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Generelt
Plug & play summasjonstrafo TypeB
Tidsbesparende
RJ45 tilkobling
Serietilkobling mellom trafoer

Beskrivelse
WGB er en serie elektroniske summasjonstrafoer for jordfeilovervåking TypeB, som kan
benyttes i alle type nett. Trafoene har rask og enkel tilkobling via RJ45 og brukes sammen med
jordfeilskanner CBS-400B eller jordfeilrele RGU-100B for overvåking inntil 3A (Se tilbehør).
Summasjontrafoene kan seriekobles direkte seg imellom med maks total ledningslengde 9,5 m
fra jordfeilskanner CBS-400 eller 15 m fra jordfeilrele RGU-100 til siste trafo i sløyfen. WGB
trafoene benyttes med standard RJ45 kabel (4x2xAWG24/7) og 1,5 m kabel medfølger.
Trafoene leveres i 4 størrelser med forskjellig lysåpning og maks strøm gjennomgang.WGB-35,
Ø35mm, maks 80AWGB-55, Ø55mm, maks 160AWGB-80, Ø80mm, maks 250AWGB-110,
Ø110mm, maks 400A

Informasjon
WGB-trafoene har all elektronikk integrert og trenger ikke ekstern strømforsyning, til forskjell fra
tradisjonelle system for jordfeilovervåking TypeB. Trafoene blir spenningsforsynt via RJ45-kabel
fra tilkoblet jordfeilskanner eller jordfeilrele. RJ45-tilkobling reduserer samtidig mulige
feilkoblinger, og gir stor tidsbesparelser sammenlignet med en tradisjonelt kablet installasjon.
Trafoene får automatisk tildelt kanal når den kobles opp mot jordfeilskanner eller jordfeilrele.
LED-indikering på trafoen gir oversiktlig visning av tilkoblet kanal, driftstatus inkludert alarm og
pre-alarm.
Bruksområder
Bruksområder er installasjoner med frekvent støy som fra f.eks. frekvensomfomere, UPS,
solcelleanlegg, elbil-lading, aktive filter.

Målskisse

Tekniske data
Spesifikasjoner
Primærstrøm
Maks merkespenning
Isolasjonsspenning
Frekvens
Driftstemperatur
Kapsling
Standarder
IP klasse
Vekt
Tilkobling
Innfestning

WGB-35 (80A), WGB-55 (160A), WGB-80
(250A), WGB-110 (400A)
0,72kV
3kV
50-60Hz
-10ºC ... +50ºC
Selvslukkende VO plast
IEC 62020, IEC 60755, IEC 60947-2-M, IEC
61869-1, IEC 61869-2, IEC 61869-3
IP20 , (IP40 ved tilkoblet RJ45 plugg)
WGB-35 (235gr), WGB-55 (355gr), WGB-80
(555gr), WGB-110 (710gr)
RJ45, minimum tverrsnitt 4x2xAWG24/7
Bunnplate, skinnemontering
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