
 
 

 
 

 PRŮMYSLOVÉ NAPĚŤOVÉ RELÉ UR6U3052 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUNKCE 
Kontrola napětí v trojfázových střídavých sítích s nastavitelnými prahovými hodnotami, nastavitelným zpožděním 
rozběhu a vypnutí, sledování výpadku, sledu a asymetrie fází  a následovně volitelné funkce: 
UNDER  Kontrola podpětí 
UNDER+SEQ Kontrola podpětí a sledu fází 
WIN  Kontrola rozsahu mezi prahovými hodnotami min a max 
WIN+SEQ  Kontrola rozsahu mezi prahovými hodnotami min a max a sledu fází 
 

 ČASOVÉ ROZSAHY 
   Nastavitelný rozsah   
Zpoždění rozběhu -  - 
Zpoždění vypnutí  0,1 s  10 s 
  
 

 SIGNALIZACE STAVU 
Červená LED zap/vyp chybový stav pro prahovou hodnotu 
Červená LED bliká: probíhá časový interval zpoždění vypnutí pro prahovou hodnotu 
Žlutá LED zap/vyp: stav výstupního kontaktu (relé) 
 
 

 MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
Pouzdro ze samozhášivého plastu, stupeň krytí IP40 
Montáž na DIN lištu podle  EN 60715 
Ochrana svorek před dotykem prstem a dlaní podle VBG4, stupeň krytí IP20 
Montážní poloha: libovolná 
Utahovací moment: max. 1 Nm 
Průřez svorek: 1 x 0.5 až 2.5 mm2 bez/s dutinkou, 1 x 4 mm2  bez dutinky 

2 x 0.5 až 1.5 mm2 bez/s dutinkami, 2 x 2.5 mm2 laněný bez dutinek 
 
 
 

 SCHÉMA ZAPOJENÍ      
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 SCHRACK INFO 
• Kontrola napětí v trojfázových střídavých sítích 
• Multifunkční provedení, 2 přepínací kontakty 
• Kontrola sledu fází a výpadku fáze 
• Kontrola asymetrie fází jako zapínatelná funkce 
• Signalizace přerušení nulového vodiče 
• Napětí 24 - 240 V AC/DC 
• Šířka 22,5 mm 
• Vhodné pro průmyslové aplikace 
 

 

ROZMĚRY



 

 
 TECHNICKÁ DATA 

 
TYP UR6U3052  
Funkce trojfázová kontrola napětí  
NAPÁJECÍ OBVOD   
Napájecí svorky A1-A2 (galvanicky oddělené)  
Napájecí napětí 24 - 240 V AC/DC  
Tolerance 24 - 240 V DC, -20 % až  +25%  
 24 - 240 V AC, -15% až  +10%  
Jmenovitá frekvence 48-400 Hz při 24 - 240 V AC  
 16 - 48 Hz při 48 - 240 V AC  
Vlastní spotřeba 4,5 VA (1 W)  
ED (trvalý provoz) 100 %  
Čas opětovné pohotovosti 500 ms  
Tvar napájecího napětí AC Sinusový  
Činitel zvlnění při DC 10 %  
Odpadnutí kontaktů při > 15 % napájecího napětí  
Kategorie přepětí III (podle IEC 60664-1)  
Elektrická pevnost 4 kV  
VÝSTUP   
Kontakty 2 bezpotenciálové přepínací  
Jmenovité napětí: 250 V AC  
Spínaný výkon: 1250 VA (5 A / 250 V) - vzdálenost  > 5 mm   
 750 VA (3 A / 250 V) -  vzdálenost  < 5mm  
Jištění: 5 A rychlá pojistka  
Mechanická životnost: 20 x 10

6  cyklů  
Elektrická životnost: 2 x 10

5 
 cyklů při 1000 VA ohmická zátěž  

Frekvence spínání: 
max. 60/min pri 100 VA ohmická zátěž  
max. 6/min pri 1000 VA ohmická zátěž 
(podle IEC 947-5-1) 

 

Kategorie přepětí: III (podle EN 60664-1)  
Elektrická pevnost: 4 kV  
MĚŘÍCÍ OBVOD   
Měřené napětí AC (48-63 Hz), předjištění max.20A  

Měřící vstup 
3(N)~ 115/66V  svorky (N)-L1-L2-L3 (G2PM115VSY20) 
3(N)~ 230/132V  svorky (N)-L1-L2-L3 (G2PM230VSY20) 
3(N)~ 400/230V  svorky (N)-L1-L2-L3 (G2PM400VSY20) 

 

Přetížitelnost 3(N)~115/66V 173/100V / 3(N)~230/132V 345/199V / 3(N)~400/230V 600/346V  
Vstupní odpor 3(N)~115/66V 220 kΩ / 3(N)~230/132V 470 kΩ / 3(N)~400/230V 1 MΩ  
Prahové hodnoty   
Max -20 % až 30 % z UN  
Min  -30 % až 20 % z UN  
Kategorie přepětí III (podle EN 60664-1)  
Elektrická pevnost: 4 kV  
PŘESNOST   
Základní přesnost ± 5 % z max. hodnoty rozsahu   
Přesnost nastavení ≤ 5% z max. hodnoty rozsahu  
Frekvence -  
Opakovací přesnost < 2 %  
Vliv napětí ≤ 0,5 %  
Vliv teploty ≤ 0,1 % / °C  
VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ   
Teplota okolí -25 až +55°C (podle IEC 68-1)  
Skladovácí teplota -25 až +70°C  
Transportní teplota -25 až +70°C  
Relativní vlhkost 15% až 85% (podle IEC 60721-3-3 třída 3K3)  
Stupeň  znečistění 3 (podle IEC 60664-1)  
Odolnost vibracím 10 až 55 Hz 0.35 mm (podle IEC 60068-2-6)  
Odolnost nárazu 15 g 11 ms (podle IEC 60068-2-27)  
HMOTNOST: 70 g  
 



 

 
 
 

 POPIS FUNKCÍ  
 
UNDER, UNDER+SEQ - Kontrola podpětí a sledu fází 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIN, WIN+SEQ - Kontrola rozsahu mezi Min a Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEQ - Kontrola sledu fází 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEQ – Kontrola výpadku fáze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri všech funkcích blikají LED MIN a  MAX v případě, že 
nastavená minimální hodnota měřeného napětí je větší než 
nastavená maximální hodnota. V případě poruchy napájení 
zůstávají výstupní kontakty relé rozepnuté a svítí 
odpovídající LED. 

Pokud měřené napětí (střední hodnota sdruženého napětí) 
klesne pod hodnotu MIN, začíná plynout nastavené 
zpoždění DELAY (červená LED bliká). Po uplynutí zpoždění 
(červená LED MIN svítí) výstupní kontakty rozepnou (žlutá 
LED nesvítí). Pokud překročí měřené napětí hodnotu MAX, 
výstupní kontakty znovu sepnou (žlutá LED svítí). 

 
 
Výstupní kontakty sepnou (žlutá LED svítí), pokud měřené 
napětí (střední hodnota sdruženého napětí) překročí 
nastavenou hodnotu MIN. Pokud měřené napětí překročí 
hodnotu MAX, začne plynout zpoždění sepnutí DELAY 
(červená LED MAX bliká). Po uplynutí zpoždění (červená 
LED MAX svítí) výstupní kontakty rozepnou (žlutá LED 
nesvítí). Výstupní kontakty znova sepnou  (žlutá LED svítí), 
pokud měřené napětí znovu klesne pod hodnotu MAX 
(červená LED MAX nesvítí). Pokud klesne měřené napětí 
pod nastavenou hodnotu MIN, začne plynout zpoždění 
DELAY (červená LED MIN bliká). Po uplynutí zpoždění 
(červená LED min svítí), výstupní kontakty odpadnou (žlutá 
LED nesvítí). 
 
 
 
Při všech funkcích je kontrola sledu fází zapínatelnou funkcí. 
Při změně sledu fází (červená LED SEQ svítí) výstupní 
kontakty rozepnou bez zpoždění (žlutá LED nesvítí). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud dojde k výpadku jednoho z fázových napětí, začne 
plynout nastavené zpoždění DELAY (červená LED SEQ 
bliká). Po uplynutí zpoždění (červená LED SEQ svítí) 
výstupní kontakty rozepnou (žlutá LED nesvítí). Zpětné 
napětí (např. motory, které pokračují v běhu na 2 fáze) je 
možné rozpoznat pomocí funkce kontroly asymetrie volbou 
prahových hodnot. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      
 
 
 
Kontrola asymetrie 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kontrola přerušení nulového vodiče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V případě že asymetrie sdružených napětí překročí 
nastavenou hodnotu ASYM, začne plynout zpoždění DELAY 
(červená LED ASYM bliká). Po uplynutí zpoždění (červená 
LED ASYM nesvítí). Pokud je připojený i nulový vodič, 
fázová napětí se kontrolují vzhledem k němu. Při tomto 
režimu se při vyhodnocení asymetrie berou v úvahu obě 
hodnoty. Pokud jedna z hodnot překročí nastavenou 
hodnotu ASYM, začne plynout zpoždění (červená LED 
ASYM bliká). Po uplynutí zpoždění (červená LED ASYM 
svítí) výstupní kontakty rozepnou (žlutá LED nesvítí) 
 
 
 
 
 
Přerušení nulového vodiče mezi zařízením a napájecí sítí se 
rozpoznává jako symetre fázových napětí vůči nulovému 
vodiči a začne plynout čas zpoždění (červená LED ASYM 
bliká). Po uplynutí zpoždění (červená LED ASYM svítí) 
výstupní kontakty rozepnou (žlutá LED nesvítí). Přerušení 
nulového vodiče mezi spotřebičem a sledovaným zařízením 
se nedá rozpoznat. 
 

   
Posunutí středu hvězdy (asymetrie) 
způsobené nesymetrickou zátěží při 
chybějícím nulovém vodiči 


