
Date tehnice

Releu profesional 
protecţie tensiune

2 3 4

Conectare

Ştecherul dispozitivului ZUBR se pune intr-o priză standard 

de 230 V ~ 50 Hz. Priza trebuie să fie calculate pentru un 

curent de 16 А. Construcţia prizei trebuie să asigure un 

contact sigur. 

Pentru a conecta dispozitivul este nevoie :

— a pune ştecherul în priză;

— ştecherul trebuie să fie pus corespunzător, în funcţie de 

sursa de tensiune.

Utilizare

Exploatare

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 montare, temperatura mediului trebuie să fie în 

limitele de  –5...+45 °С.  

Pentru protejarea de scurt-circuit şi pentru mărirea 

puterii în scopul de sarcină este necesar ca în faţa 

dispozitivului să fie instalat un comutator. Acest 

comutator se montează în locul dintre fire pe tabloul 

electric pe tabloul de distribuţie. Acesta trebuie să fie 

calculate pentru 16  А.

Pentru protecţie contra supratensiunii cauzate de 

descărcări electrice, împreună cu dispozitivul ZUBR 

este necesara folosirea de supresoare. Acestea se 

monteaza la intrarea in cladire, conform cu instructiunile 

se instalare a acestora. 

Pentru a proteja omul de curentare, prin scurgeri de 

curent, se instalează un dispozitiv decuplare de 

siguranţă pe tabloul electric de distribuţie. 

Acest model de dispozitiv ZUBR nu permite protecţia 

aparatelor de încălzire, adică încălzitoare, ceainice 

electrice şi altele.

Este necesar ca dispozitivul ZUBR să comuteze 

curentul nu mai mult de  2/3 din curentul maxim indicat in 

pasaportul tehnic.

De asemenea este necesar să luaţi în considerare 

faptul că sarcina de  3 000 VА (cu 220 v) cu 270 V va 

constitui 4 400 VА.  Din acest motiv, la alegerea puterii 

de conectare este necesar ca la tensiunea maxima 

admisa ( deconectare prin partea de sus), puterea 

maxima care se conecteaza la dispozotivul ZUBR sa nu 

depaseasca valoarea indicate in pasaportul tehnic. 

 

La pornire, dispozitivul începe 

imediat să arate valoarea tensiunii 

din reţea. În cazul în care valoarea 

tensiunii se află în limitele de 

tensiune admise, se porneşte 

sarcina şi becul verde începe să 

lumineze.  

În cazul în care tensiunea din reţea depăşeşte limita 

superioară sau este mai mică decât limita inferioară, 

atunci tensiunea nu porneşte. 

Pornirea

Setul de livrare

ZUBR R116y

Cutia de ambalaj

1 buc.

1 buc.

1 buc.

 3 000 VА

Limitele de tensiune

Valoare nominală tensiune încărcare

Timp de decuplare în caz de 
supratensiune

Timp de decuplare în caz de scădere
de tensiune 

Putere nominală încărcare curent

Tensiune de alimentare

Masa

Dimensiuni

Numărul de comutări, sub tensiune nu
mai puţin

Numărul de comutări, fără tensiune nu
mai mic de

Grad de protecţie conform GOST 14254

16 А

nu mai mult de
0,04 s

nu mai mult de 1,2 s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

nu mai puţin de 100 V

100 000 cicluri

20 000 000 cicluri

IP20

nu mai mult de 420 V

№ 
p/p Parametru Valoare

cel mult 220–280 V
cel puţin 120–210 V

0,185 kg ±10 %

R116y

124 × 57 × 83 мм

Indicator trecerea tensiunii
pe sarcină

Buton limită inferioară şi 
micşorarea parametrului

Buton de reglare a timpului
de aşteptare pornire sarcină.
Prin apăsare (2–5 secunde) 
— se decuplează sarcina

Buton limita superioară şi
mărirea parametrului 

Scopul produsului

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.

Dispozitivul ZUBR R116y este destinat pentru 

protecția echipamentelor electronice de variațiile de 

tensiune din rețea (230 V), care depăşesc limitele 

normale.

Calitatea tensiunii de  reţea trebuie să corespundă 

standardelor naţionale şi să fie egale cu 230 V, cu marje 

de eroare foarte mici. La o astfel de tensiune se 

orientează şi producătorii de electrocasnice la proiectare 

şi fabricare produselor electronice. Însă uneori, valoarea 

reală a tensiunii din reţea nu corespunde  cerinţelor 

acestor standarde. Pot avea loc variaţii de tensiune de la 

160 până la 380 V, determinate de o serie de factori, 

printre care pot fi enumerate următoarele: 

— variaţii de tensiune şi firului neutru pe una dintre 

faze în liniile aeriene;

 —   deteriorare fazelor, datorate supraîncărcării uneia 

dintre faze datorate unui consumator foarte puternic;

 —   echipamente învechite de substaţii, care nu 

corespund puterii de consum necesare pentru utilizator.

Lista cu principalele electronice protejate este urmă-

toarea: electrocasnice precum frigiderele, televizoarele, 

aparate video şi de asemenea alte echipamente 

electrice, care sunt sensibile la variaţiile de tensiune din 

reţea.  

Atenție! Nu utilizați Zubr pentru a proteja 

echipamentul care este alimentat de la rețea cu 

undă sinusoidală modificată, cu surse neîntrerupte 

de alimentare, tensiunea cărora la ieșire nu aparține 

sinusoidalei. Funcționarea continuă (mai mult de 5 

minute) a unor surse de tensiune similare poate să 

afecta dispozitivul Zubr și poate conduce la 

efectuarea de raparații care nu intră sub incidența 

garanției. 

Pa aport tehnic, instruc iuni ş ş

Pașaport
tehnic

Instrucțiuni pentru 
montare și exploatare

Certificat de garanție și talon 1 buc.

Low Voltage Directive 2014/35/EU 
EMC Directive 2014/30/EU 
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Tabel nr. 1. Modele abateri de timp pentru depăşirea limitei
de tensiune

Model Limită
Timp de 

aşteptare, s

0,04

Limita valorilor de
tensiune, V

Superior 220–280

1
Inferior

120–210

0,04mai mult 120

Superior
220–264 0,5

mai puţin 264 0,04

Inferior

176–210 10

164–176 0,5

mai mult 164 0,04

Normal

Profesional

(in mod implicit)

t
1 mcs 10 mcs 100 mcs 1 ms 10 ms 100 s10 s1 s0,1 s

0,2 s 0,5 s3 ms 20 ms

U, %

500

400

300

200

140
120
100
80
70

Zona funcţionare 
normală echipamente

electrice

Zona funcţionare 
normală echipamente

electrice

110 %

90 %

Desen 1. Curba de funcţionare a echipamentelor electrice
ITIC (СВЕМА), (http://www. home.agilent.com/upload /cmc_
upload/All/1.pdf?&cc=UA&lc=eng).

Zona tulburare
funcţionare

Zona tulburare
funcţionare

Zonă deteriorare
echipamente electrice

Zonă deteriorare
echipamente electrice

Limita superioară / inferioară

Pentru a vizualiza şi a modifica 

limita superioară, apăsaţi pe 

butonul « ». Pentru a vizualiza şi a 

modifica limita inferioară, apăsaţi 

pe butonul « ». În aceste circum-

stanţe, este posibilă schimbarea 

valorii superioare folosindu-se 

butoanele  « »  şi  « ». După 3 

apăsări şi după ultima apăsare a 

butoanelor, dispozitivul ZUBR va 

indica din nou valoarea tensiunii 

din reţea.

Vizualizare ultima avarie de tensiune

Apăsarea scurtă a butonului din 

mijloc permite vizualizarea valorii 

tensiunii, în urma căruia dispozi-

tivul a decuplat sarcina. Valoarea 

tensiunii se păstrează în memoria 

non-volatilă. 

Timpul de aşteptare pentru pornire 

sarcină

A doua apăsare scurtă pe 

butonul din mijloc va indica pe 

ecran «ton». La eliberarea 

butonului, valoarea timpului de 

aşteptare pentru pornire sarcină 

poate fi modificată folosindu-se 

butoanele  « »  sau  « ». 

Timpul de aşteptare poate fi schimbat de la valoarea 

3 la 600 s, pas de schimbare 3 s. Dup 3 s pe ecran se 

afişează din nou valoarea tensiunii din reţea.

Numărătoare inversă va fi tot timpul însoţită de 

pâlpâitul punctu-lui din extrema dreaptă de pe indicator, 

timp stabilit de cel puţin 3 s şi cel mult 100 s, iar în timpul 

rămas de mai puţin de 100 s, pe indicator se va afişa 

numărătoarea inversă, în secunde,  până la pornirea 

sarcinii. 

În cazul în care timpul setat de aşteptare este mai 

mare de 3 s, atunci în timpul scurtelor variaţii de 

tensiune înainte cu 1,5 s faţă de numerotarea inversă 

ecranl va afişa valoarea maximă a sarcinii, apoi cu 1,5 s 

va afişa valoarea tensiunii şi numărătoarea inversă.

Pentru a proteja tehnologia de răcire, în 

cazul în care există un compresor, se recomandă 

să setați o întârziere  de 120 – 180 s pentru 

pornirea sarcinii. Astfel, se va prelungi perioada 

de exploatare a compresorului.

Resetare valori aşteptare sarcină din fabrică 

La apăsarea a trei butoane mai mult de 12 secunde se 

efectuează resetarea pe valori aşteptare sarcină din 

fabrică a dispozitivului.

Pornirea / Oprirea sarcinii 

Apăsarea pe butonul din mijloc 

timp de 3 s duce la afişarea pe ecran a 

mesajului «oFF». 

Sarcina se opreşte, mesajul se păstrează pe ecran. 

Pentru a porni sarcina este nevoie să apăsaţi pe butonul 

din mijloc până la momentul apariţiei mesajului «on», a se 

lua degetul pe de buton si sarcina porneste si pe ecran se 

va afisa din nou valoarea tensiunii in retea.

Modele de timp pentru deconectare la 

depăşirea limitelor normale de tensiune 

Apăsarea pe butonul din mijloc 

timp de 6 s duce la afişarea pe ecran a 

mesajului «Pro». Prin luarea de-

getului de pe buton, valoarea care

pвlpвie poate fi modificată cu ajutorul butoanelor « » sau 

« » pe modelele: normal — «OFF»  sau profesional — 

«ON» (a se vedea tabelul nr. 1). 

Modelul profesional nu deconectează sarcina оn 

condiţii de siguranţă maximă şi  pe durata abaterilor de 

tensiune. Drept bază a fost luată curba  «ITIC (CBEMA) 

Curve» (a se vedea desenul nr.1). 

 

Corectarea datelor de pe ecran (ajustare)

Dacă consideraţi că datele de pe dispozitivul ZUBRa şi 

datele de pe dispozitivul mostră nu cores-pund, atunci 

valorile afişate pot fi corectate. 

Pentru a efectua acest lucru este 

nevoie să intraţi în meniu şi apăsaţi 

butonul din mijloc timp de 9 secunde,  

până la afişarea pe ecran a mesajului 

«ПоП». 

Odată cu luarea degetului de pe buton veţi vedea 

pâlpâind pe ecran valoarea pentru corectare, care poate fi 

modificată folosind butoanele « »  pentru mărire sau « » 

pentru scăderea valorii. Valoarea schimbată trebuie să 

corespundă cu ±20 V. Peste 3 s de la ultima apăsare, pe 

ecran se afişează înapoi valoarea tensiunii din reţea cu 

ajustarea efectuată. 

Comutarea sarcinii la trecerea 

undei sinusoidale prin firul neutru
Pentru a diminua posibilitatea de descărcare a contactelor 

din releu şi pentru a spori durata lor de viaţă se efectuează 

comutarea sarcinii maxim, cât mai aproape de momentul de 

trecere a undei sinusoidale de tensiune prin firul neutru.  

Sunt posibile marje nesemnificative de eroare de la 

trecerea prin firul neutru, care să fie legate cu diverse perioade 

de deconectare a diverselor tipuri de relee.

Protecţia contra supraîncălzirii interne

Dispozitivul ZUBR R116y este echipat cu o protecţie 

contra supraîncălzirii interne. Оn cazul оn care 

temperature din aparat va depăşi 80 °С, atunci se 

оntвmplă o decuplare de avarie a tensiunii. Pe ecran va 

apărea  mesajul «ПРГ» până când nu va fi apăsat unul 

dintre butoanele pentru deblocarea dispozitivului. 

Dispozitivul se deblochează în cazul în care temperatura 

din interiorul aparatului va coborâ până la 60 °С. 

Dacă protecția se activează de 5 ori la rând, atunci 

releul de tensiune se blochează, până când se va apăsa 

pe unul dintre butoane. Apoi, temperatura din interiorul 

carcasei va scădea până la 60 °С. Mesajul «ПРГ» va 

înceta să mai pâlpâie.  

La întrerupere sau în condiţiile unui 

scurt-circuit, pâlpâitul senzorului de 

temperatură nu se întrerupe, însă la 

fiecare 2 s apare mesajul  «Ert» timp 

de 0,5 s, care indică că este o 

problemă cu senzorul. Оn aceste 

condiţii, nu va fi posibil con-trolul 

asupra supraоncălzirii interne.  

   

 POSIBILE PROBLEME, CAUZE ŞI MODALITĂŢI 

DE REZOLVARE

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

Cauza posibilă:  lipsa de curent.

Este necesar: a se convinge că curentul electric 

funcţionează. 

După afişarea pe indicator a valorii normale a 

tensiunii, tensiunea nu porneşte.

Este necesar: a se verifica timpul de aşteptare, în caz 

contrar, adresaţi-vă la Service.

Măsuri de siguranţă

Pentru a nu suferi prejudicii sau a nu deteriora dispo-

zitivul, 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 conecta-

rea (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 descăr-

cărilor 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.

În cazul în care apar anumite întrebări sau nu înţelegi o 

anumită informaţie, atunci vă rugăm să sunaţi la Service+un 

nostru, la numărul de telefon indicat mai jos. 

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

www.zubr.ua

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