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1. Paskirtis 

Izoliacijos varžos tikrintuvas ELIVD110-2A skirtas kontroliuoti izoliacijos varžą tarp žemės ir galvaniškai 

nuo elektros tinklo grandinių per skiriamuosius transformatorius atskirtų kaitinimo tenų elektros maitinimo grandinių. 

Pagrindinis taikymas – geležinkelio bėgių iešmų šildymui. 

Tikrintuvas gali veikti tiek savarankiškai vienas, tiek su kitais moduliais ar valdikliais, kurie turi ryšio RS485 

išvestį ir sujungti tarpusavyje. Veikia MODBUS protokolu. 

  

2. Techniniai duomenys 

 Maitinimo įtampa 230V (-15…+5%), 50/60Hz; 

 Vartojama galia ≤ 5VA; 

 Maitinimo elektros įtampa (22…30)V, 50/60Hz (kai naudojama RS485 ryšio išvestis); 

 Tikrinimo kanalų skaičius 2; 

 Tikrinamos grandinės įtampa <250V, 50/60Hz; 

 Tikrinimo įtampa 130V; 

 Izoliacijos varžos matavimo tikslumas 4%; 

 Relių kontaktų (21,24 ir 31,34) jungiama elektros įtampa ≤60V, 50/60Hz, srovė ≤1A (AC1); 

 Relės kontaktų (11, 12, 14) jungiama elektros įtampa ≤240V, 50/60Hz, srovė ≤8A (AC1); 

 Didžiausia srovė, esant 0kOm izoliacijos varžai, 2mA; 

 Nuoseklaus RS485 tipo ryšio išvestis; 

 Saugumo klasė IP20; 

 Matmenys (75x70x110)mm; 

 Masė ≤ 300g; 

 Montuojama ant DIN tipo 35 mm bėgelio; 

 Darbinė temperatūra* (0…+40)°C; 

 Saugojimo temperatūra* (-20…+50)°C; 

 Santykinė drėgmė (10…95)%, be kondensacijos. 

*gamintojas gali pateikti gaminių versijų su išplėstu temperatūros diapazonu. 

  

3. Veikimo aprašymas 

Kai bent vieno kanalo izoliacijos varža yra mažesnė už 100kOm, įsijungia pirma relė (kontaktai 21, 24 

sujungti) ir šviečia lemputė „LYGIS 1“ to kanalo, kurio izoliacijos varža mažesnė už 100kOm.  

Kai bent vieno kanalo izoliacijos varža yra mažesnė už 27kOm įsijungia antra relė (kontaktai 31, 34 sujungti), 

šviečia lemputė „LYGIS 2“ to kanalo, kurio izoliacijos varža mažesnė už 27kOm.  

Kol nėra antro suveikimo lygio tikrintuvas laiko įjungęs vidinę relę (kontaktai 11, 14 sujungti), atsiradus 

antram lygiui relė išjungiama. 
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Pirmas suveikimo lygis atsistato automatiškai, padidėjus izoliacijos varžai. Antro lygio suveikimas 

automatiškai neatsistato. Jam panaikinti turi būti paspaustas mygtukas „ATSTATYMAS“. 

Mygtukas „TESTAS“ skirtas tikrintuvo tikrinimui. Tikrinimo metu tikrintuvo gnybtas PE atjungiamas ir  prie 

jo matavimo grandinių prijungiamos vidines tikrinimo grandinės. Esant neigiamiems tikrinimo rezultatams įjungiamos 

visos lemputės. 

 

Kiekvieno kanalo izoliacijos varžos lygiui nurodyti skirtos keturios lemputės: 

v  mirksi 1 kairioji – >1MOm 

v  šviečia nuolat 1 kairioji – <1MOm 

v  šviečia nuolat 2 kairiosios – <300kOm 

v  šviečia nuolat 3 kairiosios – <100kOm 

v  šviečia nuolat 4 kairiosios – <30kOm 

  

4. Prijungimas 

Gnybtų reikšmės: 

11-12 sujungta, kai Rn1 arba Rn2 <27kΩ, užfiksuojama. 

Atstatymui paspausti mygtuką „ATSTATYMAS“; 

11-14 sujungta, kai Rn1 arba Rn2 >27kOm; 

21-24 sujungta, kai Rn1 arba Rn2 <100kOm; 

31-34 sujungta, kai Rn1 arba Rn2 <27kOm, užfiksuojama. 

Atstatymui paspausti mygtuką „ATSTATYMAS“. 

 

5. Prijungimo schema 

 

http://www.elpro.lt/

