Releu electronic de protectie a consumatorilor trifazati la supratensiuni pe
reteaua de alimentare si la intreruperea nulului, tip RUM3T
Releul electronic RUM3T este destinat protecţiei consumatorilor la supratensiuni aparute intre
fazele sistemului trifazat si nul, incluzind supratensiunile datorate întreruperii conductorului de nul. In
acest ultim caz protecţia este asigurată şi daca, o data cu intreruperea conductorului de nul, se
intrerupe si una din faze. Releul poate fi utilizat si pentru protectia consumatorilor monofazati.
Releul este prevazut cu un buton numit “Test” la apasarea caruia se
testeaza functionarea corecta a releului, prin simularea unei tensiuni
mai mari decit tensiunea de prag.
RUM3T a fost utilizat cu urmatoarele tipuri de bobine de declansare:
- Merlin Gerin(Franta): tip MX, cod 28072
- Merlin Gerin(Franta): tip MX+OF, cod 26946
- Merlin Gerin(Franta): tip MX/SHT, cod 29387
- Moeller(Germania): tip Z-ASA/230, cod 248287
- Moeller(Germania): tip ZP-ASA/230, cod 24439
- Moeller(Germania): tip NZM, cod 259729, 259744
- ABB: tip Shunt Opening Release, cod 051336
Unele dintre bobinele de declansare prezentate inglobeaza un
stegulet mecanic de memorare a declansarii.
Releul echipeaza blocurile de masura si protectie trifazate (BMPT).
Funcţionare
Releul electronic de protectie la tensiune maxima măsoară tensiunea
între fazele sistemului trifazat şi nul. În cazul în care tensiunea pe o
faza creşte peste valoarea tensiunii de prag Uprag =(260-280)V (tipic
Uprag=270Vca), indiferent de valoarea tensiunii pe celelalte faze, este
alimentata bobina de declanşare a intrerupatorului automat IG de la intrarea circiutului protejat(cu o
intirziere maxima de Td=0,2 s).
Atentie!: Schema de conectare, prezentata mai jos, trebuie respectata. Dupa ce releul electronic a
alimentat bobina de declansare tensiunea la intrarea sa trebuie sa dispara prin deschiderea
intrerupatorului automat(IG).
Intrări: bornele R, S, T, N (se conecteaza la sistemul trifazat 3x400V + N)
Iesiri: bornele B1, B2 (se conectează la bobina de declanşare “Bd”)

Caracteristici tehnice:
-Alimentare: 3x380V+N, putere consumata: maximum 1VA
-Valoarea tensiunii de prag: Uprag =270Vca (la cerere Uprag = 300Vca)
-Timpul de acţionare maxim: Td=0,2s.
-Releul este protejat la supratensiuni tranzitorii de natura atmosferica
-Temperatura de funcţionare: -25°C...+55°C
-Fixarea se face pe şină simetrică 35x7,5 mm
-Dimensiuni de gabarit: 34x86x57 mm, masa: 0,15 Kg
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