
Poradnik układów elektrycznych Moeller 02/07

1-6

Łączenie, sterowanie, wizualizacja

1

Przekaźnik pomiarowy i kontrolny EMR4 

Dane ogólne

Do różnych zastosowań potrzebne są przekaź-
niki pomiarowe i kontrolne. Nowe produkty 
EMR4 firmy Moeller spełniają wielorakie wyma-
gania:

• uniwersalne zastosowanie, przekaźnik pomia-
rowy prądowy EMR4-I

• małogabarytowa kontrola napięć trójfa-
zowych, przekaźnik kontroli kolejności faz 
EMR4-F

• ochrona przed zniszczeniem lub uszkodze-
niem pojedynczych części instalacji, przekaź-
nik kontroli zasilania 3-faz. EMR4-W

• skuteczne rozpoznanie zaniku fazy, przekaź-
nik kontroli asymetrii EMR4-A

• zwiększone bezpieczeństwo przez zasadę 
prądu roboczego, przekaźnik kontroli 
poziomu EMR4-N

• zwiększona pewność działania, przekaźnik 
kontroli izolacji EMR4-R

Przekaźnik pomiarowy prądowy EMR4-I 

Przekaźniki pomiarowe prądowe EMR4-I są 
odpowiednie zarówno do kontroli prądów prze-
miennych jak i prądów stałych. Z ich pomocą 
można zabezpieczać pompy i wiertarki przed 
przeciążeniem lub niedociążeniem. Odbywa się 
to za pomocą ustawianej dolnej i górnej granicy 
zadziałania.

Są dwa typy przekaźników, każdy z trzema 
zakresami (30/100/1000 mA, 1,5/5/15 A). Uni-
wersalna cewka napięciowa umożliwia 
dowolne zastosowanie przekaźnika. Drugi 
pomocniczy styk przełączny umożliwia bez-
pośrednią sygnalizację zwrotną.

Pomijanie krótkich udarów prądu
Za pomocą czasu opóźnionego zadziałania 
ustawianego między 0,05 a 30 s można zmost-
kować krótkotrwałe przeciążenia. 

Przekaźnik kontroli zasilania 3-faz. 
EMR4-W 

Przekaźniki kontroli zasilania 3-faz. EMR4-W 
kontrolują oprócz kolejności napięć przemien-
nych także wartość podanego napięcia. To 
oznacza ochronę przed zniszczeniem lub usz-
kodzeniem pojedynczych części instalacji. Przy 
czym zarówno minimalne napięcie dolne jak i 
maksymalne napięcie górne jest ustawiane 
wygodnie pokrętłem na wymaganą wartość w 
zdefiniowanym zakresie. 

Dodatkowo można rozróżnić funkcje opóźnio-
nego zadziałania i opóźnionego odpadania. 
Przy ustawieniu na opóźnione zadziałanie będą 
pomijane krótkie przepięcia łączeniowe. 
Opóźnione odpadanie umożliwia zapamiętanie 
błędu przez nastawiony czas. 
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Czas opóźnienia można nastawiać pomiędzy 
0,1 a 10 s. 

Przekaźnik przyciąga przy poprawnej kolejności 
faz i właściwym napięciu. Po odpadnięciu apa-
rat przyciąga ponownie dopiero, gdy napięcie 
przekroczy  5 %-ową histerezę.

Przekaźnik kontroli kolejności faz 
EMR4-F 

Przekaźnik kontroli kolejności faz szeroki tylko 
na 22,5 mm może kontrolować poprawność 
trójfazowego zasilania ruchomych maszyn, w 
których znaczenie ma kierunek obrotów (np. 
pompy, piły, wiertarki). Oznacza to miejsce w 
szafie rozdzielczej dzięki małej szerokości i och-
ronę przed szkodami dzięki kontroli pola 
wirującego.

Przy prawidłowym wirowaniu pola styk 
przełączny podaje napięcie sterujące na apara-
turę łączeniową silnika. EMR4-F500-2 może 
pracować w całym zakresie napięć od 200 do 
500 V AC.

Przekaźnik kontroli asymetrii EMR4-A 

Przekaźnik kontroli asymetrii EMR-4-A o szero-
kości 22,5 mm jest właściwym elementem och-
ronnym przed zanikiem fazy. W ten sposób 
chroni silnik przed uszkodzeniem. 

Ponieważ zanik fazy jest rozpoznawany na 
podstawie przesunięcia fazowego, przekaźnik 
może rozpoznać także niebezpieczne zasilanie 
od strony silnika i zapobiega przeciążeniu ma-
szyny. Przekaźnik jest w stanie chronić silniki o 
napięciu znamionowym Un = 380 V, 50 Hz.

Przekaźnik kontroli poziomu EMR4-N 

Przekaźniki kontroli poziomu EMR4-N znajdują 
przeważnie zastosowanie do ochrony przed 
suchobiegiem pomp lub do regulacji poziomu 
płynów. Pracują z pomocą sensorów, które 
mierzą przewodność. Potrzebne są do tego dwa 
czujniki: jeden do maksymalnego a drugi do 
minimalnego napełnienia. Trzeci sensor służy 
jako potencjał odniesienia. 
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Wąski na 22,5 mm aparat EMR4-N100 nadaje 
się do dobrze przewodzących płynów. Jest 
wyposażony w przełącznik z regulacji poziomu 
na ochronę przed suchobiegiem. Bezpie-
czeństwo jest zwiększone, ponieważ w obu 
przypadkach zastosowanie ma zasada prądu 
roboczego.

Przekaźnik kontroli poziomu EMR4-N500 ma 
zwiększoną czułość i nadaje się także do słabiej 
przewodzących mediów. Dzięki wbudowanej 
funkcji opóźnionego przyciągania lub opadania 
ustawianego między 0,1 a 10 s, można kontro-
lować również wzburzone płyny.

Przekaźnik kontroli izolacji EMR4-R

Norma EN 60204 „Bezpieczeństwo maszyn“ 
przewiduje w celu zwiększenia pewności pracy 
kontrolę obwodów pomocniczych przed zwar-
ciem doziemnym przy pomocy przekaźników 
kontroli izolacji. EMR4-R mają tu główny obszar 
zastosowania. Ale także do pomieszczeń medy-
cznych odnoszą się podobne wymagania. 

Poprzez styk przełączny sygnalizują zwarcie 
doziemne i umożliwiają usunięcie usterki bez 
kosztownych postojów. 

Alternatywnie aparaty posiadają pamięć błędu, 
która wymaga zatwierdzenia po usunięciu 
błędu. Za pomocą przycisku kontrolnego 
można w każdej chwili sprawdzić zdolność 
działania aparatu. 

Napięcie sterujące AC lub DC
Istnieją aparaty zarówno do obwodów prądu 
zmiennego jak i do obwodów prądu stałego. W 
ten sposób pokryty jest cały zakres napięć ste-
rujących. Oba aparaty dysponują uniwersalnym 
źródłem napięcia. Dzięki temu zasilanie 
możliwe jest zarówno ze źródła AC, jak również 
ze źródła DC.

Wielofunkcyjny trójfazowy przekaźnik 
kontrolny EMR4-AW(N)

Trójfazowy przekaźnik kontrolny zajmuje mało 
miejsca i sprawdza napięcie przemienne na 
różne sposoby. Przekaźnik rozpoznaje parame-
try faz: kolejność faz, zanik fazy, asymetrię oraz 
napięcia: zanik i przepięcia.

W zależności od wersji aparatu wartość pro-
gowa dla asymetrii zmienia się między 2 a 
15 %. Wartości progowe dla zaniku napięcia i 
przepięć są nastawiane wzgl. ustawione na 
stałe. 
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Rozmaite możliwości i nastawiane wartości 
znajdziecie w stosownych informatorach. 
Nowością jest w wersji przekaźnika 
EMR4-AWN... funkcja „z kontrolą przewodu 
neutralnego".

Inne źródła informacji
Wskazówki montażowe

• Przekaźnik kontroli asymetrii EMR4-A400-1 
AWA2431-1867

• Przekaźnik kontroli izolacji EMR4-RAC-1-A 
AWA2431-1866

• Przekaźnik kontroli izolacji EMR4-RDC-1-A 
AWA2431-1865

• Przekaźnik kontroli poziomu 
EMR4-N100-1-B AWA2431-1864

• Przekaźnik kontroli kolejności faz 
EMR4-F500-2 AWA2431-1863

• Przekaźniki kontroli zasilania 3-faz. 
EMR4-W… AWA2431-1863

• Przekaźniki pomiarowe prądowe EMR4-I… 
AWA2431-1862

• Przekaźniki pomiarowe/kontrolne: przekaź-
niki kontroli zasilania 3-faz. EMR4-A…, 
EMR4-AW…, EMR4-AWN…, EMR4-W…
AWA2431-2271

Katalog główny Przemysłowa Aparatura Łącze-
niowa, rozdział 4 „Przekaźniki kontrolne“.
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