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 UR6U  UR6I1052  UR6P3052  UR6R1052 

 UR6L1052 

 w   Schrack Info
  UR6U1052

• Przekaźnik monitorujący wielofuncyjny

• Monitorowanie napięcia AC i DC w 
sieci 1-fazowej

• Pamięć błędu

• 16.6 do 400 Hz

• 2 styki przełączne (CO)

• Zakres napięcia cewki 24 do 240 V 
AC/DC

• Szerokość elementu tylko 22.5 mm

• Wykonanie przemysłowe

UR6U3052

• Przekaźnik monitorujący wielofuncyjny

• Monitorowanie napięcia w sieci 
3-fazowej

• Monitorowanie kolejności faz i zaniku 
fazy

• Monitorowanie asymetrii fazy można 
aktywować / dezaktywować

• Podłączenie przewodu neutralnego - 
opcjonalne

• Detekcja utraty połączenia z 
przewodem neutralnym

• 2 styki przełączne (CO)

• Zakres napięcia cewki 24 do 240 V 
AC/DC

• Szerokość elementu tylko 22.5 mm

• Wykonanie przemysłowe

UR6I1052

• Przekaźnik monitorujący wielofuncyjny

• Ciągłe monitorowanie napięcia AC i DC 
w sieci 1-fazowej

• Pamięć błędu

• 16.6 do 400 Hz

• 2 styki przełączne (CO)

• Zakres napięcia cewki 24 do 240 V 
AC/DC

• Szerokość elementu tylko 22.5 mm

• Wykonanie przemysłowe

UR6P3052

  • Monitorowanie napięcia w sieci 
3-fazowej

• Monitorowanie kolejności faz i zaniku 
fazy

• Napięcie zasilające = napięcie 
mierzone

• Kontrola napięcia wstecznego

• Podłączenie przewodu neutralnego - 
opcjonalne

• 2 styki przełączne (CO)

• Szerokość elementu tylko 22.5 mm

• Wykonanie przemysłowe

UR6R1052

• Monitorowanie temperatury uzwojenia 
silnika

• 2 styki przełączne (CO)

• Zakres napięcia cewki 24 do 240 V 
AC/DC

• Mozliwość podłączenia zewnętrznego 
przycisku RESET

• Szerokość elementu tylko 22.5 mm

• Wykonanie przemysłowe

UR6L1052

• Przekaźnik monitorujący wielofuncyjny

• Monitorowanie poziomu płynów 
przewodzących

• Bezpieczne odłączanie obwodów 
pomiarowych

• 2 styki przełączne (CO)

• Szerokość elementu tylko 22.5 mm

• Wykonanie przemysłowe 

 Przekaźniki pomiarowe i monitorujące 

 w   Przekaźniki pomiarowe i monitorujące serii UR6 



Strona

664

 w   Przegląd funkcji 

 UR6U1052 

 Nadzór wartości napięcia AC/DC w 1 fazie z możliwością zadania regulowanych progów zadziałania (MIN i MAX), z regulowanym 
czasem rozruchu i czasem opóźnienia oraz następującymi funkcjami (wybieranymi potencjometrem obrotowym): 

 OVER  kontrola (przekroczenia) wartości maksymalnej napięcia 
 OVER + LATCH  kontrola (przekroczenia) wartości maksymalnej napięcia z pamięcią błędu 

 UNDER  kontrola (spadku poniżej) wartości minimalnej napięcia 
 UNDER + LATCH  kontrola (spadku poniżej) wartości minimalnej napięcia z pamięcią błędu 

 WIN  kontrola utrzymywania napięcia w oknie między wartościami granicznymi MIN i MAX 
 WIN + LATCH  kontrola utrzymywania napięcia w oknie między wartościami granicznymi MIN i MAX z pamięcią błędu 

         

 UR6U3052 

 Nadzorowanie wartości napięcia w 3 fazach z możliwością nastawienia progu zadziałania i opóźnienia wyzwolenia; kontrola kolejności, 
zaniku i asymetrii faz (z regulowaną asymetrią odniesienia) oraz następujące funkcje wybierane potencjometrem obrotowym: 

 UNDER  kontrola (spadku poniżej) wartości minimalnej napięcia 
 UNDER + SEQ  kontrola (spadku poniżej) wartości minimalnej napięcia oraz kontrola kolejności faz 

 WIN  kontrola utrzymywania napięcia w oknie między wartościami granicznymi MIN i MAX 

 WIN + SEQ  kontrola utrzymywania napięcia w oknie między wartościami granicznymi MIN i MAX oraz kontrola 
kolejności faz 

         

 UR6I1052 

 Kontrola natężenia prądu AC/DC w 1 fazie z możliwością nastawienia progów zadziałania (MIN i MAX), z regulowanym czasem 
rozruchu i czasem opóźnienia oraz następującymi funkcjami (wybieranymi potencjometrem obrotowym): 

 OVER  kontrola przekroczenia wartości maksymalnej prądu 
 OVER + LATCH  kontrola przekroczenia wartości maksymalnej prądu z pamięcią błędu 

 UNDER  kontrola spadku poniżej wartości minimalnej prądu 
 UNDER + LATCH  kontrola spadku poniżej wartości minimalnej prądu z pamięcią błędu 

 WIN  kontrola utrzymywania prądu w oknie między wartościami granicznymi MIN i MAX 
 WIN + LATCH  kontrola utrzymywania prądu w oknie między wartościami granicznymi MIN i MAX z pamięcią błędu 

         
 UR6P3052  Kontrola kolejności i zaniku faz. Wykrywanie napięcia zwrotnego (poprzez analizę asymetrii faz). 

         
 UR6R1052  Kontrola temperatury uzwojenia silnika (maks. za pomocą 6 czujników PTC) z pamięcią błędu, dla czujników temperatury zgodnych z DIN 

44081. Test sprawności przekaźnika uruchamiany przyciskiem Reset. 

         

 UR6L1052 

 Kontrola poziomu cieczy przewodzących z możliwością zadania czasu opóźnienia załączenia i czasu wyłączenia, realizowana zgodnie z 
funkcjami wybieranymi potencjometrem obrotowym: 

 PUMP UP  Kontrola dopompowywania cieczy albo kontrola poziomu maksymalnego cieczy 
 PUMP DOWN  Kontrola wypompowywania albo kontrola poziomu minimalnego cieczy 

   

 w   Wymiary (mm) 

   

 w   Zakres czasowy 
 Nr katalogowy     Dokładność zakresów 

 UR6U1052 
 Czas opóźnienia rozruchu  0 s  10 s 
 Opóźnienie zadziałania  0.1 s  10 s 

 UR6U3052 
 Czas opóźnienia rozruchu   - 
 Opóźnienie zadziałania  0.1 s  10 s 

 UR6I1052 
 Czas opóźnienia rozruchu  0 s  10 s 
 Opóźnienie zadziałania  0.1 s  10 s 

 UR6P3052 
 Czas opóźnienia rozruchu  Stały, max. 500 ms 
 Opóźnienie zadziałania  Stały, max. 350 ms 

 UR6R1052 
 Czas opóźnienia rozruchu   - 
 Opóźnienie zadziałania   - 

 UR6L1052 

 Opóźnienie zadziałania 
(załączenie zwłoki [ON]) 

 0.5 s  10 s 

 Opóźnienie wyłączenia 
(wyłączenie zwłoki  OFF) 

 0.5 s  10 s 
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 w   Przegląd schematów elektrycznych 

   

 w   Przegląd schematów elektrycznych 

 UR6U1052     UR6I1052 

 A 
 Napięcie zasilania 24 V AC / DC    

 F 
 Napięcie zasilania 24 V AC / DC 

 Zakres 30 V i pamięć błędu     Zakres 20 mA i pamięć błędu 

 B 
 Napięcie zasilania 230 V AC / DC    

 G 
 Napięcie zasilania 24 V AC / DC 

 Zakres 60 V i pamięć błędu     Zakres 5 Abez pamięci błędu 

 C 
 Napięcie zasilania 24 V AC / DC    

 H 
 Napięcie zasilania 230 V AC 

 Zakres 300 V i pamięć błędu     Zakres 1 A i pamięć błędu 

       

 UR6U3052     UR6L1052 

 D  Napięcie zasilania 24 V AC / DC     I1  Sonda max. 

 E  Napięcie zasilania 230 V AC     I2  Sonda min. 

      I3  Sonda masy zbiornika 
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 w   Funkcje UR6U1052 

   

 w   Szczegółowy opis funkcji UR6U1052 

 Przekaźniki pomiarowe i monitorujące 

 w   Przekaźniki pomiarowe i monitorujące serii UR6 

 UR6U1052 

 Wchwili, gdy do aparatu zostanie przyłożone napięcie zasilające U, wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „On” (dioda żółta LED świeci) 
i rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu nieczułości kontrolno-pomiarowej START (zielona dioda LED U miga). Zmiany napięcia mierzonego, 
ewentualnie występujące w tym czasie, nie wpływają na stan wyjścia przekaźnikowego aparatu. Gdy czas nieczułości upłynie, zielona dioda LED 
zaczyna świecić światłem ciągłym. We wszystkich opisywanych niżej funkcjach, diody LED MIN i MAX będą migać na przemian, jeśli nastawiona 
wartość minimalna (MIN) kontrolowanego napięcia jest większa od nastawionej wartości maksymalnej MAX. 

 Kontrola wartości maksymalnej napięcia 

 OVER, 
OVER + LATCH   1.1 

 Gdy nadzorowane napięcie przekroczy wartość nastawioną w aparacie regulatorem MAX, rozpoczyna się 
odmierzanie nastawionego czasu opóźnienia DELAY (czerwona dioda LED MAX miga). Po upływie tego czasu 
(czerwona dioda LED MAX świeci) wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED 
nie świeci). Gdy tylko napięcie mierzone spadnie poniżej wartości nastawionej regulatorem MIN (czerwona 
dioda LED MAX nie świeci), wyjścia przekaźnikowe znowu przełączają się w pozycję „On” (żółta dioda 
LED świeci). Jeśli jednak w aparacie uruchomiona została funkcja pamięci błędu OVER+LATCH, a mierzone 
napięcie utrzymywałoby się na poziomie powyżej wartości nastawionej regulatorem MAX przez czas dłuższy 
niż nastawiony czas opóźnienia, to wyjścia przekaźnikowe pozostaną dalej w pozycji „Off”, choćby nawet 
mierzone napięcie spadło poniżej wartości nastawionej regulatorem MIN. Dopiero, gdy nastąpi zresetowanie 
pamięci błędu (wykonywane przez przerwanie dopływu napięcia zasilającego), wyjścia przekaźnikowe 
przejdą – w odpowiedzi na ponowne przyłożenie napięcia zasilającego – w pozycję „On” i aparat rozpocznie 
nowy cykl pomiarowy od odliczenia nastawionego czasu nieczułości START. 

 Kontrola wartości minimalnej napięcia 

 UNDER, 
 UNDER + LATCH   1.2 

 Gdy nadzorowane napięcie przekroczy wartość nastawioną regulatorem MIN, rozpoczyna się odmierzanie 
nastawionego czasu opóźnienia DELAY i czerwona dioda LED MAX miga. Po upływie tego czasu (czerwona 
dioda LED MIN świeci) wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). 
Gdy tylko napięcie mierzone wzrośnie powyżej wartości nastawionej regulatorem MAX, wyjścia przekaźnikowe 
znowu przełączają się w pozycję „On” (żółta dioda LED świeci). Jeśli jednak w aparacie uruchomiona została 
funkcja pamięci błędu OVER+LATCH, a mierzone napięcie utrzymywałoby się na poziomie poniżej wartości 
nastawionej regulatorem MIN przez czas dłuższy niż nastawiony czas opóźnienia, to wyjścia przekaźnikowe 
pozostaną dalej w pozycji „Off”, choćby nawet mierzone napięcie wzrosło powyżej wartości nastawionej 
regulatorem MAX. Dopiero, gdy nastąpi zresetowanie pamięci błędu (wykonywane przez przerwanie dopływu 
napięcia zasilającego), wyjścia przekaźnikowe przejdą – w odpowiedzi na ponowne przyłożenie napięcia 
zasilającego – w pozycję „On” i aparat rozpocznie nowy cykl pomiarowy od odliczenia nastawionego czasu 
nieczułości START. 

 Funkcja kontroli napięcia w przedziale MIN…MAX 

 WIN, 
 WIN+LATCH 

  1.3 

 Wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „On”, gdy nadzorowane napięcie przekracza wartość 
nastawioną regulatorem MIN (żółta dioda LED świeci). Kiedy napięcie zmierzone przekroczy wartość 
nastawioną regulatorem MAX, rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu opóźnienia DELAY i czerwona 
dioda LED MAX miga. Po upływie tego czasu (czerwona dioda LED MAX świeci) wyjścia przekaźnikowe 
przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). Wyjścia przekaźnikowe ponownie przełączą 
się w pozycję „On” (żółta dioda LED świeci), gdy tylko mierzone napięcie znowu spadnie poniżej wartości 
maksymalnej okna (czerwona dioda LED MAX nie świeci). Jeśli mierzone napięcie spadnie poniżej wartości 
nastawionej regulatorem MIN, to rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia DELAY i czerwona 
dioda LED MIN miga. Po upływie tego czasu (czerwona dioda LED MIN świeci) wyjścia przekaźnikowe 
przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). 

      

  1.4 

 Jeśli uruchomiona została funkcja pamięci WIN+LATCH i jeśli napięcie mierzone pozostaje poniżej wartości 
nastawionej regulatorem MIN przez czas dłuższy niż nastawiony czas opóźnienia, to wyjścia przekaźnikowe 
pozostają dalej w pozycji „Off”, choćby nawet napięcie mierzone znowu wzrosło ponad wartość nastawioną 
regulatorem MIN. Jeśli napięcie mierzone pozostaje powyżej wartości nastawionej regulatorem MAX przez 
czas dłuższy niż nastawiony czas opóźnienia, to wyjścia przekaźnikowe również dalej pozostaną w pozycji 
„Off”, choćby nawet napięcie mierzone znowu spadło poniżej wartości maksymalnej MAX. Dopiero, gdy 
nastąpi zresetowanie pamięci błędu (wykonywane przez przerwanie dopływu napięcia zasilającego), wyjścia 
przekaźnikowe przejdą – w odpowiedzi na ponowne przyłożenie napięcia zasilającego – w pozycję „On” i 
aparat rozpocznie nowy cykl pomiarowy od odliczenia nastawionego czasu nieczułości START. 

 Diagram 

 1  Funkcja LATCH aktywna (Y1-Y2 zmostkowane) 
 2  Start 
 3  Opóźnienie 
 4  >Opóźnienie 
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 w   Funkcje UR6U3052 
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 w   Szczegółowy opis funkcji UR6U3052 

 UR6U3052 

 We wszystkich funkcjach aparatu, diody LED „MIN” i „MAX” będą migać na przemian, gdy (nastawiona) wartość minimalna napięcia mierzonego 
jest większa od (nastawionej) wartości maksymalnej. W chwili, gdy do aparatu zostanie przyłożone napięcie zasilające U, wyjścia przekaźnikowe 
przełączają się w pozycję „On” (dioda żółta LED świeci) i rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu nieczułości pomiarowej START (zielona 
dioda LED U miga). Zmiany napięcia mierzonego, ewentualnie występujące w tym czasie, nie wpływają na stan wyjścia przekaźnikowego aparatu. Gdy 
czas nieczułości upłynie, zielona dioda LED zaczyna świecić światłem ciągłym. 

 Kontrola wartości minimalnej napięcia 

 UNDER,
 UNDER + SEQ   2.1 

 Jeśli mierzone napięcie (średnia wartość napięcia międzyprzewodowego faza-faza) spadnie poniżej wartości 
nastawionej regulatorem MIN, rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu opóźnienia wyzwolenia 
DELAY, czerwona dioda LED MIN miga. Po upływie tego czasu (czerwona dioda LED MIN świeci światłem 
ciągłym) wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). Wyjścia 
przekaźnikowe ponownie przełączają się w pozycję „On” (żółta dioda LED świeci), gdy mierzone napięcie 
będzie przekraczało wartość nastawioną regulatorem MAX. 

 Kontrola utrzymywania napięcia w oknie między wartościami granicznymi MIN i MAX 

 WIN,
 WIN + SEQ   2.2 

 Wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „On” (żółta dioda LED świeci), gdy napięcie mierzone 
(średnia wartość napięcia międzyprzewodowego faza-faza) przekroczy wartość nastawioną regulatorem MIN. 
Gdy tylko napięcie mierzone przekroczy wartość nastawioną regulatorem MAX, rozpoczyna się odmierzanie 
nastawionego czasu opóźnienia DELAY i czerwona dioda LED MAX miga. Po upływie tego czasu (czerwona 
dioda LED MAX świeci) wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). 
Wyjścia przekaźnikowe ponownie przełączą się w pozycję „On” (żółta dioda LED świeci), gdy tylko mierzone 
napięcie znowu spadnie poniżej wartości maksymalnej okna (czerwona dioda LED MAX nie świeci). Jeśli 
mierzone napięcie spadnie poniżej wartości nastawionej regulatorem MIN, to rozpoczyna się odmierzanie 
czasu opóźnienia wyłączenia DELAY i czerwona dioda LED MIN miga. Po upływie tego czasu (czerwona dioda 
LED MIN świeci) wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). 

 Kontrola kolejności faz 

 SEQ   2.3 
 Funkcję kontroli kolejności faz można dodać do wszystkich funkcji podstawowych aparatu. Jeśli zostanie 
wykryta zmiana w kolejności faz (czerwona dioda LED SEQ świeci), wyjścia przekaźnikowe bez jakiegokolwiek 
opóźnienia (tj. natychmiast) przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). 

 Kontrola zaniku fazy 

 SEQ   2.4 

 Jeżeli jedno z napięć fazowych zaniknie, rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia wyzwolenia 
przekaźnika DELAY i czerwona dioda LED SEQ miga. Po upływie tego czasu (czerwona dioda LED SEQ świeci) 
wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). Ta funkcja nie służy do 
wykrywania napięć zwrotnych odbiornika (np. silnika, który nadal działa choć tylko na 2 fazach) – do tego 
należy zastosować funkcję kontroli asymetrii z odpowiednio dobranym progiem zadziałania. 

 Kontrola asymetrii faz 

     2.5 

 Jeśli asymetria napięć międzyprzewodowych faza-faza przekracza wartość asymetrii nastawioną regulatorem 
ASYM, rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia wyzwolenia DELAY i czerwona dioda LED ASYM miga. 
Po upływie tego czasu (czerwona dioda LED ASYM świeci) wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję 
„Off” (żółta dioda LED nie świeci). Jeżeli do aparatu podłączony jest przewód neutralny, to dodatkowo będzie 
nadzorowana również asymetria napięć fazowych odnoszonych do przewodu neutralnego (napięcia Y). W 
takiej konfiguracji kontrolno-pomiarowej porównawczo analizowane są obie wartości asymetrii i gdy tylko 
jedna z nich przekroczy wartość nastawioną regulatorem ASYM, rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia 
wyzwolenia (czerwona dioda LED ASYM miga). Po upływie tego czasu (czerwona dioda LED świeci) wyjścia 
przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). 

 Kontrola rozłączenia przewodu neutralnego przez porównanie asymetrii napięć w układzie 

     2.6 

 Przerwa w przewodzie neutralnym pomiędzy linią zasilającą i odbiornikiem wykrywana jest, gdy tylko 
wystąpi asymetria między napięciem faza-faza i przewodem neutralnym. Gdy asymetria przekracza wartość 
nastawioną regulatorem ASYM, rozpoczyna się odmierzanie ustawionego czasu opóźnienia wyzwolenia 
DELAY i czerwona dioda LED ASYM miga. Po upływie tego czasu (czerwona dioda LED ASYM świeci) wyjścia 
przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). Funkcja nie wykrywa rozłączenia 
przewodu neutralnego pomiędzy rozważanym przekaźnikiem kontrolnym a urządzeniem w instalacji. 

 Diagram 
 A 

 Zmiana (przesunięcie) punktu neutralnego (asymetria) spowodowana asymetrycznym obciążeniem fazowym 
oraz brakiem przewodu neutralnego. 

 2  Start 
 3  Opóźnienie 
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 w   Szczegółowy opis funkcji UR6I1052 

 UR6I1052 

 Wchwili, gdy do aparatu zostanie przyłożone napięcie zasilające U, wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „On” (dioda żółta LED świeci) 
i rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu nieczułości kontrolno-pomiarowej START (zielona dioda LED U miga). Zmiany prądu mierzonego, 
ewentualnie występujące w tym czasie, nie wpływają na stan wyjścia przekaźnikowego aparatu. Gdy czas nieczułości upłynie, zielona dioda LED 
świeci się już światłem ciągłym. We wszystkich opisywanych niżej funkcjach, diody LED MIN i MAX będą migać na przemian, jeśli nastawiona wartość 
minimalna kontrolowanego prądu (MIN) jest większa od nastawionej wartości maksymalnej MAX. 

 Kontrola wartości maksymalnej prądu 

 OVER, 
OVER + LATCH   3.1 

 Gdy nadzorowany prąd przekroczy wartość nastawioną regulatorem MAX, rozpoczyna się odmierzanie 
nastawionego czasu opóźnienia DELAY (czerwona dioda LED MAX miga). Po upływie tego czasu (czerwona 
dioda LED MAX świeci) wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). 
Gdy tylko prąd mierzony spadnie poniżej wartości nastawionej regulatorem MIN (czerwona dioda LED MAX 
nie świeci), wyjścia przekaźnikowe znowu przełączają się w pozycję „On” (żółta dioda LED świeci). Jeśli 
jednak w aparacie uruchomiona została funkcja pamięci błędu OVER+LATCH, a mierzony prąd utrzymywałby 
się powyżej wartości nastawionej regulatorem MAX przez czas dłuższy niż nastawiony czas opóźnienia, to 
wyjścia przekaźnikowe pozostaną dalej w pozycji „Off”, choćby nawet mierzony prąd spadł poniżej wartości 
nastawionej regulatorem MIN. Dopiero w chwili, gdy nastąpi zresetowanie pamięci błędu (wykonywane przez 
przerwanie dopływu napięcia zasilającego), wyjścia przekaźnikowe przejdą – w odpowiedzi na ponowne 
przyłożenie napięcia zasilającego – w pozycję „On” i aparat rozpocznie nowy cykl pomiarowy od odliczenia 
nastawionego czasu nieczułości START. 

 Kontrola wartości minimalnej prądu 

 UNDER, 
 UNDER + LATCH   3.2 

 Gdy nadzorowany prąd przekroczy wartość nastawioną regulatorem MIN, rozpoczyna się odmierzanie 
nastawionego czasu opóźnienia DELAY i czerwona dioda LED MAX miga. Po upływie tego czasu (czerwona 
dioda LED MIN świeci) wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). 
Gdy tylko prąd mierzony wzrośnie powyżej wartości nastawionej regulatorem MAX, wyjścia przekaźnikowe 
znowu przełączają się w pozycję „On” (żółta dioda LED świeci). Jeśli jednak w aparacie uruchomiona 
została funkcja pamięci błędu OVER+LATCH, a mierzony prąd utrzymywałby się poniżej wartości nastawionej 
regulatorem MIN przez czas dłuższy niż nastawiony czas opóźnienia, to wyjścia przekaźnikowe pozostaną 
dalej w pozycji „Off”, choćby nawet mierzony prąd wzrósł powyżej wartości nastawionej regulatorem 
MAX. Dopiero, gdy nastąpi zresetowanie pamięci błędu (wykonywane przez przerwanie dopływu napięcia 
zasilającego), wyjścia przekaźnikowe przejdą – w odpowiedzi na ponowne przyłożenie napięcia zasilającego 
– w pozycję „On” i aparat rozpocznie nowy cykl pomiarowy od odliczenia nastawionego czasu nieczułości 
START. 

 Funkcja kontroli prądu w przedziale MIN…MAX 

 WIN, 
 WIN + LATCH 

  3.3 

 Wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „On”, gdy nadzorowany prąd przekracza wartość 
nastawioną regulatorem MIN (żółta dioda LED świeci). Kiedy prąd mierzony przekroczy wartość nastawioną 
regulatorem MAX, rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu opóźnienia DELAY i czerwona dioda LED 
MAX miga. Po upływie tego czasu (czerwona dioda LED MAX świeci) wyjścia przekaźnikowe przełączają 
się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). Wyjścia przekaźnikowe ponownie przełączą się w pozycję 
„On” (żółta dioda LED świeci), gdy tylko mierzony prąd znowu spadnie poniżej wartości maksymalnej okna 
(czerwona dioda LED MAX nie świeci). Jeśli mierzony prąd spadnie poniżej wartości nastawionej regulatorem 
MIN, to rozpoczyna się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia DELAY i czerwona dioda LED MIN miga. Po 
upływie tego czasu (czerwona dioda LED MIN świeci) wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” 
(żółta dioda LED nie świeci) 

      

  3.4 

 Jeśli natomiast uruchomiona została funkcja pamięci WIN+LATCH i jeśli prąd mierzony pozostaje poniżej 
wartości nastawionej regulatorem MIN przez czas dłuższy niż nastawiony czas opóźnienia, to wyjścia 
przekaźnikowe pozostają dalej w pozycji „Off”, choćby nawet prąd mierzony znowu wzrósł ponad wartość 
nastawioną regulatorem MIN. Jeśli prąd mierzony pozostaje powyżej wartości nastawionej regulatorem 
MAX przez czas dłuższy niż nastawiony czas opóźnienia, to wyjścia przekaźnikowe również dalej pozostają 
w pozycji „Off”, choćby nawet prąd mierzony znów spadł poniżej wartości maksymalnej MAX. Dopiero w 
chwili zresetowania pamięci błędu (wykonywane przez przerwanie dopływu napięcia zasilającego), wyjścia 
przekaźnikowe przejdą – w odpowiedzi na ponowne przyłożenie napięcia zasilającego – w pozycję „On” i 
aparat rozpocznie nowy cykl pomiarowy od odliczenia nastawionego czasu nieczułości START. 

 Diagram 

 1  Aktywacja LATCH 
 2  Start 
 3  Opóźnienie 
 4  >Opóźnienie 
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 w   Funkcje UR6P3052 

   

 w   Szczegółowy opis funkcji UR6P3052 

 UR6P3052 

 Kontrola kolejności faz 

  4.1 
 Jeśli wszystkie fazy są podłączone w prawidłowej kolejności, a mierzona asymetria jest mniejsza niż stała wartość asymetrii odniesienia, 
wyjścia przekaźnikowe R przełączają się w pozycję „On” (żółta dioda LED świeci). Jeśli kolejność podłączonych faz ulegnie zmianie, wyjścia 
przekaźnikowe R przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci). 

 Kontrola zaniku fazy 
  4.2  Wyjścia przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci), kiedy jedna z 3 monitorowanych faz zaniknie. 

 Kontrola asymetrii faz 

  4.3 
 Wyjścia przekaźnikowe R przełączają się w pozycję „Off” (żółta dioda LED nie świeci), gdy wartość asymetrii faz przekroczy stałą wartość 
asymetrii odniesienia. Napięcie zwrotne odbiornika (np. silnik kontynuuje pracę tylko na 2 fazach) nie wpływa na funkcję odłączania 
realizowaną przez przekaźnik. 

   

 w   Funkcje UR6R1052 

   

 w   Szczegółowy opis funkcji UR6R1052 

 UR6R1052 

  5.1 

 Jeżeli w chwili przyłożenia napięcia zasilającego U (zielona dioda LED świeci się) rezystancja sumaryczna ze wszystkich obwodów 
czujników PTC wynosi poniżej 3,6 kΩ (standardowa temperatura silnika), to wyjścia przekaźnikowe R przełączają się w pozycję „On”. W 
stanie tym wciśnięcie zintegrowanego przycisku Reset przełącza oba wyjścia z powrotem w pozycję „Off” na cały czas wciśnięcia przycisku, 
co w razie ewentualnej awarii / błędu pozwala sprawdzić sprawność funkcji przełączania przez przekaźnik. Użycie zewnętrznego przycisku 
resetującego nie uruchomi tej funkcji diagnostycznej. Gdy analizowana rezystancja sumaryczna przekroczy wartość 3,6 kΩ (przynajmniej 
jeden z czujników osiągnął temperaturę znamionową wywołującą odcięcie obwodu nadzorowanego przez przekaźnik), oba wyjścia 
przekaźnikowe przełączają się w pozycję „Off” (czerwona dioda LED świeci). Styki przekaźnika ponownie przełączają się w pozycję „On”, 
a błąd zostaje skasowany (czerwona dioda LED nie świeci), gdy tylko nastąpi schłodzenie obniżające sumaryczną rezystancję czujników 
PTC do poziomu poniżej 1,8 kΩ i ponadto albo naciśnięty zostanie przycisk Reset (zintegrowany /zewnętrzny) albo zostanie wyłączone i 
ponownie podane napięcie zasilające.  

   

  5.2 

 *PTC (Positive Temperature Coefficient) = Dodatni współczynnik temperaturowy        

 Przekaźniki pomiarowe i monitorujące 

 w   Przekaźniki pomiarowe i monitorujące serii UR6 



 w   Funkcje UR6L1052 

Strona

671

   

   

 w   Szczegółowy opis funkcji UR6L1052 

 UR6L1052 

 Dopompowywanie cieczy 

 PUMP UP   6.1 

 Do pracy podłączone są następujące pręty sond: E1, E2, E3. Zamiast sondy masy E3 można ewentualnie podłączyć 
zbiornik przewodzący prąd. Gdy lustro cieczy opadnie poniżej sondy poziomu minimalnego E2, rozpoczyna się 
odmierzanie nastawionego czasu opóźnienia załączenia (Delay ON). Po upływie tego czasu wyjścia przekaźnikowe R 
przełączają się w pozycję „On” (żółta dioda LED świeci się). Gdy lustro cieczy ponownie podniesie się powyżej sondy 
poziomu maksymalnego E1, rozpocznie się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia (Delay OFF). Po upływie tego 
czasu wyjścia przekaźnikowe R przełączają się w pozycję „Off” (żółta LED nie świeci się). 

 Nadzór minimalnego poziomu cieczy (Pump up) 

 PUMP UP   6.2 

 Do pracy podłączone są następujące pręty sond: E2, E3 (E1 i E3 są zmostkowane). Zamiast sondy masy E3 można 
ewentualnie podłączyć zbiornik przewodzący prąd. Gdy lustro cieczy opadnie poniżej sondy E2, rozpoczyna się 
odmierzanie nastawionego czasu opóźnienia załączenia (Delay ON). Po upływie tego czasu wyjścia przekaźnikowe R 
przełączają się w pozycję „On” (żółta dioda LED świeci się). Gdy lustro cieczy podniesie się znowu powyżej tej sondy, 
rozpocznie się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia (Delay OFF). Po upływie tego czasu wyjścia przekaźnikowe 
R przełączają się w pozycję „Off” (żółta LED nie świeci się). 

 Wypompowywanie cieczy 

 PUMP DOWN   6.3 

 Do pracy podłączone są następujące pręty sond: E1, E2, E3. Zamiast sondy masy E3 można ewentualnie podłączyć 
zbiornik przewodzący prąd. Gdy lustro cieczy podniesie się ponad sondę poziomu maksymalnego E1, rozpoczyna się 
odmierzanie nastawionego czasu opóźnienia załączenia (Delay ON). Po upływie tego czasu wyjścia przekaźnikowe 
R przełączają się w pozycję „On” (żółta dioda LED świeci się). Gdy lustro cieczy spadnie poniżej sondy poziomu 
minimalnego E1, rozpocznie się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia (Delay OFF). Po upływie tego czasu 
wyjścia przekaźnikowe R przełączają się w pozycję „Off” (żółta LED nie świeci się). 

 Nadzór maksymalnego poziomu cieczy (Pump down) 

 PUMP DOWN   6.4 

 Do pracy podłączone są następujące pręty sond: E2, E3 (E1 i E3 są zmostkowane). Zamiast sondy masy E3 można 
ewentualnie podłączyć zbiornik przewodzący prąd. Gdy lustro cieczy podniesie się powyżej sondy E2, rozpoczyna się 
odmierzanie nastawionego czasu opóźnienia załączenia (Delay ON). Po upływie tego czasu wyjścia przekaźnikowe R 
przełączają się w pozycję „On” (żółta dioda LED świeci się). Gdy lustro cieczy z powrotem opadnie poniżej tej sondy, 
rozpocznie się odmierzanie czasu opóźnienia wyłączenia (Delay OFF). Po upływie tego czasu wyjścia przekaźnikowe 
R przełączają się w pozycję „Off” (żółta LED nie świeci się). 

 Diagram 

 5  Poziom 
 6  Sonda E1 
 7  Sonda E2 
 8  Sonda E3 
 9  Opóźnienie załączone ON 

 10  Opóźnienie wyłączone OFF 
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 w   Dane techniczne (Część 1) 
          UR6U1052  UR6U3052  UR6I1052 

 SYGNALIZACJA 
 Zielona dioda LED 
załączenia ON 

   
 Sygnalizacja napięcia 

zasilającego 
  - 

 Sygnalizacja napięcia 
zasilającego 

    Zielona dioda LED pulsująca    
 Sygnalizacja 

wystąpienia błędu 
  - 

 Sygnalizacja 
wystąpienia błędu 

    Żółta LED ON/OFF     Sygnalizacja dotycząca wyjścia przekaźnikowego 
    Czerwona LED ON/OFF     Wskazanie awarii odpowiedniego progu 

    Czerwona dioda LED 
pulsująca 

    Wskazanie opóźnienia wyłączenia odpowiedniego progu 

 WYKONANIE MECHANICZNE  Obudowa     Samogasnąca obudowa z tworzywa sztucznego 
    Stopień ochrony obudowy      IP40 
    Montaż  (EN 60715)  Na szynie TH 35 

    Zaciski  (wymagany VBG 4, PZ1)  Zacisk odporny na wstrząsy 

    Stopień ochrony zacisków     IP20 
    Pozycja montażu     Dowolna 
    Moment dociskowy śrub     Max. 1 Nm 
    Przekrój przewodu     1 x 0.5 do 2.5 mm2 z/bez końcówki kablowej 
          1 x 4 mm2 bez końcówki kablowej 
          2 x 0.5 do 1.5 mm2 z/bez końcówki kablowej 
          2 x 2.5 mm2 elastyczne bez końcówki kablowej 
 OBWÓD WEJŚCIOWY  Zaciski     A1 - A2 (galwanicznie odseparowane) 
    Napięcie zasilające      24 - 240V AC / DC 
    Tolerancja  24 do 240 V DC   -20 % do +25 % 
       24 do 240 V AC   -15 % do +10 % 
    Pobór mocy     4.5 VA (1 W) 
    Częstotliwość znamionowa  24 do 240 V AC  48 do 400 Hz 
       48 do 240 V AC  16 do 48 Hz 
    Czas trwania operacji     100 % 
    Czas resetu     500 ms 
    Kształt  przebiegu dla AC     Sinusoida 
    Napięcie resztkowe dla DC     10 % 

   
 Trzymanie cewki przy 
napięciu 

    >15% wartości napięcia zasilającego 

    Kategoria przepięcia  (IEC 60664-1)  III  

    Znamionowe napięcie 
udarowe 

    4 kV 

 OBWÓD WYJŚCIOWY  Konfiguracja styków     2 styki przełączne (CO) bezpotencjałowe 
    Napięcie znamionowe  AC  250 V~ 

    Moc załączana 
 Odległość pomiędzy urządzeniami 

wynosi <5 mm 
 750 VA (3 A / 250 V~) 

      
 Odległość pomiędzy urządzeniami 

wynosi >5 mm 
 1250 VA (5 A / 250 V~) 

    Zabezpieczenie     5 A bezpiecznik bezzwłoczny 

   
 Żywotność mechaniczna 
(ilość cykli) 

    20 x 106 

   
 Żywotność elektryczna 
(ilość cykli) 

    2 x 105 dla obciążenia rezystancyjnego 1000VA 

    Częstotliwość przełączania  (IEC 60947-5-1)  max. 60 / min dla obciążenia rezystancyjnego 1000 VA 
          max. 6/min dla obciążenia rezystancyjnego 1000 VA 
    Kategoria przepięcia  (IEC 60664-1)  III  

    Znamionowe napięcie 
udarowe 

    4 kV 
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    UR6U1052  UR6U3052  UR6I1052 
 OBWÓD POMIAROWY  Zabezpieczenie  (UL 508)  Max. 20 A   

    Mierzona zmienna 
 DC lub AC Sinus

(16.6 do 400 Hz) 
 AC Sinus (48 do 63 

Hz) 
 DC lub AC Sinus

(16.6 do 400 Hz) 

    Wejście 
 30 V

AC/DC 
 Zaciski E - 

F1 (+) 

 3 (N)~ 
 Zaciski (N) 
L1 - L2 - L3 

 2 mA
AC/DC 

 Zaciski K - 
I1 (+) 

         
 60 V

AC/DC 
 Zaciski E - 

F2 (+) 
 1 A

AC/DC 
 Zaciski K - 

I2 (+) 

         
 300 V

AC/DC 
 Zaciski E - 

F3 (+) 
 5 A

AC/DC 
 Zaciski K - 

I3 (+) 

    Zdolność przeciążeniowa    
 30 V

AC/DC 
 100 Vrms 

 3 (N)~  3 (N)~ 

 20 mA
AC/DC 

 250 mA 

         
 60 V

AC/DC 
 150 Vrms 

 1 A
AC/DC 

 3 A 

         
 300 V

AC/DC 
 440 Vrms 

 5 A
AC/DC 

 10 A 

    Rezystancja wejściowa 
 30 V

AC/DC  47 Ω 

 3 (N)~  1  MΩ 

 20 mA
AC/DC  2.7 Ω 

         
 60 V

AC/DC  100 Ω  1 A
AC/DC  47 mΩ 

         
 300 V

AC/DC  470 Ω  5 A
AC/DC  10 mΩ 

    Próg przełączania  Max.  10 % do 100 % dla UN 
  -20 % do +30 % 

dla UN 
 10 % do 100 % dla IN 

       Min.  5 % do 95 % dla UN 
  -30 % do +20 % 

dla UN 
 5 % do 95 % dla IN 

    Asymetria  -  5 % to 25 %  - 
    Kategoria przepięcia  (IEC 60664-1)  III 
    Znamionowe napięcie udarowe  4 kV 
 DOKŁADNOŚĆ  Podstawowa dokładność     ≤ 3 % (maksymalnej wartości skali) 

    Zakres częstotliwości 
  -10 % do 5 % (16.6 

do 400 Hz) 
 - 

  -10 % do 5 % (16.6 
do 400 Hz) 

    Dokładność regulacji  ≤ 5 % (maksymalnej wartości skali) 
    Dokładność powtarzania  ≤ 2 % 
    Wpływ napięcia  - 
    Wpływ temperatury  ≤ 0.05 % / °C 
 WARUNKI ŚRODOWISKOWE  Temperatura otoczenia  (IEC 60068-1)   -25 °C do +55 °C 
       (UL 508)   -25 °C do +40 °C 
    Temperatura przechowywania   -25 °C do +70 °C 
    Temperatura transportowania   -25 °C do +70 °C 
    Wilgotność względna  (IEC 721 - 3-3 klasa 3K3)  15 % do 85 % 
    Stopień zanieczyszczenia  (IEC 60664-1)  3 
    Odporność na drgania  (IEC 60068-2-6)     10 do 55 Hz  0.35 mm       
    Odporność na wstrząsy  (IEC 60068-2-27)     15 g  11 ms       
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 w   Dane techniczne (Część 3) 
          UR6P3052  UR6R1052  UR6L1052 
 SYGNALIZACJA  Zielona dioda LED załączenia ON  Sygnalizacja napięcia zasilającego 

    Żółta LED ON/OFF 
 Sygnalizacja dotycząca wyjścia 

przekaźnikowego 
  - 

 Sygnalizacja 
dotycząca wyjścia 
przekaźnikowego 

    Czerwona LED ON/OFF   -  Wskazanie awarii   - 
 WYKONANIE MECHANICZNE  Obudowa  Samogasnąca obudowa z tworzywa sztucznego 
    Stopień ochrony obudowy  IP40 
    Montaż  (EN 60715)  na szynie TH 35 
    Zaciski  (wymagany VBG 4, PZ1)  Zacisk odporny na wstrząsy 
    Stopień ochrony zacisków  IP20 
    Pozycja montażu  Dowolna 
    Moment dociskowy śrub  Max. 1 Nm 
    Przekrój przewodu  1 x 0.5 do 2.5 mm2 z/bez końcówki kablowej 
          1 x 4 mm2 bez końcówki kablowej 
          2 x 0.5 do 1.5 mm2 z/bez końcówki kablowej 
          2 x 2.5 mm2 elastyczne bez końcówki kablowej 

 OBWÓD WEJŚCIOWY  Zaciski 
 (N) L1 - L2 - L3 [= napięcie 

pomiarowe] 
 A1 - A2 (separacja 

galwaniczna) 
 A1 - A2 

    Napięcie zasilające   3 (N)~ 230 / 400 V AC  230 V AC 
    Tolerancja  230 V AC   -   -15 % do +15 % 
       3 (N)~ 230 / 400 V AC  3 (N)~ 342 do 457 V   - 
    Pobór mocy  9 VA  2 VA (1.5 W) 

   
 Częstotliwość 
znamionowa 

    50 / 60 Hz 

    Czas trwania operacji  100 % 
    Czas resetu  500 ms 
    Kształt  przebiegu dla AC   - 
    Napięcie resztkowe dla DC   - 

    Trzymanie cewki przy napięciu 
 > 20 % wartości napięcia 

zasilającego 

 > 15 % wartości 
napięcia 

zasilającego 

 > 30 % wartości 
napięcia zasilającego 

    Kategoria przepięcia  (IEC 60664-1)  III  
    Znamionowe napięcie udarowe  4 kV 
 OBWÓD WYJŚCIOWY  Konfiguracja styków     2 styki przełączne (CO) bezpotencjałowe 
    Napięcie znamionowe  AC  250 V~ 

    Moc załączana 
 Odległość pomiędzy 

urządzeniami wynosi <5 mm 
 750 VA (3 A / 250 V~) 

      
 Odległość pomiędzy 

urządzeniami wynosi >5 mm 
 1250 VA (5 A / 250 V~) 

    Zabezpieczenie  5 A bezpiecznik bezzwłoczny 
    Żywotność mechaniczna (ilość cykli)  20 x 106 

    Żywotność elektryczna (ilość cykli)  2 x 105 dla obciążenia rezystancyjnego 1000 VA 

    Częstotliwość 
przełączania 

 (IEC 60947-5-1)  Max. 60 / min dla obciążenia rezystancyjnego 1000 VA 

          max. 6/min dla obciążenia rezystancyjnego 1000 VA 
    Kategoria przepięcia  (IEC 60664-1)  III  
    Znamionowe napięcie udarowe  4 kV 
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– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie

BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)

– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf

– produkt dostępny w SCHRACK STORE

                           
      UR6P3052  UR6R1052  UR6L1052 

 OBWÓD POMIAROWY  Mierzona zmienna  AC Sinus (48 do 63 Hz)   -   - 

    Wejście 
 3 (N)~ 230 / 

400 V 
 (N) L1 - L2 

- L3 
 Zaciski T1 - T2 

 Przewodzące 
sondy 

 Zaciski 
E1 - E2 

- E3 

    Zdolność przeciążeniowa 
 3 (N)~ 230 / 

400 V 
 3(N)~ 264 / 

457 V 
  

    Rezystancja wejściowa 
 3 (N)~ 230 / 

400 V  15 kΩ 
  

    Asymetria  Stała, typowo 30 %   

    Rezystancja wejściowa     < 1.5 kΩ   

    Wartość odpowiedzi 
 (Przekaźnik w pozycji 

wyłączonej [OFF]) 
  

 > 3.6 kΩ 
  

    Wartość wyzwolenia 
 (Przekaźnik w pozycji włączonej 

[ON]) 
  

 < 1.8 kΩ 
  

    Rozłączenie  (zwarcie termistora)    Brak   

    Pomiar napięcia T1-T2  (DIN VDE 0660 część 302) 
   < 2.5 V DC przy R 

< 4 kΩ 
  

    Czułość 
     0.25 do 100 kΩ (4 ms 

do 10 μs) 
    Czujnik napięcia      12 V~ 
    Czujnik prądu      Max. 7 mA 

    Długość przewodów  (Pojemność kabla 100 nF / km) 
    

 Max. 1000 m 
 Ustaw 

wartość 
< 50 % 

         
    

 Max. 100 m 
 Ustaw 

wartość 
100 % 

    Kategoria przepięcia  (IEC 60664-1)  III  
    Znamionowe napięcie udarowe  4 kV  6 kV 

 STYK KONTROLNY R  Funkcja 
   Zewnętrzny 

przycisk RESET 
  

    Obciążalność    Nie   

    Długośc linii R-T2 
   Max. 10 m 

(skręcona para) 
  

    Długość impulsu sterującego     -   

    RESET 
   Styk zwierny (NO) 

bezpotencjałowy, 
zaciski R - T2 

  

 DOKŁADNOŚĆ  Podstawowa dokładność 
    +10 % 

maksymalnej 
wartości skali 

  

    Zakres częstotliwości     -   

    Dokładność regulacji     -   

    Dokładność powtarzania    < 1 %   

    Wpływ napięcia    < 2.2 %   
    Wpływ temperatury    ≤0.1 % / °C   

 TEMPERATURA OTOCZENIA  Temperatura otoczenia  (IEC 60068-1)  -25 °C do +55 °C  
       (UL 508)  -25 °C do +40 °C  
    Temperatura przechowywania   -25 °C do +70 °C 
    Temperatura transportowania   -25 °C do +70 °C 
    Wilgotność względna  (IEC 721-3-3 klasa 3K3)  15 % do 85 % 

   
 Stopień 
zanieczyszczenia 

 (IEC 60664-1)   3 

    Odporność na drgania  (IEC 60068-2-6)       
 10 do 
55 Hz 

 0.35 mm 
  

    Odporność na 
wstrząsy 

 (IEC 60068-2-27)        15 g  11 ms       
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 w   Dane techniczne (Część 4) 

 OPIS    DOSTĘPNOŚĆ  STORE  NR KAT. 

 Przekaźniki kontroli napięcia 

 Przekaźnik kontroli napięcia AC/DC w 1 fazie    UR6U1052 

 Przekaźnik kontroli napięcia w 3 fazach    UR6U3052 

 Przekaźniki kontroli prądu 

 Przekaźnik kontroli prądu w 1 fazie, 24-240V AC/DC    UR6I1052 

 Przekaźniki kontroli faz 

 Przekaźnik kontroli kolejności faz    UR6P3052 

 Przekaźniki termistorowe 

 Przekaźnik termistorowy 230V AC    UR6R1052 

 Przekaźniki do monitorowania poziomu cieczy 

 Przekaźnik kontroli poziomu cieczy, 230V AC    UR6L1052 
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