WSKANIK OBECNOŒCI
NAPIÊCIA

KN-1

1.

ZASTOSOWANIE
Urządzenie KN-1 - Wskaźnik obecności napięcia służy do sygnalizacji obecności napięcia na szynach
rozdzielnicy pola średniego napięcia. Zastosowanie urządzenia pozwala na szybkie stwierdzenie czy
dane pole jest pod napięciem, co z kolei zapobiega przed przypadkowymi manipulacjami w polach
będących pod napięciem, co mogłoby grozić porażeniem obsługi lub uszkodzeniem urządzeń
znajdujących się w polu.

2.

BUDOWA
Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa ABS przystosowanej do montażu zatablicowego.
Wymiary zewnętrzne urządzenia przedstawiono na rys.1

72,0 mm

72,0 mm

Rys 1. Rysunek wymiarowy- widok urządzenia od frontu

Rys 2. Widok urządzenia od strony wyprowadzeń
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Karta z listwą zaciskową widoczna z tyłu urządzenia KN-1 jest zgodna z rys.2.
Znaczenie poszczególnych pinów opisano w poniższej tabeli 1.

PIN

Adres U12

1

Napięcie pomiarowe L1

2

Napięcie pomiarowe L2

3

Napięcie pomiarowe L3

4

Potencjał wspólny

Tabela 1. Opis wyprowadzeń kart
Urządzenie do działania nie wymaga zasilania pomocniczego. Poziom zadziałania poszczególnych
torów sygnalizacji można konfigurować za pomocą przełączników które znajdują się w środku
urządzenia.
Obecność napięcia na torach L1,L2,L3 sygnalizowana jest kolorem czerwonym, natomiast brak
napięcia sygnalizowany jest wygaszoną diodą 5[mm].

3.

MONTAŻ

Prawidłowy montaż wymaga wykonania otworu w tablicy o wymiarach 69x69mm. Obudowa wyposażona
jest w uchwyty umożliwiające mocowanie zatablicowe.

69,0 mm

69,0 mm

Otwór montażowy

Rys 3. Otwór montażowy urządzenia KN-1
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4.

ZASADA DZIAŁANIA
Urządzenie KN-1 - Wskaźnik obecności napięcia, kontroluje obecność napięcia w miejscu gdzie
zostanie przyłączony. W przypadku przekroczenia nastawionego progu zapala się czerwona dioda
sygnalizacyjna na odpowiedniej fazie. Urządzenie nie wymaga zasilania pomocniczego.

DANE TECHNICZNE

Dane ogólne

Izolacja

Wejścia
pomiarowe

5.

Liczba wejść

3

Liczba diod LED

3 diody koloru czerwonego

Izolacja

Optyczna

Progi zadziałania
Fabrycznie ustawienie
progu zadziałania

5uA,9uA,12uA,20uA,30uA,50uA,70uA

Napięcie znamionowe

250V

Wytrzymałość elektryczna

2,5kV; 50 Hz; 1 min.

Kategoria przepięciowa

II

Stopień ochrony obudowy

IP-40

Wymiary s/wg

96mm x 73mm x 105mm

Wilgotność otoczenia

< 95%

Temperatura pracy

od -5oC do 45oC

Masa

0,25 kg.

70uA

Tab. 2. Szczegółowe dane techniczne

6.

OZNACZENIE ZNAKIEM CE
Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2016r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej
(rys.3) umieszczonej na ścianie bocznej urządzenia KN-1. Umieszczono na niej podstawowe dane
techniczne oraz napisano normę odniesienia.

Nazwa
Typ wyrobu

Przekaźnik kontroli
napięcia KN-1

Nr 0001 Rok produkcji 01.2016
220V DC
Uz 230V AC Wymiar S/W/G 97/74/105
0,5
Iz 0,1A Masa /kg/
I
IP
40 Klasa ochronnoś ci
Norma odniesienia PN-EN 61010-1:2004

Rys.3. Tabliczka znamionowa przekaźnika KN-1
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7.

SERWIS
Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo dwuletnim
okresem gwarancyjnym.
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA
w Katowicach.

8. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr
180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej
się utylizacją odpadów elektronicznych.

9. INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO
w sprawach technicznych :
Jacek Gumul
Kierownik Zakładu Elektroniki
tel. +48 32 728 55 73
jacek.gumul@enap.com.pl
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