Instalaèní / kontrolní technika
Izolaèní èidlo MK 5880N
varimetr
0237277
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Schéma vnitøního zapojení s oznaèením pøipojovacích svorek
A1 11 21 L

•

splòuje požadavky norem VDE 0413, IEC 255, IEC / EN 61 557
pro èisté trojfázové a støídavé sítì s 0 ... 500 V a 10 ... 1000 Hz
kontrola sítí i v bezproudovém stavu
možnost nastavení hodnoty alarmu pro zemní spojení RAL 5 ... 100 k
princip èinnosti klidový proud (výstupní relé není v pøípadì
chyby aktivováno)
galvanické oddìlení mìøicího obvodu, pomocného napìtí a
výstupních kontaktù
s možností programování pro funkci pamìti a hystereze
se zrušovacím a kontrolním tlaèítkem
možnost pøipojení pøídavných externích zrušovacích a
kontrolních tlaèítek
indikace provozní pohotovosti a poruchy izolace pomocí LED
2 pøepínací kontakty
MK 5880N/200 s pøídavnou hodnotou pro pøedbìžnou výstrahu
- možnost nastavení hodnoty pro pøedbìžnou výstrahu 10 k ... 5 M
- vždy 1 výstupní relé pro alarm a pøedbìžnou výstrahu
šíøka modulu 22,5 mm
Oblast použití je vymezena tìmito znaèkami, umístìnými na pøístroji
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Použití
• kontrola izolaèního odporu neuzemnìných trojfázových a
støídavých sítí proti zemi
• pøístroj MK 5880N/200 je urèen také ke kontrole spotøebièù bez
proudu na zemní spojení, napø. motorová vinutí pístrojù, které
se v nouzovém pøípadì musí zapnout
• jiné úkoly kontroly odporu

A2
M8129

Konstrukce a princip funkce
Pøístroj se napájí pomocným napìtím pøes svorky A1-A2. Toto
napìtí se mùže odebírat z kontrolované sítì nebo se mùže
pøipojit separátnì. Kontrolovaná sí• se spojí se svorkou L a
svorka PE se pøiloží na zemní potenciál. Pokud se odpor zemního
spojení R E (porucha izolace dostane pod úroveò nižší, než je
hodnota pro alarm RAL nastavená na pøístroji, svítí èervená LED
a výstupní relé odpadne (princip èinnosti klidový proud). Ppkud
je naprogramována funkce hystereze (mùstek mezi LT1 - LT2) a
izolaèní stav sítì se zlepší (R E opìt stoupne), pøepne izolaèní èidlo
s urèitou hysterezí opìt do normálního stavu, èervená dioda
zhasne a relé zase pøitáhne (princip èinnosti klidový proud). Bez
mùstku LT1 - LT2 se ukládá chybový stav, ikdyž se izolace sítì
dodateènì opìt zlepšila (funkce pamìti). Vymazání uchování chyby
se provádí aktivováním interního nebo externího zrušovacího
tlaèítka LT nebo odpojením pomocného napìtí. Aktivací interního
nebo externího kontrolního tlaèítka"PT" se dá nasimulovat proucha
izolace, a tím také provést funkèní test pøístroje. Pøístrojová
varianta MK 5880N.38/200 obsahuje druhý, vysokoohmový mìøicí
rozsah do 5 M (nastavovací potenciometr RVW ). Tato druhá
nastavitelná hodnota pro odezvu se mùže použít jako "pøedbìžný
varovný stupeò" s výstupním relé. Pøi programování pro funkci
pamìti je úèinné ukládání a uchování obou mìøených hodnot RAL a R VW . Tím je napøíklad možné, že se uloží krátkodobé
zhoršení izolace ( R E < R VW ) a pøes kontakty 21-22-24 se nahlásí
napøíklad na pamì•ové místo, zatímco hlavní chybové hlášení a
pøípadné odpojení sítì se pøi R E < RAL (pøes kontakty 11-12-14)
se ještì neprovede.

Všechny uvádìné údaje odpovídají stavu techniky v dobì vydání.
Technická zlepšení a zmìny vyhrazeny.
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Grafické znázornìní funkce
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MK 5880N

MK 5880N/200

Údaje na pøístroji
zelená LED "ON":
èervená LED "AL":
žlutá LED "VW":

Upozornìní
svítí pøi pøiloženém pomocném napìtí
(provozní pohotovost)
svítí pøi poruše izolace, R E < R AL
(oblast ležící pod hodnotou pro alarm)
svítí, pokud není dosaženo hodnoty pro
pøedbìžnou výstrahu R E < R VW
(jen u varianty MK 5880N.38/200).

Izolaèní èidlo MK 5880N se používá ke kontrole èistých sítí
støídavého napìtí. Cizí stejnosmìrná napìtí pøístroj sice nepoškozují,
zkreslují však pomìry v mìøicím obvodu.
V kontrolované síti smí být pøipojeno pouze jedno izolaèní èidlo.
Na to je tøeba brát ohled pøi spojování sítí.
Kapacity sítì proti ochranné zemi C E nezkreslují mìøení izolace,
protože to se neprovádí stejnosmìrným proudem. Pøi poruše izolace
se však mùže prodloužit doba odezvy, totiž v uspoøádání èasové
konstanty R E krát C E .
Pøístrojová varianta MK 5880N.38/200 je na základì vysokoohmové
oblasti pro odezvu až do 5 M vhodná ke kontrole zemního spojení
jednofázových nebo trojfázových spotøebièù. Pokud se tyto spotøebièe
provozují z uzemnìné sítì, mùže se izolaèní odpor spotøebièe
kontrolovat jen tedy, pokud je oddìlen od sítì. To se vìtšinou týká
pøístrojù, které se používají jen zøídka nebo v nouzovém pøípadì,
pak ale musí kompletnì fungovat (viz. pøíklad pøipojení).
Pomocné napìtí pro izolaèní èidla lze získat z oddìlené, ale také
z kontrolované sítì, kde je však tøeba brát ohled na napì•ový
rozsah vstupu pomocného napìtí.
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Nastavení pøístroje

Technická data
Ostatní všeobecné údaje

Zelená LED "ON"
svítí pøi pøiloženém
pomocném napìtí

Nastavení hodnoty
pro pøedbìžnou
výstrahu
(jen u
MK5880N/200)

Žlutá LED "VW"
svítí pøi údaji
nižším než hodnota
pro pøedbìžnou
výstrahu (jen u
MK 5880N/200)

Nastavení hodnoty
alarmu pro zemní
spojení

Èervená LED "AL"
svítí pøi poruše izolace
(nižší údaj než
hodnota pro alarm)

Kontrolní tlaèítko
Zrušovací tlaèítko

M8206

Technická data
Pomocný obvod
Jmenovité napìtí U N:
Rozsah napìtí
AC:
D C:
Rozsah kmitoètù (AC):
Jmenovitý pøíkon
AC:
D C:

AC 220 ... 240 V, AC 380 ... 415 V
DC 12 V, DC 24 V
0,8 ... 1,1 U N
0,9 ... 1,25 U N
45 ... 400 Hz
ca. 2 VA
ca. 1 W

Rozmìry pøístroje

Mìøicí obvod
AC 0 ... 500 V
Jmenovité napìtí U N:
0 ... 1,1 U N
Rozsah napìtí
Rozsah kmitoètu:
10 ... 1000 Hz
5 ... 100 k
Hodnota odporu
: pro alarm R AL
Hodnota odporu pro pøedbìžnou výstrahu R VW
(jen u MK 5880N/200):
10 k ... 5 M
Nastavení R AL , R VW :
plynule na absolutní stupnici
Interní zkušební odpor:
odpovídá
RE < 5 k
Vnitøní odpor pøi støídavém
proudu:
> 250 k
Vnitøní odpor pøi stejnosmìrném
proudu:
> 250 k
Mìøicí napìtí:
ca. DC 15 V, (vytvoøeno internì)
Max. mìøicí proud (RE= 0):
< 0,1 mA
Max. dovolené
cizí stejnosmìrné napìtí:
DC 500 V
Zpoždìní pro odezvu
pøi R AL = 50 k , C E = 1 F
RE z
na 0,9 R AL :
ca. 1,3 s
RE z
na 0 k :
ca. 0,7 s
Hystereze
pøi R AL = 50 k :
ca. 15 %
Výstupní obvod
Poèet kontaktù
MK 5880N.12:
2 pøepínací
MK 5880N.38/200:
2 x 1 pøepínací
Tepelný proud I th:
4A
Spínací schopnost
kategorie použití AC 15
zapínací kontakt
3 A / AC 230 V
rozpínací kontakt
1 A / AC 230 V
Elektrická životnost
kategorie použitíAC 15 pøi
3 x 105 sepnutí
1 A, AC 230 V:
Zkratová odolnost
max. proud pøedøazené pojistky
4 A gL
Mechanická životnost:
30 x 106 sepnutí

Urèený druh provozu:
trvalý provoz
Rozsah teplot:
- 20 ... + 60 C
Vzdušné a povrchové vzdálenosti
Zaruèená odolnost proti napì•ovému rázu/
stupeò zneèištìní
Pøipojení pomocného napìtí
IEC 60 664-1
(A1- A2) navzájem:
4 kV / 2 pøi pomocném napìtí AC
Mìøicí vstupní svorky
IEC 60 664-1
(L - PE) navzájem:
4 kV / 2
Pøipojení pomocného napìtí
IEC 60 664-1
k mìøicímu
:
vstupu:
4 kV / 2 (3 kV pøi pomocném napìtí DC)
EMC
Statické výboje (ESD):
8 kV (vzdušné výboje) EN 61 000-4-2
Rychlé pøechodové
:
jevy:
2 kV
EN 61 000-4-4
zaruèená odolnost proti napì•ovému rázu
(vlnì) mezi A1 - A2:
1 kV
EN 61 000-4-5
(pøi pomocném napìtí AC)
mezi L - PE:
1 kV
EN 61 000-4-5
Rozhlasové rušení
limit tøídy B
EN 55 011
Krytí
Pouzdro:
IP 40
E N 60 52
9
Svorkovnice
IP 20
EN 60 529
Pouzdro:
termoplast, samozhášitelný tøída VO
podle UL Subjekt 94
Odolnost proti otøesùm:
amplituda 0,35 mm
kmitoèet 10 ... 55 Hz EN 60 068-2-6
Klimatická odolnost:
20 / 060 / 04
EN 60 068-1
Oznaèení svorek:
EN 50 005
Pøipojení vodièù:
1 x 4 mm 2 pevný vodiè nebo
1 x 2,5 mm 2 slanìný vodiè s koncovkou
nebo 2 x 1,5 mm 2 slanìný vodiè s
koncovkou
DIN 46 228-1/-2/-3
Upevnìní vodièù:
skøíòová svorka s ochranou vodièù
Rychlomontáž
nosná lišta
E N 50 022
Hmotnost netto:
MK 5880N:
180 g

Šíøka x výška x hloubka:
MK 5880N:

22,5 x 90 x 97 mm

Standardní provedení (typ)
MK 5880N.12 AC 220 ... 240
Obj. èíslo:
• Pomocné napìtí U : H
• Možnost nastavení
hodnoty pro alarm R AL
:
• Šíøka modulu

V
0054044
AC 220 ... 240 V
5 ... 100 k
22,5 mm

Varianty (odvozené typy)
MK 5880N.38/200:

s hodnotou pro pøedbìžnou výstrahu

Pøíklad sestavení obj. èísla pro odvozené typy
MK 5880N .38 /200 AC 380 ... 415 V AL 5 ... 100 k VW 10 K ... 5M
Hodnota pro
pøedbìžnou výstrahu
Hodnota pro alarm
Pomocné napìtí
Varianta, pokud je tøeba
Osazení kontaktù
Typ pøístroje

EN 60 947-5-1
EN 60 947-5-1
EN 60 947-5-1
EN 60 947-5-1
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Pøíklady pøipojení
kontrolovaná neuzemnìná sí•
3 AC 10...1000Hz0...500V
L1
L2
UN

L3
PE
PT
externí
UH
*1)
PE

PT

L

A1

A2

MK5880N
LT1

LT2
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24

*2)
Mùstek
.
nebo
LT externí

M8130

Kontrola neuzemnìné sítì.
*1) Pomocné napìtí U (A1
- A2) je možno odebírat i z kontrolované sítì
H
pøièemž je tøeba brát ohled na napì•ový rozsah pomocného napìtí.
*2) Mùstkem L T1 - L T2:
Bez mùstku L

T1 - L T2:

chybové hlášení se neukládá
(funkce hystereze)
chybové hlášení se ukládá, zrušit lze
stisknutím zrušovacího tlaèítka LT.

uzemnìná sí•

K

L1
L2

M
3~

L3
PE
PT
externí
UH
PT

PE

L

A1

A2

MK5880N/200
(kontrola izolace do
LT1

LT2

*2)
Mùstek
nebo
.
LT externí
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M8131

Kontrola vinutí motorù na zemní spojení.
Kontroluje se izolace motoru proti zemi, pokud stykaè K nezapne spotøebiè.
*2) Mùstkem L

T1 - L T2:

Bez mùstku L

T1 - L T2:

chybové hlášení se neukládá
(funkce hystereze)
chybové hlášení se ukládá, zrušit lze
stisknutím zrušovacího tlaèítka LT
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