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RELEE TERMICE 

pentru contactoare de forță LC1-D 
(standard:   EN60947-1) 

Seria: LR2-D-13, LR2-D-23, LR2-D-33 

 

FUNCȚII 

 Releul termic asigură protecția motoarelor electrice asincrone la suprasarcină sau la supraîncălzire. Releul termic se utilizează 

împreună cu contactorul și protejează consumatorul împotriva suprasarcinii. Intensitatea curentului se alege în funcție de 

puterea consumatorului. 

 Se asamblează împreună cu contactoarele și se conectează la circuitul de comandă al motorului. Principiul de funcționare este 

bazat pe  lamele bimetalice, care funcționează în regim de termostat.   

 Releul termic se alege astfel încât curentul reglat să fie mai mic decât curentul nominal al contactorului. 

 Releul termic nu va declanșa la pornirea motorului, chiar dacă curentul crește cu de aproximativ 6 ori valoarea curentului 

nominal. 

 Selectarea unui reglaj potrivit avertizează asupra funcționării motorului la condiții de temperatură nefavorabile și garantează 

funcționarea maximal stabilă, de asemenea ridică eficiența și prelungește termenul de exploatare a motorului. 

 Funcții: 

- deconectarea consumatorilor la suprasarcină; 

- realizarea sistemelor de comandă a consumatorilor; 

- se folosește ca și componentă operativă în tablouri, pentru comanda motoarelor asincrone; 

- coeficient de stabilitate a caracteristicilor de curent înalt 

 

FIABILITATE 

 indicație pentru declanșarea protecției 

 variante de alegere modul de restabilire a protecției (prin buton albastru) 

 variante de reglare a diapazonului de declanșare a protecției 

 varianta de funcționare la tensiune mai înaltă 

 

CONDIȚII DE UTILIZARE 

Nota: pentru a asigura protecția consumatorului la scurtcircuit, înainte de a realiza combinația contactor - releu termic, trebuie 

adăugat un întrerupător automat cu protecție la scurt circuit dimensionat corespunzător sau o siguranță fuzibilă. 

 

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 

 Se fixează racordul releului termic în contactor. 

 Se introduc pinii releului în bornele contactorului. 

 Se strâng șuruburile bornelor contactorului. 

 Utilizând o șurubelniță, se rotește butonul albastru al reglajului termic pe poziția corespunzatoare curentului absorbit de către 

consumator. 
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PARAMETRII TEHNICI 

 

 

DIMENSIUNI (mm) 

Model A B C D E 

LR2-D-13 44 92 55 12 10 

LR2-D-23 54 92 67 14 14 

LR2-D-33 70 116 66 20 20 

 

 Cod 
Elvon 

Model 

LR2-D-13 LR2-D-23 LR2-D-33 

Domeniu reglare curent: A 13901 0,10 – 0,16   

13902 0,16 – 0,25   

13903 0,25 – 0,40   

13904 0,40 – 0,63   

13905 0,63 – 1   

13906 1 – 1,6   

13907 1,6 – 2,5   

13908 2,5 – 4   

13909 4 – 6   

13910 5,5 – 8   

13911 7 – 10   

13912 9 – 13   

13913 12 – 18   

13914 17 - 25   

13916  23 – 32  

13917  28 - 36  

13918   23 – 32 

13919   30 – 40 

13920   37 – 50 

13921   48 – 65 

13922   55 – 70 

13923   63 - 80 

Pentru contactor seria 
LC1-D09/12/18 LC1-D25/32 LC1-

D40/50/65/80/95 

Tensiune nominală AC: V max 690V, 50/60Hz 

Rezistență la tensiune nominală (Uimp) AC: V 6000 

Tensiune nominală de izolație (Ui): V 690 

Contacte auxiliare 1NO + 1NC 

Curent termic contacte auxiliare: A 5 

Durată viață mecanică: cicluri 10.000.000 

Durată viață electrică: actionări 1.000.000 

Montaj cu pini fixați în bornele de ieșire a contactorului 

Conductor de racord max. 4mm² max. 6mm² max. 25mm² 


