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Technika monitoringu 

VARIMETER IMD 
Przekaźnik kontroli izolacji 
RN 5897/010 

 
 

 

      

 
 
Opis produktu 
 
Przekaźnik kontroli izolacji izolacji RN 5897/010 z rodziny VARIMETER 
IMD pro to nowoczesne, spełniające normy urządzenie do konroli 
izolacji sieci izolowanych IT. Urządzenie może być używane w 
najbardziej elastyczny sposób dla systemów AC, DC i AC/DC, nawet 
przy dużej pojemności doziemnej sieci. Ustawianie parametrów jest 
proste i przyjazne dla użytkownika, odbywa się za pomocą 2 
przełączników obrotowych umieszczonych z przodu urządzenia. Za 
pomocą wyświetlacza i diod LED mierzona wartość, parametry 
urządzenia i stan urządzenia są łatwe do odczytania. Przezroczysta 
osłona urządzenia zabezpiecza przed przypadkową zmianą 
parametrów urządzenia. 
 

Schemat funkcji 

 
 

Zalety: 
• Prewencyjna ochrona przeciwpożarowa i ochrona systemu 
• Wykrywanie symetrycznych i niesymetrycznych uszkodzeń izolacji 
• Szybka lokalizacja zwarcia poprzez selektywne wykrywanie zwarcia 
doziemnego do L(+) i L(-) 
• Uniwersalne zastosowanie w nieuziemionych sieciach AC, DC, AC/DC, do AC 
maks. 250 V lub DC maks. 300 V 
• Możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia sprzęgającego RL 5898 dla 
napięć do AC 400 V / DC 500 V lub RP 5898 dla napięć do AC 690 V/DC 1000 V 
• Łatwe ustalanie odpowiednich wartości i ustawianie parametrów za pomocą 
przełącznika obrotowego i  menu wyświetlacza 
• Odpowiedni do dużych pojemności doziemnych sieci do 1000 μF 
• Zoptymalizowany czas reakcji dla dużych pojemności sieci 
• Monitorowanie również w stanie beznapięciowym 
• Obwód pomiarowy L(+)/L(-) z wykrywaniem przerwania przewodu 
(możliwość wyłączenia) 
• Przewód ochronny PE1 / PE2 z wykrywaniem przerwania przewodu (brak 
możliwości wyłącznia) 
 
Funkcje: 
• Monitorowanie izolacji zgodnie z normą IEC / EN 61557-8 
• Wyjście do podłącznie systemu lokalizacji doziemień 
• 2 oddzielnie regulowane progi reakcji 
(używanie np. do ostrzeżenia i alarmu) 
• Zakres nastaw 1. wartości odpowiedzi (Ostrzeżenie): 20 kΩ ... 2 MΩ 
• Zakres nastaw 2. wartości odpowiedzi (Alarm): 1 kΩ ... 250 kΩ 
• 2 niezależne styki alarmowe - Ostrzeżenie i Alarm 
• Praca w trybach NO lub NC 
• Wyświetlacz wskazujący zmierzoną wartość, parametry urządzenia i 
status urządzenia 
• Ustawienie opymalnej pojemności doziemnej w celu skrócenia czasu 
odpowiedzi 
• Automatyczny i ręczny autotest urządzenia 
• Możliwość wyboru pamięci alarmów 
• Ochrona przed manipulacją przez plombowaną przezroczystą pokrywę 
• Wejście sterowania zewnętrznego dla połączonego przycisku Test / Reset 
• 3 szerokie zakresy napięcia dla napięcia pomocniczego 
• Szerokość 52,5 mm  
 
Atesty i oznaczenia 

 
Zastosowanie 
 
Kontrola stanu izolacji: 
• Nieuziemione sieci AC, DC, AC/DC 
• Systemy UPS 
• Sieci z przemiennikami częstotliwości 
• Sieci akumulatorowe 
• Sieci z napędami prądu stałego 
• Pojazdy hybrydowe i na baterie 
• Mobilne agregaty prądotwórcze 
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Funkcje 
 
Urządzenie jest zasilane napięciem pomocniczym DC poprzez zaciski A1 (+) / 
A2. Po włączeniu napięcia pomocniczego (Power-On) przez 10 sekund 
następuje autotest (patrz „Funkcje testowe urządzenia”). Proces testowania 
jest widoczny na wyświetlaczu. Następnie rozpoczyna się pomiar rezystancji 
izolacji w obwodach pomiarowych i kolor podświetlenia zmienia się na 
zielony. 
 
Obwód pomiarowy 
(Pomiar izolacji między zaciskami L (+) / L (-) i PE1 / PE2) 
Przekaźnik kontroli izolacji RN 5897 może być używany z lub bez urządzenia 
sprzęgającego. Maks. napięcie sieciowe i schematy połączeń muszą podlegać 
obserwacji! 
Jeśli przekaźnik kontroli izolacji pracuje bez urządzenia sprzęgającego, zaciski 
L (+) i L (-) muszą być podłączone bezpośrednio do kontrolowanej sieci, a 
zaciski VSG1 / L (+) i VSG2 / L (-) muszą być zmostkowane (patrz także praca z 
urządzeniem sprzęgającym). 
Kontrola ciągłości obwodu, którą można wyłączyć, generuje sygnał błędu, jeśli 
oba te zaciski L (+) i L (-) nie są połączone przez podłączoną sieć. 
Należy wybrać typ sieci (AC, DC, 3NAC). 
Również zaciski PE1 i PE2 muszą być połączone dwoma oddzielnymi 
przewodami do uziemienia ochronnego. Przerwanie przewodu również 
powoduje sygnał usterki (patrz rozdział „Zachowanie w przypadku błędnego 
połączenia”). Monitorowanie połączenia PE nie może być dezaktywowane. Do 
pomiaru rezystancji izolacji służy aktywne napięcie pomiarowe ze zmienną 
polaryzacją podłączone między L (+) / L (-) oraz PE1 / PE2. Chwilowa 
biegunowość cyklu pomiarowego jest wskazywana na wyświetlaczu przez 2 
segmenty kursora („MP +” dla fazy dodatniej i „MP-” dla fazy ujemnej). Czas 
trwania dodatniej i ujemnej fazy pomiarowej zależy od ustawienie maks. 
pojemność („CE [μF]“ w trybie programowania), rzeczywistej pojemności 
doziemnej kontrolowanej sieci a w systemach prądu stałego także od poziomu 
i czasu trwania ewentualnych zmian napięcia. To pozwala na poprawny  
i szybki pomiar w różnych warunkach sieciowych. 
 
Pod koniec cyklu pomiarowego wskazywana jest na wyświetlaczu rzeczywista 
wartość rezystancji izolacji. Przekaźniki dla alarmu K1 i alarmu wstępnego K2 
przełączają się, gdy następuje spadek poniżej ustawionej wartości. Ponadto 
wyświetlacz alarmu wstępnego zmienia kolor na pomarańczowy lub 
wyświetlacz alarmu na kolor czerwony. Niesymetryczne zwarcie doziemne o 
wartości „+” lub „-” także pojawia się na wyświetlaczu (tylko w systemach DC, 
lub z usterką po stronie systemu DC). 
 
Ręczne resetowanie komunikatu błędu 
Na wyświetlaczu w trybie programowania istnieje funkcja ręcznego 
resetowania awarii izolacji. Jeśli resetowanie ręczne jest aktywowane, dane 
dotyczące sygnałów uszkodzenia izolacji obwodu pomiarowego są 
zapamiętywane, jeśli spadają poniżej zadanych wartości, również wtedy, jeśli 
rezystancja izolacji wraca do zdrowego stanu. Minimalna wartość jest 
przechowywana i może być wyświetlona na wyświetlaczu. Po wciśnięcie 
przycisku „Reset” z przodu sygnał alarmu i zapisana wartość minimalna są 
resetowane, jeśli rzeczywista rezystancja izolacji jest na właściwym poziomie. 
 
Przekaźnik do sygnalizacji uszkodzenia izolacji 
Dla przekaźników alarmowych K1 (styki 11-12-14, dla alarmu) i K2 (styki 21-22-
24, dla alarmu wstępnego) może być ustawiony w menu tryb pracy NC lub NO. 
Na wyświetlaczu jest pokazywane przełączanie przekaźników „K1” i „K2”. 
 
 
 
 
 
 

Funkcje 
 
Podłączenie systemu lokalizacji doziemień 
Do przekaźnika kontroli izolacji RN 5897/010 można podłączyć poprzez 
wyjście aktywujące Y1 – Y2 urządzenie RR 5886 do zainicjowania 
automatycznej lokalizacji doziemień systemu lokalizacji doziemień 
składającego się z urządzeń RR 5886 i RR 5887. Wyjście aktywujące uaktywnia 
się, gdy wartość spadnie poniżej wartości reakcji alarmu (RE<RA). Dopóki 
wartość ta pozostaje poniżej zadanej lub gdy alarm jest zapisany wyjście Y1-Y2 
pozostaje aktywne. 
 
Kontrola ciągłości obwodu 
Jak opisano w rozdziale „Obwód pomiarowy”, obwody pomiarowe L (+) / L (-) 
oraz przewody ochronne PE1/PE2 są stale monitorowane pod kątem 
uszkodzeń- nie tylko w trybie Power-On lecz także przy ręcznym lub 
okazjonalnym teście automatycznym. 
Czas odpowiedzi systemu kontroli to tylko kilka sekund. Wykrywanie 
przerwania przewodu między L (+) i L (-) jest realizowane poprzez sprzężone 
napięcie przemienne. Obwód tego napięcia jest zwarty jeśli zaciski są 
podłączone do sieci zasilającej o niskiej rezystancji. Urządzenie wykrywa czy 
monitorowana sieć zasilająca jest prawidłowo podłączona. 
Ponieważ wykrywanie przerwanego przewodu odbywa się przy napięciu 
przemiennym, należy unikać dużych pojemności między L (+) i L (-), ponieważ 
reaktancja pojemnościowa tych pojemności także zwiera to napięcie 
przemienne. 
Urządzenie nie będzie wówczas wykrywać błędu połączenia na L (+) / L (-). 
Szczególnie należy unikać równoległych sieci na większych odległościach. 
Jeśli nie można uniknąć większych pojemności między L (+) / L (-) lub jeśli 
sprzężone napięcie przemienne zakłóca działanie systemu, wykrywanie 
przerwanego przewodu może być wyłączone za pomocą menu wyświetlacza w 
trybie programowania. Monitorowanie wyłączone, monitorowanie tylko 
podczas testu urządzenia lub monitorowanie ciągłe (co 2 minuty przez 10 
sekund) to możliwe opcje. Jeśli wykrycie uszkodzonego przewodu na L (+)/L (-) 
jest dezaktywowane, żadne napięcie AC nie jest podawane. Nie można 
dezaktywować/wyłączyć wykrywania przerwania przewodu na PE1 / PE2. 
 
Funkcje testowe urządzenia 
Zasadniczo realizowane są 2 różne funkcje testowe: „autotest” i „test 
rozszerzony”: Autotest urządzenia jest wykonywany automatycznie po 
włączeniu zasilania i co pełne godziny pracy. Można go również uruchomić 
ręcznie w dowolnym momencie za pomocą naciśnięcie przycisku „Test” z 
przodu urządzenia na 2 sek. 
W przypadku autotestu, w przeciwieństwie do testu rozszerzonego, stan 
wskaźnika nie dotyczy przekaźników; sekwencja jest następująca: Kolor 
podświetlenia wyświetlacza zmienia się na pomarańczowy. Przez ok. 2 s 
pojawiają się wszystkie piksele i segmenty wyświetlacza LCD. Następnie 
pojawi się tekst „Test1” i impuls pomiarowy jest włączany na ok. 4 s do 
ujemnej fazy testu. 
Biegunowość napięcia testowego jest również wskazywana na wyświetlaczu. 
W ciągu tych 4 s sprawdzane są błędy wewnętrznego obwodu pomiarowego. 
Następnie impuls pomiarowy jest przełączany na ok. 4 s na dodatnią fazę 
testu i więcej testów wewnętrznych. Jeśli nie pojawiły się żadne awarie 
pomiar jest kontynuowany. 
Rozszerzony test rozpoczyna, gdy się w trakcie lub po zakończeniu wyżej 
opisanej czynności przycisk testu zostanie ponownie naciśnięty na 2 s. 
Sekwencja jest podobna do autotestu (2 fazy pomiarowe po 4 s każda), 
ale dodatkowo przekaźniki wyjściowe są w stanie alarmu. Wyświetlacz 
pokazuje „Test2”. Fazy testowe rozszerzonego testu będą powtarzane w 
sposób ciągły. 
Ponowne naciśnięcie przycisku resetowania i przytrzymanie go przez 2 s 
spowoduje natychmiastowe zatrzymanie rozszerzonego testu. Urządzenie 
ponownie rozpoczyna pomiar izolacji. 
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Zachowanie w przypadku wewnętrznych błędów urządzenia 
Jeśli podczas funkcji testowej wykryto wewnętrzne usterki urządzenia na 
wyświetlaczu podświetlenie zmienia się na czerwono i pojawia się komunikat 
o błędzie (kod błędu: „Int.1”). Przekaźniki sygnalizacyjne K1 i K2 przechodzą w 
stan alarmowy. 
 
Zachowanie w przypadku wadliwego połączenia 
Po wykryciu przerwanego przewodu na zaciskach L (+) / L (-), pomiar zostaje 
przerwany. Czas reakcji może wynosić do 2 min. Przekaźniki K1 i K2 
przechodzą w stan alarmowy, podświetlenie zmienia się na czerwono. 
Wyświetlacz pokazuje komunikat o błędzie „L + / L-”. Po usunięciu przerwy 
usterka jest automatycznie resetowana (maks. czas reakcji do 2 min) i pomiar 
rezystancji izolacji jest kontynuowany. Wartości alarmowe pozostają zapisane. 
Przerwanie ochrony uziemienia PE1 / PE2 powoduje taką samą reakcję jak 
przerwanie przewodu obwodu z tą różnicą, że wyświetlacz pokazuje „PE1-
PE2”. 
 
Wejście sterowania zewnętrznego 
Do zacisków X1 / X2 można podłączyć zewnętrzny połączony przycisk Test- / 
Reset. Jeśli zaciski X1 / X2 są mostkowane przez ok. 1 s, tryb testowy 
jest uruchomiony. To pełni tę samą funkcję co naciśnięcie przycisku testu 
wewnętrznego. Jeśli mostkowanie X1 / X2 trwa> 3 s, zapisany alarm zostanie 
zresetowany. To ma taką samą funkcję jak naciśnięcie wewnętrznego 
przycisku resetowania. 
 
Funkcje 
 
Podłączenie zewnętrznego urządzenia sprzęgającego 
Aby poszerzyć zakres napięcia wejściowego kontrolowanej sieci należy do 
przekaźnika kontroli rezystancji RN 5897/010 podłączyć jedno z urządzeń 
sprzęgających. Tożsame zaciski przekaźnika kontroli izolacji i urządzenia 
sprzęgającego RL 5898 lub RP 5898 (VSG1, VSG2, L (+), L (-)) muszą być 
połączone. Monitorowana sieć jest podłączona do zacisków L1 (+) i L2 (-) na 
urządzeniu sprzęgającym. W menu wyświetlacza w trybie programowania 
należy wybrać i aktywować połączenie urządzenia sprzęgającego. Wykrywanie 
przerwanego przewodu jest aktywne na zaciskach L1 (+) / L2 (-) na złączu 
urządzenia sprzęgającego. Przerwanego przewodu pomiędzy urządzeniem 
sprzęgającym  a przekaźnikiem kontroli izolacji nie można wykryć natychmiast, 
ale zmierzone wartości po przerwaniu 1 lub 2 przewodów między 
urządzeniem sprzęgającym a przekaźnikiem kontroli izolacji są dużo niższe od 
wartości rzeczywistych, co spowoduje szybką reakcję urządzenia. 
 
Programowanie / ustawianie parametrów / ustawianie przekaźnika kontroli 
izolacji 
 
Wartości reakcji dla alarmu i alarmu wstępnego można regulować za pomocą 
2 pokręteł: „RA” i „RpA” umieszczonych z przodu urządzenia. Nowe 
ustawienia są natychmiast aktywne i nie wymagają restartu urządzenia. 
Pozostałe ustawienia wykonuje się za pomocą 3 przycisków i menu 
wyświetlacza w trybie programowania. Aby uruchomić tryb programowania, 
należy wcisnąć przycisk „Set / ESC” i przytrzymać około 2 s. Aby uniknąć 
nieautoryzowanego dostępu, należy wcisnąć przycisk „Set / ESC”, a także 
przełączniki obrotowe „RA” i „RpA” znajdujące się za plombowaną 
przezroczystą pokrywą. Gdy urządzenie przejdzie w tryb programowania, 
pomiar zostanie zatrzymany, podświetlenie wyświetlacza zmieni kolor na 
pomarańczowy i pierwszy parametr zostanie wyświetlony. Aby przewijać 
różne parametry należy krótko naciskać przycisk „Ustaw / ESC “. Za pomocą 2 
przycisków przewijania (Scroll-Up – Przwijanie w górę i Scroll-Down 
Przewijanie w dół) ustawienia można modyfikować. Pierwszym parametrem 
jest wykrycie przerwanego przewodu w obwodzie pomiarowym „BrWiD“. 
Możliwe ustawienia są stale włączone („on”), stale wyłączone („oFF”) lub 
aktywny tylko podczas autotestu. Domyślnie jest to „włączone”. Drugim 
parametrem jest pamięć alarmów „Pamięć”. 2 dostępne opcje to: reset ręczny 

(„on“) i reset automatyczny („oFF“). Wartość domyślna to „oFF”. Trzecim 
parametrem jest zasada działania przekaźnika „Rel.” Ustawienia to: odłączony 
od napięcia podczas wyzwalania („NC – normalnie zamknięte”) i pod 
napięciem podczas wyzwalania („NO - normalnie otwarte”). Domyślna 
wartość to „NC – normalnie zamknięte”. Czwartym parametrem jest rodzaj 
połączenia sieciowego „Net”. Wybór to sieć AC („Ac”), sieć DC („dc”) lub sieć 
3NAC („3nAc”). Domyślna wartość to „Ac”. 
Piątym parametrem jest ustawienie maksymalnej wartości upływu („CE [μF]“). 
Możliwe ustawienia to 30 μF („30“), 100 μF („100“), 300 μF („300“) i 1000 μF 
(„1000“). Wartość domyślna to „30”. 
Urządzenie umożliwia podłączenie urządzenia sprzęgającego, szósty parametr 
aktywuje („on“) lub dezaktywuje („oFF“) urządzenie sprzęgające. 
Aby wyjść z trybu programowania, należy wciskać przycisk „Set / ESC” przez 2 
s. Ustawienia zostaną aktywowane i zapisane na stałe. Po tej operacji 
urządzenie wykonuje restart podobny do włączania. 
 
Domyślne ustawienie parametrów 
 

 
 

Schemat obwodu 
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Zaciski 
 

 
 

Wskaźniki 

 
 

Wskaźniki 
 
Kolor podświetlenia informuje o stanie pracy urządzenia. 
 
Wył .:  Brak podłączonego napięcia pomocniczego 
Zielony:  Normalna praca (poprawna rezystancja izolacji) 
Czerwony:  Alarm (wartość mierzona poniżej wartości reakcji, 

awaria urządzenia, awaria połączenia) 
Pomarańczowy: Ostrzeżenie (wartość mierzona poniżej wartości 

reakcji przed alarmem, tryb testowy, tryb 
ustawiania parametrów) 

 
 

Wyświetlacz wartości rzeczywistej 
Wyświetlana jest aktualna rezystancja izolacji „ [kΩ]”. Jeśli 
rzeczywista wartość wynosi <10 kΩ, wartość w kΩ jest 
wyświetlana z dokładnością do 1 miejsca po przecinku. Przy 
wartościach 10 kOhm ≤ RE <500 kOhm wyświetlacz pokazuje wartość 
bez miejsca dziesiętnego, przy wartościach 500 kOhm ≤  <1 MOhm 
wartość jest zaokrąglana do 10 kOhm. Wartości rezystancji izolacji 1 
MOhm ≤  <2 MOhm są wyświetlane w MOhmach z jednym 
miejscem po przecinku. Jeśli rezystancja jest > 2 MOHm 
wyświetlacz wskazuje ---- pokazując, że wartość jest wyższa 2 MOhm. 
W sieci DC wskazywana jest nieymetryczna rezystancja izolacji do „+” 
lub „-” wyświetlając „  + [kΩ]“ lub „  - [kΩ]“ Naciskając przyciski 
przewijania (Scroll-Up i Scroll-Down) można wyświetlić więcej 
zmierzonych wartości. Kolejną wartością jest napięcie sieciowe 
włączone L (+) / L (-). Jest to oznaczone jako „UN [VAC]” lub „UN 
[VDC]” w V w zależności od rodzaju sieci i napięcia. Jeśli urządzenie 
jest podłączone jednobiegunowo do 3NAC nie można wówczas 
zmierzyć napięcia sieciowego. Przy tym ustawieniu wartość napięcia 
nie jest wyświetlana. Po wybraniu resetowania ręcznego  
wyświetlacz pokazuje minimalną zapisaną wartość rezystancji „  
[MΩ]“ lub „  [kΩ]“ po spadku wartości poniżej wartości odpowiedzi 
również wtedy, gdy wartość wraca do zdrowego stanu. 
Przechowywana wartość minimalna zostanie zresetowana wyłącznie 
po potwierdzeniu zapisanego sygnału alarmu (przyciskiem reset). 
Można również wyświetlić wersję oprogramowania układowego. 
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Wskaźniki 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wskazanie błędu 
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Uwagi  

 
 
Ryzyko porażenia prądem! 
Zagrożenie życia lub ryzyko ciężkich obrażeń. 
 

• Należy odłączyć system i urządzenie od zasilania oraz upewnić się, że 
pozostaje po napięciem 
• Wyświetlanie napięcia nie jest wyświetlane w czasie rzeczywistym. Wartość 
na wyświetlaczu to aktualizowane na koniec cyklu pomiarowego. 
• Należy określić stan beznapięciowy za pomocą odpowiednich przyrządów 
• Zaciski wejścia sterującego X1-X2 nie mają separacji galwanicznej od 
obwodu pomiarowego L (+) i L (-) i są połączone ze sobą elektrycznie, dlatego 
muszą być sterowane przez styki beznapięciowe lub mostek. Te styki lub 
mostki muszą zapewniać wystarczającą separację w zależności od wartości 
napięcia sieci zasilającej.   
• Nie podłączaj zewnętrznego napięcia do zacisków X1 / X2. Kontrolę należy 
wykonać wyłącznie mostkując X1 i X2. 
• Urządzenia sprzęgającego RL 5898 lub RP 5898 można używać tylko w 
połączeniu z przekaźnikiem kontroli rezystancji RP5897 / 010. 
 

 
Uwaga! 
 

• Przed sprawdzeniem izolacji i napięcia należy odłączyć przekaźnik kontroli 
izolacji RN 5897 ze źródła prądu! 
• W jednej kontrolowanej sieci może pracować tylko jeden przekaźnik kontroli 
izolacji. W przypadku połączenia sieci musi być to brane uwagę.  
• Zaciski PE1 i PE2 muszą być zawsze podłączane przez osobne linie do 
różnych punktów zaciskowych systemu przewodów ochronnych. 
• Urządzenie nie może pracować bez przyłącza PE1 / PE2! 
 

 
 
Uwaga! 
 

• Główny obwód pomiarowy można podłączyć zaciskami L (+) i L (-) zarówno 
po stronie DC, jak i AC w sieci mieszanej; robi się to w praktyce najczęściej 
tam, gdzie ma miejsce pierwotne zasilanie, np. z sieciami akumulatorów z 
podłączonymi falownikami po stronie DC, z generatorami / transformatorami 
z podłączonymi prostownikami lub falownikami po stronie AC. Aby 
monitorować system 3NAC, urządzenie można podłączyć jednobiegunowo, (L 
(+) i L (-)) są mostkowane do przewodu neutralnego sieci trójfazowej 3p4w. 
Dzięki niskomowemu (ok. 3 - 5 omów) połączeniu trzech raz transformatora 
przez jego uzwojenia mogą być również wykrywane uszkodzenia izolacji faz 
bezpośrednio niepodłączonych. W menu wyświetlacza w trybie 
programowaniu należy wybrać właściwy typ sieci (patrz „Przykłady Połączeń). 
• Jeśli monitorowany system prądu przemiennego AC zawiera galwanicznie 
połączone obwody prądu stałego (np. przez prostownik), uszkodzenie izolacji 
po stronie DC może być poprawnie wykryte, gdy prąd o wartości min 10 mA 
może przepływać przez połączenia półprzewodnikowe. 
• Jeśli monitorowany system prądu stałego DC zawiera galwanicznie 
połączone obwody prądu przemiennego (np. przez falownik), awaria izolacji 
po stronie AC może zostać poprawnie wykryta tylko gdy prąd o wartości min 
10 mA może przepływać przez połączenie półprzewodnikowe. 
• Obwód pomiarowy RN 5897/010 jest zaprojektowany dla sieci o 
maksymalnej pojemności do 1000 μF. Na pomiar rezystancji izolacji nie będzie 
to miało wpływu, ale dla faz pomiarowych będzie to oznaczało dłuższe okresy 
czasu. Jeśli maksymalna możliwa pojemność jest znana urządzenie można 
dostosować do wymaganego niższego poziomu pojemności, co skróci czas 
odpowiedzi oraz czas pomiaru. 
 

 
•Wyjście aktywujące Y1 / Y2 na urządzeniu RN 5897/010 jest galwanicznie 
oddzielone od reszty obwodu. Jest ono przeznaczone do podłączenia systemu 
lokalizacji doziemień RR5886 i RR5887 produkcji DOLP.  Nie powinno się 
przyłączać napięcia zewnętrznego. 
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Wykres przebiegu 
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Dane techniczne 
 
Obwód pomiarowy L (+) /L (-) do PE1/PE2 (bez urządzenia sprzęgającego) 
Napięcie znamionowe :   AC / DC 0 ... 230 V 
Max. zakres napięcia :  AC 0 ... 250 V AC 

DC 0 ... 300 V DC 
Zakres częstotliwości:   DC lub 16 ... 1000 Hz 
Maks. pojemność sieci:  1000 μF 
Rezystancja wewnętrzna (AC / DC): > 90 kΩ 
Napięcie pomiarowe:   ok. ± 90 V. 
Maks. mierzony prąd ( = 0):  <1,10 mA 
Błąd pomiaru:   ± 15% ± 1,5 kΩ  IEC 61557-8 
Histereza:    ok. + 25%; min. + 1 kΩ 
Opóźnienie 
przy = 1μF, 

 od ∞ do 0,5 * wartość odpowiedzi: <30 s 
Czas pomiaru: 
Przy = 1… 1000 μF, 

 od ∞ do 1000 kΩ, 
 od ∞ do 100 kΩ, 

 od ∞ do 1 kΩ:    patrz na charakterystyki 

Wartości odpowiedzi 

Ostrzeżenie wstępne („ ”): 

 
Alarm („RA “) 

 
każdy regulowany za pomocą przełączników obrotowych 
 
Wartość odpowiedzi wykrycia 
uszkodzenia przewodu L (+) / L (-): > ok. 90 kΩ 
Wartość odpowiedzi wykrycia 
uszkodzenia przewodu PE1 / PE2: > ok. 0,5 kΩ 
 
Mierzony obwód L1 (+) / L2 (-) do PE1 / PE2 (z urządzeniem sprzęgającym RL 
/ RP 5898) 

 
RL 5898        RP 5898 

Napięcie pomiarowe UN:   AC 0 ... 400 V   AC 0 ... 690 V 
DC 0 ... 500 V   DC 0 ... 1000 V 

Maks. zakres napięcia UN:     AC 0 ... 440 V   AC 0 ... 760 V 
DC 0 ... 550 V   DC 0 ... 1100 V 

Zakres częstotliwości:   DC lub 16 ... 1000 Hz 
Maks. pojemność sieci:  1000 μF 
Rezystancja wewnętrzna (AC / DC): > 240 kΩ 
Napięcie pomiarowe:   ok. ± 90 V. 
Maks. mierzony prąd ( = 0):  <0,40 mA 
Uchyb pomiaru:   ± 15% ± 1,5 kΩ  IEC 61557-8 
Histereza:    ok. + 25%; min. + 1 kΩ 
Opóźnienie 
przy = 1μF, 

 od ∞ do 0,5 * wartość odpowiedzi: <30 s 
Czas pomiaru: 
Przy = 1… 1000 μF, 

 od ∞ do 1000 kΩ, 
 od ∞ do 100 kΩ, 

 od ∞ do 1 kΩ:    patrz na charakterystyki 
 
 

Wartości odpowiedzi 
Ostrzeżenie wstępne („ ”): 

 
Alarm („RA“) 

 
każdy regulowany za pomocą przełączników obrotowych 
 
Wartość odpowiedzi wykrycia 
uszkodzenia przewodu L (+) / L (-): > ok. 500 kΩ 
Wartość odpowiedzi wykrycia 
uszkodzenia przewodu PE1 / PE2: > ok. 0,5 kΩ 
Maks. długość przewodu 
między przekaźnik kontroli izolacji 
i urządzeniem sprzęgającym:  < 0.5 m 
 
Pomocnicze wejście napięciowe A1 (+) / A2 
 

 
*) W = dopuszczalne tętnienia szczątkowe zasilania pomocniczego 
 
Dane techniczne 
 
Nominalne zużycie: 
DC 12 V, 24 V, 48 V:   max. 3 W 
AC 230 V:    max. 3.5 VA 
Wejście sterujące X1/X2 dla połączonego zewnętrznego testu / resetowania-
testu 

 
Przepływ prądu:    ok. 3 mA 
Napięcie pracy bez obciążenia 
X1 do X2:     ok. 12 V 
Dopuszczalna długość przewodu:  <50 m 
Czas aktywacji sygnału testowego:  ok. 1 s 
Czas aktywacji sygnału resetowania: > 3 s 
 
Wyjścia 

Styki wskaźnika: 2 x 1 styk przełączany dla alarmu 
(K1) i alarmu wstępnego (K2) w 
trybie pracy NC lub NO 
(programowalne) 

Prąd cieplny Ith:    4 A 
Zdolność łączeniowa 
do AC 15: 
Styk NO:    5 A / AC 230 V   
    IEC/EN 60947-5-1 
Styk NC:    2 A / AC 230 V   
    IEC/EN 60947-5-1 
do DC 13:     2 A / DC 24 V   
    IEC/EN 60947-5-1 
Żywotność elektryczna 
przy 5 A, 230 V AC:   1 x 10⁵ przełączeń 
Wytrzymałość na zwarcie 
max. wartość bezpiecznika:   4 A gG / gL   
    IEC/EN 60947-5-1 
Trwałość mechaniczna:  50 x 10⁶ przełączeń 
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Ogólne dane 

 
Tryb pracy:   praca ciągła 
Zakres temperatury 
Praca:     - 30 ... + 60 ° C 

(w zakresie 0… -30 °C ograniczone 
funkcje wyświetlacza LCD) 

Przechowywanie:    - 30 ... + 70 ° C 
Wysokość:    <2000 m  IEC 60664-1 
Znamionowe napięcie izolacji:   300 V 
Kategoria przepięciowa:  III 
znamionowe napięcie impulsowe / 
stopień zanieczyszczenia:    IEC 60664-1 
obwód pomiarowy L (+) / L (-) do 
napięcie pomocnicze A1 (+) / A2 i 
styki przekaźnika K1, K2 i 
wyjście wyzwalające Y1 / Y2:  4 kV / 2 
napięcie pomocnicze A1 (+) / A2 do 
styki przekaźnika K1, K2 i 
wyjście wyzwalające Y1 / Y2:  4 kV / 2 
styk przekaźnika K1 do 
styki przekaźnika K2:  4 kV / 2 
wyzwalanie wyjścia Y1 / Y2 na 
styki przekaźnika K1, K2: 4 kV / 2 
Napięcie probiercze izolacji 
Test rutynowy:   AC 2,5 kV; 1 s 
EMC 
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD): 8 kV (powietrze)  

IEC/EN 61000-4-2 
Naświetlanie HF: 
80 MHz… 1 GHz:    20 V / m  IEC/EN 61000-4-3 
1 GHz… 2,7 GHz:   10 V / m  IEC/EN 61000-4-3 
Szybkie stany nieustalone:   2 kV  IEC/EN 61000-4-4 
Napięcie udarowe 
Pomiędzy przewodami do zasilania: 1 kV  IEC/EN 61000-4-5 
między przewodem a uziemieniem: 2 kV  IEC/EN 61000-4-5 
Prowadzenie przewodem HF:  20 V  IEC/EN 61000-4-6 
Tłumienie zakłóceń:   wartość graniczna klasa B  

EN 55011 
Stopień ochrony 
Obudowa:    IP 40  IEC/EN 60529 
Zaciski:     IP 20  IEC/EN 60529 
Obudowa:  Tworzywo termoplastyczne V0 

zgodnie z UL 94 
Odporność na wibracje:   Amplituda 0,35 mm, 

Częstotliwość 10 ... 55 Hz,  
IEC / EN 60068-2-6 
częstotliwość 2 ... 13,2 Hz, 13,2 ... 
100 Hz, 
przyspieszenie ± 0,7 gn 

 IEC / EN 60068-2-6 
Odporność na wstrząsy:   10 gn / 11 ms, 3 impulsy 
    IEC/EN 60068-2-27 
Odporność środowiskowa:   30/060/04 IEC/EN 60068-1 
Oznaczenie zacisków:   EN 50005 
 

Dane techniczne 
 
Podłączenie przewodów  DIN 46228-1 / -2 / -3 / -4 
Przekrój:   0,5 ... 4 mm² (AWG 20 - 10) stały lub 

0,5 ... 4 mm² (AWG 20 - 10) 
linka bez tulejek 
0,5 ... 2,5 mm² (AWG 20 - 10) 

linka z tulejkami 
 
Długość zdejmowania izolacji:  6,5 mm 
Mocowanie przewodów:  śruby krzyżakowe/zaciski skrzynkowe 

M3 
Moment mocowania:  0,5 Nm 
Montaż:    szyna DIN  IEC/EN 60715 
Waga:    ok. 205 g 
 
  
Szerokość x wysokość x głębokość: 52,2 x 90 x 71 mm 
 
Klasyfikacja zgodnie z DIN EN 50155 
 
Wibracje i 
odporność na wstrząsy:  kategoria 1, klasa B   IEC/EN 61373 
Temperatura otoczenia:  zgodne z T1, T2 
Powłoka ochronna PCB:  Nie 

Dane UL 
 
Obwód pomiarowy L1 (+) / L2 (-) do PE1 / PE2 (z urządzeniem 
sprzęgającym RL / RP 5898) 
 
 
Maks. zakres napięcia UN:     RL 5898             RP 5898 

AC 0 ... 400 V    AC 0 ... 600 V 
DC 0 ... 500 V    DC 0 ... 600 V 

Napięcie wyjściowe przy 
L (+) / L (-), VSG1 / VSG2:  maks. AC / DC 230 V 
 
Zdolność łączeniowa:  wyjście do obwodu 

sterującego C300, R300 
    5A 250Vac 

2A 30Vdc 
 
Podłączenie przewodów: Tylko przewody miedziane  

60 °C / 75 °C Moment 0,5 Nm 
 

Dane techniczne, które nie są podane w 
danych UL, można znaleźć w sekcji danych 
technicznych. 

 
 
Dane – CCC 
 
Zdolność łączeniowa 
do AC 15 
Styk zwierny NO: 3 A / AC 230 V 
Styk rozwierny NC: 1 A / AC 230 V 

 
Dane techniczne, które nie są podane w danych CCC, 
można znaleźć w sekcji danych technicznych. 
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Typy standardowe 
 
RN 5897.12/010  DC 12 ... 24 V 
Nr artykułu:   0067251 
• Napięcie pomocnicze:   DC 12 ... 24 V 
RN 5897.12/010  AC/DC 24… 60 V 
Numer artykułu:   0066940 
• Napięcie pomocnicze:   AC/DC 24… 60 V 
RN 5897.12/010  AC/DC 85… 230 V 
Numer artykułu:   0066941 
• Napięcie pomocnicze:   AC/DC 85… 230 V 
• Wyjścia:  1 styk przełączany 

dla ostrzeżenia 
wstępnego 
1 styk przełączany 
dla alarmu 

• Ostrzeżenie wstępne dotyczące  
zakresu ustawień:  20 kΩ… 2 MΩ 
• Alarm zakresu ustawień:   1 kΩ… 250 kΩ 
• Wyjście wyzwalające dla systemu lokalizacji doziemień 
• Z możliwością podłączenia urządzenia sprzęgającego RL 5898 lub RP 
5898 
• Regulowana pojemność sieci 
• Pod napięciem lub bez napięcia podczas wyzwalania 
• Wybór typu sieci 
• Szerokość:   52,5 mm 
 

Akcesoria 
 
RL 5898: 
Numer artykułu: 0068315 
• Urządzenie sprzęgające do RN 5897.12/010 
• Rozszerzenie zakresu napięcia znamionowego UN 
na DC 500 V, AC 400 V 
• Waga:  ok. 60 g 
• Wymiary 
- Szerokość x wysokość x głębokość:  35 x 90 x 71 mm 
 
 
 

 
 
Akcesoria 
 
RP5898: 
Numer artykułu: 0066944 
• Urządzenie sprzęgające do RN 5897.12 / 010 
• Rozszerzenie zakresu napięcia znamionowego UN 
na DC 1000 V, AC 690 V 
• Waga:  ok. 110 g 
• Wymiary 
- Szerokość x wysokość x głębokość:  70 x 90 x 71 mm 
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Akcesoria 
 
Zestaw do montażu wpuszczanego 
Oznaczenie zamówienia: KU 4087-150 / 0056598 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uniwersalne zastosowanie z: 
Urządzeniami serii R 
17,5 do 105 mm szerokości 
Łatwy montaż 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przykład połączenia 
 

 
 

 
 
* 1) Napięcie pomocnicze UH (A1(+)/A2) może również pochodzić z 
monitorowanego układu napięciowego. 
Należy wziąć pod uwagę zakres napięcia zasilania pomocniczego. 
 
* 2) Wejście sterujące X1/X2 dla zewnętrznego przełącznika test / reset: 
• Sterowanie ok. 1 s:  funkcja testowa 
• Sterowanie> 3 s:   funkcja resetowania 
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Przykład połączenia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
* 1) Napięcie pomocnicze UH (A1(+)/A2) może również pochodzić z 
monitorowanego układu napięciowego. 
Należy wziąć pod uwagę zakres napięcia zasilania pomocniczego. 
 
* 2) Wejście sterujące X1/X2 dla zewnętrznego przełącznika test / reset: 
• Sterowanie ok. 1 s:  funkcja testowa 
• Sterowanie> 3 s:   funkcja resetowania 
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Charakterystyka 

 

 
 
 
 


