
                                                                                                              
     

ROZVÁDZA�E                        QTD20/..kW-A-AR-DS

TROJFÁZOVÝ ROZVÁDZA� S PRIAMÝM ROZBEHOM PRE DVE 
ELEKTRICKÉ KALOVÉ �ERPADLÁ S PRÚDOVOU OCHRANOU 

A KONTROLOU PRÍTOMNOSTI VODY V OLEJOVEJ NÁPLNI 

CHARAKTERISTIKA
– Rozvádza� s elektronickými komponentmi; 
– Napájanie 3~50/60Hz 230/400V±10%; 
– Vstupy pre nízke napätie pre externe ovládanie 
   sondami, plavákovými spína�mi, plavákovými 
   spína�mi s ortu�ovým spínaním alebo tlakovými a 
   plavákovými spína�mi; 
– Prevádzka: 
a) 4 plavákové spína�e : 
   1-zastavenie �erpadiel, 2-rozbeh 1. �erpadla, 3-rozbeh 2. �erpadla, 
   4-poruchová signalizácia; 
b) 5 sond: 1-stredná, 2- zastavenie �erpadiel, 3-rozbeh 1. �erpadla, 
    4-rozbeh 2. �erpadla, 5-poruchová signalizácia; 
c) Plavákové spína�e 3 ks: rozbeh 1. �erpadla, rozbeh 2. �erpadla, 
    poruchová signalizácia; 
– Vstup pre malé napätie pre externé ovládanie pomocou sond  
   alebo plavákového  spína�a; 
– Prepína� pre vo�bu ovládania, plavákové spína�e alebo klasické   
   plavákové spína�e; 
– Vstupy pre malé napätie pre pripojenie tepelného �idla motora - 
   rozpínací kontakt N.C. 
– 4 trimery pne reguláciu citlivosti sond; 
– Kontrolka -  pod napätím; 
– 2 led diódy - motor v prevádzke; 
– 2 kontrolky - prúdová ochrana; 
– Kontrolka - poruchová signalizácia  maximálnej úrovne hladiny; 
– Prepína� režimov AUT-VYP-RU� (posledný ovládací prvok je so 
   samo�inným návratom); 
– 2 moduly na pripojenie sond pre kontrolu vody v olejovej náplni, 
– Svorky pre napojenie teplotných sníma�ov vo vinutí motora,   
   sníma�ov vlhkosti v olejovej vani a plavákového spína�a max.   
   hladiny 
– Prúdová ochrana s možnos�ou nastavenia prúdu a oneskorenia 
   zásahu; 
– Externe tla�ítko pre resetovanie prúdovej ochrany; 
– Prepína� na vyradenie sledovania max. hladiny; 
– Výstup pre signalizáciu poruchy 24V~1A istený poistkou; 
– Striedanie pre 2 elektrické �erpadlá
   (rozbeh druhého �erpadla je oneskorený o 2 sekundy); 
– Ochranné poistky motorov; 
– Ochranné poistky pomocných obvodov; 
– Hlavný úsekový vypína� so zámkom; 
– Kryt z termoplastického materiálu (až do 7 kW) 
   kovová skrinka (od 10 kW do 16 kW); 
– Výstup s káblovou svorkou; 
– Stupe� krytí IP 50;

Príprava pre aplikáciu:
– IP55/PS-Q/20, kód. 225.35, okienko s kabelážou, 

    krytie rozvádza�a sa zvýši na IP55. 
Prevádzkové podmienky:
– Teplota okolitého prostredia –5/+40° C;     
– Relatívna vlhkos� 50% pri maximálnej teplote 40° C;

Technické informácie :
– Menovité izola�né napätie 450 V  
– Menovité napätie pomocných   
   obvodov :

- pomocný obvod 15Vdc 
- napätie pre sondy 10 V~
- cievky styka�ov 230 V~

Opatrenia na ochranu osôb: 
– Krytie IP55 
– Ochranný obvod s ochranným   
   vodi�om 
– Bezpe�nostný transformátor 
– Výstražné tabu�ky 
– Hlavný vypína� s blokovaním   
   dvier 
– K otvoreniu krytu je nutné použi�  
   náradie / ochrana
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ROZVÁDZA�E                       QTD20/..kW-A-AR-DS

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY A POUŽITÉ VÝKONY 

  VÝKON PRÚD  (A) VÁHA ROZMERY mm 

MODEL KÓD kW Hp Min Max kg A B P 

QTD20/7kW-A-AR-DS 306.36 0,55 - 7 0,75 - 9,5 2 16 25 640 500 240 

QTD20/10kW-A-AR-DS 306.37 7,5 - 10 10.-14 16 22 25 640 500 240 

QTD20/13,5kW-A-AR-DS 306.38 7,5 - 13,5 10.-18 16 29 25 640 500 240 

QTD20/16kW-A-AR-DS 306.39 7,5 - 16 10.-22 16 34 25 640 500 240 

               


