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Призначення пристрою 

Пристрій забезпечує захист (відключення) однофазних електродви-
гунів у випадках: 

• відхилення напруги мережі від допустимих значень; 
• перевищення допустимих споживаних струмів; 
• роботи двигуна з неприпустимо низьким навантаженням (напри-

клад, «сухий хід» насоса). 
 
Таблиця 1. Технічні характеристики 

Параметр Одиниці 
вимір. Значення 

Допустима напруга на вході V 100 – 400 
Робоча частота Hz 50 
Номінальний струм навантаження A 1 – 5 
Максимальний струм навантаження (пус-
ковий струм) A 40 

Діапазон вимірювання напруги V 100 – 400 
Діапазон вимірювання сили струму A 0.5 – 100 
Діапазон вимірювання активної потужності kW 0.11 – 1.6 
Затримка увімкнення Sec 10 – 990 
Затримка вимикання при перевищенні на-
пруги до ~20 V від встановленої 

Sec 1.3 

Затримка вимикання я при перевищенні 
напруги понад ~20 V від встановленої 

Sec 0.08 

Затримка вимикання при зниженні напруги 
до ~20 V від встановленої 

Sec 10 

Затримка вимикання при зниженні напруги 
більш ~20 V від встановленої 

Sec 1.3 

Затримка вимикання при перевищенні зна-
чення споживаного струму на 25-50% від 
встановленого 

Sec 
20 

Затримка вимикання при перевищенні зна-
чення споживаного струму понад 50% від 
встановленого 

Sec 
5 

Затримка вимикання при перевищенні зна-
чення споживаного струму понад 10 вста-
новлених 

Sec 
0.01 

Затримка вимикання при зниженні спожи-
ваної потужності до встановленої мінімаль-
ної 

Sec 
10 – 120 

Максимальна похибка вимірювання на-
пруги 

 1% + 1 од. 
мол. розр. 

Похибка вимірювання сили струму, спожи-
ваної потужності  5% + 1 од. 

мол. розр. 
Діапазон робочих температур  -5 …+45 
Допустима потужність навантаження kVA 0.22 – 1.1 
Ступінь захисту  IP20 
Відносна вологість повітря % 20 – 80 
Габаритні розміри (Д * Ш * В) mm 95*53*66 
Вага, не більше g 155 

 
Схема підключення та монтаж 
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Рис. 1. Схема підключення 

Підключення пристрою має проводитися кваліфікованим електри-
ком. Пристрій призначений для встановлення всередині приміщень. Не-
обхідно запобігти можливості потрапляння вологи або рідини при екс-
плуатації. Конструкція пристрою потребує для кріплення наявності DIN-
рейки. Займана ширина - 54 mm (три стандартних модулі). 

Приклад схеми підключення для роботи з насосом наведено на 
рис. 1. Автоматичний вимикач (на схемі – АВТ) забезпечує вимкнення 
живлення і додатковий захист від перевантаження по струму і коротких 
замикань. Використання АВТ обов'язково. 

Важливо! Категорично неприпустимо порушення фаз. Будь-яка до-
даткова автоматика для керування насосом встановлюється в ланцюзі 
після реле захисту. 

Для монтажу допустимо використання кабелю з мінімальним попе-
речним перетином дроту 1.5 mm2. Використання кабелю з перетином 
менше необхідного або поганий контакт в клемі (наприклад, через не-
достатнє затягування гвинта) можуть стати причиною перегріву клем та 
виходу з ладу всього пристрою. 

 
Робота пристрою 

Перед початком експлуатації пристрою необхідно виконати дії, опи-
сані в розділі «Перше увімкнення та налаштування». 

При подачі живлення на пристрій відбувається контроль напруги ме-
режі. Якщо напруга знаходиться в допустимих межах, пристрій через 60 
секунд вмикає навантаження (параметр «Затримка увімкнення» ( t‾ ) на-
лаштовується від 10 до 990 сек.). Навантаження необхідно увімкнути 
вручну, якщо пристрій раніше було знеструмлено в стані «Стоп». 

Призначення органів управління в цьому режимі дивіться в табл. 2. 
 
Таблиця 2. Стан «Навантаження увімкнено» 

1

3

6

4 5

2

 

1 – Індикація поточного зна-
чення ефективної напруги. 
2 – Індикація поточного зна-
чення активної потужності в kVA 
( P- ), струму в А ( I- ) або cos Ф 
( С- ) (обирається кнопкою «+»). 
3 – Кнопка «Пуск/Стоп/Сброс». 
Вимкнення навантаження. Пе-
рехід в стан «Стоп». 
4+5 – Одночасне натискання 
кнопок «+» и «–» переводить 
пристрій в режим програму-
вання. 
4 – Кнопка «–».«–». Натискання 
кнопки показує поточні налаш-
тування захисту від сухого ходу 
(автоматичні або ручні). Макси-
мальне значення активної поту-
жності – вгорі і мінімальне – 
внизу. 
5 – Кнопка «+». Натискання кно-
пки призводить до циклічного 
перемикання параметра, що ві-
дображається на нижньому ін-
дикаторі. 
6 – Індикація увімкнення наван-
таження. 

 
При роботі пристрою завжди можна вимкнути та увімкнути наванта-

ження натисканням кнопки «Пуск/Стоп/Сброс». Натискання кнопки пе-
реводить пристрій зі стану «Навантаження увімкнено» в стан «Стоп» і 
навпаки. 

Якщо пристрій знаходиться в режимі програмування, перше натис-
кання виведе пристрій з даного режиму. 

При виході будь-якого параметру за встановлене значення, відбува-
ється перехід пристрою в стан «Захист» та вимкнення навантаження. 
При цьому верхній індикатор показує по черзі значення параметра, що 
викликав вимикання і код помилки. 

 
Помилка  U‾  або  U_  означає, що напруга в мережі виходила за 

межі, встановлені для параметрів «Напруга максимальна» ( U‾ ) або 
«Напруга мінімальна» ( U_ ). Налаштування параметрів описане нижче. 
При поверненні напруги мережі до допустимих значень, відбудеться ав-
томатичне повторне увімкнення через час «Затримка увімкнення» ( t‾ ). 

 
Помилка  I‾  означає, що споживаний насосом струм перевищував 

допустимий. Автоматичне повторне увімкнення відбувається через 
900 сек. (15 хв.), Але не більше 2-х разів за 24 години. Якщо переви-
щення було значним (10-ти кратне і більше), повторне увімкнення не    
відбувається. Можливе ручне увімкнення. Перед повторним увімкнен-
ням необхідно усунути причину, що викликала перевантаження при-
строю. Для увімкнення необхідно натиснути кнопку «Сброс». При цьому 
пристрій перейде в стан «Стоп». Наступне натискання цієї кнопки уві-
мкне навантаження. 

 
Помилка  P_  означає, що споживана насосом потужність була ниж-

чою за допустиме значення. Значне зменшення споживаної потужності 
відбувається при роботі насоса без навантаження (при «сухому ході»). 
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Автоматичне повторне увімкнення відбувається через 900 сек. (15 хв.), 
Але не більше 2-х разів за 24 години. Можливе ручне увімкнення. 

Меню приладу після спрацювання захисту дивіться в табл. 3. Меню 
приладу в стані «Стоп» дивіться в табл. 4. 

 
Таблиця 3. Стан «Захист» 

1
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1 – Індикація значення параме-
тру, що викликав вимкнення. 
Чергується з кодом помилки. За 
10 сек до автоматичного повтор-
ного увімкнення відображає по-
точну напругу в мережі. 
2 – Час до автоматичного повтор-
ного увімкнення. Символи «---» 
означають, що автоматичне по-
вторне увімкнення не передба-
чене. 
3 – Кнопка «Пуск/Стоп/Сброс». 
Вимкнення навантаження. Пере-
хід у стан «Стоп». 
4+5 – Одночасне натискання 
кнопок переводить пристрій в 
режим програмування. 
 

 
Таблиця 4. Стан «Стоп» 

 

1
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1 – Індикація поточного зна-
чення ефективної напруги. 
2 – Значення «-Р-» ознака стану 
«Стоп». При натисканні кнопки 
«Пуск» відображає час до уві-
мкнення. 
3 – Кнопка «Пуск/Стоп/Сброс». 
Увімкнення навантаження.  
4+5 – Одночасне натискання 
кнопок переводить пристрій в 
режим програмування. 

 
Перше увімкнення та налаштування 

Під час увімкнення пристрою, при повторному увімкненні пристрою 
з іншим насосом, при увімкненні з насосом після ремонту або зміни 
умов використання насоса, які могли змінити навантаження на двигун, 
необхідно обов'язково виконати наступні дії: 

Крок 1. Скидання. Для цього необхідно, після подачі напруги на при-
стрій протягом перших 5 секунд натиснути по черзі кнопку «+», а потім 
одночасно кнопки «+» і «–». 

Крок 2. Виконати короткочасний пуск насоса (10-20 сек) без подачі 
води. Запуск і зупинка відбуваються при натисканні кнопки «Пуск». Ни-
жній індикатор покаже активну потужність, споживану насосом в ре-
жимі «сухого ходу». Це значення не повинно виходити за межі 0.14 – 0.9 
кВт. Інакше, для даного насоса необхідно використовувати іншу модель 
реле захисту. 

Крок 3. Автоналаштування. Виконується на повністю готовій до екс-
плуатації системі. Запустіть насос натисканням кнопки «Пуск». Протягом 
перших 45 хвилин роботи двигуна насоса система виконує автоналаш-
тування параметрів захисту, аналізуючи роботу двигуна. У цей період 
(особливо перші 10 – 15 хвилин) захист насоса працює недостатньо ефе-
ктивно. 

Важливо! Робота насоса протягом перших 45 хвилин роботи (зупи-
нки допустимі) повинна проходити в нормальному режимі експлуатації 
без «сухого ходу». У разі виникнення аварійних ситуацій, необхідно ви-
конати скидання пристрою (див. крок 1), виконати короткочасний пуск 
(див. крок 2) і почати автоналаштування спочатку. 

При роботі насоса, пристрій показує на нижньому індикаторі акти-
вну споживану потужність. Значення має перебувати в діапазоні 
0.2 – 1.05 kW. Вихід за межі 0.2 – 1.05 kW говорить про те, що споживана 
потужність двигуна не відповідає допустимій для даної моделі реле. 

Значення споживаної потужності повинно бути вище виміряної при 
«сухому ході» на 15% і більше. Якщо ці умови не виконуються, реле не 
забезпечить нормальний захист. Причиною може бути несправність 
двигуна або несумісність двигуна з пристроєм захисту. 

Крок 4. Нормальна робота пристрою. 
 

Програмування налаштувань 
Програмування налаштувань дозволяє коригувати значення пара-

метрів захисту. 
Одночасне натискання кнопок «+» і «–» переводить пристрій в ре-

жим програмування налаштувань. Параметр, що підлягає редагуванню, 
блимає. Значення параметрів редагується кнопками «+» і «–». Повторне 
одночасне натискання натисканні кнопок «+» і «–» призведе до збере-
ження встановленого значення і переходу до наступного кроку. 

При відсутності дій протягом 60 секунд або натисканні кнопки 
«Пуск/Стоп/Сброс», пристрій виходить з режиму програмування. При 
цьому зміни, зроблені після останнього одночасного натискання кнопок 
«+» і «–» не зберігаються. Приклад меню в режимі програмування ди-
віться в табл. 5 (крок 1). 

Крок 1. Налаштування параметра «Напруга максимальне» ( U‾ ). 
Можливий діапазон – ~235-255 V. Значення після скидання – ~245 V. 

Визначає максимально допустиме значення напруги для двигуна. 
Крок 2. Налаштування параметра «Напруга мінімальне» ( U_ ). 
Можливий діапазон – ~170-205 V. Значення після скидання – ~180 V. 

Визначає мінімально допустиме значення напруги для двигуна. 
Крок 3. Налаштування параметра «Потужність номінальна» ( P‾ ). 

Значення після скидання – 0. Значення «0» визначає автоматичний ре-
жим налаштувань параметрів захисту. Натискання кнопки «+» перево-
дить параметр в режим ручного редагування. Визначає номінальну спо-
живану потужність двигуна. Також встановлює струм захисту за форму-
лою I = P/220/0.9. Після збереження значень, заданих вручну, повер-
нення до автоматичних налаштувань можливе лише через скидання 
пристрою. 

Крок 4. Налаштування параметра «Потужність мінімальна» ( P_ ). 
Якщо значення, задане при кроці 3 – «0», цей крок показаний не буде. 
Натискання кнопки «+» переводить параметр в режим ручного редагу-
вання. Визначає зниження споживаної потужності, яке буде сприйма-
тися системою як «сухий хід». Після збереження значень, заданих вру-
чну, повернення до автоматичних налаштувань можливе лише через 
скидання пристрою. 

Крок 5. Налаштування параметра «Затримка вимикання» ( t_ ). Цей 
параметр визначає затримку вимкнення при неприпустимому зниженні 
споживаної потужності («сухому ході»). Значення після скидання – 
20 сек. Встановлюється в діапазоні від 10 до 120 сек. 

Крок 6. Налаштування параметра «Затримка увімкнення» ( t‾ ). Цей 
параметр визначає затримку увімкнення після спрацювання захисту і 
увімкнення пристрою. Значення після скидання – 60 сек. Встановлю-
ється в діапазоні від 30 до 990 сек. 

Крок 7. Вихід з режиму програмування. 
 
Таблиця 5. Програмування параметра «Напруга максимальна» 

 

1

3 4 5

2

 

1 – Найменування параметра. 
2 – Значення блимає. Індикація 
«Напруга максимальна». 
3 – Кнопка «Пуск/Стоп/Сброс». 
Вихід з режиму програмування. 
Останні зміни не зберігаються. 
4 – Кнопка «–». Зменшення зна-
чення «Напруга максимальна». 
5 – Кнопка «+». Збільшення зна-
чення «Напруга максимальна». 
4+5 – Одночасне натискання 
кнопок переводить пристрій в 
режим програмування. 
 

 
Безпека! 

Недотримання вимог інструкції може призвести до ураження 
електричним струмом! 

 
Категорично забороняється! 

• Проводити будь-які роботи з монтажу/демонтажу пристрою, якщо 
на пристрій подано напругу. 

• Піддавати пристрій надмірним механічним зусиллям, падінням, 
ударам тощо. 

• Самостійно відкривати та ремонтувати пристрій. 
• Експлуатувати пристрій з неприпустимими значеннями наванта-

ження, температури навколишнього середовища та вологості повітря. 
• Експлуатувати пристрій у вибухонебезпечних приміщеннях. 
• Експлуатувати пристрій в агресивних середовищах з вмістом в по-

вітрі парів кислот, лугів тощо. 
• Допускати потрапляння в пристрій вологи, сторонніх предметів, 

комах. 
• Налаштовувати пристрій вологими руками. 
• Допускати до управління пристроєм дітей. 
 

Гарантійні зобов’язання 
Гарантійний термін експлуатації пристрою – 3 роки. 
Гарантійні зобов’язання припиняються у випадках: 
• наявності слідів відкривання і самостійної заміни деталей; 
• наявності механічних пошкоджень корпусу, клем, ознак непра-

вильного монтажу; 
• наявності ознак перегріву клем; 
• наявності ознак експлуатації пристрою в умовах, що не відпові-

дають вимогам цієї інструкції. 
 


