă pe contact  24V DC/ 100mA 
 DATE BOBINĂ    
 Tensiunea nominală                                        Bobină de (c.c.)  6...220V 
                                                                                                    Bobină de (c.a.)  6...400V  
 Putere nominală                                                 Bobină de (c.c.)  1,2W 
                                                                                               Bobină de (c.a.)  2,7VA 
 Domeniu de funcţionare, cf IEC 61810  2 
 Sistem izolaţie bobină, cf UL1446  Clasă 130 (B) 
 Tensiune de anclanșare/declanșare/Rezistenţă bobină   Bobină 24V cc  18V / 2,4V / 475Ω ± 10% 
 la temperatura ambiantă de 23°C                            Bobină de 230V ac  184V / 69V / 7500Ω ± 10% 
         
   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee inserabile sau cu conexiuni directe, seria RM 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Relee RM cu 2 poli 

 Releu RM, 2CC, 12VDC, 16A    RM2380125E 

 Releu RM 16A 24VDC 2CC, Faston 187    RM232024-D 

 Releu RM 25A 24VDC 2CC, Faston 250    RM835024 

 Releu RM 25A 24VDC 2CC, Faston 250    RM838024 

 Releu RM 25A 24VDC 2CC, Faston 250    RM839024 

 Releu RM 30A 24Vcc, 1 ND, Faston 250    RMD05024 

 Releu RM, 25A, 230VAC 2CC, Faston 250    RM805730 

 Releu RM 25A 230VAC 2CC, Faston 250    RM8357305E 

 Releu RM 25A 230VAC 2CC, Faston 250    RM809730 

 Releu RM 25A 230VAC 2CC, Faston 250    RM839730 

 Relee RM cu 3 poli 

 Releu RM 10A 24VDC 3CC, Faston 187, fără buton de verificare    RM302024-D 

 Releu RM 10A 24VDC 3CC, Faston 187,(pentru soclu RM)    RM332024-D 

 Releu RM 10A 230VAC 3CC, Faston 187, (pentru soclu RM)    RM3327305E 

 Releu RM 10A 24VDC 3CC, Faston 187, (pentru soclu RM)    RM632024-A 

 Releu RM 16A 24VDC 3CC, Faston 187, fără buton de verificare    RM702024-C 

 Releu RM 16A 12VDC 3CC, Faston 187, (pentru soclu RM)    RM732012-C 

 Releu RM 16A 24VDC 3CC, Faston 187, (pentru soclu RM)    RM732024-C 

 Releu RM 16A 60VDC 3CC, Faston 187, (pentru soclu RM)    RM732060 

 Releu RM 16A 24VAC 3CC, Faston 187, (pentru soclu RM)    RM732524-C 

 Releu RM 16A 230VAC 3CC, Faston 187, (pentru soclu RM)    RM732730 

 Releu RM 16A 400VAC 3CC, Faston 187    RM732900 

 Releu RM 16A 230VAC 3CC, Faston 250    RM7357305E 

 Releu RM 16A 24VDC 3CC, Faston 250    RM738024-C 

 Releu RM 16A 230VAC 3CC, Faston 250    RM738730-C 

 Releu RM 16A 230VAC 3CC, Faston 250    RM7397305E 

 Socluri pentru relee RM, până la 16A pentru RMxx2xxx 

 Soclu pt. releu RM cu Faston 187, conexiune cu şurub    RM78705 
   

 Relee montabile în socluri 

 w   Relee inserabile sau cu conexiuni directe, seria RM 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 ST3FLC4 

 w   Schrack-Info
  • Ansamblul este constituit dintr-un releu și un soclu cu fixare pe șină DIN

• 1 CC (contact comutator) de curent nominal 6A

• Deconectare releu-soclu în siguranţă cf VDE 0160

• Lăţime modul numai 6,2mm

• Lăţimea constructivă redusă permite o densitate ridicată d.p.d.v. al funcţiilor și integrării pe șina DIN

• Corespunde directivei RoHS 2002/95/CE

• Diodă antiparalel 

   

 w   Dimensiuni  
 
 

 A  Cleme cu șurub 
 B  Cleme cu element elastic 

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Releu+soclu, 12Vcc, 1 CC, 6A    ST3P3LB2 

 Releu+soclu, 24Vcc, 1 CC, 6A    ST3P3LC4 

 Releu+soclu, 24Vcc, 1 CC, 6A    ST3P2LC4 

 Releu+soclu, 230Vcc/ac, 1 CC, 6A    ST3P3TP0 

 Releu+soclu, 24Vcc, 1 CC, 6A    ST4P3LC4 

 Releu+soclu, 24Vcc, 1CC aurit, 6A , conexiune elastică    ST4P2LC4 

 Releu+soclu, 230Vcc/ac, 1 CC, 6A    ST4P3TP0 

 Soclu pentru relee tip SNR    ST3FLC4 

 Baretă ştrapare ansambluri SNR, roşie 500 mm    ST37001 

 Baretă ştrapare ansambluri SNR, albastră 500 mm    ST37002 

 Baretă ştrapare ansambluri SNR, gri 500 mm    ST37003 

 Etichetă inscripţionare per buc.    ST37040 

 Placă separaţie    ST36040 

 Soclu pentru releu SNR 24VDC    YSN78024 

 Baretă ştrapare pentru 20 socluri YSN78024    YSN90020 
   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri şi accesorii pentru relee SNR 



Pagina

610

 RT7872P  YRT78624  RT78725  YRT78626 

 w   Schrack-Info
  RT7872P

• Cleme fără șurub

• Conductoarele masive se pot monta fără unelte speciale

• Cleme duble pe conexiune

• Barete pt conexiuni transversale

• Circuitul bobinei pregătit pentru inserţie module active

• Alocare logică a intrărilor și ieșirilor

RT78725, YRT78624, YRT78626

• Înlocuire simplă a releului chiar în cazuri cu grad ridicat de integrare pe șina DIN

• Cleme cu șuruburi de înaltă calitate, asigurate la introducerea eronată a conductorului

• Șuruburile clemelor sunt asigurate împotriva pierderii 
   

 w   Dimensiuni  
 
 

 A  Etichetă 
 B  Releu 
 C  Clemă de fixare 
 D  Modul 

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee RT 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 w   Date tehnice 
   RT 7872P  YRT 78624  YRT 78626  RT 78725 
 Curent nominal  2 x 8 A, 16 A*)  12 A  2 x 8 A, 16 A*)  2 x 8 A, 16 A*) 
 Tensiune nominală în c.a.  240 / 400V~  250 V~ 
 Borne  Cleme elastice  Cleme cu șurub 
 Moment de strângere cf. cu IEC 61984   -  0.5 Nm 
                                                            Max.   -  0.7 Nm 
 Secţiune de racordare     Conductor masiv  1 x 0,75/1/1,5mm2; 2 x 0,75/1mm2  2 x 2,5mm2 

                                                              Conductor multifilar  1 x 0,75/1/1,5mm2; 2 x 0,75/1mm2  2 x 2,5mm2 

                                                           Cu bucșă de sertizare (DIN 46228/1)  1 x 0,75/1mm2; 2 x 0,75mm2  2 x 2,5mm2 

    Cu bucșă de sertizare,  fără izolaţie, sau 
izolaţie min. lungime 18 mm  

 1 x 1,5mm2   - 

    Fără bucșă de sertizare, cu izolaţie standard  2 x 1,5mm2   - 
 În cazul conductoarelor multifilare fine, de 0,05mm sau mai fine, se recomandă utilizarea bucșilor de sertizare. La utilizare conductoarelor multifilare fine, fără bucșă de sertizare, clema 
trebuie deschisă pentru introducere. 
 *Pt. relee cu 1 pol (16 A) bornele 11-21, 12-22 and 14-24 trebuie unite!          
   

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Baretă de alimentare, transversală    RT170P1 

 Soclu cu şurub, în execuţie logică, pini la 3,5mm, fixare pe şină DIN    YRT78624 

 Soclu cu şurub, în execuţie logică, pini la 5mm, fixare pe şină DIN    YRT78626 

 Soclu cu şurub, în execuţie convenţională, pini la 5mm, pt. şină DIN    RT78725 

 Baretă de alimentare, transversală cu 8 unităţi    RT170R8 

 Clemă fixare pt. releu RT cu fcţ. de extracţie (înălţime 15,7mm)    RT17017 

 Etichetă inscripţionare    YRT16040 

 LED roşu 6...24 Vcc/Vca    YMLRA024 

 LED roşu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)    YMLRD024-A 

 LED roşu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1-, A2+)    YMLRD024 

 LED roşu 110...230 Vca    YMLRW230 

 LED verde 6...24 Vcc /Vca    YMLGA024 

 LED verde 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)    YMLGD024 

 LED verde 110...230 Vca    YMLGW230 

 Diodă antiparalel (A1+, A2-), 6...230 Vcc    YMFDG230 

 Element RC 6...60 Vca    YMRCW024 

 Element RC 110...230 Vca    YMRCW230 

 Varistor 24 Vca    YMVAW024 

 Varistor 230 Vca    YMVAW230 
   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee RT 
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 RT7872P  YRT78624  RT78725  YRT78626 

 w   Schrack-Info
  RT7872P

• Cleme fără șurub

• Conductoarele masive se pot monta fără unelte speciale

• Cleme duble pe conexiune

• Barete pt conexiuni transversale

• Circuitul bobinei pregătit pentru inserţie module active

• Alocare logică a intrărilor și ieșirilor

RT78725, YRT78624, YRT78626

• Înlocuire simplă a releului chiar în cazuri cu grad ridicat de integrare pe șina DIN

• Cleme cu șuruburi de înaltă calitate, asigurate la introducerea eronată a conductorului

• Șuruburile clemelor sunt asigurate împotriva pierderii 
   

 w   Dimensiuni  
 
 

 A  Etichetă 
 B  Releu 
 C  Clemă de fixare 
 D  Modul 

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee XT 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 w   Date tehnice 
   RT 7872P  YRT 78624  YRT 78626  RT 78725 
 Curent nominal  2 x 8A, 16A*)  12A  2 x 8A, 16A*)  2 x 8A, 16A*) 
 Tensiune nominală (c.a.)  240/400V~  250V~ 
 Conexiuni  Cleme cu element elastic  Cleme cu șurub 
 Moment de strângere clemă, cf IEC 61984   -  0,5Nm 
    Max.   -  0,7Nm 
 Secţiune racord       Conductor masiv  1 x 0,75/1/1,5mm2; 2 x 0,75/1mm2  2 x 2,5mm2 

                                                              Conductor multifilar  1 x 0,75/1/1,5mm2; 2 x 0,75/1mm2  2 x 2,5mm2 

                                                           Cu bucșă de sertizare (DIN 46228/1)  1 x 0,75/1mm2; 2 x 0,75mm2  2 x 1,5mm2 

   
 Cu bucșă de sertizare,  fără izolaţie, sau 
izolaţie min. lungime 18 mm  

 1 x 1,5mm2   - 

    Fără bucșă de sertizare, cu izolaţie standard  2 x 1,5mm2   - 
 În cazul conductoarelor multifilare fine, de 0,05mm sau mai fine, se recomandă utilizarea bucșilor de sertizare. La utilizare conductoarelor multifilare fine, fără bucșă 
de sertizare, clema trebuie deschisă pentru introducere. 

   

 *Pt relee cu un pol, bornele 11-21, 12-22 și 14-24 trebuie să fie unite! 
   

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Soclu cu strângere elastică, dist. între pini 5mm pt. mont. pe şină DIN    RT7872P 

 Baretă de alimentare, transversală    RT170P1 

 Soclu cu şurub, în execuţie logică, pini la 3,5mm, fixare pe şină DIN    YRT78624 

 Soclu cu şurub, în execuţie logică, pini la 5mm, fixare pe şină DIN    YRT78626 

 Soclu cu şurub, în execuţie convenţională, pini la 5mm, pt. şină DIN    RT78725 

 Baretă de alimentare, transversală cu 8 unităţi    RT170R8 

 Clemă fixare pt. releu XT cu fcţ. de extracţie (înălţime 25,5mm)    XT17017 

 Etichetă inscripţionare    YRT16040 

 LED roşu 6...24 Vcc/Vca    YMLRA024 

 LED roşu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)    YMLRD024-A 

 LED roşu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1-, A2+)    YMLRD024 

 LED roşu 110...230 Vca    YMLRW230 

 LED verde 6...24 Vcc /Vca    YMLGA024 

 LED verde 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)    YMLGD024 

 LED verde 110...230 Vca    YMLGW230 

 Diodă antiparalel (A1+, A2-), 6...230 Vcc    YMFDG230 

 Element RC 6...60 Vca    YMRCW024 

 Element RC 110...230 Vca    YMRCW230 

 Varistor 24 Vca    YMVAW024 

 Varistor 230 Vca    YMVAW230 
   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee XT 
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 YRS78704  YRS16016  YRS16040 

 w   Schrack-Info
  • Socluri pt relee RS, seria 4

• Montaj pe șină DIN sau contrapanou

• Cleme cu șuruburi de înaltă calitate, asigurate la introducerea eronată a conductorului

• Șuruburile clemelor sunt asigurate împotriva pierderii 
   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 w   Dimensiuni & Montajul accesoriilor 
 A  Soclu în execuţie standard 
 B  Soclu cu clemă de fixare 

  

 1  Montajul clemei de fixare/extracţie a modulului suplimentar 
și al etichetelor 

 2  Funcţia de extracţie a clemei de fixare 
 C  Etichetă 
 D  Clemă de fixare cu funcţie de extracţie 
 E  Modul suplimentar 

 w   Montajul accesoriilor 

   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru S-Relay 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 w   Schema de conexiuni 

   

 w   Schema de conexiuni 
 1  Schemă de conexiuni 

 #1.1  Contactele ND 
 #1.2  Contactele NÎ   
 #1.3  Bobină 
 #1.4  Contactele centrale, COM 

   

 w   Date tehnice 
 DATE TEHNICE    
 Execuţie  Socluri cu 14 prize de inserţie pt relee cu 4 contacte 
 Curent nominal  6A 
 Tensiune nominală/ tensiune de comutare max. (c.a.)  300V  
 Rigiditate dielectrică  Bobină/ set contacte 

 3000V  (50/60Hz 1min.)    Contacte 
 Conexiuni  Cleme cu șurub 
 Moment de strângere clemă IEC 61984  0,7Nm 
 Forţă pt conector singular  0,8N 
 Cablare  Monofilar sau multifilar 
 Secţiune racord  Secţiune max.  2 x 2,5mm2 

   Secţiune nominală  2 x 1,5mm2 

 Temperatura ambiantă  Depozitare   -40…+85°C 
   În utilizare   -40…+70°C 
 Grad de protecţie  IP20 
 Montaj/ șină  Pe șină DIN 

   

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Soclu cu fixare pe şină DIN şi racorduri cu şurub pt. relee RS4 cu 14 pini, 6A, 4CC    YRS78704 

 Clemă de fixare pt. soclu YRS78704    YRS16016 

 Etichetă de inscripţionare pt. soclu YRS78704    YRS16040 

   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru S-Relay 
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 PT78742  YPT78702  YPT78704  YPT78703 

 YPT78110  PT78604  YMLRW230 

 w   Schrack-Info
  PT7874P

• Socluri pt relee PT, 4 poli, 6A

• Cleme fără șurub

• Conductoarele masive se pot monta fără unelte speciale

• Cleme duble pe conexiune

• Barete pt conectare transversală

• Circuitul bobinei pregătit pentru inserţie module active

• Alocare logică a intrărilor și ieșirilor

PT78742

• Socluri cu dispunere separată (logică) a contactelor de comandă 
și de sarcină

• Cleme cu șuruburi de înaltă calitate, asigurate la introducerea 
eronată a conductorului

• Șuruburile clemelor sunt asigurate împotriva pierderii

• Borna A2 cu cleme duble pt cablare în buclă

YPT78702, YPT78703, YPT78704, YPT78110

• Cleme cu șuruburi de înaltă calitate, asigurate la introducerea 
eronată a conductorului

• Șuruburile clemelor sunt asigurate împotriva pierderii

PT78604

• Socluri implantabile în circuit, 4 poli, 6A 

   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee PT 

 w   Dimensiuni PT78604 [mm] 
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 w   Dimensiuni [mm] 

   

 w   Dimensiuni 
 A  Releu 
 B  Clemă de fixare 
 C  Modul 
 D  Etichetă 
 E  Baretă pt conectare transversală 
 F  Deschidere pt intrare 
 G  Deschidere pt conductor 

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee PT 
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 w   Curbe de declasare 

   

 w   Curbe de declasare 
 1  Grad ridicat de integrare 
 I  Curent de conectare [A] 
 ϑ  Temperatura ambiantă [°C] 

   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee PT 
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 w   Date tehnice 

 PT 7874P 
   4 POLI 
 Curent nominal  6A 
 Tensiune nominală/ tensiune de comutare max. (c.a.)  240V~ 
 Curent limită permanent  Vezi curba de declasare 
 Rigiditate dielectrică           Bobină/ set contacte  2500Vef 
                                                        Contact deschis  1200Vef 
                                                        Contacte învecinate  2000Vef 
 Distanţă de izolaţie/ lungime de 
conturnare 

 Bobină/ set contacte  ≥ 4/4mm 

    Contacte învecinate  ≥1,8/3,5mm 
 Izolaţia cf IEC 60664-1    
 Tip izolaţie  Bobină/ set contacte  Izolaţie de bază 
    Contact deschis  Izolaţie în funcţionare 
    Contacte învecinate  Izolaţie de bază 
 Tensiunea nominală de izolaţie  250V 
 Grad de poluare  2* 
 Categoria de supratensiune  III 
 Temperatura ambiantă  La montaj  -25…+70°C 
    În utilizare  -40…+70°C 
 Conexiuni  Fără șurub/ cleme cu element elastic 
 Lungime dezizolaţie conductor  12mm 
 Secţiune racord     Conductor masiv  1 x 0,75 /1/1,5mm2; 2 x 0,75 /1mm2; 
                                                       izolaţie standard (fără izolaţie întărită)  2 x 1,5mm2 

                                                     Conductor multifilar fără bucșă de sertizare  1 x 0,75 /1/1,5mm2; 2 x 0,75/1 mm2 

                                                       fără bucșă de sertizare, cu izolaţie standard  2 x 1,5mm2 

                                                       cu bucșă de sertizare  1 x 0,75 /1mm2; 2 x 0,75mm2 

                                                       cu bucșă de sertizare, fără izolaţie sau cu izolaţie cu lungime min. 18mm  1 x 1,5mm2 

 *Cu releul montat în soclu și grad de poluare 1 în zona pinilor de contact/ intrări-soclu 
         

 PT 78742 
   4 POLI 
 Curent nominal  6A 
 Tensiune nominală/ tensiune de comutare max. (c.a.)  240V~ 
 Curent limită permanent  Vezi curba de declasare 
 Rigiditate dielectrică            Bobină/ set contacte  2500Vef 
                                                  Contact deschis  1200Vef 
                                                  Contacte învecinate  2000Vef 
 Distanţă de izolaţie/ lungime de 
conturnare 

 Bobină/ set contacte  ≥ 4/4mm 

    Contacte învecinate  ≥1,8/3,5mm 
 Izolaţia cf IEC 60664-1    
 Tip izolaţie  Bobină/ set contacte  Izolaţie de bază 
    Contact deschis  Izolaţie în funcţionare 
    Contacte învecinate  Izolaţie de bază 
 Tensiune nominală de izolaţie  250V 
 Grad de poluare  2* 
 Categoria de supratensiune  III 
 Temperatura ambiantă  -40…+70°C 
 Conexiuni  Cleme cu șurub 
 Moment strângere clemă, cf IEC 61984  0,5Nm 
                                                  Max.  0,7Nm 
 Secţiune racord        Conductor masiv  2 x 2,5mm2 

                                                  Conductor multifilar  2 x 2,5mm2 

                                                   Cu bucșă de sertizare (DIN 46228/1)  2 x 1,5mm2 

 *Cu releul montat în soclu și grad de poluare 1 în zona pinilor de contact/ intrări-soclu 
   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee PT 
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 w   Date tehnice 

 YPT 78702, YPT 78703, YPT 78704, YPT 78110 
       2 POLI  3 POLI  4 POLI 
 Curent nominal     12A  10A  6A 
 Curent limită permanent     Vezi curba de declasare 
 Tensiunea nominală/ tensiunea de 
comutare max. (c.a.) 

    250V~ 

 Rigiditate dielectrică  Bobină/set contacte  2500Vef 
                                                Contact deschis  1200Vef 
                                  Contacte învecinate  2500Vef 
 Conexiuni     Cleme cu șurub 
 Distanţă de izolaţie/ lungime de 
conturnare 

 Bobină/set contacte  ≥ 4/4mm 

    Contacte învecinate  ≥3,5/9,5mm  ≥2,6/3,5mm  ≥1,8/3,5mm 
 Izolaţia cf IEC 60664-1      
 Tip izolaţie  Bobină/set contacte  Izolaţie de bază 
    Contact deschis  Izolaţie în funcţionare 
    Contacte învecinate  Izolaţie de bază  Izolaţie în funcţionare 
 Tensiunea nominală de izolaţie     250V 
 Grad de poluare     2 
 Categoria de supratensiune     III 
 Temperatura ambiantă     -40…+70°C 
 Moment de strângere clemă, cf IEC 61984  0,5Nm 
                                        Max.  0,7Nm 
 Secţiune de racord  Conductor masiv  2 x 2,5mm2 

                                                   Conductor multifilar  2 x 2,5mm2 

                                                   
 Cu bucșă de sertizare (DIN 
46228/1) 

 2 x 1,5mm2 

               

 PT 78604       
       4 POLI       
 Curent nominal     6A       
 Curent limită permanent     Vezi curba de declasare       
 Tensiunea nominală/ tensiune de 
comutare max. (c.a.) 

    250V~       

 Rigiditate dielectrică  Bobină/set de contacte  2500Vef       
                                                     Contact deschis  1200Vef       
                                                     Contacte învecinate  2500Vef       
 Distanţă de izolaţie/ lungime de 
conturnare 

 Bobină/set de contacte  ≥ 4/4mm       

    Contacte învecinate  ≥1,8/3,5mm       
 Izolaţia cf IEC 60664-1             
 Tip izolaţie  Bobină/set de contacte  Izolaţie de bază       
    Contact deschis  Izolaţie în utilizare       
    Contacte învecinate  Izolaţie în utilizare       
 Tensiunea nominală de izolaţie     250V        
 Grad de poluare     2       
 Categoria de supratensiune     III       
 Temperatura ambiantă     -40…+80°C       
 Conexiuni     Cleme cu șurub       
 Moment de strângere clemă, cf IEC 
61984 

    0,5Nm       

                                                Max.  0,7Nm       
 Secţiune de racord  Conductor masiv  2 x 2,5mm2       
                                                     Conductor multifilar  2 x 2,5mm2       

                                                   
 Cu bucșă de sertizare (DIN 
46228/1) 

 2 x 1,5mm2       

   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee PT 



Pagina

621

Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Soclu, alocare logică a intr./ieş., cu racorduri fără şurub 4 poli    PT7874P 

 Baretă de alimentare, transversală    PT170P1 

 Soclu, cu alocare logică a intrărilor şi ieşirilor, 4 poli    PT78742 

 Clemă de fixare din material plastic    PT17021 

 Etichetă inscripţionare pentru socluri relee    YPT16040 

 Soclu pt. relee PT2, şină DIN şi racorduri cu şurub, 8P, 12A    YPT78702 

 Soclu pt. relee PT3, şină DIN şi racorduri cu şurub, 11P, 10A    YPT78703 

 Soclu pt. relee PT5, şină DIN şi racorduri cu şurub, 14P, 6A    YPT78704 

 Soclu, fixare pe şină DIN+racorduri cu şurub, 4p, diodă antiparalel    YPT78110 

 Clemă de fixare din material plastic    YPT16016 

 Clemă de fixare din material plastic cu funcţie de extracţie    PT17024 

 Baretă de alimentare, transversală cu 6 unităţi    PT170R6 

 Soclu cu pini de implantare 4 poli, 6 A    PT78604 

 Clemă metalică pentru fixare releu    PT28800 

 Clemă metalică de fixare pentru soclu implantare    PT28802 

 Etichete inscripţionare pentru socluri PT787xx    PT17040 

 LED roşu 6...24 Vcc/Vca    YMLRA024 

 LED roşu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)    YMLRD024-A 

 LED roşu 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1-, A2+)    YMLRD024 

 LED roşu 110...230 Vca    YMLRW230 

 LED verde 6...24 Vcc /Vca    YMLGA024 

 LED verde 6...24 Vcc cu diodă în antip. (A1+, A2-)    YMLGD024 

 LED verde 110...230 Vca    YMLGW230 

 Diodă antiparalel (A1+, A2-), 6...230 Vcc    YMFDG230 

 Element RC 6...60 Vca    YMRCW024 

 Element RC 110...230 Vca    YMRCW230 

 Varistor 24 Vca    YMVAW024 

 Varistor 230 Vca    YMVAW230 
   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee PT 
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 YMR78700  YMR78701  MT78740  MTMF0W00 

 w   Schrack-Info
  • Fixare prin înclichetare pe șina DIN

• Fixare cu șurub de centrare

• Șuruburi tip pozidrive cu cleme captive

• Dispunere logică a clemelor de intrare/ieșire

• Câmp de inscripţionare alb 
   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 w   Curbă de declasare 
 I  Curent de comutaţie [A] 
 ϑ  Temperatura ambiantă [°C] 

 w   Curbe de declasare 

   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee MT 
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 w   Scheme de conexiuni 

   

 w   Funcţiile modulelor de temporizare 

   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee MT 

 w   Scheme de conexiuni & Funcţiile modulelor de temporizare 
 1  2 CC 
 2  3 CC 
 3  3 poli 
      

 A 
 Temporizare la anclanșare 
 MTMZ0W00, MTMF0W00 

 B 
 Temporizare la declanșare 
 MTMF0W00 

 C 
 Monostabil pe front ascendent 
 MTMF0W00 

 D 
 Monostabil pe front descendent 
 MTMF0W00 

 E 
 Temporizare la anclanșare cu intrare de 
comandă 
 MTMF0W00 

 F 
 Cu impuls la conectare 
 MTMF0W00 

 G 
 Astabil (ciclu simetric) start în starea 
declanșat 
 MTMF0W00 

 H 
 Astabil (ciclu simetric) start în starea 
anclanșat 
 MTMF0W00 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 w   Date tehnice 

 YMR78700, YMR78701, MT78740 
 Curent nominal     10A 
 Tensiune nominală/ tensiune de comutare max. (c.a.)     240/400V  
 Rigiditate dielectrică  Bobină/ set contacte  2500Vef 
    Contact deschis  1500Vef 
    Contacte învecinate  2500Vef 
 Distanţă de izolaţie/lungime de conturnare  Bobină/ set contacte  ≥2,8/4mm 
 Izolaţie cf IEC 60664-1       
 Tip izolaţie  Bobină/ set contacte  Izolaţie de bază 
    Contact deschis  Izolaţie în funcţionare 
    Contacte învecinate  Izolaţie de bază 
 Tensiune nominală de izolaţie     250V 
 Grad de poluare     2 
 Categoria de supratensiune     III 
 Temperatura ambiantă      -20 până +80°C 
 Grad de protecţie     IP20 
 Distanţa de montaj     Grad ridicat de integrare 
 Protecţia la atingere directă      VBG 4 
 Montaj/ șină     DIN50024/ 22 
 Secţiune racord     2 x 2,5mm2 

 Moment de strângere clemă     0,5Nm 
                                Max.  0,7Nm 
         

 Module funcţionale pentru soclul MT78740    
 Tensiune nominală  24...240V cc/ca    
 Frecvenţa nominală  48...63Hz    
 Precizie de repetare  ± 0,5%    
 Timp de resetare  ≤0,5% sau 5ms    
 Influenţa temperaturii  ≤0,1%  pe °C    
 Domenii de temporizare  0,05s...240h în 8 domenii    
 Temperatura ambiantă  -25...+55°C    
   

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Soclu pentru relee MT cu 2CC, 8pini-SE8, conexiune cu şurub    YMR78701 

 Soclu pentru relee MT şi ZR4 cu 3CC, 11pini-SE11, conexiune cu şurub    YMR78700 

 Soclu relee MT, cu şurub+spaţiu modul opţional, MT3x cu 3 poli    MT78740 

 Modul de protecţie MT cu LED roşu 24 V CA / CC    MTML0024 

 Modul de protecţie MT cu diodă antiparalel A1+    MTMT00A0 

 Modul de protecţie cu element RC 110/240 CA    MTMU0730 

 Modul MT cu anclanşare temporizată 24V-230Vac /cc    MTMZ0W00 

 Modul MT multifuncţional multitensiune 24V-230Vca/cc    MTMF0W00 

 Clemă de fixare pentru relee MT    MT28800 
   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee MT 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 RM78705  RM28802 

 w   Schrack-Info
  • 2 / 3 poli, 10/16A

• Socluri RM pt relee tip RMxx2x, (terminale FASTON187):
RM332, RM632, RM732 

   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 w   Date tehnice 
 Curent nominal     16A 
 Tensiune nominală     250V  
 Rigiditate dielectrică  Bobină/ set contacte  2500Vef 
    Contact deschis  1500Vef 
    Contacte învecinate  2500Vef 
 Distanţă de izolaţie/ lungime de conturnare 
bobină-set contacte 

    ≥4,0/14,9mm 

 Izolaţia cf IEC 60664-1       
 Tipul izolaţiei  Bobină/ set contacte  Izolaţie de bază 
    Contact deschis  Izolaţie în utilizare 
    Contacte învecinate  Izolaţie de bază 
 Tensiune nominală de izolaţie     250V  
 Grad de poluare     2 
 Categoria de supratensiune     III 
 Temperatura ambiantă      -40…+40°C 
 Cleme racord      Cleme cu șurub 
 Moment de strângere clemă, cf IEC 61954     0,8Nm 
    Max.  1,2Nm 
 Secţiune racord  Conductor masiv  2 x 2,5mm2 

    Conductor multifilar  2 x 2,5mm2 

    cu bucșă de sertizare (DIN 46228/1)  2 x 1,5mm2 

         
   

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Soclu pt. releu RM cu Faston 187, conexiune cu şurub    RM78705 

 Clemă de fixare pentru RM 78700, RM 78701, RM 78702    RM28802 
   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri pentru relee RM RMxx2xxx 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 RP78600  RP16100 

 w   Schrack-Info
  • Socluri implantabile în circuit, cu distanţa între pini de 2,5mm

• Adecvat pt relee seria RP5 

   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 w   Date tehnice 
 Curent nominal     12A 
 Tensiune nominală/ tensiune de comutare max. (c.a.)     240/400V~ 
 Rigiditate dielectrică  Bobină/ set contacte  4000Vef 
 Distanţă de izolaţie/ lungime de conturnare  Bobină/ set contacte  ≥4/4mm 
 Izolaţie cf IEC 60664-1       
 Tip izolaţie  Bobină/ set contacte  Izolaţie de bază 
    Contact deschis  Izolaţie în utilizare 
 Tensiune nominală de izolaţie     250V  
 Grad de poluare     2 
 Categoria de supratensiune     III 
 Temperatura ambiantă     -40…+80°C 
 Grad de protecţie, cf DIN 40050     IP20 
 Conexiuni     Prin cositorire (PCB) 
 Cicluri de inserţie în soclu     A (10) 
 Forţa de inserţie în soclu  Max.  100N 
 Distanţă de montaj     Grad ridicat de integrare 
 Temperatura materialului de lipire     270°C/10s 
  
   

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Soclu implantabil cu pini la 2,5mm    RP78600 

 Clemă de fixare pentru relee RP    RP16100 
   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri de implantare pentru relee RP5 
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 RP78601  RP78602  RT28516  RT16041 

 w   Schrack-Info
  • Socluri implantabile în circuit, cu distanţa între pini de 3,5mm și 5mm

• Adecvate pentru relee seria RT 
   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri de implantare pentru relee RT 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 w   Curbe de declasare 

   

 w   Curbe de declasare 
 1  Grad ridicat de integrare 
 I  Curent de comutaţie [A] 
 ϑ  Temperatura ambiantă [°C] 

 w   Date tehnice 
 RP 78601, RP 78602 

 Curent nominal     12A* 
 Tensiune nominală/ tensiune de 
comutare max. (c.a.) 

    240/400V~ 

 Curent limită de durată     Vezi curba de declasare 
 Rigiditate dielectrică  Bobină/ set contacte  4000Vef 
                                                     Contact deschis  1000Vef 
    Contacte învecinate  2500Vef 
 Distanţă de izolaţie/ lungime de 
conturnare 

 Bobină/ set contacte RT  ≥ 10/10mm 

    Bobină/ set contacte RP  8/8mm 
 Izolaţie cf IEC 60664-1       
 Tip izolaţie  Bobină/ set contacte  Izolaţie întărită 
    Contact deschis  Izolaţie în funcţionare 
    Contacte învecinate  Izolaţie în funcţionare 
 Tensiune nominală de izolaţie     250V  
 Grad de poluare     2 
 Categoria de supratensiune     III 
 Temperatura ambiantă     -40…+80°C 
 Grad de protecţie cf DIN 40050     IP20 
 Conexiuni     Implantare (PCB) 
 Distanţă de montaj     Grad ridicat de integrare 
 *Pt relee cu un pol, bornele 11-21, 12-22 și 14-24 trebuie să fie unite! 
   

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Soclu implantare pentru relee cu distanţa între pini 3,5mm    RP78601 

 Soclu implantare pentru relee cu distanţa între pini 5,0mm    RP78602 

 Clemă metalică de fixare pentru soclu implantare RT    RT28516 

 Clemă de fixare pentru relee RT    RT16041 
   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri de implantare pentru relee RT 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 PT78604  PT78604  PT28802 

 w   Schrack-Info
  • Socluri implantabile în circuit, 4 poli, 6A 

   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 w   Date tehnice 
       4 POLI 
 Curent nominal     6A 
 Curent limită permanent     Vezi curba de declasare 
 Tensiunea nominală/ tensiune de comutare max. 
(c.a.) 

    250V~ 

 Rigiditate dielectrică  Bobină/ set contacte  2500Vef 
                                                     Contact deschis  1200Vef 
                                                     Contacte învecinate  2500Vef 
 Distanţă de izolaţie/ lungime de conturnare  Bobină/ set contacte  ≥4/4mm 
    Contacte învecinate  ≥1,8/3,5mm 
 Izolaţie cf IEC 60664-1       
 Tip izolaţie  Bobină/ set contacte  Izolaţie de bază 
    Contact deschis  Izolaţie în funcţionare 
    Contacte învecinate  Izolaţie în funcţionare 
 Tensiunea nominală de izolaţie     250V  
 Grad de poluare     2 
 Categoria de supratensiune     III 
 Temperatura ambiantă     -40…+80°C 
 Conexiuni     Cleme cu șurub 
 Moment de strângere clemă, cf IEC 61984     0,5Nm 
                                                Max.  0,7Nm 
 Secţiune racord   Conductor masiv  2 x 2,5mm2 

                                                     Conductor multifilar  2 x 2,5mm2 

                                                    cu bucșă de sertizare (DIN 46228/1)  2 x 1,5mm2 

   

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Soclu cu pini de implantare 4 poli, 6 A    PT78604 

 Clemă metalică de fixare pentru soclu implantare    PT28802 
   

 Socluri şi accesorii pentru relee 

 w   Socluri de implantare pentru relee PT 
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 ZR5E,R,ER  ZR5MF  ZR5B  ZR5SD025 

 ZR5RT011 

 w   Schrack-Info
  ZR5E0011

• 1 CC (contact comutator)

• Funcţia: “E”

• Multitensiune 24-240Vac/cc

• Formă constructivă modulară

• Lăţime 17,5mm

ZR5R0011

• 1 CC (contact comutator)

• Funcţia: “R”

• Multitensiune 24-240Vca/cc

• Formă constructivă modulară

• Lăţime 17,5mm

ZR5ER011

• 1 CC (contact comutator)

• Funcţiile: “E” & “R”

• Multitensiune 24-240Vca/cc

• Formă constructivă modulară

• Lăţime 17,5mm

ZR5MF011

• Relee de timp multifuncţionale

• 1 CC (contact comutator)

• Funcţiile: “E”, “R,” 
“Ws”, “Wa”, “Es”, “Wu” & “Bp”

• Multitensiune 12-240Vac/cc

• Formă constructivă modulară

• Lăţime 17,5mm

ZR5MF025

• Releu de timp multifucţional

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Funcţiile: “E”, “R,” 
“Ws”, “Wa”, “Es”, “Wu” & “Bp”

• Multitensiune 12-240Vac/cc

  • Formă constructivă modulară

• Lăţime 35mm

ZR5B0011

• 1 CC (contact comutator)

• Funcţiile: “ lp” & “li” 

• Multitensiune 12-240Vac/cc

• Formă constructivă modulară

• Lăţime 17,5mm

ZR5B0025

• Relee multifuncţionale, cu două intervale 
de timp, cu generator de tact

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Intrare de comandă: domeniu larg

• Funcţiile: “lp”, “li”, 
“ER”, “EWu”, “EWs”, WsWa” & “Wt”

• Multitensiune 12-240Vac/cc

• Formă constructivă modulară

• Lăţime 35mm

ZR5SD025

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Intrare de comandă:  domeniu larg

• Funcţia: “S”

• Multitensiune 12-240Vac/cc

• Formă constructivă modulară

• Lăţime 35mm

ZR5RT011

• Funcţie de temporizare pt testarea 
iluminatului de siguranţă

• 1 CC (contact comutator)

• Tastă de verificare integrată

• Funcţia: “Ws”

• 230Vca

• Formă constructvă modulară

• Lăţime 17,5mm

NOTĂ

• Selecţia funcţiei de temporizare trebuie 
realizată fără a se aplica tensiune! 

 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR5 
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 w   Vedere de ansamblu pt. relee de timp ZR5 

 Articol  Numărul și tipul 
contactelor 

 Domeniu de 
tensiune 

 Domenii de 
temporizare 

 Numărul 
funcţiilor  E  R  Ws  Wa  Es  Wu  Bp  lp  li  ER  EWu  EWs  WsWa  Wt  S  WsTest 

 ZR5E0011  1 CC   24-240V ca/cc  7  1  X                                              
 ZR5R0011  1 CC   24-240V ca/cc  7  1     X                                           
 ZR5ER011  1 CC   24-240V ca/cc  7  2  X  X                                           
 ZR5MF011  1 CC   12-240V ca/cc  7  7  X  X  X  X  X  X  X                            
 ZR5MF025  2 CC   12-240V ca/cc  7  7  X  X  X  X  X  X  X                            
 ZR5B0011  1 CC   12-240V ca/cc  7  2                       X  X                      
 ZR5B0025  2 CC   12-240V ca/cc  7  7                       X  X  X  X  X  X  X       
 ZR5SD025  2 CC   12-240V ca/cc  4  1                                            X    
 ZR5RT011  1 CC   230V ca  6  1                                               X 
   

 w   Descrierea funcţionării 
 Articol       

 ZR5E0011  Temporizare la anclanșare    
 ZR5R0011  Temporizare la declanșare    
 ZR5ER011  Temporizare la anclanșare și declanșare    
 ZR5MF011 

 Relee multifuncţionale 
   

 ZR5MF025    
 ZR5B0011 

 Relee cu semnal de ceas 
   

 ZR5B0025    
 ZR5SD025  Relee pornire stea/triunghi    
 ZR5RT011  Relee pt testarea iluminatului de siguranţă    
         

 Funcţii 
 E  Temporizare la anclanșare    
 R  Temporizare la declanșare  (cu intrare de comandă) 

 Ws  Monostabil pe front ascendent  (cu intrare de comandă) 
 Wa  Monostabil pe front descendent  (cu intrare de comandă) 
 Es  Temporizare la anclanșare  (cu intrare de comandă) 

 Wu  Monostabil pe front ascendent, cu comandă în tensiune    
 Bp  Astabil (ciclu simetric), start în starea declanșat    
 ER  Temporizare la anclanșare și declanșare  (cu intrare de comandă) 

 EWu  Monostabil cu temporizare la anclanșare     
 EWs  Monostabil cu anclanșare temporizată pe front crescător  (cu intrare de comandă) 

 WsWa  Monostabil cu anclanșare temporizată pe front crescător și 
descrescător 

 (cu intrare de comandă) 

 Wt  Supraveghere tren de impulsuri    
 S  Pornire în stea/triunghi    

 WsTest  Monostabil pe front ascendent, testare iluminat de siguranţă  (cu intrare de comandă) 
         

 ZR5B0011 
 lp  Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea declanșat    
 li  Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea anclanșat    

         
 ZR5B0025 

 lp  Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea declanșat    
 li  Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea anclanșat    

   

   

 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR5 
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 w   Dimensiuni [mm] 

   

 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR5 

 w   Structură & Funcţii  w   Structură & Funcţii 
 Exemplu:  ZR5MF011 

 1  Afișaj 
 2  Domenii de temporizare  de la 50ms până la 100h 
 3  Funcţii selectabile (E, R, Ws, Wa, Es, Wu și Bp) 
 4  Cotă frontală (decupare plastron) 45mm 
 5  Multitensiune 12 sau 24V până la 240V ca/cc 

 w   Domenii de temporizare 

 ZR5E0011, ZR5R0011, ZR5ER011, ZR5MF011, 
ZR5MF025, ZR5B0011, ZR5B0025 

   
 ZR5SD025 

   
 ZR5RT011 

   
      

 Domenii de temporizare  Domeniu de reglaj     Domenii de temporizare  Domenii de reglaj     Domeniile de temporizare 
selectabile: 10min, 30min, 

60min, 90min, 2h și 3h 
 1s  50ms - 1s     10s  500ms - 10s    

 10s  500ms - 10s     30s  1500ms - 30s    
 1min  3s - 1min     1min  3s - 1min          

 10min  30s - 10min     3min  9s - 3min          
 1h  3min - 1h                   

 10h  30min - 10h                   
 100h  5h - 100h                   
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 w   Vedere de ansamblu a schemelor de conexiuni 

   

 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR5 
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 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR5 

 w   Vedere de ansamblu a schemelor de conexiuni 
 A  TEMPORIZARE LA ANCLANȘARE ȘI DECLANȘARE    

 A1  Temporizare la anclanșare (E)  fără intrare de comandă 
 A2  Temporizare la declanșare (R)  cu intrare de comandă “S” 
 A3  Temporizare la anclanșare(E)  fără intrare de comandă 
 A4  Temporizare la declanșare (R)   cu intrare de comandă “S” 
 B   RELEE MULTIFUNCŢIONALE    

 B1  Temporizare la declanșare (R), monostabil pe front ascendent (Ws), monostabil pe front descendent (Wa) și temporizare la 
anclanșare cu intrare de cmd. (Es) 

 cu intrare de comandă “S” 

 B2  Temporizare la anclanșare (E), monostabil pe front ascendent (Wu) și astabil (ciclu simetric), start în starea declanșat (Bp)  fără intrare de comandă 

 B3  Temporizare la declanșare (R), monostabil pe front ascendent (Ws), monostabil pe front descendent (Wa) și temporizare la 
anclanșare cu intrare de cmd. (Es) 

 cu intrare de comandă “S” 

 B4  Temporizare la anclanșare (E), monostabil pe front ascendent cu comandă de tensiune (Wu) și astabil (cu ciclu simetric), 
start în starea declanșat (Bp) 

 fără intrare de comandă 

 C  RELEE DE TIMP ASTABILE    
 C1  Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea declanșat (lp) și semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea anclanșat (li)  fără intrare de comandă 

 C2 

 Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea declanșat (lp), semnal de ceas (ciclu astabil), start în starea anclanșat 
(li), monostabil cu temporizare la anclanșare (EWu), supraveghere tren de impulsuri (Wt), temporizare la anclanșare și 

declanșare, cu intrare de comandă (ER), monostabil cu intrare de comandă și anclanșare temporizată pe front crescător 
(EWs),  monostabil cu intrare de comandă, cu anclanșare pe front crescător și descrescător (WsWa) 

 cu intrare de comandă “S” 

 D  RELEE STEA-TRIUNGHI    
 D1  Pornire stea/triunghi (S)  fără intrare de comandă 

 E 
 RELEE PENTRU TESTAREA ILUMINATULUI DE SIGURANŢĂ    
 Monostabil pe front ascendent, cu intrare de comandă  (Ws)  cu intrare de comandă “S” 

 E1  Comanda directă a iluminatului de siguranţă (16A)    
 E2  Comanda iluminatului de siguranţă printr-un contactor (16A)    
 E3  Iluminat de siguranţă cu alimentare separată din acumulatori    
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 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR5 
   
 w   Funcţii 

   
 w   Descrierea funcţionării 

 Articol  E  R  Ws  Wa  Es  Wu  Bp  lp  li  ER  EWu  EWs  WsWa  Wt  S  WsTest 
 ZR5E0011  X                                              
 ZR5R0011     X                                           
 ZR5ER011  X  X                                           
 ZR5MF011  X  X  X  X  X  X  X                            
 ZR5MF025  X  X  X  X  X  X  X                            
 ZR5B0011                       X  X                      
 ZR5B0025                       X  X  X  X  X  X  X       
 ZR5SD025                                            X    
 ZR5RT011                                               X 

 w   Descrierea în detaliu a funcţiilor  (Partea I-a) 
 ZR5B0011        ZR5B0025 

 lp 

 Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea declanșat       

 lp 

 Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea declanșat 
 Odată cu aplicarea tensiunii de alimentare U, timpul setat t1 începe să se 
scurgă (LED-ul verde clipește lent). După expirarea timpului t1, anclanșează 
releul de ieșire R (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp t2 începe 
să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește rapid). După expirarea timpului t2, 
releul de ieșire declanșează (LED-ul galben nu luminează). Releul de ieșire 
se va comanda, în continuare, în raportul celor două intervale de timp 
setate, până la întreruperea tensiunii de alimentare. 

      

 Odată cu aplicarea tensiunii de alimentare U, timpul setat t1 începe să se 
scurgă (LED-ul verde clipește lent). După expirarea timpului t1, anclanșează 
releul de ieșire R (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp t2 începe 
să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește rapid). După expirarea timpului t2, 
releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). Releul de ieșire se 
va comanda, în continuare, în raportul celor două intervale de timp setate, 
până la întreruperea tensiunii de alimentare. 

                  

 li 

 Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea anclanșat       

 li 

 Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea anclanșat 
 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, anclanșează releul de 
ieșire R (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp setat t1 începe 
să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește lent). După expirarea timpului t1, 
declanșează releul de ieșire (LED-ul galben nu luminează), iar intervalul 
de timp setat t2 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește rapid). 
După expirarea timpului t2, releul de ieșire anclanșează din nou (LED-ul 
galben luminează). Releul de ieșire se va comanda, în continuare, în 
raportul ambelor intervale de timp setate, până la întreruperea tensiunii de 
alimentare. 

      

 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, anclanșează releul de 
ieșire R (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp setat t1 începe 
să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește lent). După expirarea timpului t1, 
declanșează releul de ieșire (LED-ul galben se stinge), iar intervalul de 
timp setat t2 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește rapid). După 
expirarea timpului t2, releul de ieșire anclanșează din nou (LED-ul galben 
luminează). Releul de ieșire se va comanda, în continuare, în raportul celor 
două intervale de timp setate, până la întreruperea tensiunii de alimentare. 
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 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR5 
 w   Descrierea în detaliu a funcţiilor  (Partea II-a) 

 E 

 Temporizare la anclanșare       

 ER 

 Temporizare la anclanșare și declanșare cu intrare de comandă  “S” 

 Odată cu aplicarea tensiunii de alimentare U, timpul setat t începe să se 
scurgă (LED-ul verde U/t clipește). După expirarea timpului t (LED-ul verde 
U/t luminează) releul de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează). 
Această stare se menţine până la întreruperea alimentării electrice. Dacă 
alimentarea se întrerupe înainte de expirarea timpului t, se ignoră partea 
din timpul t deja scursă și se repornește cronometrarea la următoarea 
aplicare a tensiunii de alimentare. 

      

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul 
verde U/t luminează). Odată cu închiderea contactului de comandă 
S, timpul setat t1 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește lent). 
După expirarea timpului t1, releul de ieșire anclanșează (LED-ul galben 
luminează). Odată cu deschiderea contactului de comandă S, timpul 
setat t2 începe să se scurgă (LED-ul verde clipește rapid). După expirarea 
timpului t2, releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). În cazul 
în care contactul de comandă se deschide înainte de expirarea timpului 
t1, se ignoră partea din timp deja scursă și se repornește cronometrarea la 
următorul ciclu. 

                  

 R 

 Temporizare la declanșare cu intrare de comandă “S”       

 EWu 

 Monostabil cu temporizare la anclanșare 
 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
U/t luminează). În momentul închiderii contactului de comandă S, releul 
de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează). Odată cu deschiderea 
contactului de comandă S, timpul setat t începe să se scurgă (LED-ul verde 
U/t clipește). După expirarea timpului t (LED-ul verde U/t luminează), 
releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). În cazul în care 
contactul de comandă se închide înainte de expirarea timpului t, se ignoră 
partea din t deja scursă și se repornește cronometrarea la următorul ciclu.  

      

 Odată cu aplicarea tensiunii de alimentare U, timpul setat t1 începe să 
se scurgă (LED-ulverde U/t clipește lent). După expirarea timpului t1, 
anclanșează releul de ieșire (LED-ul galben luminează), iar intervalul de 
timp setat t2 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește rapid). După 
expirarea timpului t2, releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se 
stinge). Dacă alimentarea se întrerupe înainte de expirarea timpului t1+t2, 
se ignoră partea deja scursă și se repornește cronometrarea la următoarea 
aplicare a tensiunii de alimentare.  

                  

 Ws 

 Monostabil pe front ascendent cu intrare de comandă “S”       

 EWs 

 Monostabil cu intrare de comandă “S” și anclanșare temporizată pe 
front crescător 

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
U/t luminează). În momentul închiderii contactului de comandă S, releul de 
ieșire R anclanșează (LEDul galben luminează), iar intervalul de timp setat 
t începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește). După trecerea timpului t 
(LED-ul verde U/t luminează), releul de ieșire declanșează (LED-ul galben 
se stinge). Contactul de comandă poate fi comutat oricând în timpul 
derulării intervalului de timp. Următorul ciclu poate fi iniţiat abia după 
încheierea ciclului în desfășurare. 

      

 Tensiunea de alimentare trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
U/t luminează). Odată cu închiderea contactului de comandă S, timpul 
setat t1 începe să curgă (LED_UL verde U/t clipește lent). După expirarea 
timpului t1, anclanșează releul de ieșire (LED-ul galben luminează), iar 
intervalul de timp setat t2 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește 
rapid). După expirarea timpului t2, releul de ieșire declanșează (LED-ul 
galben se stinge).Contactul de comandă poate fi comutat oricând în timpul 
derulării intervalului de timp. Următorul ciclu poate fi iniţiat abia după 
încheierea ciclului în desfășurare.  

                  

 Wa 

 Monostabil pe front descendent cu intrare de comandă “S”       

 WsWa 

 Monostabil cu intrare de comandă “S”, cu anclanșare pe front 
crescător și descrescător 

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
U/t luminează). Închiderea contactului de comandă S nu influenţează 
poziţia releului de ieșire R. În momentul deschiderii contactului de comandă 
releul de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează), iar intervalul de 
timp setat t începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește). După trecerea 
timpului t (LED-ul verde U/t  luminează), releul de ieșire declanșează 
(LED-ul galben se stinge). Contactul de comandă poate fi comutat oricând 
în timpul derulării intervalului de timp. Următorul ciclu poate fi iniţiat abia 
după încheierea ciclului în desfășurare. 

      

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul 
verde U/t luminează). În momentul închiderii contactului de comandă 
S, anclanșează releul de ieșire (LED-ul galben luminează), iar intervalul 
de timp setat t1 începe să se scurgă (LED-ul verde clipește lent). După 
expirarea timpului t1, releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se 
stinge). În momentul deschiderii contactului de comandă, releul de ieșire 
anclanșează din nou (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp setat 
t2 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește rapid). După expirarea 
timpului t2, releul de ieșire declanșează din nou (LED-ul galben se stinge). 
Contactul de comandă poate fi comutat oricând în timpul derulării 
intervalului de timp. 

                  

 Es 

 Temporizare la anclanșare cu intrare de comandă “S”       

 Wt 

 Supraveghere tren impulsuri 

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
U/t luminează). Odată cu închidearea contactului de comandă S, timpul 
setat t începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește). După trecerea 
timpului t (LED-ul verde U/t luminează), releul de ieșire R anclanșează 
(LED-ul galben luminează). Această stare se menţine până la deschiderea 
contactului de comandă. În cazul în care contactul de comandă se 
deschide inainte de trecerea timpului t, se ignora partea din t deja scursă și 
se repornește cronometrarea la următorul ciclu. 

      

 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, anclanșează releul de 
ieșire R (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp setat t1 începe să 
se scurgă (LED-ul verde U/t clipește lent). Odată cu expirarea timpului t1, 
timpul setat t2 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește rapid). Pentru 
ca releul de ieșire să rămână anclanșat, contactul de comandă S trebuie 
închis, iar apoi redeschis în intervalul setat t2. Dacă acest lucru nu se 
întâmplă, releul de ieșire R declanșează (LED-ul galben se stinge) și toate 
impulsurile următoare de la contactul de comandă S sunt ignorate. Pentru a 
relua funcţia, trebuie decuplată și reluată alimentarea. 

                  

 Wu 

 Monostabil pe front ascendent, cu comandă în tensiune       

 S 

 Pornire în stea/triunghi 

 In momentul aplicării tensiunii de alimentare U, releul de ieșire R 
anclanșează (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp setat t 
începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește). După trecerea timpului t 
(LED-ul verde U/t luminează), releul de ieșire declanșează (LED-ul galben 
se stinge). Această stare se va menţine până la întreruperea alimentării 
electrice. Dacă alimentarea se întrerupe înainte de trecerea timpului t, releul 
de ieșire declanșează. Partea din t deja scursă se ignoră și se repornește 
cronometrarea la următoarea aplicare a tensiunii de alimentare. 

      

 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, anclanșează releul de 
ieșire R1 (LED-ul galben luminează) pentru comanda conexiunii stea, 
iar intervalul de timp setat pentru această conexiune (t1), începe să se 
scurgă (LED-ul verde clipește). După expirarea timpului t1 (LED-ul verde 
luminează), declanșează releul de ieșire pentru conexiunea stea (LED-ul 
galben se stinge), iar intervalul de timp de tranziţie (t2), începe să se 
scurgă. După expirarea timpului de tranziţie, anclanșează releul de ieșire 
pentru comanda în conexiunea triunghi R2. Pentru a relua funcţia, trebuie 
decuplată și recuplată tensiunea de alimentare.  

                  

 Bp 

 Astabil (ciclu simetric), start în starea declanșat       

 WsTest 

 Monostabil pe front ascendent, cu intrare de comandă “Test” 

 Odată cu aplicarea tensiunii de alimentare U, timpul setat t începe să se 
scurgă (LED-ul verde U/t clipește). După expirarea intervalului de timp t, 
releul de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează), iar temporizarea 
este reiniţiată. După trecerea timpului t, releul de ieșire declanșează (LED-ul 
galben se stinge). Releul de ieșire se va comanda în raportul 1:1 până la 
întreruperea tensiunii de alimentare. 

      

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
U/t luminează). În momentul acţionării tastei de verificare integrate, 
anclanșează releul de ieșire R (LED-ul galben luminează), decuplează 
astfel iluminatul de siguranţă de la alimentare , iar intervalul de timp setat 
t începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește). După expirarea timpului 
t (LED-ul vedre U/t luminează), releul de ieșire declanșează (LED-ul 
galben se stinge), iar iluminatul de siguranţă este alimentat din nou. Tasta 
de verificare poate fi acţionată nelimitat în timpul intervalului setat. Printr-o 
apăsare lungă a tastei (>2s), intervalul poate fi întrerupt (LED-ul verde U/t 
clipește rapid și poate începe un nou ciclu. 
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 w   Date tehnice 
          ZR5E0011  ZR5R0011  ZR5ER011  ZR5MF011  ZR5MF025 
 SEMNALIZARE  LED verde luminează      Tensiune de alimentare aplicată 
    LED verde luminează intermitent      Se scurge intervalul de temporizare t1 
    LED galben R luminează DA/NU         Poziţia releului de ieșire 
 EXECUŢIE MECANICĂ  Carcasă     Material plastic cu autostingere 
    Grad protecţie carcasă       IP40 
    Fixare pe șină profilată   (EN 50022)  Șină profilată TS 35  
    Cleme lift (captive)   (PZ1 necesar)   Cu protecţie împotriva atingerii directe, cf VBG4 
    Grad protecţie cleme     IP20 
    Poziţia de montaj     Opţional 
    Moment de strângere clemă     max. 1 Nm 
    Racord cu cleme     1 x 0,5 până la 2,5 mm2 cu/fără bucșă de sertizare 
          1 x 4 mm2  fără bucșă de sertizare 
          2 x 0.5 până la 1.5 mm2 cu/fără bucșă de sertizare 
          2 x 2.5 mm2  flexibil, fără bucșă de sertizare 
 CIRCUIT ALIMENTARE  Intrare     Cleme A1(+); A2 
    Tensiune nominală     24-240V ca/cc  12-240V ca/cc 
    Toleranţa     24V-15% până la 240V+10%  12V-10% până la 240V+10% 
    Consum nominal     4VA (1,5W)  6VA (2W) 
    Frecvenţa nominală     48 până la 63Hz 
    Ciclu de utilizare     100% 
    Durata de restabilire     100ms 
    Pulsaţie reziduală în c.c.     10% 
    Tensiune de decuplare     >30% din tensiunea de alimentare 
    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III  
    Impuls de tensiune admisibil     4kV 

 CIRCUIT DE IEȘIRE  Contacte     1 CC (contact comutator) 

 2 CC (contacte 
comutatoare) 

libere de 
potenţial 

    Tensiune nominală     250Vca 
    Capacitate de comutare     2000VA (8A/250V) 
    Siguranţă     8A rapidă 
    Durata de viaţă, mecanică     20 x 106 cicluri de conectare 
    Durata de viaţă, electrică     2 x 105 cicluri de conectare la 1000 VA sarcină rezistivă 
    Frecvenţa de comutare 

 (IEC 947-5-1) 
 max. 60/min la 100VA sarcină rezistivă 

       max. 6/min la 1000VA sarcină rezistivă 
    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III  
    Impuls de tensiune admisibil     4kV 
 CIRCUIT DE MĂSURĂ  Borne de alimentare    

 NU E 
CONTACT DE 
COMANDĂ 

 Cleme A1-B1 
    Capacitate de încărcare     Da 
    Lungimea max. a cablului     10m 
    Prag de anclanșare     Adaptat automat la alimentare 

   
 Lungime min. a impulsului de 
comandă 

     în c.c. 50ms, în c.a. 100ms 

 PRECIZIE  Precizie de bază     ±1% din valoarea de capăt a scalei 
    Precizie de reglare     5% din valoarea de capăt a scalei 
    Precizie de repetare     0,5% sau  ±5ms 
    Influenţă tensiune     - 
    Inflenţă temperatură     ≤0,01%/°C 
 CONDIŢII DE MEDIU  Temperatura ambianţă  (IEC 68-1)  -25°C până la +55°C  
    Temperatura de depozitare     -25°C până la +70°C 
    Temperatura de transport     -25°C până la +70°C 

    Umiditatea relativă a aerului 
 (IEC 721-3-3 
Klasse 3K3) 

 15% până la 85%  

    Grad de poluare  (IEC 664-1)  2, în stare montată 3  
    Stabilitate la vibraţii  (IEC 68-2-6)  10 până la 55Hz, 0.35mm  
    Rezistenţa la șocuri  (IEC 68-2-27)  15g, 11ms  
   

 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR5 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Relee cu temporizare la anclanşare şi la declanşare 

 Releu cu temporizare la anclanşare, 1CC, Ualim=24-240VAC/VDC, 8A    ZR5E0011 

 Releu cu temporizare la declanşare, 1CC, Ualim=24-240VAC/VDC, 8A    ZR5R0011 

 Releu cu temporizare la anclanş./declanş, 1CC, Ualim=24-240VAC/VDC, 8A    ZR5ER011 

 Relee multifuncţionale 

 Releu de timp, multifuncţional, 1CC, Ualim=12-240VAC/VDC, 8A    ZR5MF011 

 Releu de timp, multifuncţional, 2CC, Ualim=12-240VAC/VDC, 8A    ZR5MF025 

 Relee cu semnal de ceas (ciclu asimetric), bifuncţionale 

 Releu cu semnal de ceas, 1CC, Ualim=12-240VAC/VDC, 8A    ZR5B0011 

 Releu multifuncţional cu 2 timpi, 2CC, Ualim=12-240VAC/VDC, 8A    ZR5B0025 

 Relee de timp stea/triunghi 

 Releu temporizare stea/triunghi, 2CC, Ualim=12-240VAC/VDC, 8A    ZR5SD025 

 Relee pentru verificarea iluminatului de siguranţă 

 Releu pentru testarea iluminatului de siguranţă Ualim=230 VAC, 1CC    ZR5RT011 
   

 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR5 
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 ZR4MF025-A  ZR4B0025-A  YMR78700 

 w   Schrack-Info
  ZR4MF025-A

• Relee multifuncţionale

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Funcţiile: “E”, “R,” “Ws”, “Wa”, “Es”, “Wu” & “Bp”

• Montabil într-un soclu MT, cu 11 poli

• Tensiune de alimentare de la 12-240Vac/cc

• Lăţime 38mm

• Cotă frontală (decupare plastron) 45mm

ZR4B0025-A 

• Relee cu semnal de ceas (ciclu asimetric), bifuncţionale

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Generator de tact

• Multifuncţional, cu două intervale de timp

• Tensiune de alimentare:

• Funcţiile: “lp”, “li”, “ER”, “EWu”, “EWs”, WsWa” & “Wt”

• Montabil într-un soclu MT, cu 11 poli

• Tensiune de alimentare de la 12-240Vac/cc

• Lăţime 38mm

• Cotă frontală (decupare plastron) 45mm

YMR78700 

• Socluri MT, compatibile cu releele de timp, seria Z4 
   

 w   Vedere de ansamblu pt. relee de timp ZR4 

 Articol  Configuraţie 
contacte 

 Tensiune de 
alimentare 

 Domenii de 
temporizare 

 Numărul 
funcţiilor  E  R  Ws  Wa  Es  Wu  Bp  lp  li  ER  EWu  EWs  WsWa  Wt 

 ZR4MF025-A  2 CC  12-240V ca/cc  7  7  X  X  X  X  X  X  X                      
 ZR4B0025-A  2  CC  12-240V ca/cc  7  7                       X  X  X  X  X  X  X 
   

 Relee de timp 

 w   Relee de timp seria ZR4, conectabile tip fişă la un soclu MT, cu 11 poli 
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 w   Descrierea funcţionării 
 Articol       

 ZR4MF025-A  Relee multifuncţionale montabile în socluri    

 ZR4B0025-A  Relee multifuncţionale cu 2 intervale de timp montabile 
în socluri 

   

         
 Funcţii    

 E  Temporizare la anclanșare     
 R  Temporizare la declanșare   (cu intrare de comandă) 

 Ws  Monostabil pe front ascendent  (cu intrare de comandă) 
 Wa  Monostabil pe front descendent  (cu intrare de comandă) 
 Es  Temporizare la anclanșare   (cu intrare de comandă) 

 Wu  Monostabil pe front ascendent    
 Bp  Astabil (ciclu simetric), start în starea declanșat    
 ER  Temporizare la anclanșare și declanșare  (cu intrare de comandă) 

 EWu  Monostabil cu temporizare la anclanșare    

 EWs  Monostabil cu anclanșare temporizată pe front 
crescător 

 (cu intrare de comandă) 

 WsWa  Monostabil cu anclanșare pe front crescător și 
descescător 

 (cu intrare de comandă) 

 Wt  Supraveghere tren de impulsuri    

 lp  Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea 
declanșat 

   

 li  Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în starea 
anclanșat 

   

   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 w   Vedere de ansamblu a schemelor de conexiuni 

   

 w   Domenii de temporizare 

 ZR4MF025-A, ZR4B0025-A 
 Domenii de temporizare  Domenii de reglaj 

 1s  50ms - 1s 
 10s  500ms - 10s 

 1min  3s - 1min 
 10min  30s - 10min 

 1h  3min - 1h 
 10h  30min - 10h 

 100h  5h - 100h 

 Relee de timp 

 w   Relee de timp seria ZR4, conectabile tip fişă la un soclu MT, cu 11 poli 



Pagina

641

 w   Funcţii 

   

 w   Descrierea funcţionării 
 Articol  E  R  Ws  Wa  Es  Wu  Bp  lp  li  ER  EWu  EWs  WsWa  Wt 

 ZR4MF025-A  X  X  X  X  X  X  X                      
 ZR4B0025-A                       X  X  X  X  X  X  X 

   

 w   Descrierea în detaliu, funcţii  (Partea I-a)

 E 

 Temporizare la anclanșare       

 lp 

 Semnal de ceas (ciclu asimetric) , start în starea declanșat  
 Odată cu aplicarea tensiunii de alimentare U, timpul setat t începe să se 
scurgă (LED-ul verde U/t clipește). După expirarea timpului t (LED-ul verde 
U/t luminează) releul de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează). 
Această stare se menţine până la întreruperea alimentării electrice. Dacă 
alimentarea se întrerupe înainte de expirarea timpului t, se ignoră partea 
din timpul t deja scursă și se repornește cronometrarea la următoarea 
aplicare a tensiunii de alimentare. 

      

 Odată cu aplicarea tensiunii de alimentare U, timpul setat t1 începe să 
se scurgă (LED-ul verde U/t clipește lent). După expirarea timpului t1, 
anclanșează releul de ieșire R (LED-ul glaben luminează), iar intervalul 
de timp setat t2 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește rapid). 
După expirarea timpului t2, releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se 
stinge). Releul de ieșire se va comanda în continuare în raportul celor două 
intervale setate, până la întreruperea tensiunii de alimentare. 

                  

 R 

 Temporizare la declanșare, cu intrare de comandă “S”       

 li 

 Semnal de ceas (ciclu asimetric), start în stare anclanșat 
 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
U/t luminează). În momentul închiderii contactului de comandă S, releul 
de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează). Odată cu deschiderea 
contactului de comandă S, timpul setat t începe să se scurgă (LED-ul verde 
U/t clipește). După expirarea timpului t (LED-ul verde U/t luminează), 
releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). În cazul în care 
contactul de comandă se închide înainte de expirarea timpului t, se ignoră 
partea din t deja scursă și se repornește cronometrarea la următorul ciclu.  

      

 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U anclanșează releul de ieșire 
R (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp setat t1 începe să se 
scurgă (LED-ul verde U/t clipește lent). După expirarea timpului t1, releul 
de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge), iar intervalul de timp setat 
t2 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește rapid). După expirare 
timpului t2, releul de ieșire anclanșează din nou (LED-ul galben luminează). 
Releul de ieșire se va comanda în continuare în raportul celor două 
intervale setate, până la întreruperea tensiunii de alimentare. 

                  

 Ws 

 Monostabil pe front ascendent, cu intrare de comandă “S”       

 ER 

 Temporizare la anclanșare și declanșare, cu intrare de comandă “S” 

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
U/t luminează). În momentul închiderii contactului de comandă S, releul de 
ieșire R anclanșează (LEDul galben luminează), iar intervalul de timp setat 
t începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește). După trecerea timpului t 
(LED-ul verde U/t luminează), releul de ieșire declanșează (LED-ul galben 
se stinge). Contactul de comandă poate fi comutat oricând în timpul 
derulării intervalului de timp. Următorul ciclu poate fi iniţiat abia după 
încheierea ciclului în desfășurare. 

      

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul 
verde U/t luminează). Odată cu închiderea contactului de comandă 
S, timpul setat t1 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește lent). 
După expirarea timpului t1, releul de ieșire anclanșează (LED-ul galben 
luminează). Odată cu deschiderea contactului de comandă S, timpul 
setat t2 începe să se scurgă (LED-ul verde clipește rapid). După expirarea 
timpului t2, releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). În cazul 
în care contactul de comandă se deschide înainte de expirarea timpului 
t1, se ignoră partea din timp deja scursă și se repornește cronometrarea la 
următorul ciclu. 

 Relee de timp 

 w   Relee de timp seria ZR4, conectabile tip fişă la un soclu MT, cu 11 poli 
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 w   Descrierea în detaliu, funcţii (Partea II-a) 

 Wa 

 Monostabil pe front descendent, cu intrare de comandă “S”       

 EWu 

 Monostabil cu temporizare la anclanșare  
 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
U/t luminează). Închiderea contactului de comandă S nu influenţează 
poziţia releului de ieșire R. În momentul deschiderii contactului de comandă 
releul de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează), iar intervalul de 
timp setat t începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește). După trecerea 
timpului t (LED-ul verde U/t  luminează), releul de ieșire declanșează 
(LED-ul galben se stinge). Contactul de comandă poate fi comutat oricând 
în timpul derulării intervalului de timp. Următorul ciclu poate fi iniţiat abia 
după încheierea ciclului în desfășurare. 

      

 Odată cu aplicarea tensiunii de alimentare U, timpul setat t1 începe să 
se scurgă (LED-ulverde U/t clipește lent). După expirarea timpului t1, 
anclanșează releul de ieșire (LED-ul galben luminează), iar intervalul de 
timp setat t2 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește rapid). După 
expirarea timpului t2, releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se 
stinge). Dacă alimentarea se întrerupe înainte de expirarea timpului t1+t2, 
se ignoră partea deja scursă și se repornește cronometrarea la următoarea 
aplicare a tensiunii de alimentare.  

                  

 Es 

 Temporizare la anclanșare cu intrare de comandă “S”       

 EWs 

 Monostabil cu intrare de comandă “S” și anclanșare temporizată pe 
front crescător  

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul 
verde U/t luminează). Odată cu închiderea contactului de comandă S, 
timpul setat t începe să curgă (LED-ul verde U/t clipește ). După trecerea 
timpului t (LED-ul verde U/t luminează), releul de ieșire R anclanșează 
(LED-ul galben luminează). Această stare se menţine până la deschiderea 
contactului de comandă. În cazul în care contactul de comandă se 
deschide înainte de trecerea timpului t, se ignoră partea din t deja scursă și 
se repornește cronometrarea la următorul ciclu. 

      

 Tensiunea de alimentare trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul 
verde U/t luminează). Odată cu închiderea contactului de comandă 
S, timpul setat t1 începe să se scurgă (LED_ul verde U/t clipește lent). 
După expirarea timpului t1, anclanșează releul de ieșitre (LED-ul galben 
luminează), iar intervalul de timp setat t2 începe să se scurgă (LED-ul 
verde U/t clipește rapid). După expirarea timpului t2, releul de ieșire 
declanșează (LED-ul galben se stinge). Contactul de comandă poate fi 
comutat oricând în timpul derulării intervalului de timp. Următorul ciclu 
poate fi iniţiat abia după încheierea ciclului în desfășurare.  

                  

 Wu 

 Monostabil pe front ascendent       

 WsWa 

 Monostabil cu intare de comandă “S”, cu anclanșare pe front 
crescător și descrescător 

 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, releul de ieșire R 
anclanșează (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp setat t începe 
să se curgă (LED-ul verde U/t clipește). După trecerea timpului t (LED-ul 
verde U/t luminează), releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se 
stinge). Această stare se menţine până la întreruperea alimentării electrice. 
Dacă alimentarea se întrerupe înainte de trecerea timpului t, releul de 
ieșire declanșează. Partea din t deja scursă se ignoră și se repornește 
cronometrarea la următoarea aplicare a tensiunii de alimentare. 

      

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul 
verde U/t luminează). În momentul închiderii contactului de comandă 
S, anclanșează releul de ieșire (LED-ul galben luminează), iar intervalul 
de timp setat t1 începe să se scurgă (LED-ul verde clipește lent). După 
expirarea timpului t1, releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se 
stinge). În momentul deschiderii contactului de comandă, releul de ieșire 
anclanșează din nou (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp setat 
t2 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește rapid). După expirarea 
timpului t2, releul de ieșire declanșează din nou (LED-ul galben se stinge). 
Contactul de comandă poate fi comutat oricând în timpul derulării 
intervalului de timp. 

                  

 Bp 

 Astabil (ciclu simetric), start în starea declanșat       

 Wt 

 Supraveghere tren de impulsuri 

 Odată cu aplicarea tensiunii de alimentare U, timpul setat t începe să se 
scurgă (LED-ul verde U/t clipește). După expirarea intervalului de timp t, 
releul de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează), iar temporizarea 
este reiniţiată. După trecerea timpului t, releul de ieșire declanșează (LED-ul 
galben se stinge). Releul de ieșire se va comanda în raportul 1:1 până la 
întreruperea tensiunii de alimentare. 

      

 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, anclanșează releul de 
ieșire R (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp setat t1 începe să 
se scurgă (LED-ul verde U/t clipește lent). Odată cu expirarea timpului t1, 
timpul setat t2 începe să se scurgă (LED-ul verde U/t clipește rapid). Pentru 
ca releul de ieșire să rămână anclanșat, contactul de comandă S trebuie 
închis, iar apoi redeschis în intervalul setat t2. Dacă acest lucru nu se 
întâmplă, releul de ieșire R declanșează (LED-ul galben se stinge) și toate 
impulsurile următoare de la contactul de comandă S sunt ignorate. Pentru a 
relua funcţia, trebuie decuplată și reluată alimentarea. 

   

 Relee de timp 

 w   Relee de timp seria ZR4, conectabile tip fişă la un soclu MT, cu 11 poli 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 w   Date tehnice 
          ZR4MF025-A  ZR4B0025-A 

 SEMNALIZARE 
 LED-ul verde  U/t 
luminează 

    Tensiune de alimentare aplicată 

    LED-ul verde U/t clipește    
 Se scurge intervalul de 

temporizare 
 Se scurge intervalul de 

temporizare t1 

   
 LED-ul verde U/t clipește 
rapid 

     - 
 Se scurge intervalul de 

temporizare t2 

    LED-ul galben R 
luminează DA/NU 

    Poziţia releului de ieşire 

 EXECUŢIE MECANICĂ  Carcasa     Material plastic cu autostingere  
    Grad protecţie carcasă     IP40 
    Fixare  IEC 60067-1-18a  Soclu cu 11 poli YMR78700  
    Cleme  (VBG 4, PZ1)  Cleme lift (captive), cu protecţie la atingere directă 
    Grad protecţie cleme     IP20 
    Poziţia de montaj     Opţional 

   
 Moment de strângere 
clemă 

    max. 1Nm 

    Racord cu cleme     1 x 0,5 până la 2,5 mm2 cu/fără bucşă de sertizare 
          1 x 4 mm2 fără bucşă de sertizare 
          2 x 0.5 până la 1.5 mm2 cu/fără bucşă de sertizare 
          2 x 2.5 mm2 flexibil, fără bucşă de sertizare 
 CIRCUIT DE ALIMENTARE  Borne de alimentare     S2(+);S10 / A1(+);A2 
    Tensiune de alimentare     12-240V ca/cc 
    Toleranţa      -10% până la +10% 
    Consum nominal     6VA (2W) 
    Frecvenţă nominală     48 până la 63Hz 
    Ciclu de utilizare     100% 
    Durata de restabilire     100ms 
    Pulsaţie reziduală la c.c.     10% 
    Tensiune de decuplare     >30% din tensiunea de alimentare minimă 

   
 Categoria de 
supratensiune 

 (IEC 60664-1)  III  

    Impuls de tensiune 
admisibil 

    4kV 

 CIRCUIT DE IEȘIRE  CONTACT     2 CC (contacte comutatoare) libere de potenţial 
    Tensiune nominală     250Vca 
    Capacitate de comutare     2000VA (8A/250V) 
    Siguranţă     8A rapidă 

   
 Durată de viaţă, 
mecanică 

    20 x 106 cicluri de conectare 

    Durată de viaţă, electrică     2 x 105 cicluri de comutare la 1000VA sarcină rezistivă 
    Frecvenţa de comutare  (IEC 60947-5-1  max. 6/min la 1000VA sarcină rezistivă 

   
 Categoria de 
supratensiune 

 (IEC 60664-1)  III  

    Impuls de tensiune 
admisibil 

    4kV 

 INTRARE DE COMANDĂ 
 Intrare cu potenţial 
aplicat 

    borne S2-S5 

    Capacitate de încărcare     Da 
    Lungime max. cablu     10m 
    Prag de anclanşare     Adaptat automat la alimentare 

    Lungime min. impuls de 
comandă 

    în cc 50ms, în ca 100ms 

 PRECIZIE  Precizie     ±1% din valoarea de capăt a scalei 
    Precizie de reglare     5% din valoarea de capăt a scalei 
    Precizie de repetare     0,5% sau ±5ms 
    Influenţă temperatură     ≤0,01%/°C 
 CONDIŢII DE MEDIU  Temperatura ambiantă  (IEC 68-1)  -25°C până la +55°C 

    Temperatură de 
depozitare 

    -25°C până la  +70°C 

    Temperatură de transport     -25°C până la +70°C 

    Umiditate relativă a 
aerului 

    15% până la 85%  

    Grad de poluare  (IEC 60664-1)  2, în stare montată 3  
   

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Relee multifuncţionale 

 Releu de timp multifuncţional, tip fişă, Ualim=12-240VAC/DC, 2CC, 8 A    ZR4MF025-A 

 Relee cu semnal de ceas (ciclu asimetric), bifuncţionale 

 Releu multifuncţional, 2 timpi, tip fişă, Ualim=12-240VAC/DC, 2CC, 8 A    ZR4B0025-A 

 Socluri 

 Soclu pentru relee MT şi ZR4 cu 3CC, 11pini-SE11, conexiune cu şurub    YMR78700 

 Relee de timp 

 w   Relee de timp seria ZR4, conectabile tip fişă la un soclu MT, cu 11 poli 
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 ZR6MF052  ZR6MF052 

 w   Schrack-Info
  • 16 Funcţii

• 16 Domenii de temporizare

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Tensiune de alimentare: 24 până la 240Vca/cc 

• Racord cu potenţiometru la distanţă

• Lăţime constructivă 22,5mm

• Formă constructivă industrială 

   

 w   Descrierea funcţionării 
 1 contact temporizat (cleme 15-16-18) și 1 contact instantaneu (cleme 25-26-28) 

 E11  Temporizare la anclanșare    
 R11  Temporizare la declanșare  cu contact de comandă “S” 
 Es11  Temporizare la anclanșare  cu contact de comandă “S” 

 Wu11  Monostabil pe front ascendent    
 Ws11  Monostabil pe front ascendent  cu contact de comandă “S” 
 Wa11  Monostabil pe front descendent  cu contact de comandă “S” 
 Bi11  Astabil (ciclu simetric), start în starea anclanșat    
 Bp11  Astabil (ciclu simetric), start în starea declanșat    

         
 2 contacte temporizate 

 E20  Temporizare la anclanșare    
 R20  Temporizare la declanșare  cu contact de comandă “S” 
 Es20  Temporizare la anclanșare  cu contact de comandă “S” 

 Wu20  Monostabil pe front ascendent    
 Ws20  Monostabil pe front ascendent  cu contact de comandă “S” 
 Wa20  Monostabil pe front descendent  cu contact de comandă “S” 
 Bi20  Astabil (ciclu simetric), start în starea anclanșat    
 Bp20  Astabil (ciclu simetric), start în starea declanșat    

   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR6 

 w   Domenii de temporizare  w   Schema de conexiuni 

 Domenii de temporizare  Domenii de reglaj 
 1s  50ms - 1s 
 3s  150ms - 3s 

 10s  500ms - 10s 
 30s  1500ms - 30s 
 1min  3s - 1min 
 3min  9s - 3min 

 10min  30s - 10min 
 30min  90s - 30min 

 1h  3min - 1h 
 3h  9min - 3h 

 10h  30min - 10h 
 30h  90min - 30h 
 1z  72min - 1z 
 3z  216min - 3z 

 10z  12h - 10z 
 30z  36h - 30z 
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 w   Funcţii (Partea I-a) 

   

 w   Descrierea în detaliu a funcţiilor (Partea I-a) 
 La conectarea unui potenţiometru la distanţă, potenţiometrul intern este dezactivat! Selectarea funcţiei de temporizare trebuie realizată fără a se aplica tensiune. 

 E11 

 Temporizare la anclanșare       

 E20 

 Temporizare la anclanșare 
 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, contactul rapid 
anclanșează, iar intervalul de timp setat t începe să se scurgă (LED-ul verde 
clipește). După expirarea timpului t, (LED-ul verde luminează), anclanșează 
și contactul temporizat (LED-ul galben luminează). Această stare se menţine 
până la întreruperea alimentării electrice. Dacă alimentarea se intrerupe 
înainte de expirarea timpului t, se ignoră partea din t deja scursă și se 
repornește cronometrarea la următoarea aplicare a tensiunii de alimentare. 

      

 Odată cu aplicarea tensiunii de alimentare U, timpul setat t1 începe 
să se scurgă (LED-ul verde clipește). După expirarea timpului t (LED-ul 
verde luminează), ambele relee de ieșire anclanșează (LED-ul galben 
luminează). Această stare se menţine până la întreruperea alimentării 
electrice. Dacă alimentarea se întrerupe înainte de expirarea timpului 
t, se ignoră partea din t deja scursă și se repornește cronometrarea la 
următoarea aplicare a tensiunii de alimentare. 

                  

 R11 

 Temporizare la declanșare, cu intrare de comandă “S”       

 R20 

 Temporizare la declanșare, cu intrare de comandă “S” 
 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul 
verde luminează). În momentul închiderii contactului de comandă Y1-Y2, 
anclanșează contactul rapid și contactul temporizat (LED-ul galben 
luminează). Odată cu deschiderea contactului de comandă S, contactul 
rapid declanșează, iar timpul setat t începe să se scurgă (LED-ul verde 
clipește). După expirarea timpului t (LED-ul verde luminează), contactul 
temporizat declanșează (LED-ul galben se stinge). În cazul în care contactul 
de comandă se închide înainte de expirarea timpului t, se ignoră partea din 
t deja scursă și se repornește cronometrarea la următorul ciclu. 

      

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul 
verde luminează). În momentul închiderii contactului de comandă Y1-Y2, 
anclanșează ambele relee de ieșire (LED-ul galben luminează). Odată cu 
deschiderea contactului de comandă, timpul setat t începe să se scurgă 
(LED-ul verde clipește). După expirarea timpului t (LED-ul verde luminează), 
releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). În cazul în care 
contactul de comandă se închide înainte de expirarea timpului t, se ignoră 
partea din t deja scursă și se repornește cronometrarea la următorul ciclu. 

                  

 Es11 

 Temporizare la anclanșare, cu intrare de comandă “S”       

 Es20 

 Temporizare la anclanșare, cu intrare de comandă “S” 
 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
luminează). Odată cu închiderea contactului de comandă Y1-Y2, contactul 
rapid anclanșează, iar timpul setat t începe să se scurgă (LED-ul verde 
clipește). După expirarea timpului t (LED-ul verde luminează), anclanșează 
și contactul temporizat (LEd-ul galben luminează). Această stare se menţine 
până la deschiderea contactului de comandă. Dacă se deschide contactul 
de comandă înainte de expirarea timpului t, contactul rapid declanșează. 
Partea di t deja scursă se ignoră și se repornește cronometrarea la 
următorul ciclu. 

      

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul 
verde luminează). Odată cu închiderea contactului de comandă Y1-Y2, 
timpul setat t începe să se scurgă (LED-ul verde clipește). După expirarea 
timpului t (LED-ul verde luminează), ambele relee de ieșire anclanșează 
(LED-ul galben luminează). Această stare se menţine până la deschiderea 
contactului de comandă. În cazul în care, contactul de comandă se 
deschide înainte de expirarea timpului t, se ignoră partea din t deja scursă 
și se repornește cronometrarea la următorul ciclu.  

                  

 Wu11 

 Monostabil pe front ascendent, comandă în tensiune       

 Wu20 

 Monostabil pe front ascendent, cu comandă în tensiune 
 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, anclanșează contactul 
rapid și contactul temporizat (LED-ul galben luminează), iar intervalul de 
timp setat t începe să se scurgă (LED-ul verde clipește). După expirarea 
timpului t (LED-ul verde luminează), contactul temporizat declanșează 
(LED-ul galben se stinge). Această stare se menţine până la întreruperea 
alimentării electrice. Dacă se întrerupe tensiunea de alimentare înainte de 
expirarea timpului t, declanșează contactul rapid și cel temporizat. Partea 
din t deja scursă se ignoră și se repornește cronometrarea la următoarea 
aplicare a tensiunii de alimentare. 

      

 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, ambele relee de ieșire 
anclanșează (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp setat t 
începe să se scurgă (LED-ul verde clipește). După expirarea timpului t 
(LED-ul verde luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se 
stinge). Această stare se menţine până la întreruperea alimentării electrice. 
Dacă alimentarea se întrerupe inainte de expirarea timpului t, releele de 
ieșire declanșează. Partea din t deja scursă se ignoră și se repornește 
cronometrarea la următoarea aplicare a tensiunii de alimentare. 

 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR6 
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 w   Funcţii (Partea II-a) 

   

 w   Descrierea în detaliu a funcţiilor (Partea II-a) 
 La conectarea unui potenţiometru extern, potenţiometrul intern este dezactivat! Selectarea funcţiei de temporizare trebuie realizată fără a se aplica tensiune. 

 Ws11 

 Monostabil pe front ascendent, cu intrare de comandă “S”       

 Ws20 

 Monostabil pe front ascendent, cu intrare de comandă “S” 
 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
luminează). În momentul închiderii contactului de comandă Y1-Y2, anclanșează 
contactul rapid și contactul temporizat (LED-ul galben luminează), iar intervalul 
de timp setat t începe să se scurgă (LED-ul verde clipește).  După expirarea 
timpului t (LED-ul verde luminează), contactul temporizat declanșează (LED-ul 
galben se stinge). Contactul rapid rămâne anclanșat până la deschiderea 
contactului de comandă. Contactul de comandă (și, odată cu acesta, contactul 
rapid), poate fi comutat oricând în timpul derulării intervalului de timp. Următorul 
ciclu poate fi iniţiat abia după încheierea ciclului în desfășurare. 

      

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
luminează). Odată cu închiderea contactului de comandă Y1-Y2, ambele 
relee de ieșire anclanșează (LED-ul galben luminează), iar timpul setat t începe 
să se scurgă (LED-ul verde clipește). După expirarea timpului t (LED-ul verde 
luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). Contacul 
de comandă poate fi comutat oricând în timpul derulării intervalului de timp. 
Următorul ciclu poate fi iniţiat abia după încheierea ciclului în desfășurare. 

                  

 Wa11 

 Monostabil pe front descendent, cu intrare de comandă “S”       

 Wa20 

 Monostabil pe front descendent, cu intrare de comandă “S” 
 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
luminează). Odată cu închiderea contactului de comandă Y1-Y2 anclanșează 
contactul rapid. Odată cu deschiderea contactului de comandă, contactul rapid 
declanșează, contactul temporizat anclanșează (LED-ul galben luminează), iar 
timpul setat t începe să se scurgă (LED-ul verde clipește). După expirarea timpului 
t (LED-ul verde luminează), contactul temporizat declanșează (LED-ul galben 
se stinge). Contactul de comandă (și odată cu acesta, contactul rapid) poate fi 
comutat oricând în timpul derulării intervalului de timp. Următorul ciclu poate fi 
iniţiat abia după încheierea ciclului în desfășurare. 

      

 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde 
luminează). Închiderea contactului de comandă Y1-Y2 nu influenţează poziţia 
releelor de ieșire. Odată cu deschiderea contactului de comandă, ambele 
relee de ieșire anclanșează (LED-ul galben luminează), iar timpul setat t începe 
să se scurgă (LED-ul verde clipește). După expirarea timpului t (LED-ul verde 
luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). Contactul 
de comandă poate fi comutat oricând în timpul derulării intervalului de timp. 
Următorul ciclu poate fi iniţiat abia după încheierea ciclului în desfășurare. 

                  

 Bi11 

 Astabil (ciclu simetric), start în starea declanșat       

 Bi20 

 Astabil (ciclu simetric), start în starea anclanșat 
 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, anclanșează contactul rapid 
și contactul temporizat (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp setat t 
începe să se scurgă (LED-ul verde clipește). După expirarea intervalului de timp 
t, declanșează contactul temporizat (LED-ul galben se stinge), iar temporizarea 
este reiniţiată. Contactul temporizat se va comanda în raportul 1:1 până la 
întreruperea tensiunii de alimentare. 

      

 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, anclanșează releele de ieșire 
(LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp setat t începe să se scurgă (LED-
ul verde clipește). După expirarea intervalului de timp t, declanșează releele de 
ieșire (LED-ul galben se stinge), iar temporizarea este reiniţiată. Releele de ieșire 
se vor comanda în raportul  1:1 până la întreruperea tensiunii de alimentare. 

                  

 Bp11 

 Astabil (ciclu simetric), start în starea anclanșat       

 Bp20 

 Astabil (ciclu simetric), start în starea declanșat 
 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U anclanșează contactul rapid, 
iar intervalul de timp setat t începe să se scurgă (LED-ul verde clipește). După 
expirarea intervalului de timp t anclanșează contactul temporizat (LED-ul galben 
luminează), iar temporizarea este reiniţiată. După expirarea timpului t, contactul 
temporizat declanșează (LED-ul galben se stinge). Contactul temporizat se va 
comanda în raportul 1:1 până la întreruperea tensiunii de alimentare. 

      

 Odată cu aplicarea tensiunii de alimentare U, timpul setat t începe să se scurgă 
(LED-ul verde clipește). După expirarea intervalului de timp t, anclanșează 
releele de ieșire (LED-ul galben luminează), iar temporizarea este reiniţiată. 
După expirarea timpului t, releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se 
stinge). Releele de ieșire vor fi comandate în raportul 1:1 până la întreruperea 
tensiunii de alimentare. 

                  
                  

 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR6 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 w   Date tehnice 
          ZR6MF052 
 SEMNALIZARE  LED verde U/t luminează     Tensiune de alimentare aplicată  
    LED verde U/t  clipește      Se scurge intervalul de temporizare 
    LED galben R luminează DA/NU     Poziţia releului de ieșire 
 EXECUŢIE MECANICĂ  Carcasă     Material plastic cu autostingere 
    Grad protecţie carcasă      IP40 
    Fixare   (EN 60715)  Șină profilată TS 35  
    Cleme lift (captive), cf VBG 4  (VBG 4, PZ1 necesar)  Cleme lift cu protecţie la atingere directă 
    Grad de protecţie cleme     IP20 
    Poziţie montaj     Opţional 
    Moment de strângere clemă     max. 1 Nm 
    Racord cu cleme     1 x 0,5 până la 2,5 mm2 cu/fără bucșă de sertizare 
          1 x 4 mm2 fără bucșă de sertizare 
          2 x 0.5 până la 1.5 mm2 cu/fără bucșă de sertizare 
          2 x 2.5 mm2 flexibil, fără bucșă de sertizare 
 CIRCUIT DE ALIMENTARE  Intrare     Clemele A1-A2 (separate galvanic) 
    Tensiune de alimentare  ca/cc  24 până la 240V 
    Toleranţă  24 până la 240Vcc   -20% până la +25% 
       24 până la 240Vca   -15% până la +10% 
    Frecvenţa nominală  48 până la 400Hz  24 până la 240V~ 
       16 până la 48Hz  48 până la 240V~ 
    Consum nominal     2,5VA (1W) 
    Ciclu de utilizare     100% 
    Durată de restabilire     500ms 
    Forma curbei  în c.a.  Sinus 
    Pulsaţie reziduală   în c.c.  10% 
    Tensiune de decuplare     >15% din tensiunea de alimentare min. 
    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III  
    Impuls de tensiune admisibil     4kV 
 CIRCUIT DE IEȘIRE  Contacte     2 CC (contacte comutatoare) libere de potenţial 
    Tensiune nominală     250Vca 

    Capacitate de comutare  
 Dacă distanţa dintre aparate este mai 
mică de 5mm! 

 750VA (3A/250V~) 

      
 Dacă distanţa dintre aparate este mai 
mare de 5mm! 

 1250VA (5A/250V~) 

    Siguranţă     5A rapidă 
    Durată de viaţă, mecanică     20 x 106 cicluri de conectare 
    Durată de viaţă, electrică     2 x 105 cicluri de conectare la 1000VA sarcină ohmică 
    Frecvenţa de conectare 

 (IEC 60947-5-1) 
 max. 60/min la 100VA sarcină rezistivă 

       max. 6/min la 1000VA sarcină rezistivă 
    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III  
    Impuls de tensiune admisibil     4kV 
 INTRARE DE COMANDĂ  Activare     Punte Y1-Y2 
    Intrare cu potenţial aplicat     Da, izolaţii de bază faţă de circuitele de intrare și ieșire 
    Capacitate de încărcare     Nu 
    Tensiune de comandă  max.   5V 
    Curent de scurtcircuit  max.   1mA 
    Lungime cablu  max.   10m 
    Lungime impuls de comandă  min.  50ms 

 POTENŢIOMETRU PT TELECOMANDĂ* 
 (Nu este cuprins în pachetul 
livrat)    

 La conectarea unui potenţiometru extern, potenţiometru 
intern va fi dezactivat! 

    Conexiune     Potenţiometru de 1MΩ , Clemele Z1-Y2 
    Tip cablu     Cablu cu perechi torsadate sau cablu bandă, bifilar 
    Tensiune de comandă  max.   5V 
    Curent de scurtcircuit  max.   domeniul [μA] 
    Lungime cablu  max.   5m 

 PRECIZIE  Precizie de bază    
 ±1% din valoarea de capăt a scalei, cu potenţiometru de 

1MΩ 
    Răspuns în frecvenţă      - 

    Precizie de reglare    
 5% din valoarea de capăt a scalei, cu potenţiometru de 

1MΩ  
    Precizie de repetare     0,5% sau ±5ms 
    Influenţă temperatură     ≤0,01%/°C 
 CONDIŢII DE MEDIU  Temperatura ambiantă  (IEC 60068-1)  -25°C până la +55°C 
       (UL 508)  -25°C până la +40°C 
    Temperatura de depozitare     -25°C până la +70°C 
    Temperatura de transport     -25°C până la +70°C 
    Umiditatea relativă a aerului  (IEC 60721-3-3 Clasă 3K3)  15% până la 85%  
    Grad de poluare  (IEC 60664-1)  3  
    Stabilitate la vibraţii  (IEC 60068-2-6)  10 până la 55Hz, 0,35mm  
    Rezistenţa la șocuri  (IEC 60068-2-27)  15g, 11ms  
 *La conectarea unui potenţiometru la distanţă, potenţiometrul intern este dezactivat! Rezistenţa nominală a potenţiometrului este 1MΩ. De la  valori de peste 1,6MΩ reglajul de timp 
este din nou determinat de potenţiometrul interior. 
            

 Relee de timp 

 w   Relee de timp, seria ZR6 

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Relee multifuncţionale 

 Releu multifuncţional (16 fcţ.), 2CC, Ualim=24-240VAC/VDC, 8A    ZR6MF052 
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 UR5U  UR5I, UR5P  UR5R1021  UR5L1021 

 w   Schrack-Info
  UR5U1011

• Supravegherea tensiunii, în curent continuu și curent alternativ, în 
reţele monofazate

• Supraveghere tensiune minimă

• 1 CC (contact comutator)

• Lăţime constructivă 17,5mm

• Formă constructivă modulară

UR5U3011

• Supraveghere tensiune, 3-faze

• Supraveghere tensiune minimă

• Tensiunea de alimentare = tensiunea măsurată

• 1 CC (contact comutator)

• Lăţime constructivă 17,5mm

• Formă constructivă modulară

UR5U3N11

• Supraveghere tensiune minimă în reţele 3-fazate

• Prag de comutare US și histerezis fixat

• 1 CC (contact comutator)

• Lăţime constructivă 17,5mm

• Formă constructivă modulară

UR5I1011

• Supraveghere curent alternativ în reţele monofazate

• 1 CC (contact comutator)

• Lăţime constructivă 17,5mm

• Formă constructivă modulară

UR5P3011

• Supravegherea succesiunii, lipsei și asimetriei fazelor

• 1 CC (contact comutator) liber de potenţial (releu de ieșire)

• Lăţime constructivă 17,5mm

• Formă constructivă modulară

UR5R1021

• Releu declanșator pt supravegherea temperaturii înfășurărilor 
motorului, cu și fără supraveghere la scurtcircuit a circuitului 
termistorului (selectabil prin cleme)

• Evaluarea opţională a unui contact termic

• Funcţie de test cu tastă de resetare integrată

• Tensiune nominală de izolaţie circuit senzor, până la 690V

• 1 CC (contact comutator)

• Lăţime constructivă 35mm

• Formă constructivă modulară

UR5L1021

  • Supraveghere nivel lichide conductive

• Funcţie multiplă

• Separare sigură a circuitelor de măsură

• 1 CC (contact comutator)

• Lăţime constructivă 35mm

• Formă constructivă modulară 

 Relee de supraveghere 

 w   Relee de supraveghere, seria UR5 
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 w   Descrierea funcţionării 
 Articol  Funcţii 

 UR5U1011 
 Supravegherea tensiunii în reţele de curent continuu și alternativ 

monofazate, cu valori de prag și histerezis, reglabile.  
 UNDER = Supraveghere tensiune minimă 

 UR5U3011  Supravegherea tensiunii minime  în reţele trifazate, (tensiuni de fază), 
cu tensiune de prag Us reglabilă și histerezis fixat. 

 UR5U3N11  Supravegherea tensiunii minime  în reţele trifazate, (tensiuni de fază), 
cu prag de comutare Us și histerezis fixat. 

 UR5I1011  Supraveghere curent alternativ în reţele monofazate cu valoare de 
prag reglabilă și histerezis fix. 

 UR5P3011  Supraveghere succesiune faze, lipsă fază și asimetrie cu prag reglabil, 
conexiune conductor neutru opţional. 

 UR5R1021 

 Supravegherea temperaturii înfășurărilor motorului (maxim 6 PTC), 
cu blocare la defecte pentru senzorul de temperatură, conform 

DIN 44081. Supraveghere la scurtcircuit a circuitului termistorului 
(selectabil din cleme), Funcţie de test cu tastă de resetare integrată. 

 UR5L1021 

 Supraveghere nivel fluide conductive cu temporizare la anclanșare 
și declanșare, reglabile separat și următoarele funcţii selectabile prin 

intermediul unui comutator rotativ: 
 Pump  up =  Pompare în sus (umplere) sau supraveghere nivel minim 
 Pump down = Pompare în jos (golire) sau supraveghere nivel maxim 

   

 w   Dimensiuni [mm] 
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 w   Domenii de temporizare 
 Articol        Domeniu de reglaj 

 UR5U1011  Temporizare declanșare (Delay):      - 
 UR5U3011  Temporizare declanșare:     fix, cca 200ms 

 UR5U3N11 
 Tmporizare declanșare:      fix, cca 200ms 
 Prag de comutare Us:  (L-N)  fix, 195,5V (L-N) 

 UR5I1011  Temporizare declanșare (Delay):      - 
 UR5P3011  Temporizare declanșare:     fix, cca 100ms 

 UR5R1021 
 Timp supresiv la pornire:      - 
 Temporizare declanșare:      - 

 UR5L1021 
 Temporizare anclanșare (Delay ON):     0,5 până la 10s 
 Temporizare declanșare (Delay OFF):     0,5 până la 10s 

   

 w   Scheme de conexiuni 

   

 w   Scheme de conexiuni 
 A  Supraveghere cu senzor de temperatură 
 B  Supraveghere cu termocontact 
 C  Reset 
 D  Sondă de maxim 
 E  Sondă de minim 
 F  Sondă de măsură 
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 w   Funcţii 
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 w   Descrierea în detaliu a funcţiilor  (Partea I-a) 

 UR5U1011 
 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde luminează). Releul de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează), dacă 
tensiunea măsurată depășește valoarea setată  cu potenţiometrul Us. Dacă tensiunea scade sub valoarea histerezisului H, releul de ieșire R declanșează 
(LED-ul galben se stinge). 

         

 UR5U3011 

 Supraveghere tensiune minimă în curent alternativ, în reţele trifazate cu prag de comutare fixat (E1YF) sau variabil (E1YU) și histerezis fixat. Toate 
intrările de măsură (L1, L2 și L3) trebuie să fie cuplate la câte o fază. Dacă se dorește o supraveghere monofaztă, trebuie conectate cele trei intrări de 
măsură la aceeași fază, pentru ca aceeași tensiune necesară , să fie aplicată pe toate intrările. Dacă este aplicată o tensiune inversă, provenită de la un 
consumator, de valoare mai mare decât valoarea de prag U, nu este posibilă identificarea dispariţiei unei faze. 
 Funcţie de test (opţional) 
 Funcţia de test permite decuplarea manuală a releului de ieșire. 
 Supravegherea tensiunii minime 
 Releul de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează), dacă tensiunea măsurată depășește pe toate fazele pragul de comutare  Us, inclusiv histerezis. 
Dacă tensiunea uneia dintre cele trei faze scade sub valoarea fixată, releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). 

         

 UR5U3N11 

 Supraveghere tensiune minimă în curent alternativ, în reţele trifazate cu prag Us și histerezis fixat.  Toate intrările de măsură (L1, L2 și L3) trebuie  cuplate 
la câte o fază. Dacă nu se dorește o supraveghere a celor trei faze, trebuie cuplate mai multe intrări de măsură la o singură fază, pentru ca aceeași 
tensiune  necesară să fie aplicată pe toate intrările. Dacă este aplicată o tensiune inversă, condiţionată de către un consumator, de o valoare mai mare 
decât valoarea de prag Us, nu este posibilă identificarea dispariţiei unei faze. 
 Funcţie de test (opţional) 
 Funcţia de test permite decuplarea manuală a releului de ieșire. 
 Supravegherea tensiunii minime 
 Releul de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează), dacă tensiunea măsurată depășește, pe toate fazele, pragul de cuplare Us, inclusiv histerezis. 
Dacă tensiunea uneia dintre faze (L1, L2 sau L3), scade sub valoarea fixată, releul de ieșire R decuplează (LED-ul galben se stinge). 

         

 UR5I1011 
 Tensiunea de alimentare U trebuie să fie aplicată permanent (LED-ul verde luminează). Releul de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează), 
când curentul măsurat depășește valoarea setată cu potenţiometrul Is. Când curentul este mai mic decât valoarea histerezisului H, releul de ieșire R 
declanșează (LED-ul galben se stinge). 

         

 UR5P3011 

 A 
 Supravegherea succesiunii fazelor 
 Dacă toate fazele sunt conectate corect, iar asimetria sistemului trifazat este mai mică decât valoarea fixată, anclanșează releul de ieșire R 
(LED-ul galben luminează). Dacă se modifică sensul de succedare al fazelor, releul de ieșire R declanșează (LED-ul galben se stinge). 

 B 
 Supravegherea dispariţiei unei faze 
 Releul de ieșire R declanșează (LED-ul galben se stinge), dacă tensiunea uneia dintre faze dispare. 

 C 

 Identificarea tensiunii inverse  prin intermediul evaluării asimetriei 
 Releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge), dacă pragul de asimetrie dintre tensiunile de fază depășește valoarea fixată cu 
potenţiometrul ASYM. Declanșarea se produce și în cazul când asimetria este cauzată de tensiunile induse de motoarele care funcţionează 
alimentate în 2 faze. 

         

 UR5R1021 

 Supravegherea temperaturii înfășurărilor motorului cu contor de erori 
 La aplicarea tensiunii de alimentare (aprinderea LED-ului verde), dacă rezistenţa circuitului PTC este mai mică de 3,6kΩ  (temperatura normală a 
motorului), releul de ieșire R anclanșează.  

  
 Releul de ieșire R declanșează pe durata apăsării tastei interne de testare/resetare și astfel se poate verifica funcţia de comutare în caz de avarie. La 
folosirea unei taste de resetare externe, funcţia de test este dezactivată. 

  
 În momentul în care rezistenţa totală crește peste 3,6kΩ  (minim unul dintre PTC-uri a atins temperatura de decuplare nominală), releul de ieșire R 
declanșează și se indică prezenţa unei erori (LED-ul roșu luminează). 

  
 Releul de ieșire R anclanșează din nou, iar eroarea este eliminată (LED-ul roșu se stinge), dacă după răcire rezistenţa totală a PTC-ului coboară din nou 
sub 1,65kΩ  și se apasă o tastă de resetare (internă sau externă) ori se întrerupe și apoi se aplică din nou tensiunea de alimentare. Dacă tensiunea uneia 
dintre fazele recordate scade sub valoarea fixată, releul de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge) 

 D  Utilizarea resetului extern 
 D1  Reset extern 
 E  Utilizarea testei interne de testare / resetare 

 E1  Test/Reset 
 #1  LED-de eroare 
 #2  PTC (cu coeficient pozitiv de temperatură) 
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 w   Funcţii 
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 w   Descrierea în detaliu a funcţiilor (Partea II-a) 

 UR5L1021 

 Menţiune 
 Drept cablu de măsură se folosește un cablu de capacitate liniară cât se poate de redusă! 

 Se recomandă următoarele proceduri de setare: 
 • Temporizarea existentă trebuie setată la min. (0,5s). 
 • Comutatorul de selecţie pompă trebuie să se afle în poziţia Pump down (golire). 
 • În cazul sondelor scufundate, potenţiometrul sensibilităţii (Sensitivity) trebuie rotit lent în sens orar, de la min la max, până la anclanșarea releului de ieșire. 
 • La final, sondele scufundate trebuie scoase din lichid, pentru a se controla dacă releul declanșează. Dacă releul nu declanșează la scoaterea sondelor, 
potenţiometrul sensibilităţii (Sensitivity) trebuie rotit puţin înapoi, în sens antiorar. 
 • Setaţi valoarea dorită a temporizării, pentru a ,,masca” umezirea de scurtă durată a sondelor prin valurile de lichid. 
 • Aduceţi comutatorul de selecţie al funcţiei în poziţia dorită: (fie Pump up sau Pump down). 

  

 F 

 Pompare în sus (Umplere-Pump Up) 
 Trebuie realizată conectarea tijelor sondelor E1, E2 și E3. În locul sondei de măsură E3 se poate conecta recipientul conductiv. Dacă nivelul lichidului 
scade sub sonda de minim E2, începe derularea perioadei de  temporizare la anclanșare (Delay ON). După expirarea duratei de temporizare, 
releul de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează). Dacă nivelul lichidului crește peste sonda de maxim E1, începe perioada de temporizare la 
declanșare (Delay OFF). După expirarea duratei de temporizare, releul de ieșire R declanșează (se stinge LED-ul galben). 

 G 

 Pompare în jos (Golire-Pump down) 
 Trebuie realizată conectarea tijelor sondelor E1, E2 și E3. În locul sondei de măsură E3 se poate conecta recipientul conductiv. Dacă nivelul lichidului 
crește peste sonda de maxim E1, începe derularea perioadei de temporizarela anclanșare (Delay ON). După expirarea duratei de temporizare, releul 
de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează). Dacă nivelul lichidului scade sub sonda de minim E2, începe derularea perioadei de temporizare la 
declanșare (Delay OFF). După expirarea duratei de temporizare, releul de ieșire R declanșează (se stinge LED-ul galben). 

 H 

 Supraveghere nivel minim (Pump up) 
 Trebuie realizată conectarea tijelor sondelor E2 și E3 (Punte E1-E3). În locul sondei de măsură E3 se poate conecta recipientul conductiv. Dacă nivelul 
lichidului scade sub sonda E2, începe derularea perioadei de temporizare la anclanșare (Delay ON). După expirarea duratei de temporizare, releul de 
ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează). Dacă nivelul lichidului crește peste sonda E2, începe derularea peroadei de temporizare la declanșare 
(Delay OFF). După expirarea duratei de temporizare, releul de ieșire declanșează (se stinge LED-ul galben). 

 I 

 Supraveghere nivel maxim (Pump down) 
 Trebuie realizată conectarea tijelor sondelor E2 și E3 (Punte E1-E3). În locul sondei de măsură E3 se poate conecta recipientul conductiv. Dacă nivelul 
lichidului crește peste sonda E2, începe derularea perioadei de temporizare la anclanșare (Delay ON). După expirarea duratei de temporizare, 
releul de ieșire R anclanșează (LED-ul galben luminează). Dacă nivelul lichidului scade sub sonda E2, începe derularea perioadei de temporizare la 
declanșare (Delay OFF). După expirarea duratei de temporizare, releul de ieșire R declanșează (se stinge LED-ul galben). 

 #3  Nivel 
 #4  Sondă E1 (Probă E1) 
 #5  Sondă E2 (Probă E2) 
 #6  Sondă E3 (Probă E3) 
 #7  Temporizare la anclanșare (Delay ON) 
 #8  Temporizare la declanșare (Delay OFF) 
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 w   Date tehnice (Partea I-a) 
          UR5U1011  UR5U3011  UR5U3N11  UR5I1011 

 SEMNALIZARE  LED verde  luminează DA/NU    
 Tensiune de 

alimentare aplicată 
  -   - 

 Tensiune de 
alimentare aplicată 

    LED verde L1 luminează DA/NU      - 
 Semnalizare pt 
tensiunea L1-N 

  -   - 

    LED verde L2 luminează DA/NU      - 
 Semnalizare pt 
tensiunea L2-N 

  -   - 

    LED verde L3 luminează DA/NU      - 
 Semnalizare pt 
tensiunea L3-N 

  -   - 

    LED galben luminează DA/NU     Poziţia releului de ieșire 
 EXECUŢIE MACANICĂ  Carcasă     Material plastic cu autostingere 
    Grad de protecţie carcasă      IP40 
    Fixare  (EN 60715)  Șină profilată TS 35   

    Cleme  
 (VBG 4, necesar 

PZ1) 
 Cu protecţie la atingere directă 

    Grad de protecţie cleme     IP20 
    Poziţie montaj     Opţional 
    Moment de strângere clemă     max. 1 Nm 
    Racord cu cleme     1 x 0,5 până la 2,5 mm2 cu/fără bucșă de sertizare 
          1 x 4 mm2 fără bucșă de sertizare 
          2 x 0,5 până la 1,5 mm2 cu/fără bucșă de sertizare 
          2 x 2,5 mm2 flexibil, fără bucșă de sertizare 
 CIRCUIT DE ALIMENTARE  Tensiune de alimentare     Tensiune de măsură 

 230V~ 
    Tensiune nominală Un    

 24VAC/DC, 
230V~ 

 3(N) 230/400V~ 

    Cleme     230V~  E-F3  N-L1-L2-L3  Li-N 

          24V~ 
 E-F2 

(distanţă 
5mm) 

      
  

          24VDC  E-F1(+)         

    Toleranţă    
  -25% până la 
+20% din UN 

  -30% până la 
+10% din UN 

  -30% până la 
+15% din UN 

  -15% până la 
+15% din UN 

    Consum nominal     230V~ 
 10VA 

(0,6W) 
 5VA (0,6W)  5VA (0,6W)  5VA (0,8W) 

          24V~ 
 1,3VA 

(0,8W) 
 8VA (0,8W)    

  

          24VDC  0,6W         

    Frecvenţa nominală     (ca) 48 până la 63Hz 
    Ciclu de utilizare     100% 
    Durată de restabilire     500ms 
    Forma curbei     c.c. sau c.a. sinus   -  sinus 
    Timp de menţinere      - 

    Tensiune de decuplare    
 60% din tensiunea 

de alimentare 
 Definită prin funcţia de măsură (vezi 

circuitul de măsură) 
 20% din tensiunea 

de alimentare 
    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III  
    Impuls de tensiune admisibil     4kV 
 CIRCUIT DE IEȘIRE  CONTACTE     1 CC liber de potenţial 
    Tensiune nominală Un     250V~ 
    Capacitate de comutare     1250VA (5A/250V~) 
    Siguranţă     5A rapidă 
    Durată de viaţă, mecanică     20 x 106 cicluri de conectare 
    Durată de viaţă, electrică     2 x 105 cicluri de conectare la 1000VA sarcină rezistivă 
    Frecvenţa de comutare  (IEC 60947-5-1)  max. 6/min la 1000VA sarcină rezistivă 
    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III  
    Impuls de tensiune admisibil     4kV 

 CIRCUIT DE MĂSURĂ  Mărimi de măsură    
 c.c. sau c.a. sinus, 
48 până la 63Hz 

 c.a. sinus, 48 până la 63Hz 

    Intrare de măsură    
  Tensiunea de 

alimentare 
 160-240V~ 

  Tensiune de 
alimentare 

 5A (c.a.) 

    Cleme     230V~  E-F3  N-L1-L2-L3  Li, Lk 
          24V~    E-F2*         

          24VDC 
      

E-F1(+) 
      

  

    Capacitate de supraîncărcare     120% din Un 
 Definită prin toleranţa tensiunii de 

alimentare 
  7A (de la 5A: 
distanţa 5mm!) 

    Curent de conectare    
  - 

 1s  40A 
          3s  20A 
    Rezitenţa de intrare      -  10mΩ 
    Prag de comutare Us     80-120%  160-240V  fix, 195,5V (L-N)  10-100% din IN 

    Histerezis H     fix, 5%  cca. 5%  fix, 10% 
    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III  
    Impuls de tensiune admisibil     4kV 
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 w   Date tehnice (Partea II-a) 
          UR5U1011  UR5U3011  UR5U3N11  UR5I1011 
 PRECIZIE  Precizie de bază      5% din valoarea nominală 

    Precizie de reglare    
 ±5% din valoarea 

nominală 
   - 

 ±5% din valoarea 
nominală 

    Precizie de repetare     2% din valoarea nominală 
    Influenţă tensiune      - 
    Influenţă temperatură      ≤0,05% / °C 
 CONDIŢII DE MEDIU  Temperatura ambiantă  (IEC 60068-1)  -25°C până la +55°C 
    Temperatura de depozitare     -25°C până la +70°C 
    Temperatura de transport     -25°C până la +70°C 

    Umiditatea relativă a aerului 
 (IEC 60721-3-3 

Clasă 3K3) 
 15% până la 85%  

    Grad de poluare  (IEC 60664-1)  2  
 2, în stare montată 

3 

    Stabilitate la vibraţii    
 10 până la 55Hz, 

0,35mm 
  - 

 10 până la 55Hz, 
0,35mm 

    Rezistenţa la șocuri     15g, 11ms   -  15g, 11ms 
 *Distanţa dintre aparate trebuie să fie mai mare de 5mm!  
   

 w   Date tehnice (Partea III-a) 
          UR5P3011  UR5R1021  UR5L1021 
 SEMNALIZARE  LED verde luminează DA/NU     Tensiune de alimentare aplicată 

    LED galben luminează DA/NU    
 Poziţia releului de 

ieșire 
  - 

 Poziţia releului de 
ieșire 

    LED roșu luminează DA/NU      - 
 Semnalizare 

eroare 
  - 

 EXECUŢIE MECANICĂ  Carcasă     Material plastic cu autostingere 
    Grad de protecţie carcasă      IP40 
    Fixare  (EN 60715)  Șină profilată TS 35  

    Cleme lift (captive) 
 (VBG 4, necesar 
PZ1) 

 Protecţie la atingere directă  

    Grad de protecţie cleme     IP20 
    Poziţie montaj     Opţional 
    Moment de strângere clemă     max. 1 Nm 
    Racord cu cleme     1 x 0,5 până la 2,5 mm2 cu/fără bucșă de sertizare 
          1 x 4 mm2 fără bucșă de sertizare 
          2 x 0.5 până la 1.5 mm2 cu/fără bucșă de sertizare 
          2 x 2.5 mm2 flexibil, fără bucșă de sertizare 

 CIRCUIT DE ALIMENTARE  Tensiune de alimentare    
 (=tensiune 
măsurată) 

 230V~ 

    Tensiunea nominală Un     3(N) 230/400V~  230V~ 
    Cleme lift (captive)     N-L1-L2-L3  A1-A2 

    Toleranţă    
  -30% până la 
+30% din UN 

  -15% până la +10% din Un 

    Consum nominal     8VA (0,8W)  1,3VA (1W)  2VA (1W) 
    Frecvenţă nominală     c.a. 48 până la 63Hz 
    Ciclu de utilizare     100% 
    Durată de restabilire     500ms  250ms  500ms 
    Timp supresiv la pornire      -  50ms   - 

    Tensiune de decuplare    
 >20% din 

tensiunea de 
alimentare  

 30% din tensiunea de alimentare  

    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III  
    Impuls de tensiune admisibil     4kV  6kV 
 CIRCUIT DE IEȘIRE  CONTACT     1 CC (contact comutator)  liber de potenţial 
    Tensiune nominală     250V~ 
    Cleme       -  11-12-14   - 

    Capacitate de comutare    
 1250VA 

(5A/250V~) 

 1250VA AC1 B300/P300 (cf IEC 
60947-5-1), curent termic permanent 

5A 
    Siguranţă     5A rapidă 
    Durată de viaţă, mecanică     20 x 106 cicluri de conectare 

    Durată de viaţă, electrică    

 2 x 105 cicluri 
de conectare la 

1000 VA  sarcină 
rezistivă 

 2 x 105 cicluri de conectare la 1000 
VA sarcină rezistivă 

    Frecvenţa de comutare  (IEC 60947-5-1)  max. 6/min la 1000VA sarcină rezistivă 
    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III  
    Impuls de tensiune admisibil     4kV  6kV 
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 w   Date tehnice (Partea IV-a) 
          UR5P3011  UR5R1021  UR5L1021 

 CIRCUIT DE MĂSURĂ  Mărimi de măsură    
 3(N)~, Sinus, de la 
48 până la 63Hz 

      

    Intrare de măsură    
  (=Tensiune de 

alimentare)  
    Sonde conductive 

    Cleme      (N)-L1-L2-L3  T1-T2 sau T1-T3  E1-E2-E3 

    Capacitate de supraîncărcare    
 Definită prin 

toleranţa tensiunii 
de alimentare 

      

    Rezistenţa totală la rece        1,5kΩ    
    Valoare de activare  (Releul declanșează)     ≥3,6kΩ    
    Valoare de revenire  (Releul anclanșează)     ≤1,65kΩ    

    Deconectare în caz de scurtcircuit 
termistor 

 Da     La T1-T2    

       Nu     La T1-T3    
    Tensiunea de măsură, la T1-T2  (EN 60947-8)     ≤7,5V la R ≤4kΩ    

    Asimetrie    
 5% până 25% 
reglabil, sau 
deconectabil 

      

    Sensibilitate           0,25 până 100kΩ 
(4mS până 10μS) 

    Tensiune sondă            12V~ 
    Curent sondă           max. 7mA 
    Lungime cablu sondă  Valoare setată <50%        max. 1000m 

    Capacitate  cablu 100nF/km) 
 Valoare setatăj 

100% 
       max. 100m 

    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III  
    Impuls de tensiune admisibil     4kV  6kV 

 PRECIZIE  Precizie de bază    
 5% din valoarea 

nominală 
 ±5%   - 

    Precizie de reglare     5%   - 
    Precizie de repetare     2%   1%    - 
    Influenţa tensiunii      - 
    Influenţa temperaturii     ≤0,05% / °C  ≤0,15% / °C   - 

 CONTACT DE CONTROL R*  Funcţie        
 Racordul unei taste 
de resetare externe 

   

    Capacitate de încărcare        Nu    

    Lungime cablu R1-R2       
 max. 10m 
(torsadat) 

   

    Lungime impuls de comandă:        min. 50ms    

    Reset:       
 ND liber de 

potenţial, cleme 
R1-R2 

   

 CONDIŢII DE MEDIU  Temperatura ambiantă  (IEC 60068-1)  -25°C până la +55°C 
    Temperatură de depozitare     -25°C până la +70°C 
    Temperatură de transport     -25°C până la +70°C 

    Umiditatea relativă a aerului 
 (IEC 60721-3-3 

Clasă 3K3) 
 15% până 85%  

    Grad de poluare  (IEC 60664-1)  2 
 2, în stare montată 

3 
 2 

 *Indicaţie: clemele R2-T2 sunt conectate în interior! 
   

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Relee de supraveghere tensiune 

 Releu supraveghere tensiune, monofazat, Ualim=24VAC/DC sau 230VAC, 1CC, 5A    UR5U1011 

 Releu supraveghere tensiune, trifazat, Ualim=400/230V-3(N), 1CC    UR5U3011 

 Releu supraveghere tensiune 3 faze faţă de N; Us fix=195,5 V    UR5U3N11 

 Relee de supraveghere curent 

 Releu supraveghere curent, 1CC, 5A, Ualim=230VAC    UR5I1011 

 Relee de supraveghere sisteme trifazate 

 Releu supraveghere sistem trifazat, 1CC, 5A/250V,  Ualim=400/230V-3(N)    UR5P3011 

 Relee de supraveghere cu termistori 

 Releu supraveghere termistori, 2UH, 1CC, 5A, Ualim=230 VAC    UR5R1021 

 Relee de supraveghere nivel 

 Releu supraveghere nivel lichide, 1CC, 5A/250V, Ualim=230 VAC    UR5L1021 
   

 Relee de supraveghere 
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 UR6U  UR6I1052  UR6P3052  UR6R1052 

 UR6L1052 

 w   Schrack-Info
  UR6U1052

• Relee de supraveghere multifuncţionale

• Supraveghere tensiune, în curent 
continuu și curent alternativ, în reţele 
monofazate

• Contor de erori

• 16.6 până la 400Hz

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Tensiune de alimentare: 24 până 
la 240Vca/cc 

• Lăţime constructivă 22,5mm

• Formă constructivă industrială

UR6U3052

• Relee de supraveghere multifuncţionale

• Supraveghere tensiune în reţele trifazate

• Supravegherea succesiunii fazelor și 
dispariţie fază

• Supravegherea unui prag de asimetrie

• Conectarea conductorului neutru este 
opţională

• Identificare întrerupere conductor neutru

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Tensiune de alimentare: 24 până 
la 240Vca/cc 

• Lăţime constructivă 22,5mm

• Formă constructivă industrială

UR6I1052

• Relee de supraveghere multifuncţionale

• Supravegherea curentului, în curent 
continuu și alternativ, în reţele 
monofazate

• Contor de erori

• 16.6 până la 400Hz

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Tensiune de alimentare: 24 până 
la 240Vca/cc 

• Lăţime constructivă 22,5mm

• Formă constructivă industrială

UR6P3052

  • Supraveghere tensiune în reţele triazate

• Supravegherea succesiunii fazelor și 
dispariţiei unei faze

• Tensiune de alimentare = tensiune de 
măsură

• Identificare tensiune inversă

• Conectare conductor neutru opţională

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Lăţime constructivă 22,5mm

• Formă constructivă industrială

UR6R1052

• Supravegherea temperaturii înfășurărilor 
motorului

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Tensiune de alimentare: 24 până 
la 240Vca/cc 

• Se poate racorda o tastă de resetare 
externă

• Lăţime constructivă 22,5mm

• Formă constructivă industrială

UR6L1052

• Releu de supraveghere multifuncţional

• Supraveghere nivel fluide conductive

• Separare sigură a circuitelor de măsură

• 2 CC (contacte comutatoare)

• Lăţime constructivă 22,5mm

• Formă constructivă industrială 

 Relee de supraveghere 
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 w   Descrierea funcţionării 

 UR6U1052 

 Supravegherea tensiunii în curent continuu și alternativ, în reţele monofazate, cu valori de prag reglabile, interval de timp supresiv 
la pornire și temporizare declanșare reglabile separat și următoarele funcţii selectabile prin intermediul comutatorului rotativ: 

 OVER  Supraveghere tensiune maximă 
 OVER + LATCH  Supraveghere tensiune maximă, cu blocare la erori (defecte) 

 UNDER  Suprsveghere tensiune minimă 
 UNDER + LATCH  Supraveghere tensiune minimă, cu blocare la erori (defecte) 

 WIN  Supravegherea domeniului dintre pragurile Min și Max 
 WIN + LATCH  Supravegherea domeniului dintre pragurile Min și Max, cu blocare la erori (defecte) 

         

 UR6U3052 

 Supraveghere tensiune în reţele trifazate cu valori de prag reglabile, temporizare la declanșare reglabilă, supraveghere succesiune 
faze și lipsă fază, supraveghere asimetrie cu prag reglabil și următoarele funcţii care se pot selecta prin intermediul comutatorului 

rotativ: 
 UNDER  Supraveghere tensiune minimă 

 UNDER + SEQ  Supraveghere tensiune minimă și succesiune faze 
 WIN  Supravegherea domeniului dintre pragurile Min și Max 

 WIN + SEQ  Supravegherea domeniului dintre pragurile Min și Max și supraveghere succesiune faze 
         

 UR6I1052 

 Supravegherea curentului în reţele de curent continuu și alternativ, monofazate, cu valori de prag reglabile, interval supresiv la 
pornire și temporizare declanșare reglabile separat și următoarele funcţii selectabile prin intermediul comutatorului rotativ : 

 OVER  Supraveghere curent maxim 
 OVER + LATCH  Supraveghere curent maxim, cu blocare la erori (defecte) 

 UNDER  Supraveghere curent minim 
 UNDER + LATCH  Supraveghere curent minim, cu blocare la erori (defecte) 

 WIN  Supravegherea domeniului dintre pragurile Min și Max 
 WIN + LATCH  Supravegherea domeniului dintre pragurile Min și Max cu blocare la erori (defecte) 

         
 UR6P3052  Supraveghere succesiune faze, dispariţia tensiunii unei faze și identificare tensiune inversă (prin intermediul evaluării asimetriei) 

         

 UR6R1052  Supravegherea temperaturii înfășurărilor motorului (maxim 6 PTC), cu blocare la defecte pentru senzorul de temperatură, conform 
DIN 44081. Funcţie de test cu tastă de testare/resetare integrată 

         

 UR6L1052 

 Supraveghere nivel fluide conductive, cu temporizare la anclanșare și declanșare reglabile separat și următoarele funcţii selectabile 
prin intermediul unui comutator rotativ: 

 PUMP UP  Pompare în sus (umplere) sau supraveghere nivel minim 
 PUMP DOWN  Pompare în jos (golire) sau supraveghere nivel maxim 

   

 w   Dimensiuni [mm] 

   

 w   Domenii de temporizare 
 Articol     Domeniu de reglaj 

 UR6U1052 
 Interval supresiv la pornire  0s  10s 
 Temporizare la declanșare  0,1s  10s 

 UR6U3052 
 Interval supresiv la pornire   - 
 Temporizare la declanșare  0,1s  10s 

 UR6I1052 
 Interval supresiv la pornire  0s  10s 
 Temporizare la declanșare  0,1s  10s 

 UR6P3052 
 Interval supresiv la pornire  fix, max. 500ms 
 Temporizare la declanșare  fix, max. 350ms 

 UR6R1052 
 Interval supresiv la pornire   - 
 Temporizare la declanșare   - 

 UR6L1052 
 Temporizare la anclanșare  0,5s  10s 
 Temporizare la declanșare  0,5s  10s 
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 w   Vedere de ansamblu a schemelor de conexiuni 

   

 w   Vedere de ansamblu a schemelor de conexiuni 
 UR6U1052     UR6I1052 

 A 
 Tensiune de alimentare 24V  ca/cc    

 F 
 Tensiune de alimentare 24V ca/cc 

 Domeniu de măsurare 30V și blocare la 
erori    

 Domeniu de măsurare  20mA  și blocare 
la erori 

 B 
 Tensiune de alimentare 230Vca     

 G 
 Tensiune de alimentare 24V ca/cc  

 Domeniu de măsurare 60V și blocare la 
erori    

 Domeniu de măsurare 5A, fără blocare la 
erori 

 C 
 Tensiune de alimentare 24V ca/cc    

 H 
 Tensiune de alimentare 230V ca/cc  

 Domeniu de măsurare 300V și blocare la 
erori     Domeniu de măsurare 1A și blocare la erori 

       

 UR6U3052     UR6L1052 
 D  Tensiune de alimentare 24V ca/cc     I1  Sondă de nivel maxim 
 E  Tensiune de alimentare 230Vca     I2  Sondă de nivel minim 

      I3  Sondă de masă 
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 w   UR6U1052 Funcţii 

   

 w   UR6U1052 Funcţii 

 UR6U1052 

 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, anclanșează releele de ieșire (LED-ul galben luminează), iar intervalul supresiv de timp la pornire (START) începe să 
se scurgă (LED-ul verde U clipește). În acest timp, modificările tensiunii măsurate nu influenţează poziţia releelor de ieșire. După expirarea acestui timp, LED-ul verde 
U luminează constant. În timpul tuturor funcţiilor, LED-urile MIN și MAX clipesc alternativ, dacă valoarea minimă a tensiunii setate este mai mare decât valoarea 
maximă.  

 Supraveghere tensiune maximă 

 OVER, OVER + LATCH   1.1 

 Dacă tensiunea măsurată depășește valoarea MAX setată cu potenţiometrul, începe să se scurgă intervalul de 
temporizare (DELAY) setat (LED-ul roșu MAX clipește). După expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu MAX 
luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). Dacă tensiuea măsurată scade sub valoarea MIN 
setată, (LED-ul roșu MAX nu luminează), releele de ieșire anclanșează din nou (LED-ul galben luminează). Dacă s-a 
activat funcţia de blocare la erori (OVER+LATCH) și dacă tensiunea măsurată a depășit pragul de declanșare setat cu 
potenţiometrul MAX un timp mai lung decât intervalul de temporizare, atunci releele de ieţire nu mai anclanșează în 
momentul în care tensiunea scade sub valoarea setată MIN. După resetarea erorii (întreruperea tensiunii de alimentare), 
releele de ieșire anclanșează din nou la reconectarea tensiunii de alimentare, iar ciclul de măsurare reîncepe odată cu 
expirarea timpului supresiv de la pornire (START). 

 Supraveghere tensiune minimă 

 UNDER, UNDER + LATCH   1.2 

 Dacă tensiunea măsurată scade sub valoarea MIN setată cu potenţiometrul, începe să se scurgă intervalul de 
temporizare (DELAY) setat (LED-ul roșu MIN clipește). După expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu MIN 
luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). Dacă tensiunea măsurată depășește valoarea MAX 
setată cu potenţiometrul, releele de ieșire anclanșează din nou (LED-ul galben luminează). Dacă s-a activat funcţia de 
blocare la erori (UNDER+LATCH) și dacă tensiunea măsurată a scăzut sub pragul de declanșare setat cu potenţiometrul 
MIN un timp mai lung decât intervalul de temporizare, atunci releele de ieșire nu mai anclanșează în momentul în care 
tensiunea depășește valoarea setată cu potenţiometrul MAX. După resetarea erorii (întreruperea tensiunii de alimentare), 
releele de ieșire anclanșează din nou la reconectarea tensiunii de alimentare, iar ciclul de măsurare reîncepe odată cu 
expirarea intervalului supresiv de la pornire (START).  

 Supravegherea de tip fereastră 

 WIN,  WIN+LATCH 

  1.3 

 Releele de ieșire anclanșează (LED-ul galben luminează), dacă tensiunea măsurată depășește valoarea setată cu 
potenţiometrul MIN. Dacă tensiunea măsurată depășește valoarea MAX setată, începe să se scurgă intervalul de 
temporizare (DELAY) setat (LED-ul roșu MAX clipește). După expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu MAX 
luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). Releele de ieșire anclanșează din nou (LEd-ul 
galben luminează), dacă tensiunea măsurată scade sub valoarea maximă (LED-ul roșu MAX nu luminează). Dacă 
tensiune măsurată scade sub valoarea MIN setată, începe să se scurgă intervalul de temporizare (DELAY) setat 
(LED-ul roșu MIN clipește). După expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu MIN luminează), releele de ieșire 
declanșează (LED-ul galben se stinge).                       

      

  1.4 

 Dacă s-a activat funcţia de blocare la erori (WIN+LATCH) și dacă tensiuea măsurată a scăzut sub pragul de 
declanșare setat cu potenţiometrul MIN un timp mai lung decât intervalul de temporizare, atunci releele de ieșire 
nu mai anclanșează la depășirea valorii minime. Dacă tensiunea măsurată a depășit pragul de declanșare setat cu 
potenșiometrul MAX un timp mai lung decât intervalul de temporizare, atunci releele de ieșire nu mai anclanșează 
în momentul în care tensiunea scade sub valoarea maximă setată. După resetarea erorii (întreruperea tensiunii de 
alimentare), releele de ieșire anclanșează din nou la reconectarea tensiunii de alimentare, iar ciclul de măsurare 
reîncepe odată cu expirarea intervalului supresiv de la pornire (START). 

 Diagramă 

 1  Funcţia de blocare la erori activată 
 2  Start 
 3  Delay 
 4  Delay 
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 w   UR6U3052 Funcţii 
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 w   UR6U3052 Funcţii 

 UR6U3052 

 În timpul tuturor funcţiilor, LED-urile MIN și MAX clipesc alternativ, dacă valoarea minimă setată este mai mare decât valoarea maximă. Dacă apare 
o eroare de reţea încă de la activarea aparatului, contactele de ieșire rămân decuplare, iar LED-urile pentru valoarea de prag corespunzătoare, 
luminează. 

 Supravegherea unui prag (reglabil) de tensiune (UNDER, UNDER+SEQ) 

 UNDER, UNDER + SEQ   2.1 

 Dacă tensiunea măsurată (valoarea medie a tensiunilor de linie), scade sub valoarea MIN, setată cu 
potenţiometrul, începe să se scurgă intervalul de temporizare (DELAY) setat (LED-ul roșu MIN clipește). După 
expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu MIN luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul galben 
se stinge). Dacă tensiunea măsurată depășește valoarea MAX setată, releele de ieșire anclanșează din nou 
(LED-ul galben luminează). 

 Supravegherea tip fereastră (WIN, WIN+SEQ) 

 WIN, WIN + SEQ   2.2 

 Releele de ieșire anclanșează (LED-ul galben luminează), dacă tensiunea măsurată (valoarea medie a 
tensiunilor de linie) depășește valoarea setată cu potenţiometrul MIN. Dacă tensiunea măsurată depășește 
valoarea MAX setată, începe să se scurgă intervalul de temporizare (DELAY) setat, (LED-ul roșu MAX clipește). 
După expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu MAX luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul 
galben se stinge). Releele de ieșire anclanșează din nou (LED-ul galben luminează), dacă tensiunea măsurată 
scade sub valoarea maximă (LED-ul roșu MAX nu luminează). Dacă tensiunea măsurată scade sub valoarea 
MIN setată, începe să se scurgă intervalul de temporizare (DELAY) setat (LED-ul roșu MIN clipește). După 
expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu MIN luminează),  releele de ieșire declanșează (LED-ul 
galben se stinge).  

 Supravegherea succesiunii fazelor (SEQ) 

 SEQ   2.3  Supravegherea succesiunii fazelor este selectabilă pentru toate funcţiile. La modificarea sensului de succedare al 
fazelor (LED-ul roșu SEQ luminează), releele de ieșire declanșează netemporizat (LED-ul galben se stinge). 

 Supravegherea dispariţiei unei faze (SEQ) 

 SEQ   2.4 

 La dispariţia uneia dintre tensiunile de fază începe să se scurgă intervalul de temporizare (DELAY) setat, (LED-ul 
roșu SEQ clipește). După expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu SEQ luminează), releele de ieșire 
declanșează (LED-ul galben se stinge). Tensiunile induse (de exemplu funcţionarea motoarelor alimentate în 2 
faze), nu se identifică prin intermediul acestei funcţii, ci prin supravegherea asimetriei, printr-o selecţie adecvată 
a pragului. 

 Supravegherea unui prag (reglabil) de asimetrie 

     2.5 

 Dacă asimetria tensiunilor de linie depășește valoarea setată cu potenţiometrul ASYM, începe să se scurgă 
intervalul de temporizare (DELAY) (LED-ul roșu ASYM clipește). După expirarea intervalului de temporizare 
(LED-ul roșu ASYM luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). Dacă este conectat și 
conductorul neutru, tensiunile de fază (tensiunile în stea) vor fi monitorizate suplimentar pentru asimetria faţă 
de conductorul neutru. În acest caz, se extrag ambele valori ale asimetriei pentru evaluare. Dacă una dintre 
cele două valori depășește valoarea MAX setată, începe să se scurgă intervalul de temporizare (LED-ul roșu 
ASYM clipește). După expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu ASYM luminează), releele de ieșire 
declanșează  (LED-ul galben se stinge). 

 Supravegherea întreruperii conductorului neutru prin intermediul evaluării asimetriei 

     2.6 

 Întreruperea conductorului neutru între instalaţie și reţeaua de alimentare se identifică drept asimetrie a tensiunilor 
de fază faţă de neutru și începe să se scurgă intervalul de temporizare (LED-ul roșu ASYM clipește). După 
expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu ASYM luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul 
galben se stinge). O întrerupere a conductorului neutru între aparatul nostru și instalaţia monitorizată nu este 
identificabilă.                                                                                                                                                      

 Diagramă 
 A  Deviaţia punctului de stea (asimetrie) datorită sarcinilor diferite pe faze în lipsa conductorului neutru. 
 2  Delay 
 3  Delay 
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 w   UR6I1052 Funcţii 

 UR6I1052 

 În momentul aplicării tensiunii de alimentare U, anclanșează releele de ieșire (LED-ul galben luminează), iar intervalul de timp supresiv la pornire (START) 
începe să se scurgă (LED-ul verde U clipește). În timpul acestui interval modificările curenţilor măsuraţi nu influenţează poziţia releelor de ieșire. După 
expirarea timpului respectiv, LED-ul verde U luminează constant. În timpul tuturor funcţiilor, LED-urile MIN și MAX clipesc alternativ, dacă valoarea 
minimă setată a curentului este mai mare decât valoarea maximă. 

 Supravegherea unui prag (reglabil) de curent maxim (OVER, OVER+LATCH) 

 OVER, 
OVER + LATCH   3.1 

 Când curentul măsurat depășește valoarea MAX setată cu potenţiometrul, începe să se scurgă intervalul de 
temporizare (DELAY) setat (LED-ul roșu MAX clipește). După expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu 
MAX luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). Dacă curentul măsurat scade sub 
valoarea MIN setată, (LED-ul roșu MAX nu luminează), releele de ieșire anclanșează din nou (LED-ul galben 
luminează). Când s-a activat funcţia de blocare la erori (OVER+LATCH) și curentul măsurat a depășit pragul 
de declanșare setat cu potenţiometrul MAX, un timp mai lung decât intervalul de temporizare, atunci releele de 
ieșire nu mai anclanșează în momentul în care curentul scade sub valoarea setată cu potenţiometrul MIN. După 
resetarea erorii (întreruperea tensiunii de alimentare), releele de ieșire anclanșează din nou la reconectarea 
tensiunii de alimentare, iar ciclul de măsurare reîncepe odată cu expirarea intervalului supresiv de la pornire 
(START). 

 Supravegherea unui prag (reglabil) de curent minim (UNDER, UNDER+LATCH) 

 UNDER, 
UNDER + LATCH   3.2 

 Când curentul măsurat scade sub valoarea MIN setată cu potenţiometrul, începe să se scurgă intervalul de 
temporizare (DELAY) setat, (LED-ul roșu MIN clipește). După expirarea intervalului de temporizare (LED-
ul roșu MIN luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). Când curentul măsurat 
depășește valoarea MAX setată, releele de ieșire anclanșează din nou (LED-ul galben luminează). Dacă s-a 
activat funcţia de blocare la erori (UNDER+LATCH) și curentul măsurat a scăzut sub pragul de declanșare 
setat cu potenţiometrul MIN, un timp mai lung decât intervalul de temporizare, atunci releele de ieșire nu mai 
anclanșează în momentul în care curentul depășește valoarea setată cu potenţiometrul MAX. După resetarea 
erorii (întreruperea tensiunii de alimentare), releele de ieșire anclanșează din nou la reconectarea tensiunii de 
alimentare, iar ciclul de măsurare reîncepe odată cu expirarea intervalului supresiv de timp de la pornire(START).                                                          

 Supravegherea de tip fereastră (WIN, WIN+LATCH) 

 WIN, 
WIN + LATCH 

  3.3 

 Releele de ieșire anclanșează (LED-ul galben luminează), când curentul măsurat depășește valoarea setată cu 
potenţiometrul MIN. Când curentul măsurat depășește valoarea MAX setată, începe să se scurgă intervalul de 
temporizare (DELAY) setat, (LED-ul roșu MAX clipește). După expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu 
MAX luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). Releele de ieșire anclanșează din nou 
(LED-ul galben luminează), când curentul măsurat scade sub valoarea maximă (LED-ul roșu MAX nu luminează). 
Când curentul măsurat scade sub valoarea MIN setată cu potenţiometrul, începe să se scurgă intervalul de 
temporizare (DELAY) setat, (LED-ul roșu MIN clipește). După expirarea intervalului de temporizare (LED-ul roșu 
MIN luminează), releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). 

      

  3.4 

 Dacă s-a activat funcţia de blocare la erori (WIN+LATCH) și curentul măsurat a scăzut sub pragul de declanșare 
setat cu potenţiometrul MIN un timp mai lung decât intervalul de temporizare, atunci releele de ieșire nu mai 
anclanșează în momentul în care curentul depășește valoarea minimă. Când curentul măsurat a depășit pragul 
de declanșare setat cu potenţiometrul MAX un timp mai lung decât intervalul de temporizare, atunci releele 
de ieșire nu mai anclanșează în momentul în care curentul scade sub valoarea maximă setată. După resetarea 
erorii (întreruperea tensiunii de alimentare), releele de ieșire anclanșează din nou la reconectarea tensiunii 
de alimentare, iar ciclul de măsurare reîncepe odată cu expirarea intervalului supresiv de timp de la pornire 
(START). 

 Diagramă 

 1  Funcţia de blocare la erori activată 
 2  Start 
 3  Delay 
 4  Delay 

   

 Relee de supraveghere 
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 w   UR6P3052 Funcţii 

   

 w   UR6P3052 Funcţii 

 UR6P3052 

 Supravegherea succesiunii fazelor 

  4.1  Dacă toate fazele sunt conectate corect, iar asimetria sistemului trifazat este mai mică decât valoarea fixată, releele de ieșire anclanșează 
(LED-ul galben luminează). Dacă se modifică sensul de succesiune al fazelor, releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge). 

 Supravegherea dispariţiei unei faze 
  4.3  Releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge) dacă tensiunea uneia dintre faze dispare. 

 Identificarea tensiunii inverse prin intermediul evaluării asimetriei 

  4.2  Releele de ieșire declanșează (LED-ul galben se stinge), dacă pragul de asimetrie, dintre tensiunile de fază, depășește valoarea fixată. 
Declanșarea se produce și în cazul când asimetria este cauzată de tensiunile induse de motoarele care funcţionează alimentate în 2 faze. 

   

 w   UR6R1052 Funcţii 

   

 w   UR6L1052 Funcţii 

 UR6R1052 

  5.1 
 Dacă la aplicarea tensiunii de alimentare U (aprinderea LED-ului verde), rezistenţa totală a circuitului PTC* este mai mică de 3,6kΩ 
(temperatura normală a motorului), releele de ieșire anclanșează. Releele de ieșire declanșează pe durata apasării tastei interne de 
testare/resetare și astfel se poate verifica funcţia de comutare în caz de avarie. La folosirea unei taste de resetare externă, funcţia de test 
este dezactivată. Dacă rezistenţa totală crește peste 3,6kΩ (minim un PTC a atins temperatura de decuplare nominală), releele de ieșire 
declanșează (se aprinde LED-ul roșu). Releele de ieșire anclanșează din nou, (LED-ul roșu nu luminează), dacă după răcirea PTC-ului, 
rezistenţa totală scade sub 1,8kΩ și se apasă o tastă de resetare (internă sau externă), ori se întrerupe și apoi se aplică din nou tensiunea de 
alimentare. 

   

  5.2 

   

 Relee de supraveghere 
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 Relee de supraveghere 

 w   Relee de supraveghere, seria UR6 

 w   UR6R1052 Funcţii 

 UR6L1052 

 Pompare în sus 

 PUMP UP: pompare în sus   6.1 

 Trebuie realizată conectarea tijelor sondelor E1, E2 și E3. În locul sondei de măsură E3 se poate conecta 
recipientul conductiv. Dacă nivelul lichidului scade sub sonda de minim E2, începe derularea perioadei de 
temporizare la anclanșare (DELAY ON). După expirarea duratei de temporizare, releele de ieșire anclanșează 
(se aprinde LED-ul galben). Dacă nivelul lichidului crește peste sonda de maxim E1, începe derularea 
perioadei de temporizare la declanșare (DELAY OFF). După expirarea duratei de temporizare releele de ieșire 
declanșează (LED-ul galben se stinge).  

 Supraveghere nivel minim 

 PUMP UP: supraveghere 
nivel minim    6.2 

 Trebuie realizată conectarea tijelor sondelor E2 și E3 (punte E1-E3). În locul sondei de măsură E3 se poate 
conecta recipientul conductiv. Dacă nivelul lichidului scade sub sonda E2, începe derularea perioadei de 
temporizare la anclanșare (DELAY ON). După expirarea duratei de temporizare, releele de ieșire anclanșează 
(se aprinde LED-ul galben). Dacă nivelul lichidului crește peste sonda E2, începe derularea duratei de 
temporizare la declanșare (DELAY OFF). După expirarea duratei de temporizare releele de ieșire declanșează 
(se stinge LED-ul galben). 

 Pompare în jos 

 PUMP DOWN: pompare 
în jos   6.3 

 Trebuie realizată conectarea tijelor sondelor E1, E2 și E3. Racordul tijei sondei E3 poate lipsi, dacă peretele 
rezervorului este metalic. Dacă nivelul lichidului crește peste sonda de maxim E1, începe derularea perioadei de 
temporizare la anclanșare (DELAY ON). După expirarea duratei de temporizare, releele de ieșire anclanșează 
(LED-ul galben luminează). Dacă nivelul lichidului scade sub sonda de minim E2, începe derularea perioadei de 
declanșare (DELAY OFF). După expirarea duratei de temporizare, releele de ieșire declanșează (LED-ul galben 
se stinge). 

 Supraveghere nivel maxim 

 PUMP DOWN: 
supraveghere nivel 

maxim 
  6.4 

 Trebuie realizată conectarea tijelor sondelor E2 și E3 (punte E1-E3). În locul sondei de măsură E3 se poate 
conecta recipientul conductiv. Dacă nivelul lichidului crește peste sonda E2, începe derularea perioadei de 
temporizare la anclanșare (DELAY ON).  După expirarea duratei de temporizare, releele de ieșire anclanșează 
(se aprinde LED-ul galben). Dacă nivelul lichidului scade sub sonda E2, începe derularea perioadei de 
temporizare la declanșare (DELAY OFF). După expirarea perioadei de temporizare releele de ieșire 
declanșează (LED-ul galben se stinge). 

 Diagramă 

 5  Nivel maxim 
 6  Sonda E1 
 7  Sonda E2 
 8  Sonda E3 
 9  Delay ON (temporizare la anclanșare) 

 10  Delay OFF (temporizare la declanșare) 
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 w   Date tehnice (Partea I-a) 
          UR6U1052  UR6U3052  UR6I1052 

 SEMNALIZARE  LED verde luminează 
 Tensiune de alimentare 

aplicată 
  - 

 Tensiune de alimentare 
aplicată 

    LED verde clipește 
 Se scurge intervalul 

de timp supresiv de la 
pornire 

  - 
 Se scurge intervalul 

de timp supresiv de la 
pornire 

    LED galben luminează DA/NU  Poziţia releelor de ieșire 
    LED roșu luminează DA/NU  Indicator erori pentru pragul corespunzător 
    LED roșu clipește  Indicator temporizare declanșare pentru pragul corespunzător 
 EXECUŢIE MECANICĂ  Carcasă  Material plastic cu autostingere 
    Grad protecţie carcasă  IP40 
    Fixare  (EN 60715)  Șină profilată TS35mm 
    Cleme lift (captive)  (VBG 4, necesar PZ1)  Cu protecţie la atingere directă 
    Grad protecţie cleme   IP20 
    Poziţie montaj  Opţional 
    Moment de strângere clemă  max. 1Nm 
    Racord cu cleme  1 x 0,5 până la 2,5 mm2 cu/fără bucșă de sertizare 
          1 x 4 mm2 fără bucșă de sertizare 
          2 x 0,5 până la 1,5 mm2 cu/fără bucșă de sertizare 
          2 x 2,5 mm2 flexibil, fără bucșă de sertizare 
 CIRCUIT DE ALIMENTARE  Cleme  A1-A2 (separat galvanic) 
    Tensiune de alimentare  24-240V ca/cc 
    Toleranţă  24 până la 240Vcc   -20% până la +25% 
       24 până la 240Vca   -15% până la +10% 
    Consum nominal  4,5VA (1W) 
    Frecvenţă nominală  24 până la 240Vca  48 până la 400Hz 
       48 până la 240Vca  16 până la 48Hz 
    Ciclu de utilizare  100% 
    Durată de restabilire  500ms 
    Forma curbei în ca  Sinus 
    Pulsaţie reziduală la cc  10% 
    Tensiune de decuplare  15% din tensiunea minimă de alimentare 
    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III  
    Impuls de tensiune admisibil     4kV 
 CIRCUIT DE IEȘIRE  CONTACTE  2 CC (contacte comutatoare) libere de potenţial 
    Tensiune nominală  AC  250V~ 
    Capacitate de comutare  distanţa între aparate <5mm  750VA (3A / 250V~) 
        distanţa între aparate >5mm  1250VA (5A / 250V~) 
    Siguranţă  5A rapidă 
    Durată de viaţă, mecanică  20 x 106 cicluri de conectare 
    Durată de viaţă, electrică   2 x 105 cicluri de conectare la 1000VA sarcină rezistivă 
    Frecvenţa de comutare  (IEC 60947-5-1)  max. 60/min la 100VA sarcină rezistivă 
          max. 6/min la 1000VA sarcină rezistivă 
    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III  
    Impuls de tensiune admisibil  4kV 
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          UR6U1052  UR6U3052  UR6I1052 
 CIRCUIT DE MĂSURĂ  Siguranţă  (UL 508)  Max. 20 A   

    Mărime de măsură 
 c.c. sau c.a. sinus

(16.6 până la 400 Hz) 
 c.a. sinus (48 până la 

63 Hz) 
 c.c. sau c.a. sinus

(16.6 până la 400 Hz) 

    Intrare de măsură 
 30 V

ca/cc 
 Cleme E - 

F1 (+) 

 3 (N)~ 
 Cleme (N) 
L1 - L2 - L3 

 2 mA
ca/cc 

 Cleme K - 
I1 (+) 

         
 60 V

ca/cc 
 Cleme E - 

F2 (+) 
 1 A

ca/cc 
 Cleme K - 

I2 (+) 

         
 300 V
ca/cc 

 Cleme E - 
F3 (+) 

 5 A
ca/cc 

 Cleme K - 
I3 (+) 

    Capacitate de 
supraîncărcare 

   
 30 V

ca/cc 
 100 Vrms 

 3 (N)~  3 (N)~ 

 20 mA
ca/cc 

 250 mA 

         
 60 V

ca/cc 
 150 Vrms 

 1 A
ca/cc 

 3 A 

         
 300 V
ca/cc 

 440 Vrms 
 5 A

ca/cc 
 10 A 

    Rezistenţă de intrare 
 30 V

ca/cc  47 Ω 

 3 (N)~  1  MΩ 

 20 mA
ca/cc  2.7 Ω 

         
 60 V

ca/cc  100 Ω  1 A
ca/cc  47 mΩ 

         
 300 V
ca/cc  470 Ω  5 A

ca/cc  10 mΩ 

    Prag de comutare reglabil  Max. 
 10 % până la 100 % 

din UN 

  -20 % până la +30 % 
din UN 

 10 % până la 100 % 
din IN 

       Min. 
 5 % până la 95 % 

din UN 

  -30 % până la +20 % 
din UN 

 5 % până la 95 % 
din IN 

    Asimetrie  -  5 % până la 25 %  - 

    Categoria de supratensiune  (IEC 60664-1)  III 

    Impuls de tensiune admisibil  4 kV 

 PRECIZIE  Precizie de bază     ≤ 3 % (din valoarea maximă a scalei) 

    Răspuns în frecvenţă 
  -10 % până la 5 % 

(16.6 până la 400 Hz) 
 - 

  -10 % până la 5 % 
(16.6 până la 400 Hz) 

    Precizie de reglare  ≤ 5 % (din valoarea maximă a scalei) 

    Precizie de repetare  ≤ 2 % 

    Influenţă tensiune  - 

    Influenţă temperatură  ≤ 0.05 % / °C 

 CONDIŢII DE MEDIU  Temperatura ambiantă  (IEC 60068-1)   -25 °C până la +55 °C 

       (UL 508)   -25 °C până la +40 °C 

    Temperatura de depozitare   -25 °C până la +70 °C 

    Temperatura de transport   -25 °C până la +70 °C 

    Umiditate relativă  (IEC 721 - 3-3 class 3K3)  15 % până la 85 % 

    Grad de poluare  (IEC 60664-1)  3 

    Stabilitate la vibraţii  (IEC 60068-2-6)       
 10 până la 

55 Hz 
 0.35 mm       

    Rezistenţă la șocuri  (IEC 60068-2-27)        15 g  11 ms       

   

 Relee de supraveghere 
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 w   Date tehnice (Partea III-a) 
          UR6P3052  UR6R1052  UR6L1052 
 SEMNALIZARE  LED verde luminează  Tensiune de alimentare aplicată 

    LED galben luminează DA/NU  Poziţia releului de ieșire   -  Poziţia releului de ieșire 

    LED roșu luminează DA/NU   - 
 Semnalizare 

eroare pt pragul 
corespunzător 

  - 

 EXECUŢIE MECANICĂ  Carcasă  Material plastic cu autostingere 
    Grad de protecţie carcasă  IP40 
    Fixare  (EN 60715)  Șină profilată TS 35 
    Cleme lift (captive)  (VBG 4, necesar PZ1)  Cu protecţie la atingere directă 

   
 Grad de protecţie 
cleme 

    IP20 

    Poziţie montaj  Opţional 
    Moment de strângere clemă  max. 1Nm 
    Racord cu cleme  1 x 0,5 până la 2,5 mm2 cu/fără bucșă de sertizare 
          1 x 4 mm2 fără bucșă de sertizare 
          2 x 0,5 până la 1,5 mm2 cu/fără bucșă de sertizare 
          2 x 2,5 mm2 flexibil, fără bucșă de sertizare 

 CIRCUIT DE ALIMENTARE  Cleme lift (captive) 
 (N) L1-L2-L3 [=tensiune 

de măsurare] 
 A1-A2 (separate 

galvanic) 
 A1-A2 

    Tensiune de alimentare  3(N)~ 230/400V  230V AC 
    Toleranţă  230V AC   -   -15% până la +15% 

       3(N)~ 230/400V cleme   3(N)~ 342 până la 457V   - 

    Consum nominal  9VA  2VA (1,5W) 
    Frecvenţă nominală     50/60Hz 
    Ciclu de utilizare  100% 
    Durată de restabilire  500ms 
    Forma curbei în (ca)   - 
    Pulsaţie reziduală la (cc)   - 

    Tensiune de decuplare 
 20% din tensiunea de 

alimentare 
 15% din tensiunea 

de alimentare 
 30% din tensiunea de 

alimentare 

   
 Categoria de 
supratensiune  

 (IEC 60664-1)  III  

    Impuls de tensiune admisibil  4kV 
 CIRCUIT DE IEȘIRE  CONTACTE     2 CC libere de potenţial 
    Tensiune nominală  AC  250V~ 

    Capacitate de 
încărcare 

 distanţa între aparate <5mm  750VA (3A / 250V~) 

       distana între aparate >5mm  1250VA (5A / 250V~) 
    Siguranţă  5A rapidă 
    Durată de viaţă, mecanică  20 x 106 cicluri de conectare 
    Durată de viaţă, electrică  2 x 105 cicluri de conectare la 1000VA sarcină rezistivă 
    Frecvenţa de comutare  (IEC 60947-5-1)  max. 60/min la 100VA  sarcină rezistivă  
          max. 6/min la 1000VA  sarcină rezistivă  

   
 Categoria de 
supratensiune  

 (IEC 60664-1)  III  

    Impuls de tensiune admisibil  4kV 
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          UR6P3052  UR6R1052  UR6L1052 

   CIRCUIT DE MĂSURĂ  Mărime de măsură 
 AC Sinus (48 până la 

63Hz) 
 -  - 

    Intrare de măsură  3(N)~  (N)-L1-L2-L3  Cleme T1-T2 
 Sonde 

conductive 

 Cleme 
E1-

E2-E3 
    Capacitate de supraîncărcare  3(N)~  3(N)~             
    Rezistenţă de intrare  3(N)~  15kΩ             
    Prag de asimetrie  fix 30%             
    Rezistenţa totală la rece        <1,5kΩ       
    Valoare de activare  (Releul declanșează)        >3,6kΩ       
    valoare de revenire  (Releul anclanșează)        <1,8kΩ       
    Declanșare în caz de scurtcircuit        Nu       

    Tensiune de măsură la 
T1-T2 

 (DIN VDE 0660 parte 302)        <2,5Vcc la R <4kΩ       

    Sensibilitate              0,25 până la 100kΩ 
(4mS până la 10μS) 

    Tensiune sondă              12V~ 
    Curent sondă              max. 7mA 

    Lungime cablu sondă  
 (capacitate liniară cablu 100nF/

km) 
             max. 1000m 

 Valoare 
reglată 
<50% 

                      max. 100m 
 Valoare 
reglată 
100% 

    Categoria de 
supratensiune 

 (IEC 60664-1)  III 

    Impuls de tensiune admisibil  4kV  6kV 

 CONTACT DE CONTROL R  Funcţie       
 Racordul unei taste 
de resetare externe 

      

    Capacitate de încărcare        Nu       

    Lungime cablu R-T2       
 max. 10m 
(torsadat) 

      

    Lungime impuls de comabndă        -       

    Reset       
 ND, cleme R-T2, 

libere de potenţial 
      

 PRECIZIE  Precizie de bază       
 10% din valoarea 

finală a scalei 
      

    Răspuns în frecvenţă        -       
    Precizie de reglare        -       
    Precizie de repetare        ≤1%       
    Influenţă tensiune        ≤2,2%       
    Influenţă temperatură        ≤0,1%/°C       
 CONDIŢII DE MEDIU  Temperatura ambiantă  (IEC 60068-1)  -25°C D104 +55°C 
       (UL 508)  -25°C până la +40°C 
    Temperatură de depozitare  -25°C până la +70°C 
    Temperatură de transport  -25°C până la +70°C 

   
 Umiditatea relativă a 
aerului 

 (IEC 721-3-3 Clasă 3K3)  15% până la 85% 

    Grad de poluare  (IEC 60664-1)  3 

    Stabilitate la vibraţii  (IEC 60068-2-6)       
 10 până 

la 55 
Hz 

 0,35mm       

    Rezistenţă la șocuri  (IEC 60068-2-27)        15g  11ms       

   

 Relee de supraveghere 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Relee de supraveghere tensiune 

 Releu supraveghere tens, monofazat, Ualim= 24-240VAC/VDC, 2CC, 5A    UR6U1052 

 Releu supraveghere tens, trifazat, Ualim= 24-240VAC/VDC, 2CC, 5A    UR6U3052 

 Releu de supraveghere curent 

 Releu supraveghere curent, 1CC, Ualim=24-240VAC/VDC, 2CC, 5A    UR6I1052 

 Relee de supraveghere sisteme trifazate 

 Releu supraveghere trifazat, 2CC, 3(N)-400/230Vac    UR6P3052 

 Relee de supraveghere cu termistori 

 Releu supraveghere cu termistori, Ualim=230VAC, 2CC, 5A    UR6R1052 

 Relee de supraveghere nivel lichide 

 Releu supraveghere nivel lichide,  Ualim=230VAC, 2CC, 5A    UR6L1052 

 Relee de supraveghere 

 w   Relee de supraveghere, seria UR6 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 Relee de supraveghere 

 NLPC2300 

 w   Schrack-Info
  • 2 CC (contacte comutatoare), libere de potenţial

• Capacitate de conectare 2A la 230Vca

• Prag de comutare 195V

• Monitorul de linie PC230 servește, în principal, pentru supravegherea tensiunilor din reţelele 
subordonate ale iluminatului general. Se pot supraveghea trei faze. Dacă sunt supravegheate mai 
puţine faze, atunci în conexiunile de intrare neutilizate trebuie montaţi conectori terminali.

 Semnalizarea se face prin 2 CC (contacte comutatoare), ale monitorului de linie, din care unul este 
legat în circuitul de supraveghere al instalaţiei de iluminat de siguranţă. Trebuie menţionat că se 
cablează contactul ND [18-15] respectiv, [28-25]. În cazul în care aceste contacte sunt utilizate în 
alte scopuri, atunci se va avea în vedere capacitatea maximă de conectare a ieșirii: 2A la 30Vcc; 
0,3A la 110Vcc, respectiv de: 0,5A la 230Vca/50Hz. Acest modul este realizat într-o carcasă din 
material plastic, prevăzută pentru montare pe șină DIN (TS35).

• Temperatura ambiantă: -10°C până la +40°C în funcţionare. 
   

 w   Desen dimensional 

   

 w   Exemple de conectare 
 A  Indicaţia:  “Reţea corespunzătoare” 

 B  Exemplu de conectare în circuitul de supraveghere al 
unei instalaţii de iluminat de siguranţă 

 C  Circuit distribuţie, iluminat general 

 w   Exemple de conectare 

   

 w   Date tehnice 
 Tensiune de racordare     3x230V~ / 50Hz faţă de N 
 Secţiune racord      max. 2,5mm² 
 Încărcarea contactelor comutatoare  0,3A  110V c.c. 
    2A  30Vcc, 230V~  
 Carcasă     Material plastic PC, roșu,  din 2 părţi 
 Montaj     Șină DIN TS35 
 Temperatura ambiantă  în utilizare   -10 … +40°C 

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Modul monitorizare 3 faze PC230    NLPC2300 
   

 w   Relee de supraveghere, seria NL 
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Stoc depozit Viena   Stoc depozit București    Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău

 Relee de supraveghere 

 URL91010  URL900xx  URL90010 

 w   Schrack-Info
  URL90010, URL90020, URL90030

• Domeniu de presiune, max. 1000kPa

• Temperatură de utilizare, max. 70°C

• Învelite în Nylon 66

• Utilizare în toate domeniile, mai puţin zone speciale din industria alimentară, unde nu este permis Nylon 66 ca izolator.

URL91010

• Sonda este conectabilă la cablu 
   

 w   Dimensiuni URL90010  
 
 

 Filet 
 A  (Ţoli)  1½’’ 

 w   Dimensiuni URL90010 [mm] 

   

 w   Date tehnice URL90010, URL90020 & URL90030 
 Suportul sondei de 
măsură 

 Material     Nylon 

    Filet  Ţoli  1 ½  British standard 
    Grad de protecţie     IP65 
    Temperatura max.      +70°C 
 Sondă de măsură 
conductivă 

 Material  Oţel inoxidabil  AISI 316 

    Acoperire    
 Acoperire prin pulverizare cu rășină epoxidică 

neagră 
    Lungime     1m 
    Numărul sondelor de măsură   URL90010  Sondă 1 x 1m 
       URL90020  Sondă 2 x 1m 
       URL90030  Sondă 3 x 1m 
 Acoperirea prin pulverizare a tijelor sondelor se face cu scopul de a mări rezistenţa electrică, prin aceasta se evită ca în cazul 
apariţiei condensului să apară erori de conectare a releului de supraveghere. 

 DESCRIERE    STOC  STORE  COD COMANDĂ 

 Sondă de nivel de imersie    URL91010 

 Sondă de nivel cu 1 tijă 1x1m    URL90010 

 Sondă de nivel cu 2 tije, 2x1m    URL90020 

 Sondă de nivel cu 3 tije, 3x1m    URL90030 
   

 w   Accesorii, sonde pentru relee de supraveghere nivel 


