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1. ZASTOSOWANIE

Sterownik mocy RP3 jest bezstykowym trójfazowym urz¹dzeniem energoelek-
tronicznym, zawieraj¹cym ³¹cznik tyrystorowy i elektroniczny uk³ad wyzwalania 
bramkowego. Umo¿liwia regulacjê mocy dostarczanej z trójfazowego Ÿród³a 
napiêcia przemiennego do odbiornika energii elektrycznej w funkcji wejœciowego 
sygna³u steruj¹cego.
Sterownik mocy RP3 jest przeznaczony do trójfazowych urz¹dzeñ wykonawczych 
z odbiornikami rezystancyjnymi lub rezystancyjno-indukcyjnymi w uk³adach ste-
rowania i automatycznej regulacji temperatury.
Obszar zastosowañ sterowników mocy RP3 obejmuje:
	piece elektryczne i konstrukcje suszarnicze; zw³aszcza przemys³owe piece 

tunelowe i ko³pakowe, piece do wy¿arzania i lutowania twardego, piece 
tyglowe i wytapiacze, piece suszarnicze, piece z hartowaniem w k¹pielach 
solnych;

	urz¹dzenia in¿ynierii mechanicznej; agregaty i wyt³aczarki do obróbki two-
rzyw sztucznych, urz¹dzenia do nawijania i odpuszczania sprê¿yn, zgrze-
warki punktowe i liniowe;

	produkcjê szk³a oraz szkliwienie; instalacje i urz¹dzenia do suszenia w pod-
czerwieni  i nadfiolecie, kadzie do wytopu szk³a i grzanie podajników, piece 
do formowania szk³a;

	przemys³ chemiczny i naftowy; grzejniki ok³adzinowe instalacji rurowych, 
instalacje podgrzewaj¹ce.

2. WymAgANIA POdSTAWOWE, bEZPIECZEñSTWO  
u¯yTkOWANIA

Sterowniki mocy stosowane s¹ w instalacjach silnopr¹dowych, w których wystêpuj¹ 
urz¹dzenia pod napiêciem mog¹ce stanowiæ Ÿród³o niebezpieczeñstwa.
Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo personelu powinno siê przestrzegaæ nastêpuj¹cych 
zasad:
	urz¹dzenia mog¹ byæ instalowane, obs³ugiwane oraz konserwowane  
 wy³¹cznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadaj¹cy  
 niezbêdn¹ wiedzê o sprzêcie.
	sterownik mocy typu RP3 powinien byæ pod³¹czony do sieci  
 elektroenergetycznej zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami  
 i normami dotycz¹cymi instalacji elektrycznych, w szczególnoœci  
 dotycz¹cych ochrony przeciwpora¿eniowej.
	podczas uruchamiania i obs³ugi urz¹dzenia, nale¿y stosowaæ siê  
 do zaleceñ zawartych w niniejszej instrukcji obs³ugi (w szczególnoœci  
 punkty 4, 5 i 6).
Wykwalifikowany personel to osoby, które zaznajomione s¹ z instrukcj¹, 
monta¿em, uruchomieniem i obs³ug¹ produktu oraz posiadaj¹ odpowiednie 
kwalifikacje do wykonania tych czynnoœci.
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3. ZESTAW STEROWNIkA

W sk³ad zestawu sterownika wchodz¹:
– sterownik RP3 1 szt.
– instrukcja obs³ugi 1 szt.

4. INSTAlOWANIE

4.1. Wymiary gabarytowe i monta¿owe
Sterownik mocy typu RP3 przeznaczony jest do monta¿u na œcianie za pomoc¹ 
uchwytów. Wymiary gabarytowe sterownika oraz rozstaw otworów monta¿owych 
i sposób mocowania, przedstawiony zosta³ na rys. 1 i 2.
W przypadku montowania w szafach sterowniczych zaleca siê stosowanie wy-
muszonego obiegu powietrza.
Na panelu sterownika (rys. 3) rozmieszczono elementy obs³ugi:

Rys. 4.1.a.  Wymiary gabarytowe i sposób mocowania sterownika mocy dla 
wykonań 40 A, 70 A i 125 A.
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Rys. 4.2.a.  Wymiary gabarytowe i sposób mocowania sterownika mocy 
dla wykonań 200 A, 300A i 450 A.
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Rys. 4.1.b.  Położenie bezpieczników sterownika mocy dla wykonań 40 A, 
70 A i 125 A. (widok po zdjęciu osłony)
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Rys. 4.3. Panel.
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Rys. 4.2.b.   Położenie bezpieczników sterownika mocy dla wykonań 200 A, 
300A i 450 A (widok po zdjęciu osłony)

W przypadku montowania w szafach sterowniczych zaleca się stosowanie 
wymuszonego obiegu powietrza.
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Diody sygnalizacyjne:
	Control - dioda dwukolorowa [1]; poprawnoœæ zasilania i gotowoœæ  
     sterownika do pracy.
	Load - dioda dwukolorowa [2]; przep³yw pr¹du przez odbiornik  
    (gdy Iodb > 5%IN sterownika).
	Stop - dioda czerwona [3]; zewnêtrzne wstrzymanie wyzwalania.
	Error - dioda czerwona [4]; b³¹d sterowania lub niew³aœciwe  
    pod³¹czenie zasilania.
	Over Temp. - dioda czerwona [5]; przekroczenie dopuszczalnej temperatury.
	Fuse Fail - dioda czerwona [6]; przepalenie bezpiecznika.

Potencjometry i prze³¹cznik:
	S-START - potencjometr [7]; regulacja czasu trwania funkcji miêkkiego  
    startu.
	Limit - potencjometr [8]; ograniczanie pr¹du odbiornika.
	Span - potencjometr [9]; regulacja wzmocnienia toru wejœciowego.
	Prze³¹cznik - DIP-SWITCH [10]; do konfiguracji wejœæ analogowych i trybu  
    sterowania.

4.2. Po³¹czenia elektryczne
Po³¹czenia elektryczne nale¿y wykonaæ nastêpuj¹cymi przewodami:
a) do listwy zaciskowej LZ1 (rys. 4.3) - przewody o przekroju  
   od 0,35 do 2,5 mm2,
b) do zacisków silnopr¹dowych (rys. 4.1 i 4.2):
 wykonanie RP3-1x; 40 A - przewody o przekroju min. 16 mm2,
 wykonanie RP3-2x; 70 A - przewody o przekroju min. 25 mm2,
 wykonanie RP3-3x; 125 A - przewody o przekroju min. 50 mm2,
 wykonanie RP3-4x; 200 A - szyna o przekroju min. 100 mm2,
 wykonanie RP3-5x; 300 A - szyna o przekroju min. 200 mm2,
 wykonanie RP3-6x; 450 A - szyna o przekroju min. 300 mm2.

c) do zacisku ochronnego - przewód (szyna) o przekroju co najmniej  
   takim jak przewody w obwodzie silno- 
   pr¹dowym.

4.3. Wybór rodzaju sterowania
W zale¿noœci od rodzaju sterowania i wejœciowego sygna³u steruj¹cego, nale¿y 
odpowiednio nastawiæ sekcje prze³¹cznika DIP, zgodnie z tablic¹ 1.
Rodzaj sterowania nale¿y wybraæ przy od³¹czonym zasilaniu UWB, p. 4.5.
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4.4. Pod³¹czenie sygna³ów steruj¹cych
4.4.1. Pod³¹czenie sterowania do listwy zaciskowej LZ1
Pod³¹czeñ sygna³ów steruj¹cych do listwy zaciskowej LZ1, zaleca siê u¿ycie 
przewodów ekranowanych oraz osobne prowadzenie instalacji sterowniczej  
i instalacji silnopr¹dowej.

Tablica 1.

Rys. 4.4. Opis listwy zaciskowej LZ1.

0 - prze³¹cznik rozwarty, 1 - prze³¹cznik zwarty,
- stan wynikaj¹cy z pozosta³ych ustawieñ.

Sekcja prze³¹cznika DIP

 1 2 3 4 5

 1 0   
 0 0   
 0 0   
 0 1   
   0 0 
   0 1 
   1 0 

   1 1 

     0/1

Za³¹cz-Wy³¹cz  
(za³¹czanie natychmiast)

Trój-, szeœcioprzewodowa*  
/czteroprzewodowa

Wejœciowy  
sygna³ steruj¹cy

Rodzaj  
sterowania 

0...5 V
0...10 V

0...20 mA
4...20 mA
Fazowe

Impulsowe-cykl szybki
Impulsowe-cykl wolny

Konfiguracja  
odbiornika 

*) - konfiguracja szeœcioprzewodowa odbiornika wymaga korekcji ustawieñ potencjometru 
„Span” (suwak potencjometru nale¿y ustawiæ na po³owê zakresu).
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4.4.2. Wejœciowy sygna³ steruj¹cy

Wstrzymanie wyzwalania mo¿na dokonaæ zwieraj¹c na listwie zaciskowej  
zaciski 5V i STOP.
Wejœcie STOP jest aktywne w zakresie napiêæ 4...32 V/ 5 mA.

Rys. 4.5. Pod³¹czenie sygna³ów steruj¹cych.

a) Sygna³em analogowym.
Mo¿liwa jest regulacja z napiêciowego lub pr¹dowego Ÿród³a sygna³u 
steruj¹cego lub z potencjometru. W przypadku sterowania z potencjometru 
wejœcie napiêciowe powinno byæ ustawione na zakres 0...5 V.

b) Sygna³em impulsowym.
Sygna³ steruj¹cy (4...32 V) nale¿y pod³¹czyæ na zaciski wejœcia napiêciowego 
In-U, ustawionego na zakres 0...5 V.

4.4.3. wstrzymanie wyzwalania

Rys. 4.6. Wstrzymanie wyzwalania.
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4.4.4. Wyjœcia analogowe

4.4.5. Wyjœcia przekaŸnikowe

PrzekaŸniki pó³przewodnikowe typu MOSFET.
a) Wyjœcie PK1.

sygnalizacja uszkodzenia co najmniej jednego bezpiecznika - Fuse Fail,
b³¹d sterowania lub niew³aœciwe pod³. zasialnia (brak zasilania lub z³a kolejnoœæ 
faz) - Error.

b) Wyjœcie PK2.
- aktywny sygna³ wstrzymania wyzwalania  - STOP,
- przekroczenie dopuszczalnej temp. radiatora - OverTemp.

Rys. 4.8. Wyjœcia przekaźnikowe.

IN = 60 mA/ 230 V a.c./d.c.
Ron = 35 �
Uizol = 1500 VRMS

Wyjścia beznapięciowe nie są 
zabiezpieczone przed 
przeciążeniem lub zwarciem.

a) Wyjœcie U = f (Io)
Wyjœcie napiêciowe 0...5 V/5 mA, propor-
cjonalne do wartoœci pr¹du w obwodzie 
odbiornika.
Uwaga: Pomiar ma charakter orientacyjny

Rys. 4.7. Wyjścia analogowe.
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4.5. Pod³¹czenie zasilania i odbiornika
Zasilanie sterownika (Uk³adu Wyzwalania Bramkowego - UWB) nale¿y pod³¹czyæ 
do zacisków L1 i N listwy LZ1 (rys. 3).
Zasilanie obwodu silnopr¹dowego pod³¹czyæ do zacisków U1, V1, W1, natomiast 
obwód odbiornika do zacisków U2, V2, W2, (rys. 1 i 2). Bezpieczniki w wykonaniu 
RP3-1x, 2x i 3x, dostêpne s¹ po zdjêciu os³ony, rys. 1.

4.5.1. Pod³¹czenie odbiornika w uk³adzie 3- i 4-przewodowym.
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a) odbiornik 3-przewodowy.

b) odbiornik 4-przewodowy.
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5. ObS£ugA STEROWNIkA

Potencjometry „S-Start” i „Limit” nale¿y ustawiæ na minimum, potencjometr  
„Span” ustawiæ na maksimum. W takim ustawieniu odpowiadaj¹ce im funkcje 
s¹ nieaktywne.
W kolejnoœci nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci:
a) zamontowaæ sterownik, wg p. 4.1.
b) wykonaæ pod³¹czenia elektryczne, wg p. 4.2, p. 4.4 i p. 4.5.
c) ustawiæ rodzaj sterowania i wejœciowy sygna³ steruj¹cy,  wg p. 4.3.
d) w³¹czyæ zasilanie obwodu odbiornika, nastêpnie uk³adu wyzwalania 

bramkowego UWB, wg p. 4.5.
e) nastawiæ ograniczenie pr¹dowe*, wg p. 6.4.

Potencjometr „Limit” nastawiæ na maksimum. Obserwuj¹c wskazania przyrz¹du 
mierz¹cego pr¹d odbiornika (przy maksymalnej wartoœci wejœciowego sygna³u 
steruj¹cego), nastawiæ ¿¹dan¹ wartoœæ pr¹du zmniejszaj¹c nastawê na po-
tencjometrze „Limit”.

f) nastawiæ opóŸnienie wyzwalania*, wg p. 6.5.
g) nastawiæ wzmocnienie toru wejœciowego*, wg p. 6.6.

*) Uzyskanie w³aœciwych nastaw za pomoc¹ potencjometrów osi¹ga siê eksperymentalnie  
     i powinno byæ wykonywane przez odpowiednio przeszkolonego pracownika.

PE U1

U2

V1

V2

W1

W2

L
Z

1

4.5.2. Pod³¹czenie odbiornika w uk³adzie 6-przewodowym.

a) odbiornik  
     6-przewodowy.

Rys. 9.
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6. OPIS ROdZAjóW STEROWANIA

6.1.  Sterowanie typu za³¹cz-wy³¹cz
Przy sterowaniu za³¹cz-wy³¹cz moc dostarczana do odbiornika opisana jest  
nastêpuj¹c¹ zale¿noœci¹:

[1]

gdzie:     
Po - moc dostarczana do odbiornika,
Xwe - wartoœæ wejœciowego sygna³u steruj¹cego.

Sterownik pracuje w trybie przekaŸnika pó³przewodnikowego. Podanie sygna³u 
napiêciowego na wejœcie  steruj¹ce p. 4.4.2 b,  powoduje  natychmiastowe 
za³¹czenie pr¹du odbiornika. 
Mo¿liwe jest za³¹czanie z wykorzystaniem funkcji Soft-Start. Przebiegi sygna³ów 
opisuj¹cych dzia³anie sterownika dla sterowania typu za³¹cz-wy³¹cz pokazano 
na rys. 6.1.

Napiêcie zasilaj¹ce 
obwód odbiornika

Sygna³ wejœciowy 
impulsowy

Pr¹d w obwodzie 
odbiornika 

Rys. 6.1 Sterowanie typu za³¹cz-wy³¹cz, przebiegi wystêpuj¹cych sygna³ów  
    wzglêdem przewodu neutralnego - odbiornik rezystancyjny.
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6.2.  Sterowanie impulsowe
Sterowanie impulsowe polega na zmianie wspó³czynnika wype³nienia i 
czêstotliwoœci mocy P0 dostarczanej do odbiornika w funkcji analogowego sygna³u 
steruj¹cego, przy czym pr¹d wyjœciowy za³¹czany jest synchronicznie z przejœciem 
napiêcia zasilaj¹cego przez zero. Przebiegi sygna³ów pokazano na rys. 6.2.
Wartoœæ mocy w okresie impulsowania wg wzoru [2], okreœlona jest zale¿noœci¹ 
[3]:

Sterownik mocy RP3 ma nastêpuj¹ce rodzaje sterowania impulsowego:
 cykl szybki, w którym dla X = 1/2 (Xmax - Xmin),
 Nza³ = Nwy³  25, natomiast fi,max  1 Hz,

 cykl wolny, w którym dla X = 1/2 (Xmax - Xmin),
 Nza³ = Nwy³  250, natomiast fi,max  0,1 Hz.

gdzie: X - wartoœæ analogowego sygna³u steruj¹cego,
 fi, max - maksymalna czêstotliwoœæ impulsowania.

gdzie:  Ts  - okres napiêcia zasilaj¹cego,
 Nza³  - liczba okresów za³¹czonych,
 Nwy³  - liczba okresów wy³¹czonych.

[2]

 [3]

T = Ts (Nza³ + Nwy³)

Po  =  Po max = Po maxNza³ + Nwy³

Nza³ X we

X we max

Rys. 6.2. Sterowanie impulsowe ze zmienn¹ czêstotliwoœci¹  impulsowania, 
przebiegi  wystêpuj¹cych  sygna³ów.

Moc  
dostarczana  
do odbiornika

Sygna³  
wejœciowy  
ci¹g³y

Napiêcie  
zasilaj¹ce  
obwód  
odbiornika
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Przebiegi charakterystycznych wielkoœci dla sterowania impulsowego pokazano 
na rys. 6.3.

6.3.  Sterowanie fazowe
Przy sterowaniu fazowym wystêpuje ci¹g³a zmiana mocy dostarczanej do od-
biornika, realizowana przez zmianê k¹ta za³¹czania pr¹du odbiornika w funkcji 
analogowego sygna³u steruj¹cego.
Przebiegi sygna³ów dla tego sterowania przy odbiorniku rezystancyjnym, poka-
zano na rys. 6.4.

Wspó³czynnik wype³nienia  
op isany  jes t  nas têpu j¹c¹ 
zale¿noœci¹:

 [4]

Rys. 6.3. Przebiegi wielkoœci charakterystycznych dla sterowania impulsowego 
ze zmienn¹ czêstotliwoœci¹ impulsowania.

  Nza³ + Nwy³

Nza³

Rys. 6.4. Sterowanie fazowe, przebiegi wystêpuj¹cych sygna³ów.

Sygna³  
wejœciowy ci¹g³y

Pr¹d w obwodzie  
odbiornika

Napiêcie zasilaj¹ce 
obwód odbiornika
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6.4.  Ograniczenie pr¹du odbiornika
Je¿eli wartoœæ pr¹du w obwodzie odbiornika przekroczy wartoœci graniczn¹, 
nastawion¹ za pomoc¹ potencjometru „Limit”, to zadzia³a ograniczenie pr¹dowe 
bez wzglêdu na wartoœæ sygna³u steruj¹cego.
Ustawienie potencjometru na minimum oznacza wy³¹czenie dzia³ania ograni-
czenia pr¹dowego. Wartoœæ pr¹du p³yn¹cego w obwodzie odbiornika mo¿e byæ 
nastawiana w pe³nym zakresie  wartoœci znamionowej sterownika. 
W przypadku przekroczenia wartoœci granicznej pr¹du, dioda „Load” œwieci na 
czerwono.

6.5.  OpóŸnienie wyzwalania typu miêkki start
Funkcja miêkkiego startu umo¿liwia ³agodny narost napiêcia od zera do wartoœci 
znamionowej lub wartoœci wynikaj¹cej z dzia³ania ograniczenia pr¹dowego,  
w czasie nastawionym za pomoc¹ potencjometru „S-Start”.
W przypadku sterowania fazowego lub typu za³¹cz-wy³¹cz w konfiguracji  
za³¹czania natychmiast, czas miêkkiego startu tS-S jest regulowany w zakresie 
od 0 do 10 s.
W przypadku sterowania impulsowego, czas ten wynosi:

[5]t S-S  = 
1

4 fi, max

6.6.  Regulacja wzmocnienia toru wejœciowego
Do ustawienia wzmocnienia toru wejœciowego s³u¿y potencjometr „Span” w za-
kresie regulacji od 50 do 100% wejœciowego sygna³u steruj¹cego.
UWAGA: W przypadku sterowania odbiornikiem w konfiguracji szeœcioprzewodowej 

nale¿y ustawiæ suwak potencjometru „Span” na po³owê zakresu.

6.7.  Kontrola i sygnalizacja pr¹du w obwodzie odbiornika
Przep³yw pr¹du w obwodzie odbiornika sygnalizowany jest za pomoc¹  dwukolo-
rowej diody „Load”. W czasie normalnej pracy dioda œwieci na zielono, natomiast 
w momencie zadzia³ania ograniczenia pr¹dowego, œwieci na czerwono.

6.8.  Sygnalizacja poprawnoœci zasilania.
Gotowoœæ sterownika do pracy sygnalizowana jest œwieceniem na zielono diody 
„Control”.
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6.9. Sygnalizacja przekroczenia maksymalnej temperatury radia-
tora

Przekroczenie temperatury radiatora 85C, powoduje automatyczne wstrzymanie 
wyzwalania oraz wyœwietlenie sygnalizacji na diodzie „Over Temp.” i za³¹czenie 
przekaŸnika PK2, p. 4.4.6b.
Ponowne uruchomienie sterownika mo¿liwe jest po ostudzeniu radiatora poni¿ej 
60C i ponownym za³¹czaniu zasilania do UWB, p. 4.5.1.

6.10.  Sygnalizacja b³êdu
Sterownik zg³asza b³¹d w nastêpuj¹cych przypadkach:
a) niew³aœciwa kolejnoœæ faz,
b) brak zasilania na zaciskach U1, V1 i W1 -jednoczeœnie,
c) przez odbiornik p³ynie pr¹d pomimo braku impulsów wyzwalaj¹cych, np. wskutek 

uszkodzenia modu³u tyrystorowego.

W przypadku stwierdzenia b³êdu nastêpuje automatyczne wstrzymanie wyzwa-
lania oraz zaœwiecenie diody „Error” i za³¹czenie przekaŸnika PK1, p.4.4.5a. 
Ponowne uruchomienie sterownika mo¿liwe jest po usuniêciu przyczyny awarii  
i ponownym za³¹czeniu zasilania do UWB, p. 4.5.

6.11.  Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe
Obwód wyjœciowy sterownika zabezpieczony jest przed przeci¹¿eniem. Zabezpie-
czenie ustawione jest na 125% pr¹du znamionowego sterownika. Przekroczenie 
tej wartoœci spowoduje zadzia³anie ograniczenia pr¹dowego.



20

7. dANE TEChNICZNE

Parametry elektryczne obwodu silnopr¹dowego

Obci¹¿enie minimalne 1% zakresu pr¹du wyjœciowego  
 IN sterownika

Pr¹d up³ywu w obwodzie 
tyrystora  20 mA

Rodzaj odbiornika rezystancyjny lub rezystancyjno- 
 indukcyjny wg PN-EN 60947-4-2  
 oraz PN-EN 60947-4-3

Parametry elektryczne obwodu  
zasilania i sterowania:
- napiêcie zasilaj¹ce UWB 195...230...253 V a.c.
- czêstotliwoœæ napiêcia  

zasilaj¹cego 50 Hz
- pobór mocy  8 VA
- wejœcie steruj¹ce napiêciowe 0...5 V Rin = 20 k
 0...10 V Rin = 40 k
- wejœcie steruj¹ce pr¹dowe 0(4)...20 mA Rin = 125 
- wejœcie steruj¹ce impulsowe 0/4...32 V Rin = 20 k

Tablica 2

Moc  
max. 

odbior- 
nika

Parametry bezpiecznika

oznaczenie/producenti2 dt 
przy 415 V

40 A 440 [A2s]

70 A 3600 [A2s]

125 A 9600 [A2s]

200 A

180000 [A2s]

Moc  
tracona 
w tyrys- 
torach

< 200 W

500 A 500FMM - Bussmann
6.9 URC2.000 BS 88Z/500 - FERRAZ

< 350 W

< 600 W

< 2200 W

3~400 V/50 Hz 30 kW  50 A  50FE - Bussmann 
6.9 gRB 000 BS 88/50 - FERRAZ

3~400 V/50 Hz

3~400 V/50 Hz  100 A  100FE - Bussmann 
6.9 URB 000 BS 88/100 - FERRAZ

 160 (200) A  200FEE - Bussmann 
6.9 URB 000 BS 88/160 - FERRAZ

53 kW

95 kW

3~400 V/50 Hz

300 A

450 A

3~400 V/50 Hz

3~400 V/50 Hz

152 kW

229 kW

343 kW

68500 [A2s]< 1500 W

28500 [A2s]< 950 W

350 A 350FM - Bussmann
6.9 URC 000 BS 88Z/355 - FERRAZ

250 A 250FM - Bussmann
6.9 URC 000 BS 88Z/250 - FERRAZ

Prąd max.  
wyjściowy

Napięcie 
zasilające 

obwód 
odbiornika
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- wejœcie sygna³u STOP 4...32 V/5 mA
- obci¹¿alnoœæ wyjœcia 5 V 25 mA
- obci¹¿alnoœæ wyjœcia Io 5 mA/5 V
- obci¹¿alnoœæ wyjœæ  

przekaŸnikowych 60 mA/350 V, Ron = 35 ,  
 Uizol =1500 VRMS

Pozosta³e parametry:
- temperatura pracy 0... 40C
- temperatura magazynowania -25... 55C
- wilgotnoœæ < 90%, niedopuszczalne skroplenia
- pozycja pracy pionowa
- wymiary:

- wykonania 40 A, 70 A, 125 A 212  318  177 mm
- wykonania 200 A, 300 A, 450 A  383  433  281 mm 

- masa:
- wykonania 40 A, 70 A, 125 A 8,5 kg
- wykonania 200 A, 300 A, 450 A  37 kg 

Wymagania bezpieczeñstwa:
- maksymalne napiêcie pracy  

wzglêdem ziemi  320 V dla obwodów mocy i zasilania, 
 50 V dla pozosta³ych obwodów

- stopieñ zanieczyszczenia  2
- kategoria instalacji  III
- stopieñ ochrony obudowy  IP00 wg PN-EN 60529

OSTRZEŻENIE:
Ten produkt ma klasê wyposa¿enia A. Oznacza to, ¿e w œrodowisku mieszkalnym mo¿e on 
powodowaæ zak³ócenia radiowe co z kolei mo¿e wymagaæ od u¿ytkownika zastosowania 
dodatkowych œrodków ograniczaj¹cych zaburzenia.
W przypadku sterowania fazowego, sterownik spe³nia wymagania kompatybilnoœci elektro-
magnetycznej pod wzglêdem emisji zak³óceñ, tylko przy pracy w pobli¿u przejœcia napiêcia 
zasilaj¹cego przez zero.

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna:
- odpornoœæ na zak³ócenia  PN-EN 60947-4-2, PN-EN 60947-4-3
- emisja zak³óceñ  PN-EN 60947-4-2, PN-EN 60947-4-3

Sterownik mocy RP3 spe³nia wymagania normy PN-EN 60947-4-2, PN-EN 60947-4-3. 
Zdolnoœæ przeci¹¿eniowa sterownika jest okreœlona parametrami zastosowanego bezpiecz-
nika.
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Przyk³ad zamówienia:
Sterownik mocy RP3  3  0  oznacza wykonanie sterownika na pr¹d wyjœciowy 125  A, bez 
dodatkowych wymagañ.

8. kOd WykONAñ

Sterownik mocy RP3 X X

Zakres pr¹dowy:
pr¹d wyjœciowy maksymalny 40 A 1
pr¹d wyjœciowy maksymalny 70 A 2
pr¹d wyjœciowy maksymalny 125 A 3
pr¹d wyjœciowy maksymalny 200 A 4
pr¹d wyjœciowy maksymalny 300 A 5
pr¹d wyjœciowy maksymalny 450 A 6

Próby odbiorcze:
bez dodatkowych wymagañ ..................................................................0
z atestami Kontroli Jakoœci ....................................................................1
inne wymagania.....................................................................................X

napiêcie odbiornika:  
3 ~ 400 V a.c.  

50 Hz

9. kONSERWACjA

Sterownik mocy RP3 nie wymaga okresowej konserwacji.
W przypadku wymiany uszkodzonego bezpiecznika, nale¿y:
- od³¹czyæ zasilanie sterownika od strony zacisków silnopr¹dowych  

i listwy zaciskowej LZ1,
- zdjąć osłony, rys. 4.1.,4.2
- zdj¹æ os³onê, rys. 1 (dotyczy tylko wykonañ 40 A, 70 A  i 125 A),
- wymieniæ bezpieczniki B1, B2 lub B3, na nowe typu zgodnie z tablic¹ 2.

Uwaga: Radiator mo¿e byæ gor¹cy. Nale¿y zachowaæ ostro¿noœæ.

W przypadku innych uszkodzeñ nale¿y przes³aæ urz¹dzenie do naprawy do Dzia³u 
Serwisu LUMEL S.A. 
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za usterki i awarie wynikaj¹ce 
z instalowania oraz u¿ytkowania urz¹dzenia nie zgodnie z wymogami eksploatacji  
i obs³ugi w zakresie parametrów technicznych.

Tablica 3
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Informacja techniczna:
tel.: (68) 45 75 306, 45 75 180
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl

Realizacja zamówień:
tel.: (68) 45 75 207, 45 75 209, 45 75 218, 45 75 341

LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra
tel.: +48 68 45 75 100
www.lumel.com.pl

Pracownia systemów automatyki:
tel.: (68) 45 75 228, 45 75 117

Laboratorium:
tel.: (68) 45 75 161
e-mail: laboratorium@lumel.com.pl


