
MOTOR PROTECTION AND MONITORING RELAY 

 

 

MOTOR INSIGHT 

 

 Three operating voltage options 240V, 480V, 600V 
 FLA range of 1 – 540A 
 Multiple protection function  
 Advanced power, voltage and current monitoring capabilities 
 Communications modules and remote display can be used together 
 Bright LED display with easy-tounderstand setting and references 
 Adjustments to overload configuration can be made at any time 
 cULus Listed NKCR, NKCR7, 508 
 CSA Certified (Class 3211-02) 

 



      

 

 

 

 Eaton’s Motor Insight, the first product in the Intelligent 
Power Control Solutions family, is a highly configurable motor, 
load and line protection device with power monitoring, diag-
nostics and flexible communications allowing the customer to 
save energy, optimize their maintenance schedules and con-
figure greater system protection, thus reducing overall costs 
and downtime. 

Motor Insight Overload and Monitoring Relay 

Size/Range 
●

 

Broad FLA range of 1–540A 
●

 

Selectable trip class (5–30) 

Motor Protection 
●

 

Thermal overload 
● Jam protection 
● Current imbalance 
● Current phase loss 
● Ground fault 

Load Protection 
● Under current 
● Low power (kW) 
● High power (kW) 

Line Protection 
● Over voltage 
● Under voltage 
● Voltage imbalance 

Monitoring Capabilities 
●

 

Current—average and phase rms 
● Voltage—average and phase rms 
● Power—motor kW 
● Power factor 
● Frequency 
● Thermal capacity 
● Run hours 
● Ground fault current 
● Current imbalance % 
● Voltage imbalance % 
● Motor starts 
● Motor run hours 

Standards and Certifications 
● cULus listed NKCR, NKCR7, 508                   ● CE 
● UL

 

1053 applicable sections for                  ● NEMA 
     ground fault detection                              ● IEC EN 60947-4-1 
● CSA

 

certified (Class 3211-02)                      ● RoHS 

Options 
● Type 1, 12 remote display 
● Type 3R remote display kit 
● Communication modules 
●

 

Modbus 
●

 

Modbus with I/O 
●

 

DeviceNet with I/O 
●

 

PROFIBUS with I/O 
●

 

Modbus TCP with I/O 
●

 

EtherNet/IP with I/O 

 

 



Motor Insight Overload and Monitoring Relay 

Motor Insight คือ อุปกรณอิเล็กทรอนกิสท่ีใชสําหรับปองกันมอเตอรและโหลด นํามาใชแทนตัว

โอเวอรโหลดแบบเกา โดยจะทําการปองกันและตรวจสอบส่ิงผิดปกติท่ีจะเกิดข้ึน และจะทําการแจงเตือน

หรือส่ังใหหยดุการทํางาน ในกรณีท่ีสงผลกระทบทําใหมอเตอรชํารุดเสียหายได และเปน Monitoring แสดง

คาตางๆทางไฟฟาไดอีกดวย นอกจากนี้ยังสามารถเช่ือมตอเขากบัระบบส่ือสารไดหลายลักษณะ เชน 

Modbus DeviceNet Ethernet  PROFIBUS เพื่อสามารถดูสถานะการทํางานของมอเตอรได 

ลักษณะการปองกันแบงออกไดดังนี ้

A. การปองกันทางดานมอเตอร (Motor Protection) 

1. การปองกันการใชงานเกนิกําลังของมอเตอร เปนการต้ังคาโอเวอรโหลด (Thermal Overload) 

2. การปองกันการติดขัดหรือตอตานการหมุนของมอเตอร (Jam Protection) ปรับต้ังคาได          

150 – 400 % ของ FLA. 

3. การปองกันกระแสมอเตอรไมสมดุลย (Current Unbalance) ปรับต้ังคาได 1 – 30 % 

4. การปองกันกระแสมอเตอรสูญหายบางเฟส (Current Phase Loss) 

5. การปองกันกระแสร่ัวลงดนิ (Ground Fault Current) 

6. การปองกันการตอกลับเฟส (Phase Reversal) 

7. การรีเซ็ตขอบกพรองแบบอัตโนมัติสามารถต้ังเวลาได 2-500 นาที (ยกเวน Ground Fault) 

8. การรีสตารทอัตโนมัติหลังรีเซ็ตขอบกพรองได 4 คร้ัง 
 

              ตัวอยางการปองกัน – สมมุติวาในขณะที่มอเตอรปมน้ํากําลังทํางานแลวเกดิเหตุการณ 

สายไฟฟาเสนหนึ่งเกดิหลวมเปนผลทําใหกระแสไฟฟาไหลไมสะดวก ทําใหมอเตอรทํางาน

ผิดปกติหากปลอยไวนานจะชํารุดเสียหายได ตัว “Motor Insight” ในฟงกชันการปองกัน

กระแสมอเตอรสูญหายบางเฟสจะทํางานตามคาท่ีปรับต้ังไว โดยจะทําการ Trip และมีหลอดไฟ 

LED และ Fault Code เพื่อใหมอเตอรหยุดทํางานและหากมีการตั้งใหทําการรีเซ็ต Fault ตัว 

“Motor Insight” ก็จะทําการรีเซ็ต Fault ท่ีเกิดข้ึนตามเวลาท่ีต้ังหนวงไว และจะรีสตารทการ

ทํางานใหมหากปญหาไมไดรับการแกไขกจ็ะทําการ Trip อีกและเร่ิมการรีเซ็ตใหมตามจํานวน

คร้ังท่ีต้ังไว เม่ือรีเซ็ตครบแลวจะหยดุการทํางานโดยจะไมทําการรีสตารทระบบอีกนอกจากจะ

มาทําการรีเซ็ตโดยผูใชงานเอง 



 

B. การปองกันทางดานโหลดของมอเตอร (Load Protection) 

1. การปองกันกระแสใชงานตํ่ากวาพกิัด (Under Current) ปรับต้ังคาได 50 – 90 % ของ FLA 

2. การปองกันกําลังไฟฟาของมอเตอรตํ่ากวาพิกัด (Low Power) ปรับต้ังคาได 20 – 80 % ของ kW 

3. การปองกันกําลังงานของมอเตอรสูงกวาพกิัด  (High Power)ปรับต้ังคาได 50 – 110 % ของ kW 

4. การรีเซ็ตขอบกพรองแบบอัตโนมัติสามารถต้ังเวลาได 2-500 นาที 

5. การรีสตารทอัตโนมัติหลังรีเซ็ตขอบกพรองได 4 คร้ัง 
 

ตัวอยางการปองกัน – ในกรณีเม่ือมอเตอรพัดลมท่ีมีการตอกับใบพัดลมดวยสายพานกําลัง

ทํางานอยู หากสายพานขาดหรือหยอนเม่ือใชไปนานๆก็จะสงผลทําใหกําลังไฟฟาลดลง ตํ่ากวา

ท่ีต้ังไวตัว “Motor Insight” จะ Trip และมีหลอดไฟ LED และ Fault Code แสดงปญหาท่ี Trip 

เพื่อปองกันมอเตอรวิ่งตัวเปลาซ่ึงจะทําใหมอเตอรไหมได และจะทําการรีเซ็ต Fault ท่ีเกิดข้ึน

ตามเวลาท่ีหนวงไวเม่ือครบจะรีสตารทการทํางานใหม ตามจํานวนคร้ังของการรีเซ็ตเม่ือครบ

ตามจํานวนจะหยุดการทํางานท้ังหมด หากปญหาไมไดรับการแกไขและตองมาทําการรีเซ็ตโดย

ผูใชงาน 

 

C. การปองกันทางดานแหลงจาย (Supply Protection) 

1. การปองกันแรงดันเกนิ (Over Voltage) ปรับต้ังคาได 323 – 528 Vac 

2. การปองกันแรงดันตก (Under Voltage) ปรับต้ังคาได 323 – 528 Vac 

3. การปองกันแรงดันไมสมดุลย (Voltage Unbalance) ปรับต้ังคาได 1 – 20 % 

4. ในกรณีท่ีเกดิไฟฟาดับจะทําการรีสตารทระบบใหเร่ิมทํางานใหมโดยอัตโนมัติ 

 

ตัวอยางการปองกัน – ในกรีณีท่ีมอเตอรปมน้ํากําลังทํางานและเปนมอเตอรท่ีสําคัญ หากเกิด

ไฟฟาดับทําใหระบบหยุดการทํางานท้ังหมด เม่ือไฟฟามาปกติตัว “Motor Insight” จะทําการ

ตรวจเช็คคุณภาพไฟฟาตางๆและจะทําการสตารทใหระบบกลับมาทํางานใหมอีกคร้ังโดย

อัตโนมัติตามเวลาหนวงท่ีต้ังไว  

 

 



D. การแสดงผล (Monitoring) 

 สวนการแสดงคาการวัดทางไฟฟา 

1. แสดงคากระแสเฉล่ียและแตละเฟส (Amp.) 

2. แสดงคาแรงดนัเฉล่ียและแตละเฟส (Volt) 

3. แสดงคากําลังไฟฟาของมอเตอร (kW) 

4. แสดงคาเพาเวอรแฟกเตอร (Power Factor) 

5. แสดงคาความถี่ (Frequency) 

6. แสดงอุณหภูมิการใชงานสะสมเปน %  (Thermal Capacity) 

7. แสดงคาช่ัวโมงการทํางาน (Hours Run) 

8. แสดงกระแสร่ัวลงดิน (Ground Fault Current) 

9. แสดงคากระแสเฟสไมสมดุลย (Current Unbalance %) 

10. แสดงคาแรงดนัเฟสไมสมดลุย (Voltage Unbalance %) 

 สวนการแสดงรหัสการเกิดปญหา (Fault Code) 

     จะแสดงรหัสของปญหาท่ีเกดิข้ึน ซ่ึงสามารถดูคําอธิบายเพ่ิมเติมไดตามคูมือการใชงาน 

 

 

 

 

 


