
FEATURES

TECHNICAL DATA

SAFETY PRECAUTIONS

1. The device must be installed by a qualified person, 
2. Disconnect all power before working on the device. Don’t touch any terminal
    when the power is ON.
3. Verify correct terminal connection when wiring.
4. Don’t dismantle or repair the device whether it operates  normally, otherwise
    no responsibility is assumed by producer and seller.
5. Never use the device at the site which can be invaded by corrode gas, strong
    sunshine light and rain.
6. Clean the device with a dry cloth.
7. Fail to follow these instructions will result in serious injury or death.

VOLTAGE AND CURRENT PROTECTOR                                                                     

RD-MVA

Please read complete instructions prior to installation and operation of 
the device.

Microcontroller based

Double 3 digit display for operating voltage and current value

Protect electrical device against over/under voltage and overcurrent 

Reset/start delay adjustable(5~600s)

Parameters setting by keys

LEDs indication for over/under voltage and over current faults

2 Module, DIN Rail mounting 

FRONT-FACE PANEL

Menu selection

 
 Inquiry of faults

>U fault indication 

<U fault indication 

Display 2

>I fault indication 

Digit -,
ON/OFF manually

Display 1

Main display

Overvoltage trip value setting 

Change the setting value by pressing         
           keys.

Undervoltage trip value setting 

Change the setting value by pressing         
           keys.
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Reset/start delay setting 

Change the setting value by pressing         
           keys.

Overcurrent value setting 

Change the setting value by pressing         
           keys.

 

Long press                  can increase or decrease repidly.

Operation voltage range AC 100V~400V

Rated frequency 50/60Hz

220~280V

>U: 5V; <U: 3V

400V

Protection degree IP20

Pollution degree 3

Electrical life

Altitude

Operating temperature

Storage temperature

Mechanical life

105

106

≤2000m

-5℃~40℃

-25℃~55℃

≤50% at 40℃(without condensation)

Voltage measurement accuracy 2%

AC 220V

Overvoltage(U>) setting range

Undervoltage(U<) setting range

Rated insulation voltage

Rated supply voltage

Current specification

Rated operation current(A)

Max. power of load(kW) 

Maximum operating current Imax 
(A, within 10min)

Setting range Step Factory setting

Overvoltage trip value 220V~280V 1V

1V

1s

250V

170V

 5sReset/start delay 

Undervoltage trip value

140~210V

Humidity

Technical parameter

140V~210V

5s~600s

 63A

 5A-63A

80

13.9

32A

1A-32A

40

7

Hysteresis

Undervoltage(U<)  trip delay

0.5s

Reset/start delay

Output contact

Ton: 5s~600s

1NO

≥120V: 0.5s ,<120V: 0.1s

Overvoltage(U>) trip delay

Overcurrent(I>) trip delay In<Ir *<Imax: Ta; Ir *≥Imax: ≤0.1s

* Operating current value

Overcurrent faults trip delay range Ta: 5s~600s

1s 90sOvercurrent faults trip delay 5s~600s

The relay will automatically exit from the menu and not save the
modified value if not pressing the keys for continuous 60s during
setting.

RReesseett//ssttaarrtt  ddeellaayy  ddiissppllaayy

Operating voltage will be displayed on display 1 and delay time on 

display 2 during the counting of start delay; they will be normally 

ON after the delay is over and the output relay closes.

EXAMPLE OF OPERATION
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Overcurrent faults trip delay setting 

Change the setting value by pressing         
           keys.

Confirm and store the settings
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       VA-Guard>I

M

A

>U

<U V

Output indication 

Digit +/

V

A

>U

<U

>I

In=63A

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

1. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο, 
2. Αποσυνδέστε όλη την παροχή ρεύματος πριν εργαστείτε στη συσκευή. 
    Μην αγγίζετε κανένα τερματικό όταν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. 
3. Επαληθεύστε τη σωστή σύνδεση ακροδεκτών κατά την καλωδίωση. 
4. Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή.  
    Kαμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από τον παραγωγό και τον πωλητή. 
5. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να εισβάλουν ισχυρά     
    διαβρωτικά αέρια, φως του ήλιου, και βροχή. 
6. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί. 
7. Η μη τήρηση των οδηγιών θα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Βασισμένο σε μικροελεγκτή. 
Διπλή οθόνη 3 ψηφίων για την τάση λειτουργίας και την τιμή ρεύματος. 
Προστατέψτε την ηλεκτρική συσκευή από υπερβολική/κάτω τάση και 
υπερβολικό ρεύμα. 
Ρυθμιζόμενη καθυστέρηση επαναφοράς/εκκίνησης (5~600s). 
Ρύθμιση παραμέτρων με πλήκτρα. 
Ένδειξη LED για σφάλματα υπερβολικής/κάτω τάσης και υπερβολικού ρεύματος 
βάση DIN Rail.

> Ένδειξη σφάλματος U Οθόνη 1

Οθόνη 2

Μενού

χειροκίνητα
Ψηφιακό

> Ένδειξη σφάλματος U

> Ένδειξη σφάλματ. I

Ένδειξη εξόδου

Ψηφίο +/ 
Διερεύνηση βλαβών

* Τιμή ρεύματος λειτουργίας

Τάση τροφοδοσίας AC 220V

Εύρος τάσης λειτουργίας AC 100V~400V

Ονομαστική συχνότητα 50/60Hz

Εύρος ρύθμισης υπέρτασης (U>) 220~280V

Εύρος ρύθμισης υπότασης (U<) 140~210V

Υστέρηση >U: 5V; <U: 3V

Καθυστέρηση επαναφοράς/εκκίνησης Ton: 5s~600s

Εύρος καθυστέρησης διακοπής σφαλμάτων Ta: 5s~600s

Καθυστέρηση ταξιδιού υπέρτασης (U>) 0.5s

Καθυστέρηση διακοπής υποτάσεως (U<) ≥120V: 0.5s ,<120V: 0.1s

Υπερένταση (I>) καθυστέρηση ταξιδιού In<Ir *<Imax: Ta; Ir *≥Imax: ≤0.1s

Ακρίβεια μέτρησης τάσης 2%

Ονομαστική τάση μόνωσης 400V

Επαφή εξόδου 1NO

Ηλεκτρική ζωή 10⁵

Μηχανική ζωή 10⁶

Βαθμός προστασίας IP20

Βαθμός ρύπανσης 3

Υψόμετρο ≤2000m

Θερμοκρασία λειτουργίας -5ºC~40ºC

Υγρασία ≤50% at 40ºC (χωρίς συμπύκνωση)

Θερμοκρασία αποθήκευσης -25ºC~55ºC

Τεχνική παράμετρος Εύρος ρύθμισης Βήμα Εργοστασιακή ρύθμιση

Τιμή διακοπής υπέρτασης 220V~280V 1V 250V

Τιμή διακοπής υπότασης 140V~210V 1V 170V

Καθυστέρηση επαναφοράς/εκκίν. 5s~600s 1s 5s

Σφάλματα υπερέντασης διακοπής 5s~600s 1s 90s

Τρέχουσα προδιαγραφή 32A 63A

Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας (A) 1A-32A 5A-63A
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας Imax 
(Α, εντός 10 λεπτών) 40 80

Μέγιστη. ισχύς φορτίου (kW) 7 13.9

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες πριν την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής.

Η τάση λειτουργίας θα εμφανίζεται στην οθόνη 1 και ο χρόνος καθυστέρησης 
ενεργοποιημένος. 
Εμφάνιση 2 κατά την καταμέτρηση της καθυστέρησης έναρξης θα είναι 
κανονικά ON αφού τελειώσει η καθυστέρηση και κλείσει το ρελέ εξόδου.

Κύρια οθόνη

Ρύθμιση τιμής διακοπής υπέρτασης

Ρύθμιση τιμής διακοπής υπότασης

Αλλάξτε την τιμή ρύθμισης πατώντας

Αλλάξτε την τιμή ρύθμισης πατώντας

Αλλάξτε την τιμή ρύθμισης πατώντας

Αλλάξτε την τιμή ρύθμισης πατώντας

Αλλάξτε την τιμή ρύθμισης πατώντας

Επιβεβαιώστε και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις

Παρατεταμένο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί γρήγορα

Το ρελέ θα βγει αυτόματα από το μενού και δεν θα αποθηκεύσει την 
τροποποιημένη τιμή εάν δεν πατήσετε τα πλήκτρα για συνεχή 60 δευτερόλεπτα.

Καθυστέρηση διακοπής βλαβών υπερέντασης

Ρύθμιση καθυστέρησης επαναφοράς/έναρξης

Ρύθμιση τιμής υπερέντασης

Καθυστέρηση επαναφοράς/έναρξης

Ρύθμιση του κύριου μενού
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SYMBOL

FUNCTION DIAGRAMS

DIMENSIONS

WIRING DIAGRAM

Rated operating current of circuit breaker is 75% maximum current of the relay
Ie=0.75x Imax 

LOAD

Stop/start manually

Main display

Stop/start manually

Press     for 0.5s when operating normally,
       appears, and the output relay opens

Press     for 0.5s again to enter 
ON(auto-running) mode

Display for three continuous I> faults

 Display for three continuous overcurrent faults after reset/start delay
  is over

>U

<U

>I

Disconnect the overload device 

Hys(U> threshold -5V)

Hys(U< threshold +3V)

U< threshold 

U> threshold

Overvoltage and undervoltage 

U

0.5sTon Ton Ton0.5s

Ton: Reset/start delay 

Ta: Overcurrent faults trip delay

Overcurrent

In
Ir

Ta

Imax

Ton Ton 0.1s Ton

 ~220V

 N

 L

 MCB

 N  L

LOAD

 N  LOAD

 >0.5s

 >0.5s

>U

<U

>I

>U

<U

>I

Press     for 0.5s to reset manually

 36

9
0

45

N

N L

LOAD

IN

>I

M

A

>U

<U V

 65.5

31

2 4

OO--OOFFFFOO--OOFFFF
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IN

3 4
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M

A
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<U V

Inquiry of faults

Display of  the last fault state
and flash.

The device will return to operation
state after displayed the fault state
for 3s.

Main display

OPERATING INSTRUCTIONS

If a voltage fault was detected when the reset/start delay of relay is
counting, the output relay opens and faults indication LED light up.

Voltage faults: if input voltage was detected to have returned to Hys 
after tripped for voltage faults, the relay will reset automatically.
During the counting of reset/start delay, faults indication LEDs go out
and the operating voltage and current values flash on screen.
Current faults: After the relay tripped for current faults, it will reset 
automatically. During the counting of reset/start delay, fault indication
LED goes out, the operating voltage and current values flash on screen.

The operating voltage and current values will be displayed on screen 
when the relay is operating normally. If a voltage or current fault was 
detected, the output relay opens and fault indication LEDs light up.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ

Διακοπή/έναρξη χειροκίνητα

Ένδειξη για τρία συνεχόμενα I> σφάλματα

Διερεύνηση βλαβών

Κύρια οθόνη

Εάν εντοπίστηκε σφάλμα τάσης το ρελέ εξόδου ανοίγει και η ένδειξη ανάβει. 
Εάν εντοπίστηκε ότι η τάση εισόδου επέστρεψε στο Hys μετά την ενεργοποίηση 
για σφάλματα τάσης, το ρελέ θα επαναρυθμιστεί αυτόματα. 

Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης της καθυστέρησης επαναφοράς/εκκίνησης, 
οι ενδεικτικές λυχνίες LED σφαλμάτων σβήνουν και οι τιμές τάσης και ρεύματος 
λειτουργίας αναβοσβήνουν στην οθόνη. 

Αφού ενεργοποιηθεί το ρελέ για τρέχοντα σφάλματα, θα γίνει επαναφορά αυτομάτως. 
Εάν υπήρχε σφάλμα τάσης ή ρεύματος ανιχνεύεται, ανοίγει το ρελέ εξόδου και ανάβουν 
τα LED ένδειξης σφάλματος.

Το ρεύμα λειτουργίας του διακόπτη είναι 75%, μέγιστο ρεύμα του ρελέ 
Δηλ=0,75x Imax

Κύρια οθόνη

Εμφάνιση της τελευταίας
κατάστασης σφάλματος και φλας.

Υπέρταση και υπόταση

Υπερένταση

Καθυστέρηση επαναφοράς/εκκίνησης
Σφάλματα υπερέντασης καθυστέρησης διακοπής

όριο
όριο

όριο
όριο

Η συσκευή θα επιστρέψει σε 
κατάσταση λειτουργίας, μετά 
εμφανίζεται το σφάλμα για 3 δευτερ.

Πάτα

Πάτα

Πάτα

για 0.5 δευτερόλεπτα όταν λειτουργεί

φορτίο

φορτίο

φορτίο

εμφανίζεται και ανοίγει το ρελέ εξόδου

λειτουργία ON (αυτόματη λειτουργία)
για 0.5s και πάλι για να μπεί η

Διακοπή/έναρξη χειροκίνητα

Ένδειξη για τρία συνεχόμενα σφάλματα υπερέντασης μετά από καθυστέρηση 
επαναφοράς/εκκίνησης

Αποσυνδέστε τη συσκευή υπερφόρτωσης

0.5 δευτερόλεπτα επαναφορά


