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Przekaźnik kontroli obwodów wyłącznika 
MVAX-3F

ZASTOSOWANIE
Przekaźnik MVAX-3F przeznaczony jest do kontroli 
ciągłości obwodów wyłączających i sygnalizacj 
jej braku. Przekaźnik może kontrolować ciągłość 
w trzech niezależnych obwodach wyłączających 
wyłączników mocy.
Do współpracy z przekaźnikiem MVAX-3F 
przeznaczone są zestawy rezystorów MVRDC-3.

BUDOWA
Przekaźnik MVAX-3F posiada trzy niezależne, 
odizolowane tory wejściowe. Każdy tor zawiera: 
diodę sygnalizującą stan kontrolowanego obwodu, 
oraz przekaźnik wykonawczy.
Przekaźnik wykonawczy pobudzony jest w przypadku 
stwierdzenia braku ciągłości kontrolowanego obwodu.
Schemat połączeń (wyprowadzeń) przekaźnika 
przedstawiono na rys. 1.

Przekaźnik jest wykonany w typowej obudowie 
typu MiDOS o wymiarach 51 × 177 × 250 mm 
z 28 wyprowadzeniami, dostosowanej do montażu 
w typowych szafach 19” w standardzie Rack. 
Szkic wymiarowy przekaźnika przedstawiono na rys.2. 

ZASADA DZIAŁANIA
Z chwilą podania napięcia na zaciski (27/28) przekaźnik 
jest zasilany i zaświeca się zielona dioda PWR.

Na panelu przekaźnika dostępny jest przełącznik DIP 
Switch, który służy do załączania (ON - pozycja góra) 
lub wyłączania (OFF - pozycja dół) konkretnego członu 
wejściowego 1, 2 lub 3. W wyłączonych członach diody 
są wygaszone a przekaźniki trwale pobudzone (zestyki 
otwarte). W załączonych członach, stan przekaźnika 
i kolor świecenia diody jest zależny od kontrolowanego 
obwodu. W przypadku stwierdzenia ciągłości obwodu 
wyłączającego, po czasie tz następuje zadziałanie 
przekaźnika tego członu (otwarcie zestyków) oraz 
zaświecenie przynależnej diody kolorem zielonym. 
W przypadku stwierdzenia nieciągłości, po czasie tp 
następuje odwzbudzenie przekaźnika tego członu 
(zamknięcie zestyków) oraz zaświecenie przynależnej 
diody kolorem czerwonym.

Rys.1 Schemat połączeń przekaźnika

Rys.2 Wymiary gabarytowe przekaźnika
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Przekaźnik kontroli obwodów wyłącznika 

MVAX-3F

ZASILANIE
Pomocnicze napięcie znamionowe UN= 220 V d.c. lub inne
Dopuszczalny zakres zmian napięcia 0,8...1,15 UN

OBWÓD KONTROLOWANY
Ilość kontrolowanych obwodów 3 niezależne obwody
Napięcie działania (nastawiane fabrycznie) Ud > 0,45 UN lub inne wg uzgodnień
Czas zadziałania tz tz = 0,5 s lub inny wg uzgodnień
Czas powrotu tp tp = 1,5 s lub inny wg uzgodnień

DANE ZESTYKÓW WYJŚCIOWYCH
Otwieranie obwodu 0,1 A; 220 V d.c.

IZOLACJA
Kategoria przepięciowa III
Napięcie probiercze izolacji Ui= 2,5 kV a.c. @ 1min
Napięcie probiercze zacisków obwodu głównego Updc= 500 V d.c. @ 1min

DANE OGÓLNE
Stopień ochrony obudowy IP40
Stopień ochrony złącza IP20
Temperatura otoczenia -5°C...+55°C
Temperatura składowania -25...+75°C
Sygnalizacja działania dioda LED
Wyprowadzenia 28 zacisków śrubowych na złączu 2-rzędowym
Montaż Szafa Rack 4U
Wymiary zewnętrzne urządzenia 51 × 177 × 250 mm

DANE TECHNICZNE



4

 Przekaźnik kontroli obwodów wyłącznika 
MVAX-3F

Rys.3 Panel przedni przekaźnika Rys.4 Złącze przekaźnika

Data produkcji/ kontroli wyjściowej: Miejsce na naklejkę:

        ALSTOM POWER Sp. z o.o.  |  ul. Wrocławska 95,  58-306 Wałbrzych


