
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.

3 PHASE VOLTAGE AND CURRENT PROTECTOR                                                                     
RM-FVA2

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

Microcontroller based

Digit display for operating voltage and current value

Protect electrical device against over/under voltage, overcurrent,
three phase asymmetry and incorrect phase sequence.

Voltage measurement accuracy =1%

Parameters setting by keys

LEDs indication for over/under voltage and over current faults

5 Module, DIN Rail mounting 

≤50% at 40°C(without condensation)
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Iset<Ir<80A:Ta; Ir=80A: ≤0.1s

Overcurrent setting range 5A~63A

Phase sequence setting 

Asymmetry setting range 

Hysteresis

Auto reset setting

Asymmetry trip delay

Ts:5s~600s

Ta:5s~600s

OFF-1~20

ON-OFF

ON/OFF

20V~99V-OFF

0.1s; ≤350V:0.02s

≤120V:0.5s ,<120V:0.1s

10s

450V

Protection degree IP20

Pollution degree 3

Electrical life

Altitude

Operating temperature

Storage temperature

Mechanical life

105

106

≤2000m

-5°C~40°C

-25°C~55°C

Voltage measurement accuracy ≤1%(over the whole range)

Rated insulation voltage

Humidity

Output contact 1NO

Operation voltage range AC 50V~400V

Rated frequency 50/60Hz

220~300V

AC 220V

Overvoltage(U>) setting range

Undervoltage(U<) setting range

Rated supply voltage

120~210V

Undervoltage(U<)  trip delay

Reset/start delay

Overvoltage(U>) trip delay

Overcurrent(I>) trip delay

* Operating current value

Overcurrent faults trip delay range

Continuous overcurrent times setting

Overvoltage and asymmetry: 5V 

Undervoltage:3V

ON-OFFPhase sequence protection

ON-OFF ON

220V~300V

120V~210V

5s~600s

5A~63A

20V~99V-OFF

OFF-1~20

5s~600s

1V

1V

1s

1A

1V

1

1s

250V

170V

5s

63A

50V

3

OFF

15s

Asymmetry trip value

Continuous overcurrent faults times

Auto reset setting

Overcurrent  trip delay 

Setting range Step Factory setting

Overvoltage trip value

Reset/start delay 

Undervoltage trip value

Technical parameter

Overcurrent  trip value

FRONT-FACE PANEL

 Digit+/Inquiry of
 last fault

Display

Menu selection

Manual ON/OFF

Digit-

Reset/

RM-FVA2

A A A

V V V

L1 L2 L3

MM

Switch on/off manually

Press the key for 
more than 0.5s

 >0.5s

 >0.5s

L3 L1 L2

-

:Synchronous mode; :Asynchronous mode

Operation mode

Output indicator

IInnqquuiirryy  ooff  ffaauullttss  

Display the last fault value and flash.

Exit from display after 3s.

1. Η συσκευή εγκαθίσταται από ειδικό.
2. Βγάλτε το απο την πρίζα πριν δουλέψετε. 
    Μην ακουμπάτε τους δέκτες όταν ειναι στην πρίζα.
3. Κάντε την σύνδεση σωστά.
4. Μην παραποιείτε την συσκευή. 
    Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη τροποποίησης
5. Mην χρησιμοποιείτε την συσκευή κάτω από δυνατο ήλιο, ή βροχή
6. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
7. Προσοχή κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου.

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

Απεικόνιση

Μενού

Ψηφίο

Ένδειξη εξόδου

Επαναφορά
Εγχειρίδιο ON/OFF

Έρευνα τελευταίας 
βλάβης

Πατήστε το πλήκτρο 
για περισσότερο από  
0,5 δευτερόλεπτα

Εμφάνιση της τελευταίας τιμής σφάλματος, αναβοσβήνει

Έξοδος από την οθόνη μετά από 3 δευτερόλεπτα

Σύγχρονη λειτουργία Ασύγχρονη λειτουργία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

Διερεύνηση βλαβών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μικροελεγχόμενη βάση
Ένδειξη ψηφίων για την τάση λειτουργίας ρεύματος
Προστατέψτε την συσκευή από την υψηλή τάση 
Aσυμμετρία τριών φάσεων υπερέντασης και λανθασμένης λειτουργίας
Aκρίβεια μέτρησης τάσης =1%. Ρύθμιση παραμέτρων με πλήκτρα
Ένδειξή Led σε περίπτωση βλάβης
5 λειτουργίες, τοποθέτηση σε ράγα
5 μονάδες, τοποθέτηση σε ράγα

Τάση τροφοδοσίας AC 220V

Τάσης λειτουργίας AC 50V~400V

Συχνότητα 50/60Hz

Εύρος ρύθμισης υπέρτασης(U>) 220~300V

Εύρος ρύθμισης υπότασης (U<) 120~210V

Υστέρηση 2%

Καθυστέρηση επαν./εκκίνησης Ts: 5s~600s

Εύρος καθυστέρησης βλαβών Ta: 5s~600s

Υπέρταση (U>) καθυστέρηση <0.1s

Υποτάση (U<) καθυστέρηση ≥120V:0.5s,<120V: 0.1 s

Υπερένταση (l>) καθυστέρηση ln<lr *<80A: Ta; Ir *≥lmax:≤0.1s

Ακρίβεια μέτρησης τάσης 1%(over the whole range)

Τάση μόνωσης 400V

Επαφή εξόδου 1NO

Ηλεκτρική ζωή 10⁵

Μηχανική ζωή 10⁶

Βαθμός προστασίας IP20

*Τιμή τρέχουσας λειτουργίας

Τεχνική παράμετρος Εύρος
ρύθμισης

Βήμα Εργοστασιακή 
ρύθμιση

Τιμή διακοπής υπότασης 220V~300V 1V 250V

Καθυστέρηση επαναφοράς/
εκκίνησης

120V~210V 1V 170V

Υπερένταση τιμή διαδρομής 5s~600s 1s 5s

Καθυστέρηση ταξιδιού υπερβολικού 
ρεύματος

5A~63A 1A 63A

Τιμή ταξιδιού ασυμμετρίας 5s~600s 1s 15s

Τιμή ταξιδιού ασυμμετρίας 20V~99V 1V 50V

Χρόνοι σφαλμάτων συνεχούς 
υπερέντασης

OFF-1~20 1 3

Προστασία ακολουθίας φάσεων ON-OFF OFF

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3 ΦΑΣΙΚΩΝ
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L3 main display

End setting, press OK to exit from
settings

V

A

In=63A

L3

Only L3 display when setting. L1 and L2 don’t display.

 M

 M

Overvoltage trip value setting V 

Change the setting value by pressing         
           keys.

Undervoltage trip value setting V 

Change the setting value by pressing         
           keys.

Reset/start delay setting S 

Change the setting value by pressing         
           keys.

Overcurrent value setting A 

Change the setting value by pressing         
           keys.

Overcurrent faults trip delay setting S 

Change the setting value by pressing         
           keys.

Asymmetry ratio setting V 

Change the setting value by pressing         
           keys.

Continuous overcurrent faults times
setting 

Change the setting value by pressing         
           keys. OFF: turn off the function.

Phase sequence setting 

Change the setting states by pressing         
           keys. 
OFF: turn off the function;
ON: turn on the function;

Auto reset setting 

Change the setting states by pressing         
           keys. 
OFF: turn off the function;
ON: turn on the function;

 

Long press                  can increase or decrease repidly.

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

A

Operation mode setting 

 M

Change the setting states by pressing         
           keys. 

:Synchronous mode;

:Asynchronous mode

L3 κύρια οθόνη

Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας

Σύγχρονή λειτουργία

Ασύγχρονή λειτουργία

Ρύθμιση ακολουθίας φάσεων

Απενεργοποιήστε την λειτουργία

Απενεργοποιήστε την λειτουργία

Ενεργοποιήστε την λειτουργία

Ενεργοποιήστε την λειτουργία

Παρατεταμένο μπορεί να αυξηθεί ή να μειώθει γρήγορα

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

Εμφάνιση μόνο L3 κατά τη ρύθμιση τα L1 και L2 δεν εμφανίζονται

Τερματίστε τη ρύθμιση.
πατήστε ΟΚ για έξοδο από τις ρυθμίσεις

Ρύθμιση αυτόματης επαναφοράς

Ρύθμιση τιμής διακοπής υπέρτασης V

Ρύθμιση τιμής διακοπής χαμηλής τασης V

Ρύθμιση καθυστέρησης επαναφοράς/έναρξης S

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

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

Ρύθμιση τιμής υπερέντασης Α

Σφάλμα υπερέντασης ρύθμισης καθυστέρησης
διακοπής S

Ρύθμισης λόγου ασυμμετρίας V

Χρόνοι σφαλμάτων συνεχούς υπερέντασης 
σύνθεση

κλειδιά OFF: απενεργοποιήστε τη λειτουργία

Ρύθμιση του κύριου μενού



Voltage operating values display on upper L1-L2-L3 and 

synchronous over voltage faults code display on the lower
L1-L2- L3

UU>>  ffaauullttss  ddiissppllaayy((ssyynncchhrroonnoouuss))

V V V

AAA

Voltage operating values display on upper L1-L2-L3 and 

asynchronous over voltage faults code display on the lower
L1-L2- L3

UU>>  ffaauullttss  ddiissppllaayy((aassyynncchhrroonnoouuss))

V V V

AAA

UU<<  ffaauullttss  ddiissppllaayy((ssyynncchhrroonnoouuss))

V V V

AAA

UU<<  ffaauullttss  ddiissppllaayy((aassyynncchhrroonnoouuss))

V V V

AAA

A

RReesseett//ssttaarrtt  ddeellaayy  ddiissppllaayy((ssyynncchhrroonnoouuss))

V V V

A A A

RReesseett//ssttaarrtt  ddeellaayy  ddiissppllaayy((aassyynncchhrroonnoouuss))

V V V

AAA

II>>  ffaauullttss  ddiissppllaayy((ssyynncchhrroonnoouuss))

V V V

AAA

II>>  ffaauullttss  ddiissppllaayy((aassyynncchhrroonnoouuss))

V V V

AA

DDiissppllaayy  ooff  phase sequence fault

V V V

A A A

Voltage operating values display on upper L1-L2-L3 and 

asymmetry fault code display on lower L2 during the counting of 

start delay; After the delay is over, the output relay closes.

DDiissppllaayy  ooff  asymmetry fault

V V V

AAA

DDiissppllaayy  ooff  ((ssyynncchhrroonnoouuss))continuous I> faults

V V V

A A A

DDiissppllaayy  ooff  ((aassyynncchhrroonnoouuss))continuous I> faults

 Display for continuous overcurrent faults after reset/start delay is over.
  overcurrent faults times is more than preset times.

V V V

A AA

Voltage operating values display on upper L1-L2-L3 and delay 

time flashes on the lower L3 during the counting of start delay; After 

the delay is over, the output relay closes.

Voltage operating values display on upper L1-L2-L3 and delay 

time flashes on the lower L1-L2- L3 during the counting of start 

delay; After the delay is over, the output relay closes.

Voltage operating values display on upper L1-L2-L3 and 

synchronous under voltage faults code display on the lower
L1-L2- L3

Voltage operating values display on upper L1-L2-L3 and 

asynchronous under voltage faults code display on the lower
L1-L2- L3

Voltage operating values display on upper L1-L2-L3 and 

synchronous over current faults code display on the lower
L1-L2- L3

Voltage operating values display on upper L1-L2-L3 and 

asynchronous over current faults code display on the lower
L1-L2- L3

 Display for continuous overcurrent faults after reset/start delay is over.
  overcurrent faults times is more than preset times.

Start the relay after reset manually.

Disconnect the overload device 

Start the relay after reset manually.

Disconnect the overload device 

Display L1-L3-L2 when phase failure fault occurs. User can 
change the position of L2 and L3 after disconnected supply.
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Οι τιμές λειτουργίας τάσης εμφανίζονται στο επάνω L1-L2-L3 και η 
καθυστέρηση. Ο χρόνος αναβοσβήνει στο κάτω L3 κατά τη διάρκεια της 
μέτρησης της καθυστέρησης έναρξης. Όταν τελειώσει το ρελέ εξόδου κλείνει.

Οι τιμές λειτουργίας τάσης εμφανίζονται στο επάνω L1-L2-L3 
Εμφάνιση κωδικού σφάλματος ασυμετρίας στο κάτω L2
 Όταν τελειώσει η καθυστέρηση το ρελέ εξόδου κλείνει

Οι τιμές λειτουργίας τάσης εμφανίζονται στο επάνω L1-L2-L3 και η 
καθυστέρηση. Ο χρόνος αναβοσβήνει στο κάτω L3 κατά τη διάρκεια της 
μέτρησης της καθυστέρησης έναρξης. Όταν τελειώσει το ρελέ εξόδου κλείνει.

Οι τιμές λειτουργίας τάσης εμφανίζονται στο επάνω L1-L2-L3.
Σύγχρονη εμφάνιση κωδικού σφαλμάτων υπέρτασης στο 
κάτω μέρος L1-L2-L3

Οι τιμές λειτουργίας τάσης εμφανίζονται στο επάνω L1-L2-L3.
Ασύγχρονη εμφάνιση κωδικού σφαλμάτων υπέρτασης 
στο κάτω μέρος L1-L2-L3

Οι τιμές λειτουργίας τάσης εμφανίζονται στο επάνω L1-L2-L3.
Σύγχρονη εμφάνιση κωδικού σφαλμάτων υπέρτασης στο 
κάτω μέρος L1-L2-L3

Οι τιμές λειτουργίας τάσης εμφανίζονται στο επάνω L1-L2-L3.
Ασύγχρονη εμφάνιση κωδικού σφαλμάτων υπέρτασης στο 
κάτω μέρος L1-L2-L3

Οι τιμές λειτουργίας τάσης εμφανίζονται στο επάνω L1-L2-L3 και
σύγχρονη εμφάνιση κωδικού σφαλμάτων υπέρτασης 
στο κάτω μέρος L1-L2-L3

Οι τιμές λειτουργίας τάσης εμφανίζονται στο επάνω L1-L2-L3 και
ασύγχρονη εμφάνιση κωδικού σφαλμάτων υπέρτασης 
στο κάτω μέρος L1-L2-L3

Ένδειξη για σφάλματα συνεχούς υπερέντασης μετά το πέρας της καθυστέρησης
επαναφοράς/εκκίνησης. Οι χρόνοι σφαλμάτων υπερέντασηςείναι περισσότεροι από 
τους προκαθορισμένους

Ένδειξη για σφάλματα συνεχούς υπερέντασης μετά το πέρας της καθυστέρησης
επαναφοράς εκκίνησης. Οι χρόνοι σφαλμάτων υπερέντασης είναι περισσότεροι από 
τους προκαθορισμένους χρόνους

Αποσυνδέστε τη συσκευή υπερφόρτωσης Αποσυνδέστε τη συσκευή υπερφόρτωσης

Ξεκινήστε το ρελέ μετά τη μη αυτόματη επαναφορά Ξεκινήστε το ρελέ μετά τη μη αυτόματη επαναφορά

Εμφάνιση L1-L2-L3 όταν παρουσιάζεται σφάλμα αστοχίας φάσης
Μπορείτε να αλλάξτε τη θέση των L2 και L3 μετά την αποσύνδεση

Επαναφοράς/έναρξης (σύχρονη) Επαναφοράς/έναρξης (ασύχρονη)

U> Εμφάνιση σφαλμάτων (σύχρονη) U>Εμφάνιση σφαλμάτων (ασύχρονη)

U> Εμφάνιση σφαλμάτων (σύχρονη) U>Εμφάνιση σφαλμάτων (ασύχρονη)

I> Εμφάνιση σφαλμάτων (σύχρονη) I>Εμφάνιση σφαλμάτων (ασύχρονη)

Εμφάνιση συνεχών βλαβων I> (σύχρονη) Εμφάνιση συνεχών βλαβων I> (ασύχρονη)

Εμφάνιση σφάλματος ακολουθίας φάσεων Εμφάνιση σφάλματος ασυμετρίας
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Auto reset function is off.

U

0.1sTon Ton Ton0.5s

Iset

Imax

Ir

TaTon Ton 0.1s Ton

Asy

5V
0%

10s <10s

The device will begin counting of reset/start delay after reset for
faults. 

OPERATING INSTRUCTIONS

OO--OOFFFF OO--OOFFFF OO--OOFFFFOO--OOFFFF

L1 L2 L3N

N L1 L2 L3

IN

N L1 L2 L3

1 2 3 4

5 6 7 8

 N  L1  L2  L3

 N  L1  L2  L3

RM-FVA2

A A A

V V V

L1 L2 L3

MM

SYMBOL

WIRING DIAGRAM

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

LOAD

LOAD

LOAD

Overvoltage and undervoltage 

Hys(U> -5V)

Hys(U< +3V)
U< threshold 

U> threshold

Overcurrent

Asymmetry

Ts: Reset/start delay 

Ta: Overcurrent faults trip delay

FUNCTION DIAGRAMS

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

Voltage faults: if input voltage was detected to have returned to Hys 
after tripped for voltage faults, the relay will reset automatically and
begin the counting of reset/start delay.
Current faults: After the relay tripped for current faults, it will reset 
automatically begin the counting of reset/start delay.

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 faults code display.

L3L1 L2
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DIMENSIONS

9045

N L1 L2

IN

N L1 L2

1 2 3

5 6 7

 89.5

L3

L3

4

8

 65.5

 >0.5s

A A

Μη αυτόματη επαναφορά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ

Η λειτουργία αυτόματης επαναφοράς είναι απενεργοποιημένη

Το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του διακόπτη είναι 75% μέγιστο ρεύμα του 
ρελέ=0.75 Χ Ιmax

φορτίο

φορτίο

φορτίο

Υπέρταση και υπόταση

Υπερένταση

Ασυμετρία

Καθυστέρηση επαναφοράς/εκκίνησης
Σφάλματα υπερέντασης καθυστέρηση διακοπής

Η συσκευή θα αρχίσει να μετράει την καθυστέρηση επαναφοράς/εκκίνησης
μετά από σφάλματα επαναφοράς

Σφάλμα τάσης κατά την μέτρηση της καθυστέρησης επαναφοράς/εκκίνησης του 
ρελέ ανοίγει το ρελέ εξόδου και ανάβει το Led ένδειξης σφαλμάτων
Οι τιμές της τάσης και του ρεύματος λειτουργίας θα εμφανίζονται στην οθόνη όταν 
το ρελέ λειτουργεί κανονικά. Εάν εντοπιστεί σφάλμα τάσης ή ρεύματος ανοίγει το 
ρελέ εξόδου και εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος
Σφάλματα τάσης. Εάν η τάση εισόδου εντοπίστηκε ότι επέστρεψε στο Hys μετά την 
ενεργοποίηση για σφάλματα τάσης το ρελέ θα επαναρυθμιστεί αυτόματα και θα 
ξεκινήσει η καταμέτρηση της καθυστέρησης επαναφοράς/εκκίνησης.
Αφού ενεργοποιηθεί το ρελέ για τρέχοντα σφάλματα, θα ξεκινήσει αυτόματα η 
επαναφορά καταμέτρησης καθυστέρησης επαναφοράς έναρξης


