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Przekaźniki pomiarowe  
i monitorujące firmy  
Schleicher Electronic 

U rządzenia wykonane są w standar-
dowej obudowie o szerokości 25 lub 

45 mm, która umożliwia ich zamontowa-
nie na szynie DIN. Przekaźniki pomiaro-
we i monitorujące mogą realizować na-
stępujące funkcje:
zl pomiar przekroczenia lub spadku po-
niżej progu napięcia;

zl pomiar przekroczenia i spadku poniżej 
progu napięcia;

zl pomiar przekroczenia i spadku poniżej 
progu natężenia; 

zl sygnalizacja zaniku fazy;
zl występowanie asymetrii napięciowej;
zl nieprawidłowe sprzężenie zwrotne;
zl sygnalizacja zbyt niskiego napięcia.
Przekaźniki pomiarowe i monitorują-

ce firmy Schleicher Electronic realizu-
ją również funkcje ochronne silnika po-
przez sygnalizowanie:
zl niedociążenia cos φ;
zl przeciążenia cos φ;
zl przekroczenia dopuszczalnej tempera-
tury (pomiar dokonywany za pomocą 
czujnika Pt 100 lub NiCr-Ni).
Użytkownik dokonuje wyboru zakre-

su pracy przekaźnika za pomocą pokrę-
tła znajdującego się na płycie czołowej 
urządzenia. Można dokonać zmiany war-
tości procentowej histerezy, ustawić czas 
reakcji oraz czas załączenia i wyłącze-
nia przekaźnika, wybrać, czy przekro-
czenie wartości ma mieć miejsce z do-
łu, czy z góry, oraz ustawić sposób dzia-
łania przekaźnika wyjściowego na NC 
albo NO. 

Przekaźniki pomiarowe i monitoru-
jące firmy Schleicher Electronic mogą 
być zasilane napięciem 24 V DC oraz 
od 24 V do 230 V AC – oferowane są 
również wersje na napięcie trójfazowe 
3 × 220 V, 3 × 400 V, 3 × 380–415 V AC 
oraz 3 × 440–480 V AC. Obwód zasilają-

cy jest odizolowany od obwodu kontrol-
nego przekaźnika. 

Zaprezentowane w dzisiejszym artyku-
le przekaźniki pomiarowe i monitorujące 
firmy Schleicher Electronic przeznaczo-
ne są przede wszystkim do ochrony silni-
ków oraz monitorowania prądów i napięć.

Serdecznie zapraszamy Państwa do 
szczegółowego zapoznania się z ofer-
tą przekaźników firmy Schleicher Elec-
tronic, którą znajdą Państwo na na-
szej stronie internetowej pod adresem 
www.przekazniki.info. W przypad-
ku, gdy dany przekaźnik nie jest produ-
kowany, staramy się dobrać zamiennik. 
Czekamy na Państwa zapytania oferto-
we, a zainteresowanym Klientom wysy-
łamy katalog. 

Szczegółowa oferta firmy TERM znaj-
duje się pod adresem www.term.pl.�n

Dzisiejszy artykuł kończy prezentację 
przekaźników firmy Schleicher 
Electronic. Ostatnią grupę stanowią 
przekaźniki pomiarowe i monitorujące.
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