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                   EOCR-i3M420 / iFM420  

Skaitmeninė viršsrovio apsauga.  Analoginis relinis išėjimas su ampermetru ir komunikacija. 

 

◆ Bendros savybės 

➢  Mikrokontrolerio blokas 
➢  Realaus laiko apdorojimas/ Aukštas tikslumas 
➢  Viršsrovis, srovės kritimas, fazės dingimas, fazių seka, trumpalaikiai strigimai, užstrigęs rotorius, srovės 

disbalansas  ir analoginis Išėjimas (i3M420/iFM420). 
➢  Šiluminė apsauga/ Inversinė charakteristika iki 32A nenaudojant išorinio CT (srovės matavimo transformatoriaus). 
➢  Papildomos funkcijos: Relinio išėjimo logikos Fail Safe pasirinkimas, darbo laiko skaitliukas, 3 įrašai apie gedimus 

ir automatinio restarto apribojimas.  
➢  Komunikacija :  Modbus/RS-485  
➢  Sustiprintos kontrolės funkcija: stebėjimas realemia laike iki 400 matavimų, 3 fazių srovių parodymai, 

Ir atjungimo priežasties parodymai. 
➢ Horizontalaus stulpelio grafikas nurodantis apkrovą, atžvilgiu pagal nustatytą maksimalią (višrovio) srovę. 
➢ Galima taikyti vienfaziui ir 3 fazių varikliui. 
➢ Modeliui iFM420, garanduojamas normalus veikimas, tais atvejais, kai PDM displejus yra atjungtas. 

 

◆ Apsaugos funkcijos 

Apsaugos funkcija Būklė ir nustatymo diapazonas  Galimi nustatymai 

Viršsrovis (oc) Apkrovos srovė (In) Viršija nustatytą srovę (Is) 
 
Nustatymo diapazonas: 0.5~60A(Def), 0.5~32A(Inv & th) 

Apibrėžtoji(Def): 0.2~30s Nustatykite 

Inversinė (Inv) ir šiluminė l(th) : 
   1~30 kategorijos 

Srovės kritimas 

(uc) 

Apkrovos srovė (In) mažesnė nei nustatyta srovė(uc) In <= uc   

uc turėtų būti mažesnė nei oc Nustatymas 

oFF, 1~10s Reguliuojama 

Fazės dingimas 

(PL) 

Max disbalansas yra daugiau kaip 85% tarp 3 fazių srovių, 
Įjungti arba išjungti: Pasirenkama 

oFF, 0.5~5s Reguliuojama 

Fazių sekos 
pasikeitimas (RP) 

EOCR reakcija į fazių sekos pasikeitimą. 
Įjungti arba išjungti: Pasirenkama 

Per 0.15s 

Užstrigęs rotorius 

(Sc) 

Aktyvus tik variklio pradimo metu, 

In ≥ strigimo srovės nustatymas (Sc).   

Nustatymo diapazonas; Reguliuojamas 
 0.5~30A : 2~8 kartus viršija oc nustatymą 

   ~40A : 2~6 kartus, ~60A : 2~4 kartus. 

Iškart, laiko D-Time skaičiavimo metu 

Trumpalaikiai 

strigimai (JA) 

Aktyvus tik veikiant varikliui, In ≥ JA nustatymas 
   Nustatymo Diapazonas: 
 0.5~50A : 1.5~5 kartus viršija oc nustatymą 
 ~60A   :  1.5~4 kartus viršija oc nustatymą 

0.3~5s Reguliuojamas 

Disbalansas (IM) Srovės Disbalansas ≥ Nustatymo neatitikimas% 
Nustatymo Diapazonas: 10~50% disbalanso 

1~10sReguliuojamas. 
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◆ Specifikacija 

Modelis  i3M420/iFM420 

Viršsrovio nustatymo intervalas (A) 
Apibrėžtoji TCC : 0.5~60A.  Taikyti išorinį CT jei srovė > 60A 
 
Inversinė ir šiluminė Ith TCC : 0.5~32A.  Taikyti išorinį CT jei srovė >32A 

Srovės kritimo nustatymo intervalas (A) 0.5A ~ mažiau nei oc nustatymas 

Apsaugos suveikimo laikio charakteristika Apibrėžtoji (Def) / Inversinė (Inv) / Šiluminė (th) 

Laiko nustatymas  Def (apibrėžtoji)      D-Time 
                                      O-Time 
 
                     Inv (inversinė) ir th (cLS) 
 
                     Automatinis restartas 

 
0~200s 
0.2~30s 
 
1 ~ 30 kategorija 
 
0.5s~20min.  
Rankinis atstatymas (H-r) / Elektrinis atstatymas (E-r) 

Maitinimo grandinė            Įtampa 
                             Dažnis 
                             Energijos 
suvartojimas 

100~240VAC/DC(85% ~110%, Free Voltage), 24VAC/DC(±5%) . 
50/60Hz 
Mažesnis nei 7VA 

Išėjimas                Pajėgumas 
                        Struktūra 

3A/250VACVaržinis. 
1a1b :OC  
2 Gnybtai: analoginis išėjimas (4~20mA) 

Ekranas                7 segmentų LED 
                        Horizontalus stulpelis 

3 fazių A, atjungimo priežastis,parametrų nustatymų nuoroda. 
Apkrovos koeficientas. 

Komunikacija Modbus/ RS-485 

Montavimo būdas 
Montavimas ant DIN profilio (i3M420) 
Su skydine panele (iFM420) 

Izoliacija      Tarp korpuso ir grandinės Virš DC500V 10MΩ 

Dielektrinis stiprumas Tarp korpuso ir Grandinės 
                      Tarp kontaktų 
                      Tarp grandinių 

2KV, 50/60Hz, I Min. 
1KV, 50/60Hz, I Min. 
2KV, 50/60Hz, 1 Min 

Elektrostatinės Iškrovos (ESD) : IEC61000-4-2 Pakopa 3 :Oro Iškrova: ±8KV,Kontaktų Iškrova: ±6KV 

Skleidžiami trigdžiai: IEC61000-4-3 Pakopa 3 : 10V/m, 80 ~ 1000MHz 

Laidumo sutrikimai     : IEC61000-4-6 Pakopa 3 : 10V,0.15~80MHz 

EFT/sprogimas         : IEC61000-4-4 Pakopa 3 : ±2KV, 1 Min 

Trukdžiai               : IEC61000-4-5 Pakopa 3 : 1.2 x 50μs, ±4KV(0o, 90o, 180º, 270º) 

Spinduliavimas             : CISPR11 Kategorija A (Laidžių ir Skleidžiamų) 

Aplinkos Temperatūra       Saugoijimas 
                           Eksploatacija 
                           Drėgmė 

-40oC ~ +85oC 
-20oC ~ +60oC 
30~85% RH (Be kondensacijos) 

Matmuo  Window Type (matavimo grandinė viršuje) 
         Bottom Hole Type (perveriamas korpusas) 

70W x 74.5H x 83.8D 
70W x 56.3H x 108.1D 

Svoris                    
                            

                                       i3M420          iFM420 

Window Type            265g           247g 

Bottom Hole Type            295g           280g 

Skydinė panelė  

(su 3m kabeliu) 

           

          125g(120g) 

Energijos Suvartojimas  Mažiau nei 7VA. 

 



Atjungimo priežaščių indikacija ir klaidų įrašai 

3 klaidų įrašai įskaitant atjungimo priežastis ir 3 fazių srovės yra saugomi atmintyje. 
Kai variklis veikia arba sustabdytas, atjungimo priežastį galima atvaizduoti ESC mygtuko paspaudimu laikant ilgiau nei 5 sekundes. 

                                     Avarinio atjungimo parodymai 

                        Paleidimas Parodymai po atjungimo su UP/ DN migtukų 
paspaudimu 

Atjungimo 

priežastis 

Parodymai       Parodymų turinys L1 LED on  L2 LED on L3 LED on  

Viršsrovis 
     OC Atjungimo priežastį yra r-fazės 

srovė 
                                           

Fazės dingimas 
         Fazės dingimo priežastis yra r-fazės 

praradimas 
                                              

Fazių sekos 
pasikeitimas 

        Atjungimas esant fazių sekos 
pasikeitimui 

       

Stall užstrigęs 
rotorius 

 Stall atjungimas variklio paleidimo 
metu sukeltas S-fazės srovės 

   

Jam strigimai 
           Jam atjungimas variklio darbo metu 

sukeltas t-fazės srovės 
   

Disbalansas  Disbalansą sukėlė t-fazės srovė    

Srovės Kritimas  Srovės kritimo atjungimo priežastis 
s-fazės srovė 

   

Automatinio 
restarto 
apribojimas 

 Per 30 min, automatinių restartų 
skaičius po autoreseto funkcijos, 
viršijo nustatymus. 

Avarinis paleidimas vykdomas rankiniu būdu 
paspaudus ESC, kuris išvalo skaitliuką ir paleidžia 
nuo nulio. 

 

◼ Kaip pakeisti nustatymus 

1. Pasirinkus meniu, keitimai vykdomi naudojant UP/DN mygtukus nuspaudus juos kartu. Naudokitės nustatymo meniu ir seką. 
2. Paspauskite SET mygtuką vieną kartą, kad pr 
3. adėti nustatymą. Ekranas rodo mirksinčius simbolius arba skaičius, kurie turėtų būti pakeisti .   
4. Rasti norimą simbolį ar numerį su UP/DN mygtukais. Paspauskite SET mygtuką vieną kartą, kad patvirtinti nustatymą. 

Nustojama mirksėti. 
5.   Paspauskite ESC mygtuką. Rėlė sugrąžins parodymus į įprastinį rėžimą. 

Parodymai grįžta į įprastinį rėžimą per 50 s jei nustatyme nėra paspaustas joks mygtukas. 

Mygtukai   
                                  Aprašymas 
 

 3D 
Tipas 

 FD 
Tipas 

 
 1 

   
Valdymo meniu paspaudus UP/DN mygtuką. 

 2   Pasirinkti parametro keitimą, tada parametras pradeda mirksėti. 

 
 3 

       
Keisti parametro reikšmę, paspaudžiant UP/DN mygtuką. 

 
 4 

  Parametrams užfiksuoti paspauskite SET mygtuką, tada nustoja mirksėti ir 
taip parodoma, kad viskas išsaugota. 

 
 5 

  Paspaudus ESC mygtuką, grįžtama prie dabartinių parodymų. Nepaspaudus 
ESC mygtuko, grįžtama į dabartinius parodymus per 50s automatiškai. 

 

◼ Meniu nustatymai ir Seka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setting 



Nustatymų seka ir Meniu 

 

Nr. Meniu Parametrai Aprašymas Default 

1 Slaptažodis  Naudokite slaptažodį išskyrus nulį, kad užtikrinti nustatymus. Ši funkcija 
neleidžia pakeisti nustatymų pašaliniams asmenims. Nulis naudojamas 
slaptažodžio išjungimui. 

 

2 Fazių kiekio 

parinkimas 
 “Ph:3Ph” rėžimas 3 fazių apkrovai,”Ph:1Ph” režimas 1fazės apkrovai turi 

būti pasirenkamas. Jei pasirenkamas rėžimas “Ph:1Ph“, RP, PL ir Ub 
funkcija bus išjungta ir nebebus rodoma meniu režime. 

 

3 Apsaugos 

charakteristi

kos kreivė 

 Time-Current nustatymo (TCC) charakteristika. 
“dE” yra apibrėtoji TCC charakteristika, 
“In” yra Inversinė TCC, 
“th” yra Šiluminė Inversinė TCC charakteristika. 
Vadovaukitės time-current kreivės charakteristiką. 
Jei tcc=no, tik viršsrovio apsauga yra išjungta. 

 

4 CT 

atitikmuo 

 Išorinio CT atitikmens nustatymas. Tai taikoma :  apibrėtai TCC, kai 
daugiau nei 60A  ir Inversinei TCC, kai daugiau nei 30A. 
Nustatyti CT pirminę srovę A. Pavyzdžiui, 200:5 CT, nustatymas yra 
“ct:200”. 
Dėl žemo diapazono srovės. Pvz : “ct:2t” yra 2 kilpos , “ct:5t” yra 5 kilpos.  
Pasirinkite “ct:non” jei nenaudojate CT ir yra viengubas laidas. 

         

5 Fail Safe 

logikos 

parinkimas 

               Pasirinkite išėjimo kontakto logikos Fail Safe (kai nėra maitinimo) režimą, 
perkrovos avariniam atjungimui, OL. 
Vadovaukitės Fail-Safe operacijos aprašymu (žr.toliau). 

       

6 Fazių sekos 

pasikeitimo 

apsauga 

              Įjungti arba išjungti fazių sekos pasikeitimo apsaugą.         

7 Viršsrovio 
riba 

          Viršsrovio apsaugos riba . ši reikšmė negali būti nustatyta žemesnė už 
esamą (uc) ribą. 

        

8 Paleidimo 

laikas 
          Variklio paleidimo laikas, kai OC, UC, Stall, Jam, Ub yra blokuojami 

paleidimo metu, bet PL, RP nėra užblokuoti. “In” TCC rėžimui, ,šalta 
kreivė yra taikoma iki tol kol dt baigiasi ir , karšta kreivė yra taikoma po to, 
kai dt baigiasi. 

       

9 Viršsrovio 

Trukmė 
           (tcc:dE) ; viršsrovio leistinos trukmės nustatymas esant apibrėžtajai TCC. 

(tcc:In) ; Iversinio atjungimo klasė pagal viršsrovį (remtis TCC kreive)   
(tcc:th) ;Šiluminė apsauga grindžiama srovės apkrovos šiluminiu vaizdu 

(remtis TCC kreive).     

 

10 Srovės 

kritimo riba 
           Srovės kritimo apsaugos riba. Nustatymas turėtų būti didesnis nei 

neapkrauto variklio srovė. Esama reikšmė negali būti nustatyta didesnė 
nei OC. 

       

11 Srovės 

kritimo 

trukmė 

          Srovės kritimo leistina trukmė. Jeigu yra pasirinktas “OFF” nustatymas 
“uc” rėžime, šis meniu nėra rodomas. 

        

12 Fazės 

Dingimas 
               Įjungti arba išjungti fazės dingimo apsaugą. Jei yra pasirinktas 

“Ph:1Ph“ rėžimas ,tai meniu nėra rodomas.  
       

13 Fazės 

Dingimo 

Laikas 

           Fazės dingimo leistina trukmė. Nustatymo ribos yra 0.5~5 sek. Jei yra 
pasirinktas “PL:oFF” rėžimas, šis meniu nėra rodomas. 

       

14 Disbalanso 

riba 
               Disbalanso apsaugos riba. Norėdami išjungti funkciją, nustatykite “oFF”, 

Nustatymo ribos yra10~50%. 

Disbalansoo koeficientas (%) = (Imax phase – Imin_phase) / Imax_phase x 100% 

        

15 Disbalanso 

trukmė 
               Leistina disbalanso trukmė.  

Nustatymo ribos yra 1~10 sekundės. 
        

16 Užstrigęs 

rotorius 
           Rotoriaus užstrigimo pradžia aptinkama variklaiio paleidimo metu. 

Nustatomas daugiklis pagal višsrovio (oc) reikšmę. Jei aptinkama 
užstrigusio rotoriaus būsena , atjungimo rėlė suveiks per 0.5s po “DT” 
pasibaigimo. 
If dt=0, ši funkcija yra išjungta ir nerodoma meniu. 
Nustatymo diapazonas: oc=0.4~30A:2~8 kartai, oc < 40A:2~6kartai, 
kitaip:2~4kartai. 

 

17 Trumpalaikių 

strigimų riba 
           Rotoriaus užstrigimo pradžia aptinkama varikliui veikiant. Nustatomas 

daugiklis pagal višsrovio (oc) reikšmę.  
Nustatymas: oc=0.4~50A : 1.5~5kartus, kitaip 4kartus, 

 

18 Trumpalaikių 

strigimų 

trukmė 

              Trumpalaikių strigimų leistina trukmė.        

19 

4-20mA 

Išėjimo 

diapazonas 

 Maksimali srovės reikšmė kuriai esant analoginis Išėjimas =20mA 
Jei apkrovos srovė yra lygi arba didesnė nei ši reikšmė, analoginis 
išėjimas yra fiksuojamas prie 20 mA. 
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Atstatymas 

          Klaidos atstatymas pagal maitinimo šaltinio ciklą arba paspaudus ESC 

mygtuką.. 
        

          Klaidos atstatymas tik paspaudus ESC mygtuką.  

               

 

Klaidos atstatymas pagal auto-restarto laikmatį,  

Laikmačio nustatymo intervalas: 0.5sec~20min.   

Taip pat klaida gali būti atstatyta iš naujo pagal maitinimo šaltinio ciklą 

arba ESC mygtuku.. 

Rėlė negali būti iš naujo atomatiškai atstatyta jei buvo avarinis atjungimas 

pagal rP, PL, SC ir JA klaidas. 

 

21 Auto-

restarto 

apribojimai 

            Didžiausias auto-restartų kiekis per 30 min laikotarpį auto-restarto  
režime. 
Auto-restartų skaitiklis yra saugomas nuolatinėje atmintyje ir bus 
pašalintas paspaudus ESC mygtuką kai skaitiklis yra pasiekęs leistiną 
apribojimą. Norėdami išjungti apribojimus, pasirinkite “OFF”. 
Nustatymo diapazonas: oFF~5 kartus.    

       

22 Suminis 
darbo laiko 
skaitliukas 

                 Šiame meniu perjungiamas ekranas “-trh-“ ir yra indikuojama sukaupta 
suminė reikšmė. Kaupimas prasideda nuo įdiegimo ir vartotojas negali 
išvalyti sukauptos reikšmės. 
Šio ekrano vienetas yra 1 val. 

Tik 
skaityti 

23 Darbo laiko 
skaitliukas 

                   Šiame meniu perjungiamas ekranas “-RH-“ ir yra indikuojama sukaupta 
suminė reikšmė.. Vartotojas gali išvalyti sukauptą reikšmę pasirenkant 
einamą valandą “rh:oFF”. 
Šio ekrano vienetas yra 0.1 val. (6 minutės). 
Pasirenkant “ALo:to”, vartotojas gali gauti įspėjimo signalą per įspėjimo 
išėjimą(07-08) kai sukaupta reikšmė yra didesnė nei uždutas darbo 
laikas. 

Tik 
skaityti 

Užduotas 
darbo laikas 

 Įspėjimo riba, kai vartotojas pasirenka “ALo:to” funkciją. 
Vienetas lygus 10 val . Šis meniu nebus rodomas, kai variklis veikia. 
Nustatymų diapazonas: 10~9990 valandų, oFF 
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Komunikacij
a 

 Modbus slave adresas. 
Intervalas: 1 ~ 247. 

        

 Komunikacijos greičio nustatymai 
Diapazonas: 1.2kbps, 2.4Kbps, 4.8Kbps, 9.6Kbps,19.2Kbps, 38.4Kbps . 

         

                             Lygiškumo nustatymas 
Diapazonas: odd, even, non. 

         

 Ryšio praradimo aptikimo trukmė.  
Ekranas rodo alarmo signalą, kada nėra gaunami duomenys naujo ryšio 
metu. Jei yra pasirenkamas “oFF”, neatvaizduojama ar komunikacijos 
ryšio kanalas yra aktyvus. 
Nustatymo intervalas: 1~999 sec, oFF 

        

25 Testinis 
atjungimas 

         Kai šis meniu aktyvuotas, aktyvuojamas trumpas OL signalas arba 
aktyvuojamas EF signalas po nustatyto (3s+ot) laiko. 
Ekranas rodo “End”kada testavimas yra užbaigtas. 
Paspaudus ESC, grįžtama prie srovės apkrovos atvaizdavimo režimo. 
Šis meniu nėra rodomas, kai variklis pradeda veikti arba jau veikia. Prieš 
(3s+ot) pabaigą, paspaudus ESC arba paleidus variklį yra stapdoma 
testavimo procedūra ir grįžtama į srovės apkrovos parodymus. 

Parametrų 
nėra 

26 Pabaiga          Tai rodo testavimo pabaigą. Testavimo rezultatai yra saugomi gedimų 
įraše. 

Parametrų 
nėra  

Gamyklinių parametrų atstatymui. Paslėptas menių aktyvuojamas, kartu nuspaudus ESC + SET 5sekundes. 

Pasirinkus “rFS:no” pakeičiamas parametras į būseną “yes”. 

◼ Fail-Safe logikos nustatymai 

Fail-Safe A1-A2 nėra maitinimo A1-A2 maitinimas prijungtas 

normalus režimas 

A1-A2 maitinimas 

prijungtas  

avarinis atjungimas 

ON  Uždara 

 Atvira 

Atvira 

Uždara 

 Uždara 

 Atvira 

OFF  Uždara 

 Atvira 

 Uždara 

 Atvira 

Atvira 

Uždara 

 

 

◼ Srovės Nustatymo Intervalas 

Nustatymo intervalas Kabelio pervėrimų Išorės CT santykis CT Nustatymas Pastaba 



skaičius 

0.5 ~ 60A 1 Derinys be CT   

0.25 ~ 3A 2 Derinys be CT   

0.1 ~ 1.2A 5 Derinys be CT   

0.5 ~ 30A 2 Derinys be CT  
Inversinė TCC arba  
Šiluminė Inversinė TCC 

0.5 ~ 60A 1 Derinys be CT  Apibrėžtoji TCC 

10 ~100A 1 100 : 5  Apibrėžtoji arba Inversinė 

(th) 

20 ~200A 1 200 : 5  Apibrėžtoji arba Inversinė 

(th) 

30 ~ 300A 1 300 : 5  Apibrėžtoji arba Inversinė 

(th) 

40 ~ 400A 1 400 : 5  Apibrėžtoji arba Inversinė 

(th) 

50 ~ 500A 1 500 : 5  Apibrėžtoji arba Inversinė 

(th) 

60 ~ 600A 1 600 : 5  Apibrėžtoji arba Inversinė 

(th) 

70 ~ 700A 1 700 : 5  Apibrėžtoji arba Inversinė 

(th) 

80 ~ 800A 1 800 : 5  Apibrėžtoji arba Inversinė 

(th) 

  

 



◼ Viršsrovio ir laiko nustatymo patarimai. 

Apsauga nuo viršsrovio 

 Nustaymo patarimai naudojant apibrėžtoąją TCC charakteristiką 

    1.  Viršsrovio riba (OC) :Nustatykite OC įvertinant variklio srovę. Siekiant apsaugoti aparatą, rekomenduojama nustatyt esant     
110~120% faktinės normalios darbinės srovės. 

2.  Paleidimo laikas (D-Time) : Nustatyti spėjamą laiką, kada pasiekiamas normalus greitis ęsant nominaliai apkrovai. Jei jūs 
to nežinote, pirmiausia nustatykite iki 15 s ir įjungę variklį, matuokite laiką, kol pasieksite normalų greitį stebint rodomą srovę ir 
tada pakeisti laiką į 2s ilgiau negu išmatuotas laikas. Jei naudojamas STAR/DELTA paleidimas, geriau nustatyti 2s ilgesnį laiką 
negu iš anksto nustatytas paleidėjo laiko relės laikas.  
    3.  Leistinas viršsrovio laikas (O-Time) : Nustatykite vėlinimo laiką, kuris aktyvuojasi ir skaičiuoja mažėjimo tvarka, kai variklio 

srovė yra aukščiau OC reikšmės, variklio darbo metu. 

 

 Nustatymo patarimai naudojant Inversinę arba šiluminę-iversinę TCC charakteristiką. 

1. Viršsrovis (OC) : Nustatykite OC įvertinant variklio srovę. 

2. Paleidimo laikas (D-Time) : Šiuo atveju nebūtina nustatinėti. Bet, jei turite ilgą paleidimo laiko ir norite greitaveikės apsaugos 
darboo metu, jūs galite nustatyti D-Time. Šiuo atveju,  vietoje šaltosios kreivės bus naudojama į karštoji apsaugos kreivė po D-
Time laiko. 
Jei nenustatote D-Time, baigiantis variklio paleidimui šaltoji kreivė persijungs į karštąją kreivę tada, kai variklio srovė nusileis iki 
OC nustatymo.  
Nėra reikalo nustatyti D-Time jei naudojate šiluminę-inversinę TCC charakteristiką. Veikimo laikas nustatomas pagal sukauptos 
šilumos apskaičiavimus (Šiluminė talpa arba atmintis). 

3. Leistinas viršsrovio laikas (O-Time) :  
Šiuo atveju naudojama viena iš 30 galimų kreivių (klasių nuo 1iki 30) ,kurios atitinka IEC 947-4-1standartus.  
Klasės numeris maždaug atitinka suveikimo laiką, pasiekus 550% perkrovą, pagal šaltos kreivės charakteristiką. 
 
 

◼ Prijungimų terminalas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ LED Ekranas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ Srovės Ekranas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikacija RS-485 

Perkrovos išėjimo kontaktai 

Analoginis Išėjimas (4~20mA) 

Maitinimo grandinės kontaktai 

2sec. 

Kiekvienos fazės srovė rodoma kas 2 sek. iš eilės 

2sec. 

L1 Phase L2 Phase L3 Phase 

L1 Phase 

2sec. 

Procentinė indikacija pagal (OC) nustatymą  

Realios srovės dydis avarinio atjungimo atžvilgiu 

L1 Phase 

*Blokuoti ekraną galima paspaudus SET mygtuką vieną kartą veikimo metu, kai paspausite SET mygtuką, kiekvienos fazės srovė 

rodoma paeiliui.  Fiksuotos fazės srovės parodymus galima padaryti taip. 

* Paspaudus ESC mygtuką, grįžtama į Automatinį srovės sukimosi parodymų  rėžimą.. 

 



Time-Current Charakteristikos Kreivė. 
 
Apibrėžtumo charakteristika  

 

 

Inversinė charakteristika Šiluminė Inversinė Charakteristika 

 
 

 

**Klaidų tikrinimas: 
Paspauskite ESC mygtuką daugiau nei 5sek. Parodoma naujausia klaidos priežastis ir srovės arba fazės 

klaida. Tęsiant, spausti s DN mygtuką, galėsite stebėti srovę L1(R), L2(S), L3(T) iš eilės.  
Paspauskite vėl DN mygtuką, kad patikrinti ankstesnes sekančias klaidas. 
Peržiūrint seniausią klaidų atmintį užsidegs stulpelio LED prie 100% reikšmės. Toliau peržiūrint naujesnę 

atmintį užsudegs du LED segmentai ties 95% ir 100% reikšme. Peržiūrint naujausios klaidos atmintį užsudegs du 
LED segmentai ties 90% ir 95%. Vėliau vėl grįšite prie seniausios atminties ir užsidegs stulpelio LED prie 100% 
reikšmės. 

Kada paspausite šiame rėžime ECS mygtuką jis grįžta į normalų rėžimą.  
Seniausi kalidų įrašai perrašomi, kai klaidų skaičius viršija 3. 



◼ Elektrinių diagramų pavyzdys EOCR-i3DM / iFDM ( 3 Fazių variklis –Window-Type matavimo grandinė viršuje)                    
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
                                                                                              

                                                                                                 BBottom hole Type 
(perveriamas korpusas) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vienfazis variklis (Window Type matavimo grandinė viršuje)                       
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
 

Bottom Hole Type 
(perveriamas korpusas) 

                                                                                                             
                                                                                                              
 
 
 

• 24Vdc/ac, maitinimas turėtų būti tiekiamas iš izoliuoto šaltinio. 

• Transformatorius Tr naudojamas, kai reikia pažeminti įtampą. 
 

Naudojamas iFM420 tipas, visos specifikacijos tokios pat, kaip i3DM, išskyrus funkciją PDM skydinė valdymo ir atvaizdavimo panelė 
(Panel Display Monitor). 
   Žemiau pavaizduoti iFM420 panaudojimo būdai. 
 
           Window Type, kur matavimo grandinė viršuje                      Bottom Hole Type, kur perveriamas korpusas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                      
                                    Terminalo Tipas , kur prijungimai varžtiniais kontaktais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

◼ Matmenys 

 
⚫ Window Type matavimo grandinė viršuje                               

 

 

 

 

 

 

⚫ Bottom Hole Type perveriamas korpusas 

 

 

 

 

 

 

 
⚫ Terminal Type (Terminal combined with Bottom Hole Type) prijungimai varžtiniais kontaktais 

 

 

 

 

 

 

 

⚫  PDM Type ( Panel Display Meter ) skydinė valdymo ir atvaizdavimo panelė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


