
ZUBR 3F

Date tehnice

20 000 000 cicluri

nu mai puţin de 100 V
nu mai mult de 420 V

cel mult 220–280 V
cel puţin 120–210 VLimitele admise de tensiune

Valoarea maximă pentru
curentul de sarcină   

Timp deconectare pentru 
mărirea tensiunii  

Timp deconectare pentru 
micşorarea tensiunii 

Valoarea maxima putere de sarcină

Tensiune alimentare 

Masa

Dimensiuni

Numărul de comutări sub
tensiune nu mai mic de  

Numărul de comutări fără
tensiune nu mai mic de  

Nivel protecţie conform GOST 14254

5 А

nu mai mult de 0,04 s

1 000 VА

1

2

3

7

8

9
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13

14

0,15 kg ±10 %

80 × 90 × 54 mm

IP20

Nr. 
cr. Parametru Valoare

Timp aşteptare pentru pornirea 
sarcinii 

Timp deconectare оn caz 
de deterioarare faze  

3–600 s

Deteriorare (asimetria) оntre faze 10–80 V

0–30 s

4

5

6

nu mai mult de 1 
(>120 V)

s

nu mai mult de 0,04 s  
(<120 V)

100 000 cicluri

Releu de tensiune ZUBR 3F 

Certificat de garanție și talon

Paşaport tehnic, instrucşiuni pentru instalare
şi utilizare

Cutia de ambalaj

1 buc.

1 buc.

1 buc.

1 buc.

Setul de livrare

faza faza faza zero

Înainte de montarea și folosirea echipamentului, vă 
rugăm să citiți în întregime conținutul acestor instrucțiuni. 
Parcurgerea instrucțiunilor vă va ajuta la evitarea cazurilor 
de pericol, erori sau nelămuriri.

Releul ZUBR 3F este detinat pentru protecţia 
electronicelor trifazate pentru uz casnic şi uz industrial 
(inclusiv motoare electrice trifazate) de uz, contra depăşirii 
limitelor admise se tensiune, asimetria (denaturare) оntre 

Scopul produsului

faze. Releul ZUBR 3F controlează de asemenea regimul de 
alternanţă al fazelor şi are timp setat pentru decuplare în caz 
de asimetrie (denaturare) оntre feze. Releul ZUBR 3F 
măsoară şi afişează valoarea actuală pentru fiecare fază în 
parte şi cazul în care depăşeşte limitele  admise, reglează cu 
ajutorul contactului releului electromagnetic intern.

Toţi parametrii de control sunt introduşi de către utilizator 
cu ajutorul a trei butoane, valori care se vor păstra în 
memoria volatilă a dispozitivului.

Alimentarea cu curent electric a releului ZUBR 3F se face 
prin fazele de masurare. Pentru a lucre оn regim normal, 
pentru dipozitiv eset de ajuns o faza si fir neutru. Datorită 
acestui lucru, releul ZUBR 3F poate fi utilizat drept ptotectie 
monofazata completa.

Pentru comutarea echipamentului 
trifazat este necesară utilizarea unui 
contactor. Contactorul nu intră în setul de 
livrare.

Fazele pentru alimentare sunt 
determinate de către indicator şi 
sunt date spre setare. 

Bornele 1, 2 sau 3, 4 sunt 
necesare pentru a regla tensi-
unea sau contactorul trifazic.

Instalare

Dispozitivul este prevăzut pentru a fi instalat în interiorul 
încăperilor. Riscul la umezeală şi grăsime pe locul unde se 
instalează trebuie să fie minim. La instalare în baie, wc, 
bucătărie, piscină, dispozitivul trebuie să fie instalat în 
carcasă, cu grad de  protecţie nu mai mic de IP55, conform 
cerinţelor standardului GOST 14254 (protecţie parţială 
împotriva prafului şi protecţie stropire din orice direcţie). 

La montaj, temperatura mediului trebuie să fie în limitele 
–5...+45 °С.

Dispozitivul ZUBR 3F are o protecţie suplimentară contra 
supratensiunii sub formă de  resistor şi dispozitiv de siguranţă 
fuzibil.

Dispozitivul se montează într-o carcasă specială, care 
permite montarea  şi utilizarea în condiţii optime a acestuia. 
Carcasa trebuie să ofere posibilitatea de montare cu o lăţime 
de 35 mm (cremalieră DIN). Dispozitivul ocupă pe lăţime trei 
module standard a câte 18 mm.

Înălţimea de montare a dispozitivului trebuie să fie de la 0,5 
până la 1,7 m  faţă de  nivelul pardoselii. Dispozitivul se 
montează şi se conectează după ce a fost instalat şi a fost 
verificată tensiunea.

Pentru protecţie contra scurt-circuitului şi creşterea tensiu-
nii pentru sarcină este obligatoriu ca în faţa dispozitivului să fie 
instalat un întrerupător (CA). Întrerupătorul se instalează în 
locul liber din conductorul de fază, aşa cum este indicat în 
Schema 2 şi 3. Acesta trebuie să fie calculat după curentul de 
sarcină.

Pentru protecţia omului contra scăpărilor de curent se insta-
lează  un dispozitiv de siguranţă pentru deconectare (DSD). 

Pentru instalarea dispozitivului este nevoie de:

— a se fixa dispozitivul pe cremaliera de montare (DIN);

— a trage firele; 

— a se face conexiunile conform cerinţelor prezentului 
paşaport tehnic.

 Bornele dispozitivului au fost calculate pentru fiecare fir în 
2parte, cu secţiune transversală nu mai mare 2,5 mm . Pentru a 

diminua оncarcarea mecanica asupra bornei, este de preferat 
utilizarea unui fir moale. A se curate capetele de fire cu 
8 ±0,5 mm. Capătul mai lung poate fi cauza unui scurt-circuit, 
iar capătul scurt — cauza pentru conectare necorespun-
zătoare. Utilizaţi capetele cablurilor. Desfaceţi şuruburile 
bornelor şi introduceţi capătul curăţat al firului în  bornă. 

Strвngeti clema de  0,5 Н·m. O strângere mai slabă poate fi 
cauza unui contact mai slab şi la supraîncălzirea bornelor şi 
a firelor, strângerea exagerată poate fi cauza deteriorării 
bornelor şi a firelor.

 Firele se trag în borne cu ajutorul şurubelniţei cu vârful 
larg, însă nu mai mare de 3 mm.  Şurubelniţa cu vârful larg, 
nu mai mare de 3 mm, poate să cauzeze deteriorări mecani-
ce asupra bornelor. Acest fapt poate duce la pierderea 
garanţiei

Utilizare

Pornirea
La pornirea dispozitivului 3F va afişa din prima valoarea 

tensiunii pe trei faze. Оn cazul оn care valoarea tensiunii nu 
este normală (ridicată, scăzută, fazele nu sunt cum trebuie,

 se ating sau fazele sunt deteriorate) atunci 
releul nu se va aprinde până în momentul în 
care valoarea tensiunii şi fazele nu vor reveni la 
normal. Оn cazul оn care valoarea tensiunii 
este normală, atunci porneşte sarcina şi 
indicator roşu începe să lumineze. 
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Schema 1. 
Schema internă
simplificată şi schema de conectare. 

Schema 2. 
O posibilă variantă de conectare dispozitiv de protecţie  este 
un întrerupător şi contactor cu bobină de 230 V.

Schema 3. 
O posibilă variantă de conectare dispozitiv de protecţie este 
un întrerupător şi contactor cu bobină de 400 V.
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Releu profesional protecţie 
tensiune trifazată

Pașaport
tehnic

Instrucțiuni pentru
instalare și utilizare



Limita minimă și maximă de tensiune

( )

Pentru a vizualiza limita supe-
rioară, apăsați pe tasta «+», pentru 
a vizualiza limita inferioară, apăsați 
pe tasta « ». Fiind în această stare, 
prin folosirea tastelor «+» și « », 
pot fi modificate limitele superioară 
și inferioară.

La configurarea limitelor de tensiune, este 
necesar să se folosească datele din 
documentația tehnică privind echipamentul de 
protecție.

După 5 sec  de la ultima apăsare 
a tastelor, se revine la afișarea 
tensiunii din rețea

Pentru a proteja tehnologia de răcire, în cazul în 
care există un compresor, se recomandă să setați o 
întârziere  de 120–180 sec pentru pornirea sarcinii. 
Astfel, se va prelungi perioada de exploatare a 
compresorului.

Întoarcerea la setările din fabrică
Pentru a reveni la setările din fabrică este 

necesar să fie apăsate simultan 3 butoane, 
până la afişarea pe indicatoru a mesajului 

setare din fabrică 242 V / 198 V

–
–

Meniu de funcționare
Pentru a selecta punctul necesar 

din meniu, folosiți tasta din mijloc. 
După ce luați degetul, valoarea care 
pâlpâie poate fi modificată folosind 
tastele «+»  sau «–».

Managementul de întârziere este descris în tabelul 1

 

Întârziere pentru pornirea sarcinii
.  

Dacă timpul stabilit pentru aşteptare este mai mare de 6 sec, 
atunci printr-un salt scurt de tensiune cu 2 sec indicatorii vor 
situaţia de urgenţă , apoi pentru 2 s se va afişa actuală timpu 
şi numărătoarea inversă.

 

 L1  
«dEF». După eliberarea tastelor va avea loc 
resetarea şi reporninea.

 

 (tabel 2)
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Măsuri de siguranţă

Pentru a nu suferi prejudicii sau a nu deteriora dispozitivul, 
a se citi cu atenţie  şi a se înţelege aceste instrucţiuni. 

Conectarea dispozitivului trebuie să se efectueze de către 
un electrician calificat.

Înainte de a începe montarea (demontarea) şi conectarea 
(deconectarea) dispozitivului a se decupla de la curentul 
electric şi de asemenea, acţionaţi în conformitate cu «Reguli 
de instalare a aparatelor electrice».

Obligatoriu pornirea, oprirea şi setarea dispozitivului a se 
face cu mâinile uscate. 

A nu se cupla dispozitivul în reţea, în condiţiile în care este 
demontat. 

A nu se permite pătrunderea de grăsimi sau umezeală pe 
suprafaţa dispozitivului.

A nu se lăsa dispozitivul sub influenţa temperaturilor 
extreme  (mai mari de +45 °С sau mai mici de –5 °С) şi sub 
influenţa umidităţii ridicate.

A nu se încălzi dispozitivul folosindu-se modalităţi 
mecanice ieşite din comun,de exemplu prin lovire. 

A nu se curăţa dispozitivul cu produse chimice precum 
benzen şi solvenţi.

A nu se păstra sau a se folosi dispozitivul în locuri cu praf.
A nu se încerca desfacerea sau montarea dispozitivului cu 

forţele proprii.
A nu se depăşi limitele de curent şi de putere.
Pentru protecţie contra supratensiunii, datorate 

descărcărilor electrice, folosiţi dispozitive de protecţie contra 
fulgerului.

A se feri copii de  joaca cu acest dispozitiv conectat, este 
periculos.

A nu se arde şi a nu se arunca dispozitivul 
împreună cu deşeurile electrocasnice.

Utilizaţi dispozitivului în conformitate cu cerinţele 
legislaţiei în vigoare.

Transportul mărfii se efectuează în ambalaj, care asigură 
protecţia dispozitivului.

Dispozitivul este transportabil cu orice mijloace de 
transport (feroviar, maritim, auto, aerian).

Data fabricării este indicată pe verso.
Dacă aveţi anumite întrebări sau nu înţelegi o anumită 

informaţie, vă rugăm să sunaţi la numărul Service-ul nostru, la 
numărul de telefon indicat mai jos.

Versiunea fimware
« »(firmware F )

Timpul de întârziere pentru 

cuplarea tensiunii cu sarcina.

(time to on «ton»)
limte între 
3–600 sec, 
pas 3 sec

Apăsați 
de 2 ori

Corectarea tensiunii
(correction «Cor»), dacă 

consideraţi că sunt diferite 

valoarea tensiunii afişate pe 

ecran cu dispozitivul 

dvs. în cauză.

setări 
din fabrică

0 V

Apăsaţi 
de 8 ori 

(având De-
zechilibru, 

apăsaţi 
de 7 ori),
apoi «+» 
sau «–»

l
10...80 V, 

oFF

imte între  

l
0...30 sec
imte între 

Țineți 
apăsat
16 sec

pentru 
vizualizare

Tensiunea dezeechilibrului 
între faze
(phase imbalance «Pib») 

Apăsați 
de 3 ori

Timpul de decuplare, în caz 
de dezechilibru al fazelor,
se afizează pe ecranul fazei L2 
fiind exprimat în secunde,
dacă este activat controlul 
asupra dezechilibrului 
între faze. 
 

Apăsați 
de 4 ori

Modele de timp pentru 
decuplare încazurile 
de depăşire a limitelor 
de tensiune 
(professional )  «Pro»

Apăsaţi 
de 7 ori 

(având De-
zechilibru, 

apăsaţi 
de 6 ori)

Apăsaţi 
de 6 ori 

(având De-
zechilibru, 

apăsaţi 
de 5 ori)

setări 
din fabrică

Setări 
din fabrică

setări 
din fabrică

setări 
din fabrică

se poate 
muta pe

Pentru a trece la corectarea fiecărei faze, folosiţi butonul din
 mijloc, a patra apăsare conduce la întoarcerea 
în meniul de funcţionare.

— Numărul fazei curente;

— Corectare exprimată în volţi.

Dacă sarcina se opreşte pentru că a fost depăşită limita de 
tensiune a dezechilibrului între faze, pe ecran se afişează 
valoarea curentă a tensiunii fazelor şi 

—  Dezeechilibrul curent între faze, exprimat în volţiх;

— Numerele fazelor între care s-a petrecut dezechi-
librul. 

Pentru a decupla, măriţi valoarea dezechilibrului până când 
pe ecran se va afişa mesajul «oFF».

Atunci când se vizualizează situaţia de urgenţă generată de 
dezechilibrul între faze, pe ecran se vor afişa în primele două 
secunde valoarea maximă a dezechilibrului, în următoarele 2 
secunde – tensiunea pe faze. Vor pâlpâi ecranele fazelor între 
care s-a generat dezeechilibrul. 
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 Mai mult, modelul a timpului de deconectare la ieșirea de 
tensiune în limitele descrise în tabelul 1. 

Modelul profesional nu decuplează sarcina în cazul în care 
tensiunea se încadrează în limitele normale şi în timpul normal. 
Drept model, este luata curba «ITIC (CBEMA) Curve» (http:// 
www.home.agilent.com/upload/ cmc_upload/All/1.pdf?&cc= 
UA&lc=eng).

activare

dezactiv.

dezactiv.

setări 
din fabrică

1 sec

setări 
din fabrică

20 В

setări 
din fabrică

3 с

Atenție! Producătorul îsi rezervă dreptul de a introduce 
modificări în firmware cu scopul de a îmbunătăți 
caracteristicile dispozitivului.
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Apăsaţi 
de 5 ori 

(având De-
zechilibru, 

apăsaţi 
de 4 ori)

Succesiunea fazelor
(phase interleave «Phi») 
 

Control de depistare 
lipsă fază
(phase lost «PLo»)

 

Tipul de întârziere pentru 

a porni tensiune
(type «tУР»)

Apăsaţi 
de 9 ori 

(având De-
zechilibru, 

apăsaţi 
de 8 ori

«trr» —  — timpul pentru a întârzia 
pornirea tensiunii (ton) 

 
«trF» —  — timpul de întârziere (ton) se 

contorizează din momentul în care situaţia de urgenţă s-a 
finalizat. 

time recovery relay
se contorizează din momentul opririi 

releului. Acest tip de întârziere ia în calcul timpul de acţiune al 
situaţiei de urgenţă din timpul total de întârziere a pornirii.

time recovery fault

Vizualizarea situaţiei 
de urgenţă 
(cu prioritate maximă) în urmă 
căreia releul decupla sarcina. 
Se păstrează în memoria 
non-volatilă.

Apăsați 
1 dată

 — numărul fazei curente. 

Dacă nu se respectă succesiunea fazelor, atunci 
pe ecran se vor afişa: succesiunea curentă a faze-
lor şi tensiunea exercitată asupra lor. Succesiunea 
fazelor se determină tot timpul în raport cu faza L1. 

La vizualizarea situaţiei de avarie se va afişa 
succesiunea fazelor din momentul în care sarcina 
s-a decuplat.

Controlul pentru depistarea lipsei de fază se efectuează 
numai având dezechilibrul oprit. 

În timpul numărătorii inverse a întârzierii, pe ecran se afişează: 

— tensiunea curentă a fazei;

 — timpul în secunde până la cuplarea sarcinii;

Ordinea în care se afişează infomaţiile pe ecran:
1. Alipire sau încălcarea ordinii de alternanţă a fazelor.
2. Existenţa unui dezechilibru între faze.
3. Depăşirea limitei maxime sau minime.Ecranele fazelor vor clipi, dacă 

tensiune acestora a depăşit limitele admise.
Ultima decuplare de urgenţă se actualizează în memorie şi dacă are loc o 

nouă decuplare de urgenţă cu prioritate mai mare sau fiind la nivelul aceeaşi 
priorităţi, atunci parametrii se deteriorează. 

POSIBILE PROBLEME,                               
CAUZE ŞI MODALITĂŢI DE REZOLVARE

La pornire, atât indicatorul cât şi ecran nu se aprind. 

Cauza posibilă: lipsa de curent; dn motiv de creştere 
bruscă a tensiunii s-a decuplat siguranţa.

Este necesar: să vă convingeţi că curentul electric 
funcţionează, totodată şi varistorul şi siguranţa.  

După afişarea pe ecran a valorii normale a tensiunii, 
tensiunea nu porneşte.

Este necesar: a se verifica timpul de aşteptare, în caz 
contrar, adresaţi-vă la Service.

marja 
de corecţie  

±20 V

 
Intrare prin 

butonul 
din mijloc

Setări 
din fabricăMeniu de funcționare NotăEcran

Tabelul 2. Navigarea prin Funcțiile meniului

Producător: DS Electronics SRL
Str. Severo-Syretskaya nr. 1–3, Kiev, Ucraina, cod poştal 04136
e-mail: support@terneo.ua

www.terneo.ua

tel. +38 (044) 485-15-01

vF28_180123

Low Voltage Directive 2014/35/EU 
EMC Directive 2014/30/EU 

0,04

0,04

0,04

0,04

Superior 220–280

1
Inferior

120–210

mai puţin 120

Superior
220–264 0,5

mai mult  264

Inferior

176–210 10

164–176 0,5

mai puţin 164

Normal

Profesional

Tabelul 1. 
Modele abateri de timp pentru depăşirea limitei de tensiune

Model Limită
Timp de 

aşteptare, s
Limita valorilor de

tensiune, V
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