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STEROWNIKI MOCY JEDNOFAZOWE
RI6

ZASTOSOWANIE
Sterowniki mocy  RI6 s¹ przeznaczone do uk³adów automatycz-

nej regulacji temperatury w urz¹dzeniach elektrotermicznych. Mog¹
byæ stosowane w obwodach elektrycznych z odbiornikami rezy-
stancyjnymi, indukcyjnymi i rezystancjami o du¿ym wspó³czynni-
ku temperaturowym rezystancji. Uk³ad dwóch lub trzech sterowni-
ków mocy RI6 mo¿e byæ stosowany w urz¹dzeniach wykonawczych
trójfazowych.

Sterowniki mocy RI6 s¹ bezstykowymi urz¹dzeniami energoelek-
tronicznymi, które zawieraj¹ ³¹cznik tyrystorowy i elektroniczny uk³ad
wyzwalania bramkowego. Sterownik umo¿liwia zmianê mocy do-
starczonej ze �ród³a napiêcia przemiennego do odbiornika energii
elektrycznej w funkcji warto�ci analogowego lub impulsowego sy-
gna³u steruj¹cego.

Sterowniki RI6 mocowane s¹ za pomoca czterech �rub na �cia-
nie lub w szafach sterowniczych.

W£A�CIWO�CI U¯YTKOWE

- eliminowanie wp³ywu zmian warto�ci napiêcia zasilaj¹cego,
- eliminowanie wp³ywu zmian warto�ci czêstotliwo�ci napiêcia

zasilaj¹cego,
- ograniczenie pr¹du odbiornika,
- opó�nienie wyzwalania typu �0...p/2�,
- opó�nienie wyzwalania typu �miêkki start�,
- wstrzymywanie wyzwalania sygna³em zewnêtrznym,
- wstrzymywanie wyzwalania przy zaniku napiêcia zasilaj¹cego,
- wykrywanie i sygnalizacja wyzwalania i pr¹du w obwodzie odbiornika,
- wyj�cie / wej�cie sterowania wspó³bie¿nego,
- wyj�cie �S£UGA�,
- sygnalizacja uszkodzenia lub zadzia³ania bezpiecznika,
- wy³¹czenie eliminowania wp³ywu zmian napiêcia zasilaj¹cego,
- wyj�cia pomiarowe napiêcia odbiornika Uo i pr¹du odbiornika Io.

DANE  TECHNICZNE

Maksymalny pr¹d wyj�ciowy wg tabeli 1

Maksymalne napiêcie
zasilaj¹ce obwód odbiornika wg tabeli 1

Rodzaj odbiornika: rezystancyjny,
rezystancyjno-indukcyjny
(0,7 £ cosj £ 1)

Sygna³ wej�ciowy:
- analogowy 0...5 V, 0...10 V, 0/4...20 mA

- impulsowy 0/4...32 V

Rezystancja wej�ciowa:

- sygna³u analogowego ³ 50 kW dla sygna³u
wej�ciowego 0...5 V lub 0...10 V,
250 W dla sygna³u wej�ciowego
0...20 mA lub 4..20 mA

- sygna³u impulsowego ³ 1,5 kW

Rodzaj sterowania:
-fazowe
- impulsowe,

cykl pojedyñczy (C.P.) fi max = 25 Hz (Tw³ = Twy³ = 20 ms)
dla czêstotliwo�ci napiêcia
zasilania 50 Hz

- impulsowe, cykl szybki (C.S.) fi max » 2,5 Hz
(Tw³ = Twy³ » 200 ms)

- impulsowe, cykl wolny (C.W.) fi max » 0,25 Hz
(Tw³ = Twy³ » 2 s)
w wykonaniu specjalnym
fi max » 0,1...1 Hz
(Tw³ = Twy³ » 0,5...5 s)

- impulsowe w³¹czony - wy³¹czony

B³¹d wzglêdny odwzorowania
charakterystyki statycznej 10% dla sterowania

fazowego i impulsowego
C.P., C.S., C.W.

Stopieñ ochrony obudowy
wg PN/E-08106 IP20

Napiêcie probiercze
wg PN/E-08120 2 kV

Wymiary gabarytowe:
- Iwy max = 10 A, 25 A 110 x 195 x 260 mm
- Iwy max = 50 A, 75 A 110 x 195 x 270 mm
- Iwy max = 100 A, 125 A, 150 A 170 x 220 x 300 mm

- Iwy max = 225 A, 300 A, 375 A 170 x 275 x 480 mm
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Przyk³ad zamówienia sterownika mocy RI6  o maksymalnym pr¹-
dzie wyj�ciowym 300 A (08), maksymalnym napiêciu zasilaj¹cym
obwód odbiornika 400 V (2), napiêciu zasilaj¹cym uk³ad wyzwala-
nia bramkowego 230 lub 400 V (2)

sterownik mocy RI6 0822

WYKONANIA Tabela 1

STEROWNIK MOCY RI6

Maksymalny pr¹d wyj�ciowy:
10 A 01
25 A 02
50 A 03
75 A 04

100 A 05
150 A 06
225 A 07
300 A 08
375 A 09

Maksymalne napiêcie zasilaj¹ce obwód odbiornika:
230 V 1
400 V 2
500 V 3

Napiêcie zasilaj¹ce uk³ad wyzwalania bramkowego:
110 lub 220 V 1
230 lub 400 V 2

ZNAMIONOWE  WARUNKI  U¯YTKOWANIA

Zasilanie 187...220...242 V, 50 Hz

Napiêcie zasilaj¹ce uk³ad
wyzwalania bramkowego: 93...122 V lub 195...253 V,

195...253 V lub 340...440 V

Czêstotliwo�æ napiêcia
zasilaj¹cego obwód odbiornika
i uk³ad wyzwalania bramkowego: 47...53 Hz lub 57..63 Hz

Drgania i wstrz¹sy
- czêstotliwo�æ 10...150 Hz
- amplituda £ 0,15 mm

Zewnêtrzne pole magnetyczne 0...40...400 A/m

Temperatura otoczenia 5...23...50 oC

Wilgotno�æ wzglêdna powietrza do 80%


