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Przedstawione w artykule modu≥owe
przekaüniki nadzorcze przeznaczo-
ne sπ do realizowania nastÍpujπcych

funkcji:
ï HRN-33, HRN-35 ñ kontrola dwÛch po-

ziomÛw napiÍÊ jednofazowych ñ Umax

i Umin,
ï HRN-52 ñ kontrola dwÛch poziomÛw

napiÍÊ trÛjfazowych (w kaødej fazie)
ñ Umax i Umin,

ï PRI-31 ñ kontrola wartoúci prπdu w sie-
ci jednofazowej ñ Imax,

ï HRH-1, HRH-2 ñ kontrola poziomu cie-
czy w jednym lub dwÛch zbiornikach,

ï TER-3, TER-6, TER-7 ñ kontrola pozio-
mu zadanej temperatury.

W≥aúciwoúci

Wszystkie wyøej wymienione przekaü-
niki przeznaczone sπ do mocowania na
standardowej szynie montaøowej TH35
oraz posiadajπ ≥atwo dostÍpne i proste po-
krÍt≥o regulacyjne nastaw wartoúci zada-
wanych. Odpowiedziπ przekaünikÛw na
przekroczenie wartoúci zadanych jest
zmiana po≥oøenia zestyku roboczego
(prze≥πcznego, niklowo ñ srebrnego) zgod-
nie z diagramem dzia≥ania odpowiedniego
przekaünika. Styki robocze cechuje wyso-
ka obciπøalnoúÊ prπdowa ñ 16 A dla cha-
rakteru obciπøenia AC1 wraz z moøliwo-
úciπ ich przeciπøenia prπdem do 30 A
w czasie krÛtszym niø 3 s. Przystosowane
sπ do prze≥πczeÒ zarÛwno napiÍcia prze-
miennego jak sta≥ego 250 V AC1/24V DC.
Wytrzyma≥oúÊ mechaniczna stykÛw wyno-
si 3 x 107 przestawieÒ, a wytrzyma≥oúÊ
elektryczna ñ 0,7 x 105 ≥πczeÒ. NapiÍcie

zasilajπce przekaünikÛw nadzorczych (za-
ciski A1 i A2) jest jednoczeúnie napiÍciem
pomiarowym. Zakres temperatury pracy
aparatÛw wynosi od -25oC do +55oC, a za-
leønoúÊ dok≥adnoúci (czasowej) dzia≥ania
przekaünikÛw od temperatury jest mniej-
sza od 0,1% na 1oC. DziÍki swoim w≥aúci-
woúciom i parametrom przekaüniki nad-
zorcze przeznaczone sπ do stosowania:
ï w uk≥adach automatyki kontrolno-po-

miarowej (AKP),
ï w uk≥adach nadzoru silnikÛw i napÍdu

elektrycznego,
ï w uk≥adach nadzoru parametrÛw sieci

energetycznej,
ï w uk≥adach nadzoru wielkoúci nieelek-

trycznych (poziom cieczy, temperatura).

Funkcje okna i histerezy

Wymienione przekaüniki nadzorcze po-
siadajπ sposÛb zadawania danych przy
uøyciu potencjometra za pomocπ tzw. na-
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Przekaźniki nadzorcze
firmy ETI Polam
Roman Kłopocki

Przekaüniki nadzorcze to obecnie jedne z najwaøniejszych modu≥owych elementÛw automa-
tyki stosowanych w instalacjach elektrycznych, w budownictwie mieszkaniowym oraz prze-
mys≥owym. Ze wzglÍdu na iloúÊ realizowanych funkcji aparaty te dzielπ siÍ na: przekaüniki
nadzorcze parametrÛw elektrycznych (wartoúÊ napiÍcia i prπdu), jak i nieelektrycznych (tem-
peratura i poziom cieczy). W pierwszej czÍúci artyku≥u omÛwione zosta≥y aparaty pierwsze-
go typu, dostÍpne w ofercie firmy ETI Polam.

Rys. 1. Przekaünik napiÍciowy HRN-33

Rys. 2. Uk≥ad po≥πczeÒ przekaünika HRN-33

Rys. 3. Uk≥ad po≥πczeÒ przekaünika HRN-35

Rys. 4. Diagram dzia≥ania przekaünika HRN-33



stawianej funkcji okna oraz konstrukcyj-
nie wbudowanπ funkcjÍ histerezy.

Funkcja okna polega na tym, øe na
przekaüniku nastawia siÍ prÛg dolny
i gÛrny wielkoúci nadzorowanej (mierzo-
nej). Jeøeli wartoúÊ nadzorowana wnika
do wewnπtrz nastawionego zakresu
ñ Ñoknaî, styki wyjúciowe przekaünika
zostajπ przestawione. W przypadku, kie-
dy wartoúÊ mierzona przekroczy nasta-
wionπ wartoúÊ maksymalnπ lub opadnie
poniøej nastawionej wartoúci minimalnej,
stan ten jest sygnalizowany úwiecπcπ siÍ
czerwonπ diodπ w przedniej czÍúci prze-
kaünika, a styki wyjúciowe powracajπ
(przestawiajπ siÍ) do stanu poprzedniego.

Pozwala to wykorzystaÊ styki do za≥πcza-
nia ewentualnej sygnalizacji przekrocze-
nia nastawionych wartoúci lub urzπdzenia
korygujπcego przekroczone poziomy.
Kiedy wartoúÊ mierzona powrÛci do za-
danego zakresu, styki wyjúciowe ponow-
nie przestawiajπ siÍ i gaúnie czerwona
dioda sygnalizacyjna. Funkcja histerezy
(diagram dzia≥ania na rys. 3) jest to bez-
w≥adnoúÊ czasowa, z jakπ zostaje urucho-
mione przestawianie stykÛw wyjúcio-
wych, kiedy wartoúÊ mierzona powrÛci
do nastawionego zakresu. Znamionowy
poziom histerezy wynosi od 2 do 6% na-
stawionej wartoúci minimalnej lub mak-
symalnej.
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Rys. 5. 
Diagram 
dzia≥ania 
przekaünika 
HRN-35

Rys. 6. Panel przedni przekaünika HRN-35

Rys. 7. Przyk≥ad uøycia przekaünika HRN-35 do kontroli poziomu napiÍcia
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Przekaüniki nadzorcze
napiÍciowe HRN-33, HRN-35

Jednomodu≥owe przekaüniki nadzorcze
napiÍciowe HRN-33, HRN-35 (rys. 1)
przeznaczone sπ do kontroli poziomu na-
piÍcia przemiennego w sieci jednofazowej.
ObecnoúÊ napiÍcia zasilajπcego sygnalizo-
wana jest poprzez zielonπ diodÍ na przed-
niej czÍúci przekaünikÛw. Progi zadzia≥a-
nia mogπ byÊ p≥ynnie ustawiane ñ prÛg
dolny Umin = 30 ñ 99% Umax, natomiast
prÛg gÛrny Umax = 160 ñ 276 V. Przekaü-
nik HRN-33 posiada styki wyjúciowe prze-
≥πczne pojedyncze (rys. 2), ktÛre ulegajπ
prze≥πczeniu w momencie, kiedy napiÍcie
mierzone przekroczy ktÛrykolwiek nasta-
wiony prÛg Umax lub Umin. HRN-35 jest
wyposaøony w styki wyjúciowe podwÛjne

(rys. 3), z ktÛrych jedne (15, 16, 18) prze-
≥πczajπ siÍ, gdy napiÍcie mierzone przekro-
czy prÛg Umax, a drugie (25, 26, 28), kie-
dy napiÍcie mierzone przekroczy prÛg
Umin. W obu przekaünikach, po przekro-
czeniu przez napiÍcia mierzone nastawio-
nych progÛw, styki wyjúciowe ulegajπ
prze≥πczeniu z pewnπ regulowanπ zw≥okπ
czasowπ t ñ od 0 do 10 s (rys. 4). W prze-
kaüniku HRN-35, w przypadku wystπpie-
nia impulsowego wzrostu lub obniøenia
napiÍcia pomiarowego o czasie trwania
krÛtszym niø nastawiona zw≥oka czasowa,
jego styki wyjúciowe nie zareagujπ (rys. 5).

Przekaüniki nadzorcze
napiÍciowe HRN-52

Przekaüniki nadzorcze napiÍciowe
HRN-52 (rys. 8) przeznaczone sπ do kon-
troli poziomu napiÍcia przemiennego
w sieci trÛjfazowej. ObecnoúÊ napiÍcia za-
silajπcego sygnalizowana jest poprzez zie-
lonπ diodÍ na przedniej czÍúci przekaüni-
kÛw. Progi zadzia≥ania mogπ byÊ p≥ynnie
ustawiane ñ prÛg dolny Umax i prÛg gÛrny
Umin = 160 ñ 276 V. Przekaünik napiÍcio-
wy HRN-52 posiada styki wyjúciowe prze-
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Rys. 8. Przekaünik napiÍciowy HRN-52

Rys. 9. Diagram dzia≥ania przekaünika HRN-52

Rys. 10. Uk≥ad po≥πczeÒ przekaünika HRN-52 Rys. 11. Panel przedni przekaünika HRN-52



≥πczne pojedyncze (rys. 11), ktÛre ulegajπ prze≥πczeniu w momen-
cie, kiedy napiÍcie mierzone przekroczy ktÛrykolwiek nastawio-
ny prÛg Umax lub Umin. Po pod≥πczeniu przekaünika do sieci trÛj-
fazowej (rys. 11), jego styki wyjúciowe zostajπ prze≥πczone ze
sta≥π zw≥okπ czasowπ t1 = 0,02 s (rys. 9). W momencie, kiedy
w ktÛrejkolwiek fazie wartoúÊ napiÍcia mierzonego przekroczy
nastawiony prÛg Umax lub Umin, styki wyjúciowe przekaünika ule-
gajπ przestawieniu z regulowanπ zw≥okπ czasowπ t2 = 0,5 s do 10
s i zielona dioda sygnalizacyjna przestaje úwieciÊ. W przypadku
przekroczenia poziomu Umax, czerwona dioda sygnalizacyjna
w przedniej czÍúci przekaünika (rys. 11) úwieci úwiat≥em ciπg≥ym,
a w przypadku przekroczenia progu Umin ñ úwiat≥em pulsujπcym.
Gdy wartoúÊ napiÍcia mierzonego powraca do wartoúci ograni-
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Rys. 12. 
Przekaünik 
nadzorczy prπdowy 
PRI-31

Rys. 13. Uk≥ad po≥πczeÒ przekaünika prπdowego PRI-31

Rys. 14.
Diagram 
dzia≥ania 
przekaünika 
prπdowego 
PRI-31
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czonej poziomami Umax i Umin, styki wyj-
úciowe (15, 16, 18) ponownie przestawia-
jπ siÍ ze zw≥okπ czasowπ t1 = 0,02 s od
chwili przekroczenia ustawionego pozio-
mu uwzglÍdniajπc wartoúÊ histerezy.

Przekaüniki nadzorcze
prπdowe PRI-31 

Przekaüniki nadzorcze prπdowe PRI-31
(rys. 12) umoøliwiajπ kontrolÍ wartoúci
prπdu w sieci jednofazowej o napiÍciu
24 V ñ 240 V AC, 24 V DC (+/-15%). Wy-
stÍpujπ dwa rodzaje przekaünikÛw nadzor-
czych prπdowych, o rÛønych zakresach
(poziomach) prπdu maksymalnego Imax:
ï PRI-31/8A ñ zakres nastawczy Imax od

0,8 A do 8 A,
ï PRI-31/16A ñ zakres nastawczy Imax od

1,6 A do 16 A.
Przekaünik PRI-31 kontroluje prπd po-

bierany przez odbiornik w≥πczony pomiÍ-
dzy zaciski A2 i B1 przekaünika. Zielona
dioda sygnalizacyjna na przedniej czÍúci
przekaünika informuje o obecnoúci napiÍ-
cia zasilajπcego oraz pobieraniu przez od-
biornik kontrolowanego prπdu o wartoúci
mniejszej od nastawionego poziomu Imax.
Kiedy mierzony prπd przekroczy wartoúÊ
nastawionego poziomu Imax, styki wyj-
úciowe przekaünika ulegajπ przestawieniu
z regulowanπ zw≥okπ czasowπ t = od 0 do
10 s. Jednoczeúnie gaúnie zielona dioda,
a zapala siÍ dioda czerwona. Kiedy war-
toúÊ prπdu mierzonego obniøy siÍ poniøej
nastawionego poziomu Imax (rys. 14), sty-
ki wyjúciowe ponownie siÍ przestawiπ,
z bezw≥adnoúciπ czasowπ ñ histerezπ ñ wy-
noszπcπ dla tego przekaünika od 0,6 do
1,2% nastawionego zakresu Imax. Przed-
stawiona powyøej funkcja przekaünika
nadzorczego PRI-31 pozwala na zastoso-

wanie go jako przekaünika priorytetowego
realizujπcego alternatywne za≥πczanie
i wy≥πczanie wybranych odbiornikÛw.
Schemat pod≥πczenia (rys. 15) przedstawia
przekaünik PRI-31 sterujπcy na przemian
odbiornikami (priorytetowo) ñ kuchenkπ
elektrycznπ i ogrzewaczem wody, z uwagi
na moøliwoúÊ przeciπøenia sieci zasilajπ-
cej. Z chwilπ za≥πczenia kuchenki, prπd
przez niπ pobierany wzroúnie, przekroczy
nastawiony prπd Imax przekaünika, a aparat
swoimi stykami wyjúciowymi zablokuje
za≥πczenie ogrzewacza wody. W przypad-
ku zastosowania przekaünika do sterowa-
nia odbiornikami o znacznej mocy ñ po-
bierajπcymi prπd powyøej 16 A ñ naleøy
zastosowaÊ przek≥adnik prπdowy.

W kolejnej publikacji opisane zostanπ
przekaüniki nadzorcze wielkoúci nieelek-
trycznych ñ temperatury i poziomu p≥y-
nÛw.

inø. Roman K≥opocki

Autor pracuje jako product manager

w firmie ETI Polam
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Rys. 15. Przyk≥ad uøycia przekaünika prπdowego PRI-31
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